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ที่ สนคบ. ๐๑๓/๒๕๖๒

๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอจองวันจัดงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษพระบูชา พระเครื่องและเหรียญคณาจารย

เรียน นายวิทยา สังขทอง 
 นายกสมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

  ตามที่ทานไดยื่นความจํานง ขอจองวันจัดงานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษพระบูชา พระเครื่อง     

และเหรียญคณาจารย ของสมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน 

๒๕๖๒ ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังความทราบแลวนั้น

  สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ไดพิจารณาแลวยังไมมีผูใดขอจองวันดังกลาวจัดงาน สมาคมฯ       

ใหความเห็นชอบการจัดกิจกรรมในวันดังกลาว โดยไมซ้ําซอนกับงานใด ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานแลว กรุณา

แจงรายรับ - รายจาย พรอมแสดงการนํารายไดไปใชตามวัตถุประสงคที่แจงไว ใหกับทางสมาคมฯ ทราบภายใน 

๓๐ วัน
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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มหกรรมการประกวดการอนุรักษพระเครื่อง พระบูชาไทย 14 จังหวัดภาคใต 
และ พระคณาจารยยอดนิยมทั่วประเทศ

จัดโดย สมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
รวมกับ สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย  สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงคของการจัดงาน
 1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ของผูที่อยูในวงการพระเครื่อง พระบูชา

 2.เพื่อเปนการอนุรักษพระพุทธคุณของวัตถุมงคล ใหแพรหลายเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป

 3.เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรมใหแพรหลาย และกระตุนเศรษฐกิจภายในจังหวัด   

นครศรีธรรมราชใหสะพัดยิ่งขึ้น

 4.เพื่อจัดหารายไดสมทบทุนในการทํากิจกรรมดานการศึกษาของสมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ

สนับสนุนโดย
สมาคมผูนิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย

นิตยสารพระทาพระจันทร ชมรมพระเครื่องมรดกไทย  

ชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทย ชมรมสนามพระทาพระจันทร 
นิตยสารพระทาพระจันทร ชมรมพระเครื่องเมืองนครปฐม

ชมรมนักขาวและชางภาพพระเครื่อง ชมรมพระเครื่องทาพระจันทร
สมาคมพระเครื่อง พระบูชา สุพรรณบุรี ชมรมพระเครื่องสมุทรปราการ
ชมรมพระเครื่องมณเฑียรพลาซา

สมาคมผูนยิมพระเคร่ืองพระ
บูชา

ไทย

สาขาจงัหวดันครศรีธรรม
ราช

สมาคมผนยิ ื่ พระบช
าไาไา ท
ย
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คณะกรรมการการจัดงาน
คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณจิมมี่  ชวาลา พลตํารวจเอกสุนทร  ซายขวัญ

ผศ.ตรีพล  เจาะจิตต คุณสุเมธ  รุจิวณิชยกุล

อาจารยสุพจน  เบาประเสริฐกุล พลตํารวจเอกสุเทพ  เดชรักษา

พลเอกสรชัช  วรปญญา พลโทธีรณฉัฏฐ  จินดาเงิน

คุณพิสิทธิ์  ฉายะไพสิฐพร คุณชัยยุทธ  กลับอําไพ

คุณวัชร  บุญชูเศรษฐ คุณสุภาพ  สุนทรธีรวุฒิ    

คุณกรกฎ  เตติรานนท คุณพะโยม  ชิณวงศ

พลโทคณิศร  สุนทรธีมาก พลโทวรภพ  ถาวรแกว

พลเรือตรีอาภากร  อยูคงแกว คุณอาทิตย  ลิ้มอุดมพร

คุณสมชาย  มิตรประเสริฐพร ดร.ประเสริฐ  บัณฑิศักดิ์

นายแพทยจิรพันธ  เตพันธ นายแพทยพีระ  คงทอง

นายแพทยอิสระ  หัสดินทร ผอ.ภักดี  เหมทานนท

คุณประยูร  เงินพรหม คุณวิทูรย  กรุณา

คุณชัยวัฒน  กงอุบล นายแพทยกิตติ  รัตนสมบัติ

คุณวิทยา  แสนภักดี คุณวิทูร  จารุพันธ

คุณนพดล  เพ็งลอง คุณสุชาติ  สุขเกื้อ

คุณพรพิสุทธิ์  ลิ่มดํารงกุล คุณเดโช  กําลังเกื้อ

คุณสมพร  รุจิวณิชยกุล คุณจักรพรรดิ์  ลีเลิศพันธ

คุณพงศรัตน  รัตนพงศ คุณสุพจน  เมธีภัทรกุล

คุณเอกวัฒน  ตรึกตรอง คุณเสรี  ดิษฐปาน

คุณไชยรัตน  วัตรสังข คุณวรพล  คุณาธรกุล

คุณชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค คุณอรรจน  สุวรรณนุรักษ

คุณไพรัตน  พรหมอินทร คุณพีระ  สุขสบาย
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คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณสุรชัย  ธรรมเลอศักดิ์

คุณทักษิณ  บุญสุข

คุณวิโรจน  กัลยวณิชย

คุณศักดิ์ดา  พฤกษบวรพงศ

ตุณบริรักษ  ชูสิทธิ์

คุณวีระศักดิ์  พงศวัชร

คุณประยูร  เลิศพยับ

คุณกิตติชัย  อินทรนุรักษ

คุณวิทยา  แซตั้ง

คุณพูศักดิ์  หิรัณยตระกูล

คุณอริยพร  บุญสุข

ประธานจัดงาน
พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แมทัพภาคที่1

ประธานดําเนินงาน
คุณวิทยา สังขทอง นายกสมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ

ประธานประสานงาน
คุณอนุวัตร ศรีไสยเพชร (บี บอลอ) อุปนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย

คณะกรรมการดําเนินงาน

สมชาย ทิพยมงคล  

ด.ต.ยุทธนา บุญแสวง 

นายเลิศชาย ทองสม 

ส.ต.ท.ยุทธภูมิ จิตสมพงษ 

ชันษา พรหมทอง 

พ.ต.ท สมพร ภูมิภัตร

โกเมศ วิศิษวุฒิพงศ

สิริวัชญ ธาวันสิทธิ์เดช

พิศิษฐ จิรไชยสิงห

ศราวุธ ลีวังศรี

ภาคภูมิ แสงแกว

ปริญญา กลับสติ

จักรพันธ เงินคีรี 

สุพร แซเตียว

กฤษณะ เพ็ชญไพศิษฎ
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รายชื่อ คณะกรรมการตัดสินโตะพระ จังหวัดภาคใต

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดนิยม ชุดที่ 1

อวน พระธาตุ      ติ่ง ทุงสง โกจอง นคร โกกิม นคร แหน นคร 

นิตย พูนการ ศักดิ์ บัวขม

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดนิยม ชุดที่ 2

จา นคร ดํา ขนอม ปลัดหนุย  สีนวล นคร หมู ดอนตรอ

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 1

รส ปากพนัง ชางเชษ หนึ่ง ทัพพระราม เจ พระธาตุ กัฐ นคร 

บิ๊ก นคร

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 2

หนุย ปากพนัง ณรงค ปากพนัง  จาคิง ปากพนัง บาว พืชผล

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 3

เอี้ยง นครศรี โจ นคร วุฒิ ไมหลา ออย บูรพา ออง นะหนาทอง

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 4

ปาลม หัวไทร ทนายเผือก หัวไทร ชางตน พัทธสีมา มาว หัวไทร ขุย หัวไทร

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 5

เลิศ ทาศาลา จิ้ง ทาศาลา มะระ พรหมคีรี ชัย รานทอง ธง นคร

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 6

ชาย มหาราช โกะตี๋ ชะอวด  ครูบาว ชะอวด   ครูกอง คนสอนเลข กุกกิ๊ก ชะอวด

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 7

เอก พิปูน บิ๊กเกอร ตอย พิปูน เอียด พิปูน
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กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 8

ครูยันต ทุงใหญ โกป ทุงใหญ ตอม ทุงสง บาส ทุงสง 

อารม อันดามัน

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 9

ทูน ที่วัง เกง ทุงสง โจ ชะอวด ขาว ชะอวด 

สัน การะเกด

กรรมการ พระอําเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช

แบงค  สิชล ภัทร สิชล ขวาน หัวไทร โกลก นคร

กรรมการ พระพอทานแกน วัดทุงหลอ

วสันต รอยเกาะ ยุทธ ทุงสง ศักดิ์ สมุย

กรรมการ พระหลวงพอคลิ้ง วัดถลุงทอง จ.นครศรีธรรมราช

เอียด ทาศาลา เตย ถลุงทอง โอ เบตง ทัย เมืองชล

กรรมการ พระหลวงพอเจิม อชิโต วัดหอยราก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แมว ทุงสง จอม ปากพนัง ยุทธ ศ,ศรีวิชัย กีร นครฯ  แอน นครฯ 

บาว อชิโต อูด นครฯ

กรรมการ พระพอทานสังข วัดดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป

เจริญ หัวอิฐ เล็ก สระไคร เอก แกวหัวไทร ซัม เหนือคลอง

กรรมการ พระหลวงพอนวม วัดหลวงครู อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

เจี๊ยบ ลานสกา  อี๊ด ราชพฤกษ ครูวรา สิชล

กรรมการ พระหลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.สมรักษ รอดเจริญ  เอก นคร วรากร พระเครื่อง  วิน นคร
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กรรมการ พระหลวงพอกลํ่า ถาวโร วัดศาลาบางปู จ.นครศรีธรรมราช

บอย โตโยตาสิชล   แมน เมืองคอน   บอล เมืองคอน

กรรมการ พระพอทานทวง คุณุตตโร สํานักสงฆคลองแคว จ.นครศรีธรรมราช

วราวุฒิ แสนเสนา ณัฐวุฒิ คลายพิมล วิโรจน ภาลีกัณฑ ณัฐพล ปาลบุตร

กรรมการ พระพอทานนวล วัดไสหรา จ.นครศรีธรรมราช ทั่วไป

หมวดพงศ กาม ทุงใหญ บาส จันดี แต็ก ทุงใหญ

กรรมการ พระหลวงพอเชื่อง วัดรัตนาราม(บางบอ) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

จิ๊ป ปากพนัง หวอง ปากพนัง เบิ้ม ธาราวดี

กรรมการ พระหลวงพออิ่ม วัดทุงนาใหม, หลวงพอเกษม วัดมะมวงตลอด,     
หลวงพอชอบ วัดจําปาวนาราม

ออด สิชล เณรดอย เมืองตรัง  สุบิณฑ พัทลุง อนุวัฒน วงคพิพันธ

กรรมการ วัตถุมงคล ไอไข วัดเจดีย

นก สิชล เล็ก อุทัย สิชล แคง สิชล โอ สิชล 

โอ สุรศักดิ์ นคร

กรรมการ วัตถุมงคล ไอไข วัดสระสี่มุม 

มาศ วัดสระ อั๋น สิชล ปู ภูเก็ต ยัญ ปากนคร

กรรมการ พระหลวงพอคลาย วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช ชุดที่ 1 

ฮาว จันดี หมอบอย ฉวาง ตอม นครนอกทา ตะ ตะโหมด 

เติบ นคร

กรรมการ พระหลวงพอคลาย วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช ชุดที่ 2

หนุม ไชโย วัฒน พญาไม เตย นคร ชาย วัชรพล 

หนุม คลองจัง
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กรรมการ พระหลวงพอคลาย วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช ชุดที่ 3

บวย ทุงสง เหมี่ยว บางขัน หมวดคง ยุติธรรม อรรณพ อัลภาชน

กรรมการ พระองคพอจตุคาม - รามเทพ ชุดที่ 1

ชาย คชสาร  เบียร กิมหยง โรจน นคร  แพะ อัมฤทธิ์  

ช.องคนําฤกษ

กรรมการ พระองคพอจตุคาม - รามเทพ ชุดที่ 2

โกเมศ เก็ตติ้ง  ชา ๑๐ เหรียญ  ชาง ลานสกา  ขิง นคร  ปอก นคร

กรรมการ พระองคพอจตุคาม - รามเทพ ชุดที่ 3

จอนนี่ ส.แสงแกว สมพร ขาวสาร โมทย สุราษฎร บิ๊ก  นคร

กรรมการ พระฆราวาสสายใต เเละหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม จ.นครศรีธรรมราช

โกเจี๊ยบ คลองเต็ง ชาตรี ผดุงศักดิ์ นิติพงษ ออนสง วงศศิลป ชวยระดม

กรรมการ พระจังหวัดระนอง

ตอ ระนอง ตู ระนอง เส็ง ปากนํ้า พร ซิตี้

กรรมการ พระจังหวัดชุมพร ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

ทอม ชุมพร  ไข หลังสวน   ตน หลังสวน   ไทค ละแม ปอ ทาแซะ 

เตะ ชุมพร  นะ ชุมพร บอล โสวัณณะ อั๋นสวี   จอรจ ชุมพร 

 ดอน ชุมพร สนอง ชุมพร  ปโป ชุมพร สมชาย หลักเมือง

กรรมการ พระจังหวัดกระบี่

วุฒิ กระบี่ จอม กระบี่ เกลา กระบี่ เล็ก กระบี่ บาว กระบี่ 

ขุน เมืองดาบ

กรรมการ พระหลวงพอแชม วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต

วัตร ภูเก็ต + เก ไขมุก นก ภูเก็ต เจี๊ยบ ภูเก็ต ปอม ภูเก็ต เอ็ม ภูเก็ต 

วิน ภูเก็ต วัส ภูเก็ต โป ภูเก็ต ปอป ภูเก็ต



มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 9 

กรรมการ พระจังหวัดพังงา และ จังหวัดสตูล

นุ พังงา กานต  พังงา ยันต สตูล อาจารยมานิต สตูล

กรรมการ พระจังหวัดสุราษฎรธานี ชุดที่ 1

ไชยา  เขียนสุวรรณ บอย ไชยา หนุม สมุย  จี๊ด สุราษฎร  

อวน สุราษฎร  ตุ สุราษฎร

กรรมการ พระจังหวัดสุราษฎรธานี ชุดที่ 2

เหนง พุนพิน ดิว พุนพิน เอ็ม สุราษฎร เค โพธิ์ดํา บอย พุนพิน

กรรมการ พระจังหวัดสุราษฎรธานี ชุดที่ 3

เจมส สุราษฎร ปาลม สุราษฎร เตี้ย สุราษฎร เกง เวียงสระ 

บี พระแสง

กรรมการ พระจังหวัดสุราษฎรธานี ชุดที่ 4

ซุปเปอร เบจิตา ชาติชาย  มีชัย โตด เขาสก พงศ สมุย แปะ สมุย

กรรมการ พระจังหวัดพัทลุง  ชุดที่ 1, 2, 3

เบียร พัทลุง ปน  โมนันซา ไก โภคทรัพย พัทลุง กีตาร พัทลุง 

ยีนส พัทลุง แปว พัทลุง เรย พัทลุง โอม พัทลุง

กรรมการ พระครูถาวรชัยคุณพอทานหมุน ยโสโร วัดเขาแดงตะวันออก จ.พัทลุง

ใจ ขุนปราบ เปยก เมืองลุง เอ คลองสาม อี๊ด ปากสระ

กรรมการ พระหลวงพอลอย วัดทาดินแดง จ. พัทลุง ทั่วไป

สุรศิลป หาดใหญ ณัฐพล บาโกลิม

กรรมการ พระจังหวัดตรัง ชุดที่ 1

ชาติ หลังจวน  บอย เมืองตรัง  แบงค เหนียวมวง  มานิตย ทับเที่ยง

กรรมการ พระจังหวัดตรัง ชุดที่ 2

บาส ทับเที่ยง ไอซ ศรีตรัง  ซู มนตสเนห กอลฟ ทับเที่ยง
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กรรมการ พระอาจารยประสูติ วัดถํ้าพระพุทธโกษีย (ในเตา) จ.ตรัง

เอ นครศรี ตั้ม พระเคริ่อง ยุทธ พระใหม เอก รอนสัน

กรรมการ พระจังหวัดสงขลา ยอดนิยม ชุดที่ 1

คิก สงขลา เอก หาดใหญ  หนึ่ง หาดใหญ  เซี้ยะ แหลมทราย  

มินทร สงขลา  เล็ก ระโนด

กรรมการ พระจังหวัดสงขลา ยอดนิยม ชุดที่ 2

บอย หาดใหญ  เดน วาเลนไทน  จากลวย หาดใหญ  นิว พระเครื่องเมืองใต  

ออฟ หาดใหญ

กรรมการ พระหลวงพอปลอด วัดหัวปา จ.สงขลา

จา หาดใหญ เหมา หาดใหญ วุฒิ สงขลา โจ ชะอวด

กรรมการ วัตถุมงคล พระอาจารยคลังแสง ที่พักสงฆเขากุฏิ  เกาะยอ  จ.สงขลา

เจษฎา นิลพันธ  ชยณัฐ จําปาเรือง Soo Hoo Kok Weng

กรรมการ พระเครื่อง วัดมุจลินทวาปวิหาร (ดุฮง) พระอารามหลวง จ.ปตตานี

ป.ออด นราธิวาส โอ อังกูร ชางเหมีย ตุยงพระเครื่อง กต นาทวี

กรรมการ พระหลวงพอแดง วัดศรีมหาโพธิ์ ปตตานี                               
หลวงพอทอง วัดสําเภาเชย ปตตานี

โกเส็ง หาดใหญ เหมา หาดใหญ Alex Chan Wei Loon Chloe Huang

กรรมการ พระหลวงพอเขียว วัดหวยเงาะ จ.ปตตานี

บอล บานโตะ เดน หาดใหญ ศักดิ์ ยะลา ราชอมูเลท

กรรมการ พระจังหวัดปตตานี

โฆษิต  ธรรมประมวล สรวุฒิ  จิราพันธ ศักดิ์ดา ชูศรี ภูริภัทร  พรหมกุลพิทักษ 

ป.ออด นราธิวาส ชางเหมีย ตุยง กต นาทวี โอ อังกูร
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กรรมการ พระจังหวัดนราธิวาส

ตี้ โกลก เอ็กซ นรา ออฟ โกลก ตึ๋ง โกลก 

บุญชัย  วิสัยโสภณ ตี้ สนามทราย

กรรมการ เครื่องรางภาคใต ยอดนิยม

ออฟ สัตวะ รัตน ถลุงทอง เปยก พญาขัน จอก ไชยา

กรรมการ พระคณาจารย ประเทศมาเลเซีย ทั่วไป ชุดที่ 1

แซม ปนัง เคน หวอง Gie Wong Ling ตน หาดใหญ

กรรมการ พระคณาจารย ประเทศมาเลเซีย ทั่วไป ชุดที่2

Louis Lee เกี้ย หาดใหญ John เหมา หาดใหญ

กรรมการ พระเครื่องวัดโมลีนิมิต จ.ปตตานี

แนน หาดใหญ จิว หาดใหญ  Alex Tan

กรรมการ พระหลวงปูแกว วัดสะพานไมแกน จ.สงขลา - พอทานยศ               
วัดมัชฌามาวาส จ.ปตตานี

นายมิตรชัย ชินวงศเวท นายธนวัฒน จันทโร นายอรุณ ปกสีแซ นายนิติพงศ ซุนสุวรรณ

กรรมการ จังหวัดยะลา

ฮั้ว ยะลา เปยก ยะลา ตู ยะลา ยศ เบตง โอ เบตง 

กอง เบตง รัญ เบตง แดน เบตง
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คณะกรรมการบริหารสมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
นายกสมาคมฯ นายพยัพ คําพันธุ
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 1 นายพิศาล เตชะวิภาค (ตอย เมืองนนท)
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 2 นายอนุศักดิ์ นารถกุลพัฒน (อา สุพรรณ)
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 3 นายศุภชัย เรืองสรรงามสิริ (ตี๋เหลา ทาพระจันทร)
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 4 นายสมภพ ไทยธีระเสถียร (อั๊ง เมืองชล)
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 5 นายฐาปกรณ ดิษยนันทน (โอ กันตนา)
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 6 นายเสมอ งิ้วงาม (ปอง สุพรรณ)
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 7 พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 8 พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 9 นายสุรเดช  ลิ้มพานิช   (หมึก  ทาพระจันทร)
อุปนายก คนที่ 1  นายกิติ ธรรมจรัส (กวง ทาพระจันทร)
อุปนายก คนที่ 2 พลตํารวจโท จิตติ รอดบางยาง
อุปนายก คนที่ 3 นายชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุทอง
อุปนายก คนที่ 4 นายสมาน บุญเพ็ญ  (สมาน คลองสาม)
อุปนายก คนที่ 5 นายพงษภักดี พัฒนกุล (แมว ทุงสง)
อุปนายก คนที่ 6 นายภิยวัฒน วัฒนายากร (แตก สงขลา)
อุปนายก คนที่ 7 นายอนุวัตร  ศรีไสยเพชร (บี  บอลอ)
อุปนายก คนที่ 8 นายวัชรพงศ ระดมสิทธิพัฒน (อุ  กรุงสยาม)
อุปนายก คนที่ 9 นายพรรค  คูวิบูลยศิลป
อุปนายก คนที่ 10 นายศุภกนกธีร  อนุศรี  (โตง  ขอนแกน)
เลขานุการ พันตํารวจเอก ระพิน ชาติไทย
รองเลขานุการ นายกุนทร ลาภอิทธิสันต (นี สะพานใหม)
 - ผูชวยเลขานุการ นายชัยณรงค เรืองประโคน (แปว มรดกไทย)
 - รองผูชวยเลขานุการ นายปญญวัฒน นิ่มสงา (อาท เมืองนาน) 
เหรัญญิก นางสาวกชสร พิพัฒนกุล (ปู มรดกไทย)
ปฏิคม  นายมีชัย เอี่ยมประพันธ (เหนง มรดกไทย)
 - ผูชวยปฏิคม นายวิชัย แสงสุวรรณ (เนตร มรดกไทย)
 - ผูชวยปฏิคม นายวินชัย กีรติพันธุชัย (โอย จอมทอง)
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ประชาสัมพันธ พ.อ.อ.โกวิท แยมวงษ
        - ที่ปรึกษาฝายประชาสัมพันธ นายสมศักดิ์ ศกุนตนาฏ
        - ที่ปรึกษาฝายประชาสัมพันธ นายวันชัย สอนมีทอง
 - ผูชวยประชาสัมพันธดานหนังสือพิมพ นายแฉลม จันทรวงศไพศาล (แลม คมชัดลึก)
 - ผูชวยประชาสัมพันธดานนิตยสารพระเครื่อง นางสาวศสุมา แยมวงษ เฮงหลี (ตูน ศสุมา)
นายทะเบียน นายวัธนชัย มุตตามระ (หนอย ขาวสด)
นายกกิตติมศักดิ์ นายไชยทัศน เตชะไพบูลย
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.อ. สมหมาย เกาฎีระ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.ต.อ. เพรียวพันธ ดามาพงศ พล.ต.อ. ชลอ ชูวงศ
พล.ต.ท. ชัยวัฒน เกตุวรชัย พล.ต.ต. คงเดช ชูศรี พล.ต.ต. ปราโมทย ไทรหอมหวล 
พล.ต.ต. สุรเชษฐ หักพาล พ.ต.อ. ปรีดี เจริญศิลป พ.ต.อ. ทรงโปรด สิริสุขขะ 
พ.ต.ต. จตุพร อรุณฤกษถวิล อัยการสุธน แสงสายัณห อัยการมั่นเกียรติ ธนจิตรพันธ 
ผศ. รังสรรค ตอสุวรรณ นายประจํา อูอรุณ นายมงคล เมฆมานะ 
นายอมร วานิชสัมพันธุ นายสมศักดิ์ จวงสวัสดิ์ นายวิวัฒน เรืองพรสวัสดิ์ 
กํานันชูชาติ มากสัมพันธุ นายโชติชัย สิริกาญนุกูล นายปรีดา อภิปุญญา 
นายชาย ศรีสงวนสกุล นายสกลชัย ตั้งธนาเจริญวงศ นายสมพร ทันตเวช 
นายสมนึก จาดเสม นายโกวิท จิตตั้งมั่น นายชูชีพ เอี่ยมเอิบ 
นายสมนึก ธนเดชากุล ร.ต.ต. พรเทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายผูก รัศมี 
นายอดิศักดิ์ วงศผาสุกโชติ นายสุรวิช พันศิริพัฒน นายองอาจ อําไพกุลวัฒนา 
นายชัยวัฒน เขียวศรี นายสําเริง ทรงชุม นายเสรี ชยามฤต 
นายชาลี จิตตไมงง นายชวลิตร พุมอรัญ นายมนตรี ประไพพันธุ
ประธานที่ปรึกษาฝายกิจกรรมพิเศษ อาจารยประกร พรพิสุทธิ์
รองประธานที่ปรึกษาฝายกิจกรรมพิเศษ อาจารยประสาท ทองอราม (ครูมืด)
รองประธานที่ปรึกษาฝายกิจกรรมพิเศษ อาจารยจรัล พูนลาภ
ที่ปรึกษาฝายกิจกรรมพิเศษ นายปรีชา เกตุคํา 
นายสุชาติ ศรีสวรรค (ชาติ กันตนา) นายวสันต พัดทอง (โกะ กันตนา) 
นายประสิทธิ์ สุขใจ นายณรงค ศิลาลิขิต (เซี๊ยะ จาตุรงค) 
น.ส. ขวัญจิรา บัวคง วาที่รอยตรี เจตนิพัทธ สาสิงห (ผูกํากับบอย)
วาที่รอยตรี ภัทรกฤษณ พุมพิพัฒน นายมาโนช กําเนิดกาญจน (ปุ กันตนา) 
นายพิพัฒณโชค พงศณพิพัฒเดช (ริน ตากลอง)
ที่ปรึกษาฝายศิลป นายประเสริฐ ศรีรัตนชัชวาล (ประเสริฐ วาดรูป)
   นายประเสริฐ สถิตอยูคูไทย (ชิว เฟอรนิเจอร)
ประธานที่ปรึกษาฝายกฎหมาย ทานชาติชาย  สุขใส  
   นายโสภณ ปลื้มอารมย
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ประธานฝายประสานงานสมาคมฯ สวนกลาง นายสุทัญ  คําพันธุ
รองประธานฝายประสานงานสมาคมฯ สวนกลาง พ.ต.ต. จตุพร  อรุณฤกษถวิล
    พ.ต.อ. วิศิษฐ  สังขนันท
    นายณรงคชัย  ไทยธีระเสถียร
ผูชวยฝายประสานงานสมาคมฯ สวนกลาง นายมณู  บุญมานํา   (นพ สวนมะเดื่อ)
    นายเตชทัต  เอี๋ยวคุมเจริญ  (นิว คาวบอย)
    นายอติวัณณ  ณรงค

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 21 จังหวัดภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดกําแพงเพชร นายชัยยศ เกียรติเบญจกุล (ครูยศ กําแพง)
จังหวัดชัยนาท   นายสมพงษ สงวนตระการกุล (ตี๋ ชัยนาท)
จังหวัดนครนายก นายสุรพล สุทยา (หนอย นครนายก)
จังหวัดนครปฐม  นายยุทธชัย ปฐมวัฒนศิริ (อวน นครปฐม)
จังหวัดนครสวรรค นายวันชัย อินลอย (กํานันโตง นครสวรรค)
 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครสวรรค  นายเกื้อกูล กลีบจําปา (ปอม นครสวรรค)
จังหวัดนนทบุรี   นายโทนทอง สุขแกน (โทน บางแค)
 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนนทบุรี  นายสุพจน ผมทอง (พจน เมืองนนท)
จังหวัดปทุมธานี  พล.ต.ท. คํารณวิทย ธูปกระจาง (ผูการแจด)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจิรวัฒน ศรีสุขพงษศักดิ์ (เดน อยุธยา)
จังหวัดพิจิตร  นายสุดใจ จูมจันทร (ใจ ตะพานหิน)
จังหวัดพิษณุโลก  นายประดับ พลคลาย (ประดับ พิษณุโลก) 
 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดพิษณุโลก  นายบุญชอบ พวงเฟอง (ชอบ พิษณุโลก)
จังหวัดเพชรบูรณ นายกันต นิธิปรัชญากุล (ตี๋ สมอทอด)
จังหวัดลพบุรี  นายมลชัย สุติรัตนชัย (ชาง ลพบุรี)
จังหวัดสมุทรปราการ นายพิเชษฐ โปรงแกวงาม (หอย ปากนํ้า)
จังหวัดสมุทรสงคราม  นายโศภิษฐ เวชการ (เบิ้ล แมกลอง)
จังหวัดสระบุรี  พ.ต. ปราโมทย ปรีชาศาสตร (ผูพันโมทย สระบุรี)
จังหวัดสิงหบุรี  **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดสุโขทัย  นายจิระพรชัย ใบทอง (หนุม ใบทอง)
จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมพร โพธิ์อน (โก บานกราง)
จังหวัดอางทอง   นายประชาวุฒิ สหประชากิจ (เอก วิเศษ)
จังหวัดอุทัยธานี   นายปรีชา พลอินทร (ชางแดง อุทัย) 
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย   นายอนุสรณ วงศใหญ (อัยการจิ๋ว)
 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเชียงราย นายสมยศ ประจําเมือง (สมยศ เชียงราย)
จังหวัดเชียงใหม  นายวีระชัย ไชยเจริญ (โจก ลําพูน)
- ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเชียงใหม นายพรรค คูวิบูลยศิลป 
จังหวัดนาน  นายเฉลิมพล อานุภาพบรรเจิด (ส.จ. บอม เมืองนาน)
จังหวัดพะเยา  นายจีรเดช ศรีวิลาศ (นายกยุย ดอกคําใต)
จังหวัดแพร  นายพรชัย วิภาสกุลเดน (พรชัย แพร)
จังหวัดแมฮองสอน นายอุทิศ ถาวร (กลวย มรดกไทย)
จังหวัดลําปาง  นายธีรเดช จังตระกูล (ตน ลําปาง)
จังหวัดลําพูน  นายสุพจน วงศเขียว (เอส เชียงใหม)
จังหวัดอุตรดิตถ  นายประสพโชค แสงพันธ (โชคเล็ก อุตรดิตถ)
ประธานฝายประสานงานภาคเหนือ นายขวัญชัย แจมใจ (ปอก เชียงราย)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ  นายสวาง รุงกรุด (สีเผือก กาฬสินธุ)
จังหวัดขอนแกน  นายสมศักดิ์ สัตยบัณฑิต (ปุ ขอนแกน)
จังหวัดชัยภูมิ  นายณรงค ลํ่าฮวด (วัฒน ชัยภูมิ)
จังหวัดนครราชสีมา นายชัชวาล วงศจร
จังหวัดนครพนม  นายวัลลภ แกวอุดมผล (แอด ธาตุพนม)
จังหวัดบุรีรัมย   นายไพโรจน สิงหนอย (มุย นางรอง)
จังหวัดบึงกาฬ   นายปติพงษ กายสิทธิ์ (มณีแดง เซกา)
จังหวัดมหาสารคาม พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนขํา (ผูกํากับเปล)
จังหวัดมุกดาหาร นายจีรศักดิ์ เกิดสมบุญสุข (เบียร มุกดาหาร)
จังหวัดยโสธร  นายปริญญา ไทยบุญนาค (หนุย ยโสธร)
จังหวัดรอยเอ็ด   นายสุรพงษ ไชยราช (พงษ รอยเอ็ด)
จังหวัดเลย  นายธรรมวัธน ทองธรรมรงค (บิ๊กกิม วังสะพุง)
จังหวัดสกลนคร   นายสุรชัย สกุลโชคชัยรัตน (ลี่ สกลฯ)
จังหวัดสุรินทร  นายวรพงษ อังประภาพรชัย (ตี๋ สุรินทร)
จังหวัดศรีสะเกษ นายดนุชา อิศรางกูร ณ อยุธยา (ใหม อิสโร)
จังหวัดหนองคาย นายวิชญพัชร บรรณารักษ (หนอง ศรีวิกรณ)
จังหวัดหนองบัวลําภู นายธนาพงษ ดวงจันทร (หนวด หนองบัวลําภู)
จังหวัดอุดรธานี   นายอัครฉัตร ขันธะมูล (ฉัตร อุดรฯ)
จังหวัดอุบลราชธานี นายวีระยุทธ วรรณรัตน (สิทธิ์ อุบลฯ)
จังหวัดอํานาจเจริญ นายกานต นามบุตร (ชัย อํานาจเจริญ)
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ฝายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
ประธาน   นายชยุต  ธันศรีชัย (ศิลป  เมืองทอง)
ผูชวยรองประธาน นายวัชรวุธ  บุญชู (ตู  รอยเอ็ด)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 7 จังหวัดภาคตะวันออก
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นาวาโท คมสัน ทวมพงษ (ผูพันโบว)

จังหวัดจันทบุรี   นายรังสรรค เจริญลาภ (สรรค จันทบุรี)

จังหวัดฉะเชิงเทรา **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**

จังหวัดชลบุรี เขต 1 นายคมสัน ชาญชัยวรวิทย (หนอย ศรีราชา)

(อ.เมือง, อ.พนัสนิคม, อ.พานทอง, อ.บางพระ, อ.ศรีราชา, อ.แหลมฉบัง) 

จังหวัดชลบุรี เขต 2 นายพงศกร โชติธรรมนาวี (บี พัทยา)

(เมืองพัทยา, อ.บางละมุง, อ.สัตหีบ)

จังหวัดตราด  นายบุญประเสริฐ ไวยกูล (ผูใหญแระ ตราด)

จังหวัดปราจีนบุรี นายไพฑูรย ปอมศรี (ปอม ปราจีนบุรี)

จังหวัดระยอง  นายฐานุทัศน จันทรอารักษ (นัย ไอยรา)

จังหวัดสระแกว   น.ส. ปยฉัตร ขาวดี (พัด เทพอวตาร)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 5 จังหวัดภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี นายอํานาจ ยิ้มละมัย (หนุย เมืองกาญจน)

จังหวัดตาก  นายยุทธนา ภุมรินทร (ตู นํ้าทิพย)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ นายสัญญา วิจิตรจินดา (ยา หัวหิน)

จังหวัดเพชรบุรี   นายเอกชัย อังกินันทน

 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเพชรบุรี นายพงศเทพ เวศยวรุตม (เฮียนั๊ม เพชรบุรี)

จังหวัดราชบุรี  นายสถิต มหัทธนไพศาล (สถิต ราชบุรี)
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 14 จังหวัดภาคใต
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใตตอนบน  นายวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธุ (โกหวา ทุงสง)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใตตอนบน ทานสกล จันทรักษ (รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช)

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใตตอนลา นายสมศักดิ์ วานิชสุวรรณ (โกหมิ่น หาดใหญ)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใตตอนบน พล.ต.ต. พีระ บุญเลี้ยง

         จังหวัดกระบี่ นายอดิพจน ศรีสุคนธ (โกจูด กระบี่)

         จังหวัดชุมพร นายกิตติธัช นุชประยูร (ทอม ชุมพร)

 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดชุมพร นายวรเทพ นุชประยูร (เฮียยง ชุมพร)

จังหวัดตรัง  นายบุญเลิศ พวงงาม  (เอก ทาพระจันทร)

 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดตรัง นายสุริยา รัตนแสงทอง (โกชุน กันตัง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช นายระพีพันธ รักษาพงษ  (ติ่ง ทุงสง)

 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพรัญชัย อดิเทพวรพันธุ (โกเดะ ทุงสง)

จังหวัดนราธิวาส นายพิชญพิเชษฐ อังศุนาค (แขก รือเสาะ)

จังหวัดปตตานี   นายสมศักดิ์ แซฉั่ว (ฉั่ว ปตตานี)

 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดปตตานี นายสมวุฒิ โชคสกุลนิมิต (ตง เบอร 4 ปตตานี)

จังหวัดพังงา  นายอาทิตย การุณกรสกุล (แบงค พังงา)

จังหวัดพัทลุง  นายพีระศักดิ์ ปทุมรัตน (โจ พัทลุง)

จังหวัดภูเก็ต  นายธนชาติ บุญสูง (แตน ภูเก็ต)

 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดภูเก็ต นายผดุงศักดิ์ พึ่งเพียร (นก ภูเก็ต)

จังหวัดระนอง  นายเลิศพรชัย นครพัฒน (ตอ ระนอง)

จังหวัดสตูล  นายมานิตย เพียรศรีวัชรา (อ.มานิตย สตูล)

จังหวัดสงขลา  นายสมบัติ ไวกิตติพงษ (แหลม สงขลา)

จังหวัดสุราษฏรธานี นายวิทวัฒน กาญจนะ (โอะ สุราษฏร)

จังหวัดยะลา  นายใช วงศนิตยลัภย (ใช เบตง)

ฝายประสานงานภาคใต 14 จังหวัด
ประธาน  นายศักดิ์ชาย โกศลศักดิ์สกุล (เทียม ปตตานี)

รองประธาน นายพินิจ เตียเจริญ (โก หาดใหญ)

รองประธาน นายทักษิณ  แกวสามดวง



18 มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการรับและตัดสินพระ
หมวด ก, ข, ค.
คุณกิติ ธรรมจรัส คุณขวัญชัย แจมใจ คุณโกศล อิ่มประเสริฐกุล คุณกําพล จารุจันทนากุล 

คุณกรณ ประจันตะเสน คุณเกื้อกูล กลีบจําปา คุณกิตติพงศ เถียรประวัต คุณกมล วิริยะตลอดกาล 

ด.ต.คุรุวิทย บุญทิพยจําปา คุณคัมภีร สุขสงวน คุณคีรีศวร จามจุรี คุณกุนทร ลาภอิทธิสันต 

ร.ต.ต.กฤษณะ เบญจมานุกูล คุณกุลเชษฐ กัลยาณมิตร คุณกริช จงทวีทรัพย คุณคมกริช บรรเทิงสุข 

คุณกฤษฎา โพธิ์เงิน คุณกริด สังขพันธ คุณกิตติ จันทรจารุวัฒน คุณเกียรติสกุล กอนผา 

คุณกฤชเชาว สินธุเจริญ คุณโกวิท จิตตั้งมั่น คุณกิจณรงค ชุมเจริญ คุณกิตติชัย วณิชชากรพงศ 

คุณกิตติพงษ ลิ่นแกว คุณกําพล หมูพุทธรักษ คุณคมเดช โฆษิตเกษมสุข คุณกฤษฎ คงวุฒิปญญา 

คุณเกษม พูนศิริ คุณกิตติเดช เขียวศรี คุณกฤษฎา ประคองทรัพย คุณไกรสร ทามเสถียรชัย 

คุณคมสันต นันวณิชย คุณกันตอเนก ธนจตุรงคสิริ คุณกรกช ศิริวัฒน คุณกองเกียรติ จันทรแกว 

คุณขวัญชัย เฟองฟู คุณกฤษฎา เพ็งอุดม คุณไกรฤกษ ผลดี คุณกิตติชัย ดํารงศักดิ์วิทยา 

คุณกรีฑาภัส สงศรี คุณเกียรติศักดิ์ หนูสังข คุณกําธร ลิ้มปติเรืองกิจ  คุณกันต นิธิปรัชญากุล 

คุณกิตติพงษ ขุนแกว
  

หมวด ง, จ, ฉ
พล.ต.ต. จิตติ รอดบางยาง คุณจรัล เรืองศิลป คุณเฉลา พูลออน คุณจิระพรชัย ใบทอง 

คุณเฉลิมพล อานุภาพบรรเจิด คุณจรัล ราชสีห คุณจตุรงค เทียมทองคํา คุณฉัตรชัย ธีระแนว 

คุณจักรพันธ ทองแกว คุณเฉลิมพร เปยทอง คุณจิระวัฒน ทับแกว ด.ต. จํานง สุทธจิรีสรรค 

คุณเจริญ โกมลวิศิษฐ คุณเจษฎา ทนุธรรมนิธิ คุณจรัญ แยมเสาธง คุณเจษฎา เกษมธนากร 

คุณจิราวุฒิ เจิมจํารูญ คุณจิระเมธ บํารุงไทย คุณเฉลิมพันธ ธนสารวิวัฒน คุณจิรวัตร จิระเกษม 

คุณจารุเกียรติ จิตตผองอําไพ  คุณจักรพันธ เงินศรี คุณจิรทีปต จรทีปตพินิจ คุณจักรพงษ เสมาทอง

คุณเฉลิมพล แซเอ็ง

หมวด ช, ซ
คุณชาญชัย บุญรักษา คุณชาตรี กระแสรสุนทร คุณชิตพงศ สุขสวัสดิ์อารยา คุณชัยฤกษ อินทรวิชะ 

คุณชวลิตร พุมอรัญ คุณชาญชัย ราชสิงโห คุณชูเดช คําฝกฝน คุณชาญชัย มานิตทวีผล 

คุณชัยนรินทร ชัยวริศธนกานต คุณโชติอนันต เจี่ยโชติกุล คุณฐจักขณ สุพรรณธมานนท คุณชูศักดิ์ กุฎโงง 

คุณชวภณ เริ่มวาณิชย คุณฐิติพรรณ โพธิ์กลิ่น คุณชลิต มณีญากรณ คุณชัยยะสิทธิ์ หมื่นหมวด  

 คุณชํานาญ กลั่นสอน คุณชัยวัฒน จารุพงศสุนทร คุณชัยโรจน กาญจนศิลาโรจน คุณชุติกาญจน ทองนิล 

คุณชาญยุทธ ปฐมกําเนิด คุณชัยสิทธิ์ จารุจันทนากุล คุณชนก แตงตรง คุณชัชวาล ผึ้งทอง 

คุณชัยฤทธิ์ เพชรพันธุทอง คุณชัยวัฒน เขียวขํา คุณชัยสิทธิ์ ขวักไขวพวก คุณฐาปนา มานัสฤดี 

คุณชายชาญ พรมเกตุสกุล คุณชัยยุทธ วูวนิช คุณชีวิน กุลอนรรฆพันธ คุณชัยวิวัฒน หทัยวณิชสิริ 

คุณชานนท ขันโท คุณชนินทร ภาคสุชล คุณชัยวัฒน เขียวศรี คุณชัย ฑีฆะโภวรรณ 

คุณชลัช ชมเจริญ คุณชูเกียรติ บานพับทอง คุณชูเกียรติ วิชัยศักดิ์ คุณชัชวาลย จิรายุกุล 

คุณฐานุทัศน จันทรอารักษ คุณโชติพัฒน คงเมือง คุณโชคประเสริฐ เสนียบุญ ด.ต.ชาตรี นนทสุต 

คุณชุน สังขเงิน คุณช. กฤษณะ เพ็ชญไพศิษฎ คุณชาญชัย บัวเปลงศรี คุณชัยฤทธิ์ พวงพันธ  

คุณชิตพล ลีชัยอุดมเลิศธนทรัพย
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หมวด ณ, ด, ต
คุณณรงค จิตตเนื่อง คุณณรงคชัย ไทยธีระเสถียร คุณณรงค รักกิจการพูล คุณตรีวัฒน สันติอรรถพันธุ 

คุณตอพณ นิยมจันทร คุณณกรณ สังขมาน คุณณัฐวุฒิ อิศวเรศตระกูล คุณณศักดิ์ กอนผา 

คุณดิษพงศ พงษรัตนกูล คุณณรงศักดิ์ เที่ยงลํ้า คุณณัฐวัฒน กรวสุรมย คุณดุสิต ตั้งประเสริฐพานิช 

คุณณัฐกิตต วราเกตุ คุณณรงคฤทธิ์ สถาปรสิริ คุณดอกรัก ฤทธิ์บํารุง คุณดิเรก ผลวัชนะ                   

คุณดิษฎี เจริญมหาดไทย คุณณัฐพร ธาราวุฒิ คุณณรงคชัย จันทรเที่ยง คุณณัฐพงษ ภูวคีรีวิวัฒน            

คุณณัฐวัฒน แพทยประสิทธิ์ คุณไตรรงค กุยเพ็ชร  คุณณัฐพงษ งามสุคนธวนิชกุล จ.ส.อ.ไตรภพ เรืองวุฒิชนะพืช

คุณตองพงษ ปนนิล 

หมวด ท, ถ, น, ธ
คุณทวีศักดิ์ รักวงษวาน คุณโทนทอง สุขแกน  คุณทวนชัย รัมมะบุตร คุณทรงพล คําพันธุ 

คุณทิฆัมพร แสงสวาง คุณทินวงษ เถื่อนนอย คุณทศพล ทักษิณทร คุณทวิช วงศผาสุกโชติ 

คุณทศพลชัย พรสัมฤทธิ์โชค คุณทวีทรัพย ชอบพิมาย คุณทรงอาจ บุญทรง คุณทรงกลด หนอพุทธวงกูร

คุณทรงยุทธ บัวดิศ คุณทนงชัย เกตุเรือง ร.ต.ถาวรวิทย เพชรพันธุทอง  คุณทรงเกียรติ โพธิ์ประเสริฐ

คุณนิพนธ ศิริโวหาร คุณนคร ชมยิ้มใส คุณธนัท ดีอุดมวงศา  คุณธัญญนิธิ ชวรัตนนิธิโชติ

คุณธนิตพงศ วงศวุฒิรัตน คุณธนภณ มีสาระภี คุณธนิตพงศ สิริอรรถสิทธิ์  คุณธนกฤษ พรหมมณี              

คุณธวัช วาทินวิเศษ คุณธเนศ จันทรผล คุณนิพนธ จีรรัตนบรรพต  คุณนําชัยชนะ ดีวิ                   

คุณธีระพงษ ธัญญะวานิช คุณธงชัย วรารักษประภัทร  คุณนิคม นาคสุวรรณ  คุณธนนทพรรดิ เรืองชัยพัฒนะ

คุณนรพล สังขพิทักษ คุณธนกฤต เอกธนัทชัยกุล  คุณนิทัศน หวลถนอม  คุณนทีธร เจริญลาภ 

คุณธนภัทร มากสินธุ คุณธีรเดช จังตระกูล  คุณนภนต วงศผาสุกโชติ  คุณธัชพล คงวุฒิปญญา 

คุณนพดล อรรณพวรรณ คุณนที ทองดี  คุณนรุตม ขุนเณร คุณธนโชติ ตรีสังข

คุณธนบูรณ ธรรมวิสุทธิ์กุล  คุณนเรนทร กรินชัย  คุณนเรศ สัพพวิญู คุณนพดล ชาระโภค 

คุณธงทอง ทวีเกื้อกูล คุณนัทธี นาคเปรื้อง คุณธนันต ศรีแกว คุณนพพร จอยเจริญ  

คุณนิรุต แตงประวัติ คุณนรารักษ ไสยเวช  คุณนัฐพงศ เถียรประภากุล  คุณนิรันต สุศีลสัมพันธ 

คุณธงชัย กริ่มใจ คุณธงชัย พรหมบุญ คุณนันทวัฒน ธัญพรประสิทธิ์ คุณนิกรม หาญยากรณ 

คุณธยุษฎาพงศ  พวงพิกุล คุณธีรภัทร  แพรวงษ คุณธีระพงษ จันทาพูล 

หมวด บ , ป
คุณประสิทธิ์ กิติเรียงลาภ คุณบงกชธร บํารุงพืช คุณประจํา อูอรุณ คุณประพันธ พงษภู 

คุณประดับ พลคลาย คุณปญญา ปญญาคํา คุณเปรม สิริขจรเดชสกุล คุณบุญชอบ พวงเฟอง 

คุณปรีชา พลอินทร คุณประเสริฐ สระทองซัง คุณบัณฑิตพงษ นาคสินธุ คุณประเสริฐ ฮอเจริญ 

คุณปญญวัฒน นิ่มสงา คุณปรีชา โพธิ์หิรัญ คุณประถม อยูคลํ้า คุณประสพโชค แสงพันธ 

คุณประเสริฐ เปยมสุข คุณประณีต ธรรมกิจ คุณปญญา ไกรภักดีกุล คุณปรีชา เอี่ยมสะอาด 

คุณบุญเลิศ พวงงาม คุณปลวัชร กรรเชียงแกว คุณประพันธ ปาธิสุทธิ์ คุณบัญชา เดชพัฒนกิจ 

คุณเปรม พุทธศิริ คุณปณชัย อัศวแสงรัตน  คุณบรรยง วองเกษกิจ คุณปริญญา ศิวะยิ่งสุวรรณ 

คุณประเสริฐ ขันทอง คุณปยฉัตร ขาวดี  คุณประทีป ปลอมขุนทด คุณประสิทธิ์ กอเกียรติคุณ 

คุณปติโรจน อรุณเลิศศิริ คุณประวัฒน อนุสรณศิริศักดิ์ คุณบุญประเสริฐ ไวยกูล คุณประเทือง ภูระหงษ 

คุณประเวศ แกวกัญญาติ คุณปราโมทย เทศเรือง คุณปยะ นิ่มเทียน คุณประภร วัฒนานุกูล



20 มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวด ผ , ฝ , พ , ฟ
คุณพิศาล เตชะวิภาค คุณพนัส เตียวตระกูลวัฒน คุณเผด็จ ดวงวิชัย คุณพรชัย อรุณเลิศศิริ 

คุณพัทธนาฐ ยศกุลเกียรติ ร.อ. ไพฑูรย ทองทา คุณพิเชษฐ จันลองรัตน คุณพิภพ ยาคลาย 

คุณพงศศาล ถนอมพงศสานต คุณพันธุธัช พันไธสง คุณไพบูลย สุวรรณศรีสาคร คุณพยุหแสนยากร พรเชิดชู 

คุณพิงพันธุ รัตนมณีปกรณ คุณพีระพล ธีระชื่นชม คุณไพศาล พงศพจนเกษม คุณพงศเทพ จันทรทิพย 

คุณพิทักษ สุพรศิลปชัย คุณพรภัทร กุมแกว คุณพิเชษฐ ปฐมพรสุริยะ คุณพนม พึ่งดี 

คุณพีรพงษ พรสิทธิพันธุ คุณพิเชษฐ โปรงแกวงาม คุณไพศาล แสนศึก คุณพงษภักดี พัฒนกุล 

คุณไพศาล ปมงาม คุณพัชรชัย ปมงาม คุณพินิจ เตียเจริญ คุณพงษสวัสดิ์ สุขเรืองรอง

คุณพัฒนะ ธรรมวิริยะกุล คุณพิชัย ปมุติโต คุณพิชัยคุณากรรักษ คุณพินิจ กําลังหาญ 

คุณพิชิต แสงศร คุณพิริยะ สุภิโชติ คุณพงษศักดิ์ สรวงมณีเกตุ คุณพงษธร เขมภาคิน 

คุณไพโรจน ธีระธํารงชัยกุล คุณพงศพัศ อนุจรพันธ คุณพัฒนา สุขสงา คุณพรชัย โรจนศิริพงษ 

คุณไพโรจน ซื่อชัยเจริญ พ.ต.ต. พรชัย อมรสวัสดิ์ศิริ คุณพิสิฎฐ ชวยชูหนู คุณพุฒิพงษ เรือนพระจันทร

คุณพงษพัฒน จาริยะ  คุณพิษณุ พยอมหอม  คุณพิพัท พวงพูล  คุณพัชรินทร ดีบัว 

คุณพารินทร แกวสวัสดิ์  คุณพงษพันธ วองสัฒนากูล คุณพงษพิพัฒน ปุยะติ คุณพงษศักดิ์ นิธิเกษม

คุณพสิษฐ ชุมเกษร คุณไพร คงสันต

  

หมวด ภ , ม , ย , ร , ล 
คุณภัควัฒน สุทธิประภา คุณภูวณัฏฐ นอยประเทศ คุณภัทรพล จิรเสถียรอําไพ คุณภีรพัฒน มึถาวร 

คุณภูดิท พรสวรรคศิริกุล คุณภูษิต อินวกูล คุณภาณุพงศ เสรีวัฒน คุณภูหิรัณย ธนารัญญโรจน

คุณมนตรี สถีระกานนท คุณมงคล วรารักษพงษ คุณเมธี บุญทอง คุณมนัส สืบบก  

คุณมานพ จันทรศรี  คุณมณู ถนอมปญญารักษ  คุณมาโนช เกิดปราชญ คุณมนตรี สุรนารถ 

คุณมณู บุญนํา  คุณมานะ สุขสุวานนท คุณมงคลพยัคฆ วาจาสัตย คุณมานพ ศักดิ์เรืองงาม  

คุณยุทธชัย ปฐมวัฒนศิริ คุณรังสรรค ทับแกว คุณยุทธพงษ สิริทรัพยทวี คุณเรืองวิทย ดิษฐเกษร 

คุณยุทธพงศ อิศวเรศตระกูล คุณระพีพันธ รักษาพงษ คุณรชต พิศาลสาคร คุณยุทธนา สระมาลา 

คุณรุงรัตน บุญเอก คุณโรจน ปนแกว พ.ต.ท. ระพิน ชาติไทย คุณรติ เลิศอริยะทรัพย 

คุณรัฐพงษ โพธิพันธุ คุณรชตะ เส็งประชา คุณรังสรรค เจริญลาภ คุณภาคภูมิ แสงแกว  

คุณภาคิน จันทรรัตน คุณภูษิต วงษมณีเทศ คุณมงคล  คมขํา

   

หมวด ว 
คุณวุฒิพงษ ธีระธนากร คุณวิวัฒน เรืองพรสวัสดิ์ คุณวิศาล นันทสันติ คุณวันชัย จันทรสวาง 

คุณวีระพล บัวชาติ คุณวีระชัย ไชยเจริญ  คุณวิวัฒน นิลนาวี คุณวิทวัฒ จันทนวงษ 

คุณวันชัย อินลอย คุณวรพจน แซไหล คุณวิสิฒโรจน กัณฑชูสิน  คุณวัสวัตติ์ คูหศรีวินิจ 

คุณวิสูตร จันทรเพ็ง คุณวิสูตร วีระธํารงกุล คุณวรเชนท คําภีระ คุณวิฑูรย คําคงสัตย 

คุณวินชัย กีรติพันธชัย  คุณวิทยา วัฒนานันตวานิชย คุณวินัย แพงสุภา คุณวสันต จริยสุขสกุล 

คุณวศิน ศรีบูรพา  คุณวีรศักดิ์ พึ่งประยูรพงศ คุณวศิน เฆษะวิริยะกุล คุณวสันต พูนสิน 

คุณวสัญปกรณ ทองแดง คุณวิสุทธิ์ ศุกลสกุล คุณวุฒิไกร บุตรชํานิ คุณวิษณุ อุดม 

คุณวสันต อังสิทธากุล คุณวิเชียร เติมรุงเรืองเลิศ คุณวิสุทธิ์ พรมเกตุสกุล คุณวิโรจน ตันติธรรมธร 



มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 21 

คุณวิษณุ สุขเจริญ คุณวินัย เจริญสุข คุณวิบูลย คงทองประเสริฐ คุณวิษณุ ชูบุญเลิศ 

คุณไวยากร พึ่งบุญ คุณวัชรนรพงษ นะเรศรัมย คุณวุฒิชัย อรุณศิริประเสริฐ คุณวีระศักดิ์ พลราบ 

คุณวีรโรจน บุญยังสวัสดิ์ คุณวีรชาติ ตุลาพงษ คุณวัลลภ โตทิม คุณวรรณธนะ กสานติกุล 

คุณศักดิ์นรินทร ศรนิล คุณวีระศักดิ์ รังศิโรภาส คุณวิศิษฐ ทองโต คุณวินัย เหลืองเจริญกิจ 

คุณวัลลภ สุทธิแสวง คุณวิชัย ทองสีสุก คุณวรเทพ คูหาวิชาชาง คุณวรเทพ นุชประยูร 

คุณวินิจ จันทรศรี คุณวีรภัทร ดวงแกว คุณวิชญพัชร บรรณารักษ คุณวีรยุทธ สรหงษ 

คุณวิสุทธิ์  พุทธคาวี  คุณมานพ กลาจุย  คุณมนตรี ปยะนราธร วาที่ ร.ต.วรรัตน ถนอมปญญารักษ 

หมวด ศ
คุณศุภศิลป ผลภาษี  คุณศุภชัย เรืองสรรงามศิริ คุณศุภกร พูนสยามพงษ คุณศักดิ์สิทธิ์ นวกุลศิรินารถ

คุณศภกฤต คูหาสรรพสิน คุณศุภรุจ จํานงประสาทพร คุณศุภกร บัวคง  คุณศักดิ์ชาย โกศลศักดิ์สกุล

คุณศิริชัย สกุลธาราภิรมย คุณศิระ เอกบุตร คุณศุภราช ชูรัศมี  คุณโศภิษฐ เวชการ 

คุณศุภกิจ มีเย็น  คุณศิลปเจษฎ ทองเกลี้ยง  คุณศักดิ์ บังขม 

หมวด ส
คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร คุณสมศักดิ์ คงวุฒิปญญา คุณเสมอ งิ้วงาม คุณเสวก คําแหง 

คุณสิงห เฉยดี คุณสมชาย ทับจอก คุณสุพจน วงศเขียว  คุณสมาน บุญเพ็ญ 

คุณสังวร ขจรรุงศิลป คุณสถิต มหัทธนไพศาล คุณสมชาย ลิ้มไชยาวัฒน  คุณสมชัย จงทวีทรัพย 

คุณสายัณห คชวัตร คุณสมยศ จารุจันทนากุล คุณสกล ขําจร  คุณสมัคร ตันทัตสวัสดิ์ 

คุณสุพจน ผมทอง คุณสุดใจ จูมจันทร คุณสิริพงษ คณาคุปต  คุณสหพจ ผมทอง 

คุณสุนันท กลิ่นจําปา คุณสําเภา ใจพันธ คุณสมชาย บุรพพงษานนท  คุณสัญญา วิจิตรจินดา 

คุณสมัคร พันธุมวัทก คุณสันติ อรุณศิริ คุณสราวุธ ลี้ชัยมงคล  คุณสมชาย ไตรรัตน 

คุณสุทัญ คําพันธุ คุณสุเทพ จิระวัฒนสุนทร คุณสุรเดช ลิ้มพานิช  คุณสรธัญ ไทรสุข 

คุณสุรชัย พิพัฒนไพฑูรย คุณสุรศักดิ์ โพธิ์สฤษดิ์ คุณสุรวิทย ทิพยนันทิมา คุณสําเริง สําเภาลอย 

คุณสุรเดช เที่ยงตรง คุณสมพงษ สงวนตระการกุล คุณสุวิช ยะสวัสดิ์ คุณสหธัช พันธุมวัทก 

คุณสมพล อยูเย็น คุณสัณฑิต จึงประภา  คุณสมิง เชยโต คุณสิริศักดิ์ พิชัยกุล 

คุณสมพร โพธิ์อน คุณสวรรค พวงพิกุล คุณโสภณ นาคใหม คุณสันติ ชางชาวนา 

คุณสุนทร บุญยะทวีวัฒน คุณสถิรพงศ ถีระแกว คุณสมบัติ เพชรแตง คุณสุริสิทธิ์ โมตันตะสุทธิ์ 

คุณสมบัติ ทองอําไพ คุณสมควร อุนยินดี  คุณสิทธิชัย ธรรมสฤษดิ์ คุณสิรภพ สถาพร 

คุณสุพจน ประวัติรอย คุณสุก สุกกลิ่น  คุณสราวุธ สุรัติชัย คุณสุริยา รัตนแสงทอง 

คุณสมศักดิ์ ลาภชิตาภรณ คุณสมเกียรติ ประดู  คุณสยุมภู คงทอง คุณสมเกียรติ วงศกรลลิต

คุณสมเกียรติ เชื้อเหลาวานิช   คุณสกลชัย ตั้งธนาเจริญวงศ คุณสุรชัย ดานประสิทธิผล      คุณสมศักดิ์ แซฉั่ว 

คุณสมศักดิ์ คติเกษมเลิศ       คุณสมหมาย ทองสุข  คุณสามารถ พวงสุวรรณ        คุณสมบัติ ไวกิตติพงษ 

คุณสมเกียรติ บุญเสรฐ         คุณสันติ วิชิตวาที  คุณสุวิชาญ วิภาตะจิตร         คุณโสภณ ปลื้มอารมย 

คุณสันติ บวรหฤทัย            คุณสมศักดิ์ ตั้งสกุลโอฬาร  คุณสิทธิพันธ พันธุทอง         คุณสมศักดิ์ ภานุวัฒนวนิชย

คุณสุวิทย อิงวีรวัฒน           คุณสมชัย บุญชูประเสริฐ  คุณสุทัศน สุวรรณรัตน          คุณสุรัตน หมูพุทธรักษ 

คุณสกล โฆษิตเกษมสุข        คุณสุรพงษ รักษาทางดี  คุณสาโรจน แยมเสาธง          คุณสุพจน สวัสดิ์วงศวิชา 



22 มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.อ.อ. สุเทพ กันทะวงศ คุณสนธิ อนุจรพันธ  คุณสาคร การสราง คุณสุทธิศักดิ์ เชิดพุดซา  

คุณสรรเสริญ สันตินันตรักษ  คุณสมศักดิ์ หิรัญอนันตพงศ  คุณสมบูรณ วัฒนประเสริฐกุล คุณโสภณ แจงเรือง  

คุณสนาน มาเลิศพรสกุล คุณสิทธิโชค มาเลิศพรสกุล  คุณสมศักดิ์ สุชัยรัตน คุณสรวิศ แวววิเศษ  

คุณสิทธิชัย สหแพทย  คุณสนิท กลิ่นคง คุณสมบัติ รอดประเสริฐ  คุณสําเรือน ทับจันทร 

คุณสมพร มะโนประเสริฐกุล  คุณสุเมธ จันทรฉาย คุณสุชาติ ไพบูลยกิจกุล  คุณสมทัย วราหะจีระกุล 

คุณสิรภพ ภัทรจินดาภรณ  คุณสุทัศน สายันประเสริฐ คุณสุวินัย เกิดเจริญ  คุณสมบัติ ลานทอง  

คุณสุริยะ ชวยสถิตย คุณสมเกียรติ เชื้อเหลาวานิช คุณสนธยา ไกรแกว คุณสุริเยนทร บุญมี  

คุณสัญญา เกศทองคํา คุณสมโภชน  ปลัดปกครอง คุณสมชาย จันทรขอนแกน คุณสมบัติ โสดา

หมวด ห , อ , ฮ
คุณอนุศักดิ์ นารถกุลพัฒน คุณอภิชัย กุลอนรรฆพันธุ คุณอมร วานิชสัมพันธ คุณองอาจ อําไพกุลวัฒนา 

คุณอภิชาติ สูณรงค คุณอัศจรรย พิมณฑา คุณอัศวิน อินรัญ คุณอุดมศักดิ์ อินทรสุข 

คุณอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย คุณอนุพงศ ศิริสิทธิธงไชย คุณองอาจ แสงภักดี คุณอาคม ทรงสถาพรเจริญ 

คุณอรรตภูมิ สรอยทอง คุณอรรถสิทธิ์ บุราสิทธิ์ ด.ต. อัมพร อินทรไทร คุณอภิธาร จิรัชญาเจริญ 

คุณอรุณ จีนแสง คุณอนุกูล ปานราตรี คุณอาคม กือเย็น คุณอมรศักดิ์ อําไพชัยโชค 

คุณอนันต กรรณสูต คุณอานุภาพ บรรลือวงศ คุณเอกสิทธิ์ ตรีสุวรรณ คุณอํานาจ ปนสุวรรณ 

คุณอมฤทธิ์ ไกรนรา คุณเอกชัย บัวคง คุณอรรถกร แซลิ่ม คุณอนันต หนูทิม 

คุณอํานาจ จิระเกียรติโชดก คุณอดุลยนันททัต กิจไชยพร คุณอิศรา เตชะสา คุณอนันต เขมาพัฒนกุล 

คุณอภิชัย กุศลสินชัย คุณเอกบุศย สุวรรณดี คุณอัครพล แพรตวน คุณเอกชัย สามิภักดิ์ 

คุณอธิพงศ บุญชื่น คุณใหม ผึ่งผาย คุณอรัณย การศรีทอง คุณอัครวิทย พูลผล 

คุณอุทัย ศิริผล คุณอุทิศ ถาวร คุณอารย ผดุงชอบ คุณอําพล ชาเหลา 

คุณอภิวัฒน เจิมขวัญ คุณอาทิตย นวลมีศรี คุณอํานาจ กุลสุวรรณ คุณอดุลย หริ่มยิ่ง 

คุณอํานาจ ยิ้มละมัย คุณอภิวัฒน เหลืองประมวล คุณอภิชาติ ทิพยประชาบาล คุณอิทธิพล เจียมโมปกรณ

คุณเฮี้ยงกวง ถนอมปญญารักษ คุณอนุชา ประทับวงศ คุณอนุโรจน สุดสวาท คุณอภิสิทธิ์ สมเกียรติเจริญ

คุณอานนท  เรืองสกุล คุณโอฬาร  ปยะวาทิน

หากซองเชิญคณะกรรมการสงไมถึงหรือรายชื่อตกหลน พิมพผิด 
ทางคณะกรรมการจัดงาน ขออภัยมา ณ ที่นี้ดวยและขอขอบพระคุณทุกทาน
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สื่อและนิตยสารพระเครื่อง
หนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพเดลินิวส หนังสือพิมพขาวสด

หนังสือพิมพคมชัดลึก หนังสือพิมพบานเมือง หนังสือพิมพสยามรัฐ

หนังสือพิมพบางกอกทูเดย นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร นิตยสารคเณศพร                                    

นิตยสารขาวพระเครื่อง นิตยสารอมต นิตยสารพุทธคยา                  

นิตยสารลานโพธิ์ นิตยสารฅนรักพระ นิตยสารพุทโธ 

นิตยสารพระทาพระจันทร นิตยสารพุทธคุณ นิตยสารศักดิ์สิทธิ์  

นิตยสารสื่อและพระเครื่อง นิตยสารพระเกจิ นิตยสารพระเครื่องเมืองพุทธ

นิตยสารสุดยอดพระเครื่อง นิตยสารพระเครื่องลํ้าคา นิตยสารคลังพระเครื่อง

นิตยสารเอกคัมภีร นิตยสารองคพระ นิตยสารอมตะลานนา

นิตยสารเกจิแหงสยาม

ประชาสัมพันธ
พ.อ.อ.โกวิท แยมวงษ ประธานชมรมนักขาวและชางภาพพระเครื่อง

คุณสมศักดิ์ ศกุนตนาฏ  คุณไตรเทพ ไกรงู คุณวันชัย  สอนมีทอง

คุณแฉลม จันทรพิศาโล   คุณสาธร  ตีระกานนท   คุณชาญวิทย รถทอง 

คุณพนม  แพทยคุณ   คุณวัธนชัย มุตตามระ   คุณอนุชา  ทรงศิริ 

คุณตี๋    บางลําพู    คุณศสุมา  แยมวงษ    คุณจุไรศรี สูไชย

คุณออ  คลังพระเครื่อง   คุณเปย  พระเครื่องอภินิหาร  คุณตอง อมตะ

คุณโลย  อมต    คุณวิชา  ฤกษสุนทรี   คุณฉิ่ง  ฅนรักพระ

คุณตี๋  ฅนรักพระ   คุณเทพ  ฅนรักพระ   คุณบูลย  สุวรรณภูมิ

คุณโก  สุดยอดพระเครื่อง   คุณวัลย  สุดยอดพระเครื่อง คุณเอ  ทาพระจันทร   

คุณจิมมี่  ลานโพธิ์    คุณเล็ก  เอกคัมภีร คุณดํา พุทธคยา   

คุณบอล  พระทาพระจันทร   คุณหลอ  พระประแดง คุณกรินทร แยมวงษ    

คุณยุทธ  ภูเก็ต    คุณแดง  นาดูน  

เว็บไซดพระเครื่อง
www.samakompra.com (สมาคมพระดอทคอม)  www.thaprachan.com (ทาพระจันทรดอทคอม)

www.amatasiam.com (อมตะสยามดอทคอม) www.prathaprachan-mag.com  

รายการวิทยุ
@ วดัเดนพระดัง วันเสาร 13.15 - 14.00 น. สถานวีทิยุพล.1 คล่ืน AM.1350 K/H โดยจาโกวทิ แยมวงษ, 

 คุณเล็ก  ราชบุรี

@ รายการมรดกไทย ทางยานเกราะ AM.540 วันจันทร-ศุกร 22.00 - 23.00 น. โดยไก  โพธิ์ทอง
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หลักการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
 พิจารณาความแท ความถูกตอง ความสมบูรณ ความสวยงามและคงไวซึ่งสภาพเดิมเปนสําคัญ 

ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมของ สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย  
กติกาการตัดสินพระที่สงเขาประกวด

 1. พระที่สงเขาประกวดทุกรายการตองปราศจากสิ่งหอหุม  
 2. คณะกรรมการตัดสินจะทรงไวซึ่งความยุติธรรมและถือหลักมาตรฐานสากลนิยม

 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนขอยุติโดยเด็ดขาด  
  

อัตราคาบํารุงในการสงพระเขาประกวด
องคละ 300 บาท  ทุกรายการ  

กําหนดการ งานประกวดพระฯ
 09.00 น.     รับพระเขาประกวด 16.00 น.     คืนพระทุกรายการ
 13.00 น.     ปดการรับพระเขาประกวด 16.30 น.     มอบรางวัล 
 14.00 น.     คณะกรรมการพิจารณาตัดสินพระ   

คณะกรรมการฝายเทคนิค  ถายภาพ
ทีมงาน  ลง ทาพระจันทร  โทร. 081-6155121

ติดตอรับใบประกาศนียบัตร ไดที่...
ราน ดิออร ค็อฟฟ  (บานทานขุน) เยื้องวัดพระมหาธาตุฯ ฝงตะวันออก 
อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช   (คุณติ่ง บานสอง โทร.0988-430870)

ใบประกาศนียบัตรสามารถมารับไดหลังจากงานประกวด  90  วัน (ตั้งแต  10.00 – 17.00 น.)

ติดตอจองแผงพระพระเครื่องไดที่สถานที่จัดงานประกวดพระฯ
นี สะพานใหม  โทร.  081-985-9369

คณะกรรมการติดตอหองพักไดที่
โกชุน  กันตัง โทร. 081-979-2898
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สถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ 
ณ หองบงกชรัตน  โรงแรมทวินโลตัส  

ในวันเสารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. เปนตนไป

สถานที่จัดงานประกวดพระเครื่อง 
ณ โรงแรมทวินโลตัส  

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันเสารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562
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สารบัญรายการพระประกวด สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โตะที่ รายการ จํานวนรายการ หนาที่

1 พระเบญจภาคี 43 29

2 พระเนื้อดิน ยอดนิยม 38 30

3 พระเนื้อดิน ทั่วไป 35 31

4 พระเนื้อผง ยอดนิยม 37 32

5 พระเนื้อผง ทั่วไป 35 33

6 พระกริ่ง - พระชัยวัฒน  - รูปหลอ - เหรียญหลอ ยอดนิยม 37 34

7 เครื่องราง ยอดนิยม 36 35

8 พระกริ่ง - พระชัยวัฒน - รูปเหมือน ทั่วไป 35 36

9 พระหลวงปูโตะ วัดประดูฉิมพลี กรุงเทพฯ ยอดนิยม 35 37

10 พระสมเด็จญาณสังวร และพระคณาจารย กรุงเทพฯ ทั่วไป 35 38

11 พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ทั่วไป 35 39

12 พระหลวงปูทิม  วัดละหารไร จ.ระยอง ยอดนิยม 35 40

13 พระหลวงพอตัด - พระอาจารยทิน วัดชายนา จ.เพชรบุรี ทั่วไป 36 41

14 พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร จ.นครราชสีมา ทั่วไป 40 42

15 พระพุทธ พระคณาจารยทั่วไป ชุดที่ 1 38 43

16 พระพุทธ พระคณาจารยทั่วไป ชุดที่ 2 35 44

17 พระคณาจารยทั่วไป ชุดที่ 1 38 45

18 พระคณาจารยทั่วไป ชุดที่ 2 35 46

19 พระคณาจารยทั่วไป ชุดที่ 3 35 47

20 พระหลวงพอจืด นิมมฺโล วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม ทั่วไป 40 48

21 พรหลวงพอรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป 35 49

22 พระหลวงพอพนม วัดเทพคันธาราม (วัดทาราบ) จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป 35 50

23 พระหลวงพอทวด วัดชางให ยอดนิยม ชุดที่ 1 35 51

24 พระหลวงพอทวด วัดชางให ยอดนิยม ชุดที่ 2 35 52

25 พระหลวงพอทวด วัดชางให ทั่วไป 35 53

26 พระหลวงพอทวด พระอาจารยนอง วัดทรายขาว 35 54

27 พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดนิยม ชุดที่ 1 40 55

28 พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดนิยม ชุดที่ 2 40 56

29 พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 1 40 57

30 พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 2 40 58

31 พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 3 40 59
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สารบัญรายการพระประกวด สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โตะที่ รายการ จํานวนรายการ หนาที่

32 พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 4 40 60

33 พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 5 40 61

34 พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 6 40 62

35 พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 7 40 63

36 พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 8 40 64

37 พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 9 40 65

38 พระอําเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช 40 66

39 พระพอทานแกน วัดทุงหลอ 40 67

40 พระหลวงพอคลิ้ง วัดถลุงทอง จ.นครศรีธรรมราช 40 68

41 พระหลวงพอเจิม อชิโต วัดหอยราก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 40 69

42 พระพอทานสังข วัดดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป 40 70

43 พระหลวงพอนวม วัดหลวงครู อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 40 71

44 พระหลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช 40 72

45 พระหลวงพอกลํ่า ถาวโร วัดศาลาบางปู จ.นครศรีธรรมราช 40 73

46 พระพอทานทวง คุณุตตโร สํานักสงฆคลองแคว จ.นครศรีธรรมราช 40 74

47 พระพอทานนวล วัดไสหรา จ.นครศรีธรรมราช ทั่วไป 40 75

48 พระหลวงพอเชื่อง วัดรัตนาราม(บางบอ) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 40 76

49 พระหลวงพออิ่ม วัดทุงนาใหม, หลวงพอเกษม วัดมะมวงตลอด, หลวงพอชอบ 
วัดจําปาวนาราม

40 77

50 วัตถุมงคล ไอไข วัดเจดีย 40 78

51 วัตถุมงคล ไอไข วัดสระสี่มุม 40 79

52 พระหลวงพอคลาย วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช ชุดที่ 1 38 80

53 พระหลวงพอคลาย วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช ชุดที่ 2 38 81

54 พระหลวงพอคลาย วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช ชุดที่ 3 38 82

55 พระองคพอจตุคาม - รามเทพ ชุดที่ 1 40 83

56 พระองคพอจตุคาม - รามเทพ ชุดที่ 2 40 84

57 พระองคพอจตุคาม - รามเทพ ชุดที่ 3 40 85

58 พระฆราวาสสายใต เเละหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม จ.นครศรีธรรมราช 40 86

59 พระจังหวัดระนอง 40 87

60 พระจังหวัดชุมพร ชุดที่ 1 40 88

61 พระจังหวัดชุมพร ชุดที่ 2 40 89

62 พระจังหวัดกระบี่ 35 90
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สารบัญรายการพระประกวด สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โตะที่ รายการ จํานวนรายการ หนาที่

63 พระหลวงพอแชม วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต 35 91

64 พระจังหวัดภูเก็ต 35 92

65 พระจังหวัดพังงา และ จังหวัดสตูล 40 93

66 พระจังหวัดสุราษฎรธานี ชุดที่ 1 40 94

67 พระจังหวัดสุราษฎรธานี ชุดที่ 2 40 95

68 พระจังหวัดสุราษฎรธานี ชุดที่ 3 40 96

69 พระจังหวัดสุราษฎรธานี ชุดที่ 4 40 97

70 พระจังหวัดพัทลุง  ชุดที่ 1 35 98

71 พระจังหวัดพัทลุง  ชุดที่ 2 35 99

72 พระจังหวัดพัทลุง  ชุดที่ 3 35 100

73 พระครูถาวรชัยคุณพอทานหมุน ยโสโร วัดเขาแดงตะวันออก จ.พัทลุง 45 101

74 พระหลวงพอลอย วัดทาดินแดง จ. พัทลุง ทั่วไป 40 102

75 พระจังหวัดตรัง ชุดที่ 1 35 103

76 พระจังหวัดตรัง ชุดที่ 2 35 104

77 พระอาจารยประสูติ วัดถํ้าพระพุทธโกษีย (ในเตา) จ.ตรัง 40 105

78 พระจังหวัดสงขลา ยอดนิยม ชุดที่ 1 40 106

79 พระจังหวัดสงขลา ยอดนิยม ชุดที่ 2 40 107

80 พระหลวงพอปลอด วัดหัวปา จ.สงขลา 40 108

81 วัตถุมงคล พระอาจารยคลังแสง ที่พักสงฆเขากุฏิ  เกาะยอ  จ.สงขลา 40 109

82 พระหลวงปูแกว วัดสะพานไมแกน จ.สงขลา - พอทานยศ วัดมัชฌามาวาส จ.ปตตานี 40 110

83 พระเครื่อง วัดมุจลินทวาปวิหาร (ดุฮง) พระอารามหลวง จ.ปตตานี 40 111

84 พระหลวงพอแดง วัดศรีมหาโพธิ์ ปตตานี หลวงพอทอง วัดสําเภาเชย ปตตานี 40 112

85 พระหลวงพอเขียว วัดหวยเงาะ จ.ปตตานี 35 113

86 พระจังหวัดปตตานี 38 114

87 พระจังหวัดนราธิวาส 36 115

88 เครื่องรางภาคใต ยอดนิยม 40 116

89 พระคณาจารย ประเทศมาเลเซีย ทั่วไป ชุดที่1 40 117

90 พระคณาจารย ประเทศมาเลเซีย ทั่วไป ชุดที่2 40 118

91 พระเครื่องวัดโมลีนิมิต จ.ปตตานี 40 119

92 พระจังหวัดยะลา 40 120

รวม 3,531 รายการ
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พระเบญจภาคี ยอดนิยม  
โตะที่ 1 คาสงรายการละ 300 บาท (43 รายการ)  

1  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพใหญ (พระประธาน)

2  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพทรงเจดีย

3  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพเกศบัวตูม

4  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพฐานแซม

5  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพปรกโพธิ์

6  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพใหญ

7  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพเสนดาย

8  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพทรงเจดีย

9  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพเกศบัวตูม

10  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพฐานแซม

11  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพสังฆาฎิ

12  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพอกครุฑ

13  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพฐานคู

14  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพปรกโพธิ์

15  พระสมเด็จจิตรลดา ป 2508 - 2513

16  พระสมเด็จอรหัง พิมพสังฆาฏิ วัดมหาธาตุ

17  พระสมเด็จอรหัง พิมพฐานคู วัดมหาธาตุ

18  พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหาธาตุ, วัดสรอยทอง

19  พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพเจ็ดชั้น นิยม จ.อางทอง

20  พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพหกชั้น อกตัน จ.อางทอง

21  พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพหกชั้น อกตลอด จ.อางทอง

22  พระกําแพงซุมกอ พิมพใหญ มีกนก จ.กําแพงเพชร

23  พระกําแพงซุมกอ (ซุมกอดํา) พิมพใหญ ไมมีกนก จ.กําแพงเพชร

24  พระกําแพงซุมกอ พิมพกลาง จ.กําแพงเพชร

25  พระกําแพงซุมกอ พิมพขนมเปยะ จ.กําแพงเพชร

26  พระกําแพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุงเศรษฐี จ.กําแพงเพชร

27  พระกําแพงลีลาพลูจีบ จ.กําแพงเพชร

28  พระรอด พิมพใหญ กรุวัดมหาวัน จ.ลําพูน

29  พระรอด พิมพกลาง กรุวัดมหาวัน จ.ลําพูน

30  พระรอด พิมพเล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ลําพูน

31  พระรอด พิมพตอ กรุวัดมหาวัน จ.ลําพูน

32  พระรอด พิมพตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ลําพูน

33  พระผงสุพรรณ พิมพหนาแก กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

34  พระผงสุพรรณ พิมพหนากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

35  พระผงสุพรรณ พิมพหนาหนุม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

36  พระนางพญา พิมพเขาโคง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

37  พระนางพญา พิมพเขาตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

38  พระนางพญา พิมพอกนูนใหญ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

39  พระนางพญา พิมพสังฆาฎิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

40  พระนางพญา พิมพอกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

41  พระนางพญา พิมพเทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

42  พระขุนแผนเคลือบ พิมพอกใหญ ฐานสูง, ฐานเตี้ย กรุวัดใหญชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

43  พระขุนแผนเคลือบ พิมพแขนออน (พิมพเล็ก) กรุวัดใหญชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระเนือ้ดิน ยอดนิยม   
โตะที่ 2 คาสงรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

44  พระคง จ.ลําพูน

45  พระเปม จ.ลําพูน

46  พระบาง จ.ลําพูน

47  พระเลี่ยง จ.ลําพูน

48  พระสาม จ.ลําพูน

49  พระนางเสนหจันทร จ.สุโขทัย

50  พระรวงยืนเปดโลก จ.สุโขทัย

51  พระรวงนั่งเชตุพน จ.สุโขทัย

52  พระนางพญา กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก

53  พระทามะปราง ไมจํากัดกรุ จ.พิษณุโลก

54  พระกรุวัดจุฬามณี ไมจํากัดพิมพ จ.พิษณุโลก

55  พระหลวงพอโต  กรุวัดชีปะขาวหาย จ.พิษณุโลก

56  พระกําแพงลีลา กลีบจําปา จ.กําแพงเพชร

57  พระนางกําแพงกลีบบัว จ.กําแพงเพชร

58  พระนางกําแพงกลีบบัว ฐานตาราง จ.กําแพงเพชร

59  พระนางกําแพง พิมพตื้น-พิมพลึก จ.กําแพงเพชร

60  พระกําแพงเม็ดมะลื่น จ.กําแพงเพชร

61  พระกําแพงเม็ดมะเคล็ด จ.กําแพงเพชร

62  พระกําแพงงบนํ้าออย จ.กําแพงเพชร

63  พระกําแพงปรกลูกยอ จ.กําแพงเพชร

64  พระกําแพงซุมยอ จ.กําแพงเพชร

65  พระกําแพงหนาอิฐ จ.กําแพงเพชร

66  พระนางกําแพงลูกแปง พิมพเดี่ยว - คู จ.กําแพงเพชร

67  พระเม็ดนอยหนา หลังไมมียันต จ.พิจิตร

68  พระสวรรคนั่ง จ.ชัยนาท

69  พระสวรรคยืน จ.ชัยนาท

70  พระนารายณทรงปน จ.ลพบุรี

71  พระซุมกระรอก-กระแต จ.ลพบุรี

72  พระปางปาฏิหาริย จ.ลพบุรี

73  พระซุมนครโกษา จ.ลพบุรี

74  พระขุนแผน พิมพใบพุทรา จ.พระนครศรีอยุธยา

75  พระกริ่งคลองตะเคียน จ.พระนครศรีอยุธยา

76  พระกรุวัดตะไกร ไมจํากัดพิมพ จ.พระนครศรีอยุธยา

77  พระหลวงพอโหนง วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี

78  พระขุนแผน กรุวัดบานกราง พลายเดี่ยว ไมจํากัดพิมพ จ.สุพรรณบุรี

79  พระขุนแผน กรุวัดบานกราง พลายคู ตัดเดี่ยว ไมจํากัดพิมพ จ.สุพรรณบุรี

80  พระถํ้าเสือ กรุเกา จ.สุพรรณบุรี

81  พระยอดขุนพล ไมจํากัดกรุ
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พระเนือ้ดิน ทั่วไป  
โตะที่ 3 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

82  พระรอดเสาร 5 จ.ลําพูน

83  พระกรุวัดทัพผึ้ง พิมพนั่ง จ.สุโขทัย

84  พระกรุวัดทัพผึ้ง พิมพยืน จ.สุโขทัย

85  พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ จ.สระบุรี

86  พระสมเด็จหลวงพอนุม พิมพนั่งบัว วัดนางใน จ.อางทอง

87  พระกลีบบัวหลวงพอนุม พิมพสมาธิ วัดนางใน จ.อางทอง

88  พระกลีบบัวหลวงพอนุม พิมพไสยาสน วัดนางใน จ.อางทอง

89  พระนางพญา กรุวัดเวียง จ.พระนครศรีอยุธยา

90  พระขุนแผน ใบเสมา กรุวัดมณเฑียร จ.พระนครศรีอยุธยา

91  พระหลวงพอโป จ.พระนครศรีอยุธยา

92  พระเม็ดนอยหนา ไมจํากัดพิมพ จ.พระนครศรีอยุธยา

93  พระกรุวัดโพธิ์บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

94  พระขุนแผนหนาอิฐ กรุวัดใหญชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

95  พระสิบชาติตัดเดี่ยว ไมจํากัดพิมพ จ.พระนครศรีอยุธยา

96  พระกรุวัดกลางทุง จ.พระนครศรีอยุธยา

97  พระหลวงพอเทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา

98  พระงบนํ้าออย หลวงปูยิ้ม วัดเจาเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา

99  พระหลวงปูยิ้ม วัดเจาเจ็ด ไมจํากัดพิมพ จ.พระนครศรีอยุธยา

100  พระหลวงพอขัน พิมพแซยิด วัดนกกระจาบ จ.พระนครศรีอยุธยา

101  พระหลวงพอขัน พิมพนางพญา วัดนกกระจาบ จ.พระนครศรีอยุธยา

102  พระขุนแผนเคลือบหลวงพออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

103  พระหลวงพออั้น ไมจํากัดพิมพ วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

104  พระพุทธโคดม พิมพใหญ จ.สุพรรณบุรี

105  พระพุทธโคดม พิมพเล็ก จ.สุพรรณบุรี

106  พพระพุทธชินราช กรุวัดเสาธงทอง จ.สุพรรณบุรี

107  พระกรุวัดบางยี่หน จ.สุพรรณบุรี

108  พระอูทองออกศึก จ.สุพรรณบุรี

109  พระหลวงพอถิร วัดปาเลยไลย จ.สุพรรณบุรี

110  พระกรุวัดคูยาง จ.กําแพงเพชร

111  พระหลวงพอคราม วัดพระเงิน จ.นนทบุรี

112  พระหลวงพอแฉง วัดบางพัง จ.นนทบุรี

113  พระหลวงพอเล็ก วัดทาอิฐ จ.ฉะเชิงเทรา

114  พระหลวงพอเชย วัดทาควาย จ.สิงหบุรี

115  พระหลวงปูโตะ วัดกําแพง จ.สิงหบุรี

116  พระงบนํ้าออย ไมจํากัดพิมพ
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พระเนือ้ผง ยอดนิยม  
โตะที่ 4 คาสงรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

117  พระสมเด็จ วัดเกศไชโย จ.อางทอง พิมพไหลตรง

118  พระสมเด็จ วัดเกศไชโย จ.อางทอง พิมพแขงหมอน

119  พระสมเด็จ วัดเกศไชโย จ.อางทอง พิมพ 7 ชั้น หูประบา

120  พระสมเด็จ วัดเกศไชโย จ.อางทอง พิมพแขนติ่ง, พิมพหาชั้น, พิมพ 7 ชั้น อกตัน-อกวี

121  พระกรุเจดียเล็ก วัดบางขุนพรม ไมจํากัดพิมพ

122  พระวัดพลับ พิมพตุกตา

123  พระวัดพลับ พิมพพุงปอง

124  พระวัดพลับ ไมจํากัดพิมพ (ไมซํ้ารายการเดิม)

125  พระปลันทน  วัดระฆัง พิมพซุมประตู-พิมพครอบแกวใหญ-พิมพเปลวเพลิงใหญ

126  พระปลันทน  วัดระฆัง พิมพครอบแกวเล็ก-พิมพเปลวเพลิงเล็ก

127  พระปลันทน  วัดระฆัง พิมพสีเหลี่ยมปรกโพธิ์

128  พระปลันทน  วัดระฆัง ไมจํากัดพิมพ (ไมซํ้ารายการเดิม)

129  พระวัดเงินคลองเตย พิมพพระสังกัจจายน

130  พระวัดเงินคลองเตย พิมพซุมกอ ไมจํากัดพิมพ

131  พระวัดเงินคลองเตย พิมพเล็บมือ ไมจํากัดพิมพ

132  พระวัดเงินคลองเตย ไมจํากัดพิมพ (ไมซํ้ากับรายการเดิม)

133  พระวัดสามปลื้ม พิมพหาเหลี่ยม ไมจํากัดพิมพ

134  พระวัดสามปลื้ม พิมพสามเหลี่ยม ไมจํากัดพิมพ

135  พระวัดสามปลื้ม พิมพกลีบบัว ไมจํากัดพิมพ

136  พระวัดทายตลาด พิมพนั่ง ไมจํากัดพิมพ

137  พระวัดทายตลาด พิมพยืน ไมจํากัดพิมพ

138  พระวัดทายตลาด ไมจํากัดพิมพ (ไมซํ้ากับรายการเดิม)

139  พระหลวงปูศุข พิมพแจกแมครัว  วัดปากคลองมะขามเฒา จ.ชัยนาท

140  พระหลวงปูเผือก พิมพขุดสระ วัดกิ่งแกว ป 2460 จ.สมุทรปราการ ไมจํากัดพิมพ

141  พระหลวงปูภู วัดอินทรวิหาร พิมพแซยิด ไมจํากัดพิมพ

142  พระหลวงปูภู วัดอินทรวิหาร พิมพ 8 ชั้นแขนหักศอก-แขนกลม

143  พระหลวงปูภู วัดอินทรวิหาร พิมพสมเด็จ

144  พระหลวงปูภู วัดอินทรวิหาร ไมจํากัดพิมพ (ไมซํ้ากับรายการเดิม)

145  พระเพชรหลีก พิมพขัดสมาธิเพชร , พิมพขัดสมาธิราบ วัดอินทราม วัดใต 

146  พระหลวงปูปน วัดสะพานสูง พิมพทรงกรวย ไมจํากัดพิมพ

147  พระวัดปากนํ้า รุนแรก มีเคลือบ

148  พระวัดปากนํ้า รุนแรก ไมเคลือบ

149  พระวัดปากนํ้า รุนสาม พิมพตื้น

150  พระวัดปากนํ้า รุนสาม พิมพลึก

151  พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม ป 2509 พิมพใหญ

152  พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม ป 2509 ไมจํากัดพิมพ

153  พระสมเด็จ อนุสรณ 100 ป วัดระฆังโฆศิตาราม ป 2515
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พระเนือ้ผงทั่วไป  
โตะที่ 5 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

154  พระสมเด็จ กรุวัดชนะสงคราม ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพฯ

155  พระประจําวัน วัดชนะสงคราม ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพฯ

156  พระเล็บมือ ทานเจาจุย วัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ

157  พระสมเด็จ รุนพล.ต.อ.เผา พิมพจัมโบ วัดอินทร กรุงเทพฯ

158  พระสมเด็จ รุนพล.ต.อ.เผา ไมจํากัดพิมพ วัดอินทร กรุงเทพฯ

159  พระสมเด็จพระครูมูล พิมพมีหนาตา วัดสุทัศน กรุงเทพฯ

160  พระสมเด็จพระครูมูล พิมพสามเหลี่ยม วัดสุทัศน กรุงเทพฯ

161  พระสมเด็จ วัดบึงพระยาสุเรนทร ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพฯ

162  พระสมเด็จเกศมงคล รุนแรก วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ

163  พระสมเด็จแสน วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ

164  พระสมเด็จสาริกาจินดามณี หลวงพอพร วัดจินดาราม กรุงเทพฯ

165  พระสมเด็จทานเจาคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศน กรุงเทพฯ

166  พระพิมพเม็ดบัว หลวงพอออย วัดไทร กรุงเทพฯ

167  พระผงของขวัญ วัดปากนํ้า รุน 4 กรุงเทพฯ

168  พระผงของขวัญ วัดปากนํ้า รุน 5 กรุงเทพฯ

169  พระผงของขวัญ วัดปากนํ้า รุน 6 กรุงเทพฯ

170  พระหลวงพอจาด วัดพระสิงห จ.เชียงใหม

171  พระผงเกศา ครูบาศรีวิชัย ไมจํากัดพิมพ จ.เชียงใหม

172  พระวัดนก จ.อางทอง

173  พระฝกไมขาว กรุบางระกํา จ.พิษณุโลก

174  พระพิมพเล็บมือ หลวงพอชื่น วัดปามุนี จ.อางทอง

175  พระสมเด็จสายรุง รุนแรก วัดศีลขันธ ไมจํากัดพิมพ จ.อางทอง

176  พระนางพญาผมดํา หลวงปูเทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา

177  พระหลวงปูเส็ง พิมพพระประธาน รุนแรก วัดบางนา จ.ปทุมธานี

178  พระสมเด็จ หลวงปูเส็ง เนื้อวานสบูเลือด วัดบางนา จ.ปทุมธานี

179  พระสมเด็จ หลวงปูเทียน วัดโบสถ พิมพเกศบัวตูม จ.ปทุมธานี

180  พระสังกัจจายน หลวงพอพูน วัดใหมปนเกลียว จ.นครปฐม

181  พระพิมพสมาธิบัวฟนปลา หลวงพอฉํ่า วัดทองคุง จ.สมุทรปราการ

182  พระผง หลวงพอโสธร ป 2509 จ.ฉะเชิงเทรา

183  พระผงของขวัญ วัดเกาะจันทร จ.ฉะเชิงเทรา

184  พระหลวงพอโบสถนอย พิมพสี่เหลี่ยม รุนแรก วัดอัมรินทร กรุงเทพฯ

185  พระทานเจาคุณทิพยโกษา พิมพเล็บมือ วัดสุทัศน กรุงเทพฯ

186  พระผงเกสร พิมพชินราชฐานบัว วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ

187  พระผงเกสร พิมพชินราชฐานสามชั้น วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ

188  พระวัดปราสาทบุญญาวาส ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพฯ



34 มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน - พระรูปหลอ - เหรียญหลอ ยอดนิยม  
โตะที่ 6 คาสงรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

189  พระกริ่งหนาอินเดีย วัดสุทัศน กรุงเทพฯ ป 2482

190  พระกริ่งนํ้าทวม วัดสุทัศนฯ กรุงเทพฯ ป 2485

191  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพแตง วัดสุทัศน ป 2485

192  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพตอ ไมจํากัด วัดสุทัศน ป 2485

193  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพสังฆาฏิยาว วัดสุทัศน ป 2485

194  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพสังฆาฏิสั้น วัดสุทัศน ป 2485

195  เหรียญเจาสัวหลวงปูบุญ รุนแรก วัดกลางแกว จ.นครปฐม

196  พระกริ่งทองทิพย วัดสุทัศน กรุงเทพฯ ป 2495

197  พพระชัยวัฒนนํ้าเตาเอียง สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน กรุงเทพฯ ป 2482

198  พระชัยวัฒน วัดสุทัศน ป 2487

199  พระชัยวัฒนทองทิพย วัดสุทัศน กรุงเทพฯ ป 2495

200  เหรียญหลอหลวงพอทา รุนแรก วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม

201  พระชัยวัฒน หลวงปูเอี่ยม  วัดหนัง กรุงเทพฯ พิมพเขื่อนไมจํากัด

202  พระชัยวัฒน ทานเจามา วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ ไมจํากัดพิมพ

203  พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรฯ  ป 2495 กรุงเทพฯ พิมพบัวแหลม

204  พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรฯ  ป 2495 กรุงเทพฯ พิมพบัวเหลี่ยม

205  พระชัยวัฒนไพรีพินาศ วัดบวรฯ ป 2495 กรุงเทพฯ

206  พระกริ่ง 7 รอบ วัดบวรฯ กรุงเทพฯ ป 2499

207  พระเหรียญหลวงพอเงิน พิมพจอบใหญ วัดบางคลาน จ.พิจิตร

208  พระเหรียญหลวงพอเงิน พิมพจอบเล็ก วัดบางคลาน จ.พิจิตร

209  พระรูปหลอหลวงพอเงิน พิมพขี้ตา วัดบางคลาน จ.พิจิตร

210  พระรูปหลอหลวงพอเงิน พิมพนิยม วัดบางคลาน จ.พิจิตร

211  พระรูปหลอหลวงพอเงิน หลวงพอชุมสราง  วัดทายนํ้า จ.พิจิตร

212  พระรูปหลอหลวงพอเงิน วัดหวยเขน จ.พิจิตร ไมจํากัดพิมพ

213  พระรูปเหมือนปมหลวงพอเงิน ไมจํากัดพิมพ ป 2515 วัดบางคลาน จ.พิจิตร

214  พระหลวงปูศุข หลอสี่เหลี่ยมมีหวงขวาง เนื้อทองผสม วัดปากคลองมะขามเฒา จ.ชัยนาท

215  พระหลวงปูศุข พิมพสี่เหลี่ยม เนื้อทองแดง  วัดปากคลองมะขามเฒา จ.ชัยนาท

216  พระหลวงปูศุข พิมพตัดชิด เนื้อเงิน, ฝาบาตร, สัมฤทธิ์, ชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒา จ.ชัยนาท

217  พระหลวงปูศุข พิมพประทานมณฑล เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒา จ.ชัยนาท

218  พระหลวงปูศุข เนื้อชินตะกั่ว ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดวัด

219  พระหลวงปูศุข ไมจํากัดพิมพ วัดคลองขอม

220  พระรูปเหมือนปมหลวงพอเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค

221  พระรูปเหมือนปมหลวงพอเดิม พิมพคอตึง วัดหนองโพ จ.นครสวรรค

222  พระรูปหลอหลวงพอเดิม ไมจํากัดพิมพ วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค

223  พระกริ่งประภามณฑล อ.กึ๋น  วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ ป 2480

224  พระหลวงพอโสธร 2 หนา ป 2497 จ.ฉะเชิงเทรา ไมจํากัดพิมพ

225  พระกริ่งหลวงพอโสธร ป 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ไมจํากัดพิมพ
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เครื่องราง ยอดนิยม  
โตะที่ 7 คาสงรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

226  เหรียญพระพรหมสี่หนา อาจารยเฮง ไพรวัลย

227  หมากทุย หลวงปูเอี่ยม วัดหนัง

228  พิศมรใบลาน หลวงพอแกว วัดพวงมาลัย

229  ลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม

230  แหวนพิรอดเกา ไมจํากัดสํานัก

231  เบี้ยแก หลวงปูรอด วัดนายโรง

232  เบี้ยแก หลวงปูบุญ วัดกลางบางแกว

233  เบี้ยแก หลวงปูเพิ่ม วัดกลางบางแกว

234  เบี้ยแก หลวงปูเจือ วัดกลางบางแกว

235  เบี้ยแก หลวงพอคํา  วัดโพธิ์ปลํ้า

236  เบี้ยแก หลวงพอภักตร  วัดโบสถ

237  ตะกรุดหนาผากเสือ หลวงปูนาค  วัดแจง

238  ตะกรุดไมรวก หลวงพอทา วัดพะเนียงแตก

239  ตะกรุดโสฬส หลวงปูกลิ่น   วัดสะพานสูง

240  ตะกรุดลูกอม หลวงปูใจ วัดเสด็จ

241  ตะกรุดสามหวง หลวงพอเต วัดสามงาม

242  ตะกรุด หลวงพอเทียม วัดกษัตราธิราช

243  ตะกรุดเกา ไมจํากัดคณาจารย

244  ปลัดขิก หลวงพออี๋ วัดสัตหีบ

245  ปลัดขิก หลวงพอเหลือ วัดสาวชะโงก 

246  ปลัดขิก หลวงพอฟก วัดนิคมประชาสรรค จ.ประจวบคีรีขันธ

247  มีดหมอ หลวงพอเดิม วัดหนองโพ 

248  มีดหมอ หลวงพอกัน วัดเขาแกว

249  องคต หลวงพอปาน วัดบางกระสอบ

250  ลิง หลวงพอดิ่ง วัดบางวัว

251  หนุมาน หลวงพอสุน วัดศาลากุน ไมจํากัดเนื้อ

252  เขี้ยวเสือแกะ หลวงพอปาน วัดบางเหี้ย 

253  สิงหงาแกะ หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

254  สิงหงาแกะ หลวงพอหอม วัดชากหมาก

255  เสือ หลวงพอนก วัดสังกะสี

256  เสือ หลวงพอวงศ  วัดปริวาส ไมจํากัดรุน

257  แพะ หลวงพออํ่า วัดหนองกระบอก จ.ระยอง

258  ราหูกะลาแกะ หลวงพอนอย วัดศรีษะทอง ขนาดหอยคอ

259  นํ้าเตารุนแรกภาพขาวดํา หลวงพอสด วัดปากนํ้า 

260  แหวนมงคลเกา วัดราชบพิธ

261  จิ้งจก หลวงพอหนาย  วัดบานแจง
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พระกริ่ง - พระชัยวัฒน - พระรูปเหมือน ทั่วไป  
โตะที่ 8 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

262  พระนาคปรก วัดบรมนิวาส - วัดสุปฏฯ

263  พระพุทธชินราชสามเหลี่ยม ป 2493 ไมจํากัดหลัง วัดสุทัศน กรุงเทพฯ

264  พระพุทธชินราชหาเหลี่ยม ป 2494 ไมจํากัดหลัง วัดสุทัศน กรุงเทพฯ

265  พระประจําวันเจาคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศน ป 2494 กรุงเทพฯ

266  พระกริ่งวัดตรีทศเทพ ป 2491 วัดตรีทศเทพฯ กรุงเทพฯ

267  พระกริ่งอรหัง วัดราชาธิราช ป 2493 กรุงเทพฯ

268  พระหลอหลวงพอพัก วัดบึงทองหลาง ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพฯ

269  พระชัยวัฒนพระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

270  พระกริ่งปรมา จาคุณเจีย วัดโพธิ์ฯ กรุงเทพฯ

271  พระกริ่งโรงพยาบาลสงฆ ป 2500 กรุงทพฯ

272  พระกริ่งใหญ วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ

273  พระกริ่งอรหังหลวงพอโอภาสี อาศรมบางมด กรุงเทพฯ

274  พพระกริ่งหลังป วัดสุทัศน ป 2506 กรุงเทพฯ

275  พระชัยวัฒนหลอโบราณ เจาคุณผล วัดหนัง กนอุดชันโรง กรุงเทพฯ

276  พระชัยวัฒนพิมพปม เจาคุณผล วัดหนัง กนอุดชันโรง กรุงเทพฯ

277  พระกริ่งอาจารยเชื้อ วัดสะพานสูง ไมจํากัดพิมพ กรุงเทฯ

278  พระกริ่งวัดประสาทบุญญาวาส ไมจํากัดพิมพ ป 2506 กรุงเทพฯ

279  พระกริ่งโสธร รุน 80 ป กรมตํารวจ เนื้อเงิน จ.ฉะเชิงเทรา

280  พระกริ่ง ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศฯ ป 2508 กรุงเทพฯ

281  พพระกริ่งสมเด็จยา ป 2515 กรุงเทพฯ

282  พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิเวศน กรุงเทพฯ

283  พระกริ่งนเรศวร วังจันทร ป 2515 จ.พิษณุโลก

284  พระกริ่งโสฬส ม.ป.ร. วัดราชประดิษฐ ป 2515 กรุงเทพฯ

285  พระกริ่งใหญ วัดมงกุฏกษัตริยาราม ป 2511 กรุงเทพฯ

286  พระกริ่งปวเรศ รุน 2 วัดบวรฯ ป 2530 กรุงเทพฯ

287  พระชัยวัฒนปวเรศ รุน 2 วัดบวรฯ ป 2530 กรุงเทพฯ

288  พระรูปหลอไตฮงกง รุนสอง กรุงเทพฯ

289  พระกริ่งบดินทร วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพฯ

290  พระกริ่งคุมเกลา ป 2522 กรุงเทพฯ

291  พระเหรียญหลอหลวงพอไปล รุนสอง กรุงเทพฯ

292  พระกริ่งหลวงปูธูป รุนแรก ป 2504 วัดแค นางเลิ้ง กรุงเทพฯ

293  พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก ป 2522 จ.พิษณุโลก

294  พระรูปหลอหลวงพอเงิน รุนชางคู วัดทายนํ้า ป 2526 จ.พิจิตร

295  พระอุปคุตเขมร เนื้อสําริด

296  พระกริ่งเสารหา วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ
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พระหลวงปูโตะ วัดประดูฉิมพลี กรุงเทพฯ ยอดนิยม  
โตะที่ 9 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

297  พระแชนํ้ามนต  รุนแรก ไมจํากัดพิมพ

298  พระปดตาจัมโบ รุนแรก

299  พระปดตาจัมโบ รุนสอง เนื้อเกสร, เนื้อผงธูป, เนื้อใบลาน

300  พระปดตายันต พิมพเล็ก เนื้อใบลาน , เนื้อผงธูป

301  พระปดตามหาเสนห  เนื้อเกสร , เนื้อใบลาน

302  พระปดตาปลดหนี้ หลังยันตนะ เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

303  พระปดตาปลดหนี้ หลังยันตตรี

304  พระปดตาเงินลาน เนื้อใบลาน , เนื้อเกสร

305  พระปดตา พิมพตุกตาใหญ

306  พระปดตา พิมพตุกตาเล็ก เนื้อเกสร , เนื้อใบลาน

307  พระปดตา พิมพหลังเตา

308  พระปดตา พิมพกนกขาง เนื้อใบลาน , เนื้อเกสร

309  พระปดตา นะ ทะ นะ เนื้อใบลาน , เนื้อเกสร

310  พระสังกัจจายน เนื้อใบลาน, เนื้อเกสร, เนื้อนวะ

311  พระกริ่งใหญ รุนเปงยง

312  พระชัยวัฒน รุนเปงยง

313  พระกริ่ง รุนสายฟา

314  พระชัยวัฒน รุนสายฟา

315  เหรียญรุนแรก 2510

316  เหรียญรุนสอง ป 2511

317  เหรียญรุนสาม (จิ๊กโก) กลมใหญ

318  เหรียญลอแม็กซ (ใหญ-เล็ก)

319  พระผงรูปเหมือนเตารีด พิมพใหญ

320  พระสมเด็จ, พระผงรูปเหมือนหันขาง หลังตาชั่ง ป 2516

321  พระปรกใบมะขาม ยันตตรี , ยันตนะ

322  เหรียญรุนสาม ขนาดกลมกลาง-กลมเล็ก ป 2512

323  เหรียญเสมา หลังยันตตรี ป 2517

324  เหรียญเสมา, เหรียญรูปไข หลังพัดยศ ป 2518

325  พระสมเด็จปรกโพธิ์ ป 2518

326  พระสังกัจจายน สามโคด

327  พระสมเด็จปรกโพธิ์เยือนอินเดีย พิมพใหญ-เล็ก ป 2519

328  เหรียญเยือนอินเดีย ป 2519

329  พระสิวลี พิมพสี่เหลี่ยม, พิมพรูปไข  ป 2521

330  พระกลีบบัว พิมพใหญ-พิมพเล็ก ป 2521

331  พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ป 2523 ไมจํากัดเนื้อ



38 มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระสมเด็จญาณสังวร และพระคณาจารย กรุงเทพฯ ทั่วไป  
โตะที่ 10 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

332  พระสมเด็จอุณาโลม พิมพเล็ก ป 2519

333  พระสมเด็จนางพญา พิมพเล็ก

334  พระกริ่งไพรีพินาศ เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง ป 2536-2556

335  พระผงไพรีพินาศ ป 2529-2556

336  พระญาณรังสี 79

337  พระกริ่งโภคทรัพยไพศาลี

338  พระกริ่งเจริญพร

339  พระกริ่งอรหัง

340  พระกริ่งพุทธสิริมงคล

341  พระกริ่งชินบัญชร รุน 100 ป เนื้อนวกนทองแดง

342  พระกริ่งชินบัญชร รุน 100 ป เนื้อนวกนเงิน-กนอุดผงพรายกุมาร

343  พระปดตานําโชค เนื้อผงคลุกรักดํา ป 2531

344  พระปดตานําโชค เนื้อผงคลุกรักจีน ป 2531

345  พระสมเด็จชินบัญชร รุน 100 ป

346  พระกริ่งชินรังสี 47

347  พระกริ่งเจริญ สุวัฒโน

348  พระกริ่งเจริญโภคทรัพย

349  พระกริ่งบารมี 80

350  พระกริ่งบารมี 84

351  พระกริ่งชินสีห รุน 100 ป เนื้อทองเหลือง

352  พระกริ่งอรหัง รุน 100 ป

353  พระหลวงปูทวด รุน 100 ป

354  พระหลวงปูทวด รุนนิ้วกระดก

355  พระปดตากนกขาง รุน 7 รอบ

356  พระปดตา เนื้อผง

357  เหรียญ ร.9 ทรงผนวช พิมพใหญ เนื้อทองแดง ป 2530

358  พระแกวมรกต หลัง ภปร. เนื้อผง

359  พระกริ่ง สก. สํานักนายก เนื้อทองเหลือง

360  พระพุทธโสธร เนื้อเงิน, เนื้อนวะ ป 2536-2539

361  เหรียญ ร.9 คุมเกลา เนื้อนวโลหะ

362  เหรียญเตา รุนแรก หลวงพอเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

363  เหรียญเตาปลดหนี้ หลวงพอเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

364  เหรียญเตาเศรษฐีจัมโบ  หลวงพอเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

365  เหรียญเตาจิ๋ว  หลวงพอเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

366  พระสมเด็จ  หลวงพอเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
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พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ทั่วไป  
โตะที่ 11 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

367  พระผงสมเด็จ รุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพเศียรโต A 

368  พระผงสมเด็จ รุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพเศียรโต B

369  พระผงสมเด็จ รุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพเสนดายลึก

370  พระผงสมเด็จ รุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพเสนดายใหญ-เล็ก

371  พระผงสมเด็จ รุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพไขปลาเลือน

372  พระผงสมเด็จ รุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพซุมซอน

373  พระผงสมเด็จ รุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพตอใหญ-เล็ก

374  พระผงสมเด็จ รุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพไขปลาใหญ

375  พระผงสมเด็จ รุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพคะแนน

376  พระผง รุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต)

377  พระกริ่ง พระชัยวัฒน รุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพพระประธาน ไมจํากัดเนื้อ

378  รูปเหมือนหลอสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) รุน 100 ป พ.ศ.2515

379  เหรียญรูปเหมือน รุน 100 ป พ.ศ.2515 ขนาดใหญ 4.1 ซ.ม.ไมจํากัดเนื้อ

380  เหรียญรูปเหมือน รุน 100 ป พ.ศ.2515 ขนาดกลาง 2.4 ซ.ม.ไมจํากัดเนื้อ

381  เหรียญรูปเหมือน รุน 100 ป พ.ศ.2515 ขนาดเล็ก 1.5 ซ.ม. ไมจํากัดเนื้อ

382  เหรียญสมเด็จ (จิ๋ว) รุน 100 ป พ.ศ.2515 ไมจํากัดเนื้อ

383  พระผงสมเด็จ รุน 108 ป พ.ศ.2523 พิมพพระประธานใหญ A นิยม

384  พระผงสมเด็จ รุน 108 ป พ.ศ.2523 พิมพใหญ

385  พระผงสมเด็จ รุน 108 ป พ.ศ.2523 พิมพพระคะแนน

386  พระผง รุน 108 ป พ.ศ.2523 พิมพรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย (โต)

387  เหรียญหลอสมเด็จ รุน 108 ป พ.ศ.2523 เนื้อตะกั่วถํ้าชา

388  พระหลอ พิมพพระประธาน รุน 108 ป พ.ศ.2523 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ

389  พระหลอ พิมพรูปเหมือนฯ รุน 108 ป พ.ศ.2523 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ

390  เหรียญปมพิมพรูปเหมือนฯ รุน 108 ป พ.ศ.2523 ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดขนาด

391  พระผงสมเด็จ รุน 118 ป พ.ศ.2533 พิมพพระประธานใหญ

392  พระผงสมเด็จ รุน 118 ป พ.ศ.2533 ไมจํากัดพิมพ

393  พระผงสมเด็จ รุน 118 ป พ.ศ.2533 พิมพคะแนน

394  พระผง รุน 118 ป พ.ศ.2533 พิมพรูปเหมือน

395  พระหลอ พิมพรูปเหมือน รุน 118 ป พ.ศ.2533 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ

396  เหรียญปมพิมพรูปเหมือน รุน 118 ป พ.ศ.2533 ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดขนาด

397  พระสมเด็จ รุน 122 ป พ.ศ.2537 พิมพพระประธานใหญ

398  รูปเหมือนหลอลอยองค รุน 122 ป พ.ศ.2537 ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดขนาด

399  เหรียญปมพิมพรูปเหมือน รุน 122 ป พ.ศ.2537 ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดขนาด

400  พระผงสมเด็จ รุน เสารหา รุนแรก ป พ.ศ.2536

401  พระผงสมเด็จ รุน เสารหา รุนสอง ป พ.ศ.2539
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พระหลวงปูทิม  วัดละหารไร จ.ระยอง ยอดนิยม  
โตะที่ 12 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

402  พระกริ่ง ชินบัญชร

403  พระชัยวัฒน ชินบัญชร

404  พระสังกัจจายน ชินบัญชร

405  พระปดตา มหาลาภชินบัญชร (ปุมปุย)

406  พระสมเด็จ ชินบัญชร หลังยันตแดง

407  พระสมเด็จ วัดไรวารี

408  เหรียญรุนแรก ฉลองสมณศักดิ์ ป 2508

409  พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพหัวโต - หัวเล็ก

410  พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพใหญ (บล็อกแรก)

411  พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพเล็ก (บล็อกแรก)

412  พระสมเด็จ หลังยันตหา

413  พระผงโสฬสมหาพรหม

414  พระปดตาฝงพลอย หลังยันตหา, ยันตนํ้าเตา

415  เหรียญเจริญพร บน

416  เหรียญเจริญพร ลาง

417  เหรียญหลอฉลุ 8 รอบ

418  เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา ไมจํากัดเนื้อ

419  เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อนวโลหะ , เนื้อทองแดง

420  พระรูปหลอ รุนไตรมาส

421  เหรียญนาคปรก ไตรมาส

422  พระปดตายันตยุงมหาอุตตโม

423  พระปดตา หลังรูปเหมือน

424  พระนาคปรกใบมะขาม องคจอย

425  เหรียญบาตรนํ้ามนต

426  เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพนั่งพาน

427  เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพหยดนํ้า

428  หนุมาน กนอุดผงพรายกุมาร

429  เหรียญนํ้าเตา หลังนูน ป 2516

430  พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพใหญ-พิมพเล็ก (บล็อกสอง)

431  เหรียญปดตาขาวตอกแตก

432  เหรียญกลม พระพุทธโสธร

433  แหนบกานยาว - กานสั้น

434  ตะกรุดโทน ตอกโคด

435  ลูกอมผงพรายกุมาร

436  เม็ดประคํา ผงพรายกุมาร
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พระหลวงพอตัด - พระอาจารยทิน วัดชายนา จ.เพชรบุรี ทั่วไป  
โตะที่ 13 คาสงรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

437  พระขุนแผน รุนแรก หลวงพอตัด

438  พระรูปหลอ รุนแรก เนื้อทองเหลืองรมดํา

439  พระรูปหลอ รุนสอง ไมจํากัดเนื้อ

440  เหรียญรุนสอง

441  เหรียญรุนสาม เนื้อทองแดง

442  เหรียญรุนสาม ไมจํากัดเนื้อ

443  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ป 2548

444  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ไมจํากัดเนื้อ ป 2548

445  เหรียญหลอบาตรนํ้ามนต

446  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เต็มองค ป 2551

447  เหรียญโภคทรัพย

448  เหรียญเสมาบูชาครู

449  เหรียญฉลองอายุ 75 ป

450  เหรียญแจกทาน

451  เหรียญมั่งมีศรีสุข

452  เหรียญจิ๊กโกใหญ

453  เหรียญหลอเจาสัวโภคทรัพย

454  ตะกรุดโคต วชน เรียง

455  ตะกรุดโคต วชน กระโดด

456  ปลัดขิก มีโคต

457  ปลัดขิก ไมมีโคต

458  พระสมเด็จฐานสามชั้น ป 2505

459  พระสมเด็จเยี่ยวชะนี ไมจํากัดป

460  พระสมเด็จนั่งโตะ ป 2525

461  พระสมเด็จรูปเหมือน เลื่อนสมณศักดิ์ ป 2548

462  พระลีลาทุงเศรษฐี

463  พระขุนแผนเล็ก เยี่ยวชะนี

464  พระยอดธง

465  ล็อกเก็ต รุนแรก

466  ล็อกเก็ต ไมจํากัดป

467  พระขุนแผนนายรอย พระอาจารยทิน

468  พระผงรูปเหมือน พระอาจารยทิน

469  พระสังขเรียกทรัพย พระอาจารยทิน

470  ล็อกเก็ตพระสังขเรียกทรัพย พระอาจารยทิน

471  เพชรพญาธรหลอ พระอาจารยทิน

472  พระปรกมะขาม รุนแรก พระอาจารยทิน
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พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร จ.นครราชสีมา ทั่วไป
โตะที่ 14 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

473  พระขวัญถุง เนื้อทองแดง ป 2535

474  เหรียญรูปไขหลังปดตา รุนเฮงคูณเฮง เนื้อนวะ ป 2536

475  เหรียญหลอเจาสัว รุนเฮงคูณเฮง เนื้อนวะ ป 2536

476  เหรียญครึ่งองค รุนสงเสริมศิลปาชีพ เนื้อเงินลงยา ป 2536

477  เหรียญครึ่งองค รุนสงเสริมศิลปาชีพ เนื้อกะหลั่ยทองลงยา ป 2536

478  พระสมเด็จผงกริ่ง รุนคูณลาภ-คูณเงิน-คูณทอง ป 2536

479  เหรียญหลอเจาสัว รุนเจาสัวมารุมคํ้าคูณอุดหนุน เนื้อเงิน ป 2536

480  นํ้าเตา รุนรวย เนื้อเงินหนากากทองคํา ป 2536

481  เหรียญกลม รุนพรปใหม เนื้อทองแดง ป 2537

482  พระปดตาจัมโบ รุนคูณเศรษฐี (แจกแมครัว) เนื้อผง ป 2537

483  เหรียญฉลุ รุนคูณพันลาน เนื้อกะหลั่ยเงิน ป 2537

484  เหรียญฉลุหยดนํ้า หันขาง รุนคูณพันลาน เนื้อเงิน ป 2537

485  พระสมเด็จหลอปรกโพธิ์ รุนคูณพันลานเสารหา ป 2537

486  พระสมเด็จคะแนน รุนคูณพันลานเสารหา เนื้อเงิน ป 2537

487  พระสมเด็จคะแนน รุนคูณพันลานเสารหา เนื้อกะหลั่ยเงิน ป 2537

488  พระสมเด็จคะแนน รุนคูณพันลานเสารหา เนื้อกะหลั่ยทอง ป 2537

489  เหรียญเจาคุณคูณ รุนเอกลักษณ เนื้อเงินลงยาเหลือง ป 2537

490  เตาพลังจิต เนื้อเงิน ป 2537

491  พระรูปใบโพธิ์ รุนกูปองกันภัย เนื้อผงหนาทองคํา ป 2539

492  เหรียญหลวงพอคูณ รุนเทพารักษ เนื้อนวโลหะ ป 2539

493  เหรียญหลวงพอคูณ รุนเทพารักษ เนื้อทองแดง ป 2539

494  พระปดตามหาลาภ เนื้อใบลาน ตะกรุดเงิน 2 ดอก รุนเหลือกิน เหลือใช ป 2540

495  พระปดตามหาลาภ เนื้อเกสร ตะกรุดเงิน 2 ดอก รุนเหลือกิน เหลือใช ป 2540

496  พระปดตามหาลาภ เนื้อชานหมาก ตะกรุดเงิน 2 ดอก รุนเหลือกิน เหลือใช ป 2540

497  พระปดตามหาลาภ เนื้อใบลาน ตะกรุดเงิน 1 ดอก รุนเหลือกิน เหลือใช ป 2540

498  หมูมหาลาภ รุนโชคดี เนื้อเงิน พิมพใหญ ป 2541

499  หมูมหาลาภ รุนโชคดี เนื้อเงิน พิมพเล็ก ป 2541

500  พี่หมูคูณทอง รุนมหาคูณทอง เนื้อทองทิพย ป 2553

501  พระพิเศษ รุนคูณสุดยอด เนื้ออัลปากา พิมพใหญ ป 2553

502  พระปดตาจัมโบมหาเศรษฐี พิมพสายรุง ตะกรุดทองคํา ป 2556

503  พระปดตาจัมโบมหาเศรษฐี พิมพสายรุง ตะกรุดเงิน ป 2556

504  พระสมเด็จลายเสือ รุนกายเทพ ป 2556

505  หนุมานปราบไพรี รุนเจริญพร ชินบัญชร เนื้อสัมฤทธิ์ ป 2557

506  พระกริ่งชินบัญชร รุนเศรษฐีไพศาล เนื้อทองแดง ป 2557

507  พระปดตาหลอเกลียวเชือก เนื้อทองแดงเถื่อน รุนมหามงคลคูณทอง88 ป 2553

508  เหรียญหลอหลวงปูทวดเตารีด เนื้อทองแดงเถื่อน รุนมหามงคลคูณทอง88 ป 2553

509  เหรียญนั่งพาน รุนชนะมาร2 ไมจํากัดเนื้อ ป 2557

510  เหรียญนั่งพาน รุนชนะมาร2 เนื้อเงิน ป 2557

511  เหรียญนั่งพาน รุนชนะมาร2 เนื้อเงินลงยาสีเขียว ป 2557

512  เหรียญนั่งพาน รุนชนะมาร2 เนื้อเงินลงยาสีฟา ป 2557
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พระพุทธ พระคณาจารย ทั่วไป ชุดที่ 1  
โตะที่ 15 คาสงรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

513  พระกริ่งเศรษฐีสมุย รุนแรก พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม ไมจํากัดเนื้อ

514  พระชัยวัฒนเศรษฐีสมุย รุนแรก พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม ไมจํากัดเนื้อ

515  เหรียญเจาสัวสมุย รุนแรก พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม ไมจํากัดเนื้อ

516  เหรียญพระสังกัจจายน รวยสมใจหมาน พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม ไมจํากัดเนื้อ

517  เหรียญเสมาหลวงพอทวดสมปรารถนา รุนแรก พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม ไมจํากัดเนื้อ

518  เหรียญหลอฤาษีตาไฟ รุนแรก พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม ไมจํากัดเนื้อ

519  เหรียญปมฤาษีตาไฟ รุนแรก พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม ไมจํากัดเนื้อ

520  รูปหลอฤาษีตาไฟ รุนแรก พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม

521  รูปหลอฤาษีตาไฟ รุน2 พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม ไมจํากัดเนื้อ

522  เหรียญพระลักษณหนาทอง รุนแรก พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม ไมจํากัดเนื้อ

523  รูปหลอทาวเวสสุวรรณทรัพยไพศาล พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม

524  รูปหนุมาน รุนแรก พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม ไมจํากัดเนื้อ

525  เสือสมุย รุนแรก พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม ไมจํากัดเนื้อ

526  เสือสมุย รุน2 พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม ไมจํากัดเนื้อ

527  เหรียญหนุมานจันทรเพ็ญ พระครูปลัดเอกรินทร วัดละไม ไมจํากัดเนื้อ

528  เหรียญเจริญสุข หลวงพอแสวง วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี เนื้ออัลปากา, เนื้อสัตตะ

529  เหรียญพระพรหม หลวงพอเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี เนื้ออัลปากา, เนื้อสัตตะ

530  เหรียญพระพุทธถาวโร พอทานผอม วัดไทรขาม จ.นครศรีธรรมราช เนื้อสัตตะ

531  เหรียญไกฟา หลวงพอทองคํา วัดไตรมิตร กรุงเทพฯ เนื้อสัตตะ

532  เหรียญหมูโชคดี รวยถาวร พระอํานาจ เชืองมิน วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี

533  พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อเกสร หลวงพอแพ จ.สิงหบุรี

534  พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อเกสร หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

535  พระสมเด็จ แพ 7 พัน

536  พระสมเด็จ แพ 8 พัน

537  พระสมเด็จ รุน 100 ป หลวงพอแพ

538  พระสมเด็จฐานแซม หลวงพอแพ

539  พระสมเด็จฐานสิงห หลวงพอแพ

540  พระปดตาจัมโบ เนื้อเกสร หลวงพอแพ

541  พระปดตาจัมโบ เนื้อลาย หลวงพอแพ

542  พระสมเด็จเขมังกโร หลวงพอแพ

543  พระหลวงปูทวด รุนเฉลิมพระเกียรติ วัดชางให จ.ปตตานี ป 2540

544  พระกริ่งอาจารยสัญญา วัดกลางบางแกว จ.นครปฐม เนื้อทองเหลือง

545  พระกริ่ง หลวงพอคําบุ เนื้อทองแดง, เนื้อทองเหลือง

546  พระกริ่ง หลวงปูแสน เนื้อทองเหลือง

547  เหรียญเตา หลวงปูแสน เนื้อทองแดง จ.ศรีสะเกษ

548  พระกริ่ง สก. ทําเนียบรัฐบาลจัดสราง เนื้อทองเหลือง

549  พระกริ่ง ภปร. สํานักนายกจัดสราง เนื้อนวะ, เนื้อทองแดง

550  พระกริ่ง หลวงพอคลอย วัดภูเขาทอง เนื้อทองแดง



44 มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระพุทธ พระคณาจารย ทั่วไป ชุดที่ 2  
โตะที่ 16 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

551  พระขุนแผน พิมพสี่กร หลวงพอดี วัดพระรูป ป 2513

552  พระขุนแผน พิมพประคํารอบ หลวงพอดี วัดพระรูป ป 2523

553  พระขุนแผน พิมพนาคปรก หลวงพอดี วัดพระรูป ป 2523

554  พระขุนแผน พิมพมอญแปลง หลวงพอดี วัดพระรูป ป 2523

555  พระผงสุพรรณ หลวงพอดี วัดพระรูป ป 2514

556  พระปดตายันตยุง หลวงพอดี วัดพระรูป ป 2532

557  พระปดตาสังกัจจายน หลวงพอดี วัดพระรูป ป 2532

558  พระพิจิตร หลังผา เนื้อตะกั่วปา หลวงพอดี วัดพระรูป

559  พระขุนแผน หลวงพอมุย วัดดอนไร ป 2508 ออกวัดหนองโรง

560  พระผงสุพรรณ หลวงพอมุย วัดดอนไร ป 2512

561  พระยอดธง จงอางศึก วัดพระศรี ป 2510

562  พระขุนแผนปลัดทวี พรายคูใหญ ป 2492

563  พระขุนแผนปลัดทวี พรายคูกลาง ป 2492

564  พระขุนแผนปลัดทวี พรายคูเล็ก ป 2492

565  พระพุทโธ หลังเรือเล็ก หลวงพอสังวาลย วัดทุงสามัคคีธรรม

566  พระพุทโธ หลังเจดีย หลวงพอสังวาลย วัดทุงสามัคคีธรรม

567  พระพุทโธ หลังหนังสือ หลวงพอสังวาลย วัดทุงสามัคคีธรรม

568  พระพุทโธ เสาเล็ก หลวงพอสังวาลย วัดทุงสามัคคีธรรม

569  พระสมเด็จตะกรุดสามกษัตริย หลวงพอพยุง วัดบัลลังก

570  พระสมเด็จหลังสีวลี หลวงพอกวย วัดโฆษิตาราม

571  พระสมเด็จสายรุง หลวงพอขอม วัดไผโรงวัว ป 2505

572  พระสมเด็จคะแนนสายรุง หลวงพอขอม วัดไผโรงวัว ป 2505

573  พระพุทธโคดม เนื้อดิน พิมพหนาตั้กแตน หลวงพอขอม วัดไผโรงวัว ป 2497

574  พระพุทธโคดม เนื้อผง หลวงพอขอม วัดไผโรงวัว ป 2514

575  พระทรงไก หลวงพอฤาษีลิงดํา วัดบางนมโค ป 2496

576  พระทรงนก หลวงพอฤาษีลิงดํา วัดบางนมโค ป 2496

577  พระทรงปลา หลวงพอฤาษีลิงดํา วัดบางนมโค ป 2496

578  พระทรงครุฑ หลวงพอฤาษีลิงดํา วัดบางนมโค ป 2496

579  พระทรงเมน หลวงพอฤาษีลิงดํา วัดบางนมโค ป 2496

580  พระทรงหนุมาน หลวงพอฤาษีลิงดํา วัดบางนมโค ป 2496

581  พระขุนแผน หลังปลากัด พิมพใหญ หลวงพอนวม วัดโพธิศรีเจริญ

582  พระขุนแผน หลังปลากัด พิมพเล็ก หลวงพอนวม วัดโพธิศรีเจริญ

583  พระสมเด็จ หลังปลากัด หลวงพอนวม วัดโพธิศรีเจริญ

584  ปลากัด เนื้อไม หลวงพอนวม วัดโพธิศรีเจริญ

585  ปลากัด เนื้อโลหะ หลวงพอนวม วัดโพธิศรีเจริญ



มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 45 

พระคณาจารยทั่วไป ชุดที่ 1  
โตะที่ 17 คาสงรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

586  พระพุทโธ เนื้อดิน พิมพใหญ ป 2511

587  พระพุทโธ เนื้อดิน พิมพกลาง ป 2511

588  พระพุทโธ เนื้อดิน พิมพเล็ก ป 2511

589  พระผงอูทองออกศึก เนื้อดํา วัดพระศรีมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

590  พระผงอูทองออกศึก เนื้อแดง วัดพระศรีมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

591  พระสมเด็จนางพญา สก พิมพเล็ก

592  พระขุนแผน หลวงปูเจือ วัดกลางบางแกว จ.นครปฐม

593  พระสมเด็จ รุน 214 ป พิมพเกศทะลุซุม วัดระฆัง กรุงเทพฯ

594  พระสมเด็จยกฐานะ2 เนื้อผง ไมฝงตะกรุด วัดระฆัง กรุงทพฯ

595  เหรียญทําบุญอายุ 59 ป วัดโบสถ ป 2507 หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

596  เหรียญเสมาทําบุญอายุ 60 ป หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2508

597  พระลีลาทุงเศรษฐี พิมพใหญ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2511

598  เหรียญไตรมาส (เอ็ม16) เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

599  เหรียญหลอซุมสิงหคู เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

600  ทาวเวสสุวรรณ รุนสยบไพรี เนื้อนวะ ป 2516 วัดมณีชลขัณฑ จ.ลพบุรี

601  พระกริ่งกนลายเซ็นต รุนแรก เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงพอคลอย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง

602  พระกริ่ง สก. เนื้อทองเหลือง สภาผูแทนฯจัดสราง 

603  พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2539

604  พระสมเด็จฐานแซม หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2539

605  พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อขาว หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

606  พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อดํา หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

607  พระสมเด็จ แพ 7 พัน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

608  พระสมเด็จ แพ 8 พัน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

609  พระปดตาจัมโบ เนื้อผง วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

610  พระปดตาจัมโบ เนื้อลาย วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

611  พระสมเด็จ 100 ป เนื้อผง วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

612  พระปดตาอุปจเทยยะ รุนแรก หลวงพอหนุน สุวิชโย จ.สกลนคร

613  เหรียญหลอลอแมก รุนแรก หลวงพอหนุน สุวิชโย จ.สกลนคร

614  พญาครุฑ ราชาโชค เนื้อทองแดง-ชุบลงยา หลวงพอหวั่น วัดคลองคูณ จ.พิจิตร

615  เหรียญรูปเหมือน หลวงพอดํา วัดเขาวงศ จ.ฉะเชิงเรา เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง

616  พระรูปเหมือนหลอโบราณ มหาบารมี 112 รุนมหาสําเร็จ เนื้อทองแดง หลวงปูแสน จ.ศรีสะเกษ

617  พระรูปเหมือนหลอโบราณ มหาบารมี 112 รุนมหาสําเร็จ เนื้อทองเหลือง หลวงปูแสน จ.ศรีสะเกษ

618  พระกริ่ง 141 ป เนื้อสัมฤทธิ วัดระฆัง กรุงเทพฯ

619  พระกริ่ง หลวงพอเดช จ.นครสวรรค เนื้อทองแดง

620  เหรียญเจาสัว4 วัดกลางบางแกว เนื้อทองแดง

621  เหรียญเจาสัว5 วัดกลางบางแกว เนื้อทองแดง

622  เหรียญเจาสัว อาจารยคง วัดกลางบางแกว เนื้อทองแดง

623  พระหลวงปูทวด พิมพบัวรอบ พอทานเขียว วัดหวยเงาะ จ.ปตตานี เนื้อทองแดง



46 มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระคณาจารย ทั่วไป ชุดที่ 2  
โตะที่ 18 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

624  พระสมเด็จฐานสิงหลายพิเศษ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2539

625  พระสมเด็จปรกโพธิ์ลายพิเศษ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2539

626  พระสมเด็จฐานแซมลายพิเศษ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2539

627  พระสมเด็จ 100 ป หลังแบบ เนื้อเกสร หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2535

628  พระสมเด็จ 100 ป หลังแบบ เนื้อลาย หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2535

629  พระสมเด็จ 100 ป หลังยันต เนื้อขันลงหิน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2535

630  พระสมเด็จไกเซอร หลังลายเซ็น หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2519

631  พระสมเด็จไกเซอร หลังยันตมหาอุด หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2516

632  พระสมเด็จหลังยนตนะ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2509

633  พระสมเด็จ หลังยันตตรี หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2512

634  พระสมเด็จฐานสิงห หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2515

635  พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2514

636  พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพคะแนน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2514

637  พระสมเด็จ แพ 4 พัน เนื้อเกสร หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2534

638  พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อเกสร หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2534

639  พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อดํา หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2534

640  พระสมเด็จนาคปรก เนื้อเกสร รุนแพ 91 หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2538

641  พระสมเด็จคะแนน หลังยันตตรี หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2512

642  พระสมเด็จ 3 ชั้น หลังรูปเหมือน หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2518

643  พระปดตามหาอุด หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2514

644  พระปดตา รุนทําบุญอายุ 70 ป เนื้อดํา หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2517

645  พระปดตา รุนทําบุญอายุ 70 ป เนื้อลาย หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2517

646  พระปดตาจัมโบ รุนแรก หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2531

647  พระปดตาแซยิด 93 ป หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2539

648  พระสิวลี เนื้อผงเกสร หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2516

649  พระพิมพจันทรลอย เนื้อผงเกสร หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2512

650  พระพิมพพระรอด เนื้อดํา หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2514

651  พระพิมพพระรอด เนื้อเกสร หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2514

652  พระขุนแผน รุนแรก  หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2522

653  พระนางพญา เนื้อเกสร 108 รุน 2 หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2517

654  พระสังกัจจายน 100 ป  หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2535

655  พระพิมพซุมลพบุรี  หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2519

656  เหรียญ 100 ป สมเด็จพุฒาจารยโต เนื้อทองแดง  หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2515

657  เหรียญไตรมาส รุน เอ็ม 16 เนื้อทองแดง  หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2513

658  พระกริ่งหนายักษ รุน 3 เนื้อนวะ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2535
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พระคณาจารย ทั่วไป ชุดที่ 3  
โตะที่ 19 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

659  พระขุนแผนเคลือบเหลือง รุนสมบูรณทรัพย หลวงปูชื้น วัดญาณแสน ป 2544

660  พระขุนแผน 8 รอบ เนื้อผงเกสรฝงตะกรุด หลวงปูทิม วัดพระขาว ป 2552

661  พระขุนแผน 8 รอบ เนื้อผงเกสรโรยพลอย หลวงปูทิม วัดพระขาว ป 2552

662  พระขุนแผนเคลือบ รุนแรก พิมพเล็ก หลวงปูทิม วัดพระขาว ป 2545

663  พระนางพญา เนื้อดินเผา รุนโรงพยาบาลสงฆ ป 2500

664  พระสมเด็จรูปเหมือน หลังเตา รุนแซยิด หลวงพอหลิว วัดไรแตงทอง ป 2536

665  เหรียญพระปดตา มหาลาภ รุนแรก หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2537

666  เหรียญพระราหูหลอ พิมพ 2 หนา เนื้อนวโลหะ หลวงพอมี วัดมารวิชัย ป 2538

667  พระปดตาหลังแบบ หลวงพอมี วัดมารวิชัย จ.อยุธยา ป 2539

668  พระปดตาฟาลั่น หลวงพอเกษม เขมโก ป 2517

669  พระปดตา ยันตยุง รุนแรก เนื้อตะกั่ว หลวงปูทิม วัดพระขาว ป 2540

670  พระปดตาหลังพระราหู ฝงตะกรุดทองคํา หลวงพอมี วัดมารวิชัย ป 2535

671  พระชินราชฐานผาทิพย ฝงตะกรุด หลวงพอมี วัดมารวิชัย ป 2537

672  เหรียญอรหันต 8 ทิศ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2519

673  พรสมเด็จสายรุง หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2537

674  พระปดตาจัมโบ รุนพลังจิต หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2537

675  พระปดตา สารพัดดี ฝงตะกรุด หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2538

676  พญาเตาเรือนมหาลาภ พิมพใหญ เนื้อกะหลั่ยทอง หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2537

677  พญาเตาเรือนมหาลาภ พิมพใหญ เนื้อกะหลั่ยเงิน หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2537

678  พญาเตาเรือนมหาลาภ พิมพเล็ก เนื้อกะหลั่ยทอง หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2537

679  พญาเตาเรือนมหาลาภ พิมพเล็ก เนื้อกะหลั่ยเงิน หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2537

680  พระกริ่งทิ้งทวน รุนสรางโรงพยาบาล เนื้อกะหลั่ยทอง หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2536

681  พระสมเด็จหลังยันต เนื้อทองแดง หลวงพอแพ  วัดพิกุลทอง ป 2514

682  พระปดตา อุดกริ่ง รุน กูใหลาภ หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2536

683  พระปดตากิมจอ เนื้อเกสร หลวงปูคําพันธ วัดธาตุมหาชัย ป 2531

684  พระปดตากิมบอเซี้ยง หลวงปูคําพันธ วัดธาตุมหาชัย ป 2536

685  พระสังกัจจายนโฆสปญโญ หลวงปูคําพันธ วัดธาตุมหาชัย ป 2534

686  พระปดตา รุนฉลองอายุ 90 ป หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2556

687  พระสมเด็จ 100 ป เนื้อลายรัศมี หลวงปูบุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข ป 2536

688  นางกวัก เนื้อผง รุน 2 หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2506

689  พระสมเด็จ แพ 3 พันแร หลวงพอแพ วัดดพิกุลทอง ป 2516

690  เจาเงาะเรียกทรัพย รุนดวงเศรษฐี หลวงปูแดง วัดหวยฉลองราษฎร ป 2551

691  เศียรเจาเงาะ รุนแรก หลวงปูแดง วัดหวยฉลองราษฎร ป 2552

692  พระชุดยอดขุนพล ฉลองอายุ 85 ป หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2535

693  ภาพบูชากรอบมุก หลวงปูคําพันธ รุนไตรภาคี ศรีโคตรบูร ป 2541
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พระหลวงพอจืด นิมมฺโล วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม ทั่วไป  
โตะที่ 20 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

694  เหรียญหลอชนะมาร พิมพใหญ, เหรียญหลอหัวลูกปน (ชนะมารพิมพเล็ก)

695  พระผงชนะมาร พิมพเล็ก, พิมพใหญ

696  พระสมเด็จ ป 11 หลังปม ราหู, เศียรครู, หลังเรียบ ไมจํากัดพิมพ

697  พระผง ไมจํากัดพิมพ ป 2511

698  เหรียญหลอหนาการตูน เนื้อเงิน

699  เหรียญหลอหนาการตูน เนื้อทองผสม

700  เหรียญหลอมงกุฎพระเจา พิมพใหญ

701  เศียรครูงาแกะ ราหูอมจันทรงาแกะ ไมจํากัดพิมพ

702  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพสามเกลอ

703  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพหนาแมทัพ พิมพใหญ, พิมพเล็ก

704  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพนาคเกี้ยว

705  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพมาลัยดอกรัก

706  กะลาแกะ ราหูอมจันทร รุนประสบการณใหญ

707  กะลาแกะ ราหูอมจันทร รุนประสบการณเล็ก

708  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพเสมาใหญ

709  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพเสมากลาง

710  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพเสมาเล็ก

711  กะลาแกะ พิมพเศียรครู แบบเสมาใหญ

712  กะลาแกะ พิมพเศียรครู แบบเสมาเล็ก

713  กะลาแกะ พิมพเศียรครู แบบกลมใหญ

714  กะลาแกะ พิมพเศียรครู แบบกลมเล็ก

715  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพกนแมงดาใหญ

716  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพกนแมงดากลาง

717  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพกนแมงดาเล็ก

718  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพนพเกลา - กะลาแกะ ราหูอมจันทร ขนาดบูชา

719  กะลาแกะ ราหูอมจันทร ศิลปพิเศษ

720  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพรูปดาว

721  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพเตา ไมจํากัดพิมพ

722  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพปลา

723  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพตัวตอ ไมจํากัดพิมพ

724  กะลาแกะปดตา พิมพรูปไข ไมจํากัดพิมพ

725  กะลาแกะ ราหูอมจันทร ไมจํากัดพิมพ

726  กะลาแกะ พิมพรูปเหมือนอาจารยจืด ฝงตะกรุด, ไมฝงตะกรุด

727  กะลาแกะ ศิลปลุงศรี ศรีเล็ก, ศรีใหญ ไมจํากัดพิมพ

728  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพ 5 เกลอ

729  กะลาแกะ ปดตาเสมา ไมจํากัดพิมพ

730  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพรูปไข - พิมพนั่งพาน

731  กะลาแกะ ราหูอมจันทร พิมพหยดนํ้า

732  พญาตอเงิน ตอทอง ไมจํากัดรุน ไมจํากัดเนื้อ

733  วัวธนู อาจารยจืด ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ
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พระหลวงพอรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป  
โตะที่ 21 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

734  พระสมเด็จพิมพ 9 ชั้น รุนแรก เนื้อผงมหามงคล ป 2498

735  พระสมเด็จ พิมพพระชินราช รุนแรก เนื้อผงมหามงคล ป 2498

736  พระสมเด็จ พิมพหูบายศรี รุนแรก เนื้อผงมหามงคล ป 2498

737  พระรูปหลอเสารหา รุน 3 เนื้อเงิน ป 2539

738  พระปดตาเสารหา เนื้อผงพุทธคุณโรยผงตะไบทอง ป 2539

739  พระปดตาเสารหา เนื้อผงใบลานโรยผงตะไบทอง ป 2539

740  พระนางพญาหลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ป 2539

741  นางกวักมหาลาภ รุนแรก เนื้อผงพุทธคุณ ป 2540

742  เหรียญรวยมหาลาภ เสารหา เนื้อทองแดง ป 2540

743  พระสังกัจจายน พิมพใบโพธิ์ เนื้อผงพุทธคุณ ป 2541

744  เหรียญ รุนสรางหอระฆัง เนื้อกะหลั่ยทอง ป 2544

745  พระขุนแผน รุนโภคทรัพย เนื้อผงพุทธคุณ ป 2550

746  พระขุนแผน รุนโภคทรัพย เนื้อผงยาฝงตะกรุดเงิน ป 2550

747  พระขุนแผน รุนโภคทรัพย เนื้อเคลือบสังคโลกสีเขียว ป 2550

748  พระขุนแผน รุนโภคทรัพย เนื้อเคลือบสังคโลกสีเหลือง ป 2550

749  เหรียญรูปไข รุนอายุยืนบารมี เนื้อสัตตะโลหะ ป 2555

750  เหรียญเสมา รุนอายุยืน เนื้อนวะโลหะลงยา ป 2555

751  เหรียญเสมา รุนอายุยืน เนื้อทองแดง ป 2555

752  เหรียญเสมา รุนอายุยืน เนื้อทองแดงลงยา ป 2555

753  เหรียญเสมา รุนอายุยืน เนื้อเงินลงยา ป 2555

754  เหรียญเสมา รุนอายุยืน เนื้อปลอกลูกปน ป 2555

755  เหรียญพระพิฆเนศ เนื้อชนวน ป 2555

756  เหรียญหลอ พระพรหม รุนแรก เนื้อเงิน ป 2556

757  เหรียญหลอ พระพรหม รุนแรก เนื้อทองเหลือง ป 2556

758  เหรียญเสมา รุนรวยเงิน รวยทอง เนื้อทองแดงลงยาสีแดง ป 2556

759  เหรียญเสมา รุนรวยเงิน รวยทอง เนื้อทองแดงลงยาสีนํ้าเงิน ป 2556

760  เหรียญเสมา รุนรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ป 2557

761  เหรียญเสมา รุนรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาองคพระ ป 2557

762  เหรียญเสมา รุนรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวะโลหะ ป 2557

763  เหรียญรูปไขหวงเชื่อม รุนรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ป 2557

764  เหรียญรูปไขหวงเชื่อม รุนรวยมหาเศรษฐี เนื้ออัลปากาสอดไสสัตตโลหะ ป 2557

765  เหรียญไตรมาส 93 เนื้อเงินลงยา ป 2557

766  เหรียญรูปไข รุนรวยเจริญไพศาล เนื้อเงินลงยา ป 2559

767  เหรียญรูปไข รุนเจริญพร เนื้อกะหลั่ยทองลงยาแดง ป 2559

768  เหรียเสมา รุนไตรมาส 59 เนื้อทองทิพย ป 2559
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พระหลวงพอพนม วัดเทพคันธาราม (วัดทาราบ) จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป  
โตะที่ 22 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

769  แมนางพิม เนื้อดิน รุนแรก ป 2550

770  พระสมเด็จ เนื้อผง ป 2555

771  พระกริ่งโชคดีทวีลาภ เนื้อสัมฤทธิ์ ป 2559

772  พระกริ่งโชคดีทวีลาภ เนื้อทองระฆัง ป 2559

773  พระชัยวัฒนโชคดีทวีลาภ เนื้อสัมฤทธิ์ ป 2559

774  พระชัยวัฒนโชคดีทวีลาภ เนื้อทองแดง ป 2559

775  พระสมเด็จหลอ รุนแรก ไตรมาส เนื้อระฆัง ป 2559

776  พระสมเด็จหลอ รุนแรก ไตรมาส เนื้อตะกั่ว ป 2559

777  พระรูปหลอ รุนแรก โชคดีทวีลาภ เนื้อระฆัง ป 2559

778  พระรูปหลอ รุนแรก โชคดีทวีลาภ เนื้อสัมฤทธิ์ชนวน ป 2559

779  เหรียญหนุมานชนะศึก เนื้อสัมฤทธิ์ชนวน ป 2560

780  เหรียญหนุมานชนะศึก เนื้อทองผสม ป 2560

781  แมนางพิม เนื้อสัมฤทธิ์ชนวน ป 2560

782  แมนางพิม เนื้อทองเหลือง ป 2560

783  พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อเงินอุดผงเกศา ฝงตะกรุดเงิน ป 2560

784  พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อนวโลหะอุดผงเกศา ฝงตะกรุดเงิน ป 2560

785  พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อสัมฤทธิ์อุดผงเกศา ฝงตะกรุดเงิน ป 2560

786  พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อทองเหลืองอุดผงเกศา ฝงตะกรุดเงิน ป 2560

787  รูปหลอบรมครู ปูเสือ เนื้อเงินอุดผงเกศาฝงตะกรุดเงิน ป 2560

788  รูปหลอบรมครู ปูเสือ เนื้อนวโลหะอุดผงเกศาฝงตะกรุดเงิน ป 2560

789  รูปหลอบรมครู ปูเสือ เนื้อสัมฤทธิ์แดงผสมชนวนอุดผงเกศาฝงตะกรุดเงิน ป 2560

790  รูปหลอบรมครู ปูเสือ เนื้อชนวนสัมฤทธิ์อุดผงเกศาฝงตะกรุดเงิน ป 2560

791  เบี้ยแก ป 2560

792  กุมาร เนื้อวาน ป 2560

793  ตะกรุดลูกอม ป 2560

794  กุมารมหาลาภ ป 2560

795  พระขุนแผน พิมพใหญ เนื้อพรายดอกรัก ป 2560

796  พระขุนแผน พิมพใหญ เนื้อพรายดอกรัก ฝงตะกรุดเงิน 2 ดอก ป 2560

797  พระขุนแผน พิมพใหญ เนื้อวานสบูเลือด ป 2560

798  พระขุนแผน พิมพใหญ เนื้อวานสบูเลือด ฝงตะกรุดเงิน 2 ดอก ป 2560

799  พระขุนแผน พิมพเล็ก เนื้อวานสบูเลือด ป 2560

800  พระขุนแผน พิมพเล็ก เนื้อวานสบูเลือดปดทอง ป 2560

801  พระขุนแผน พิมพเล็ก เนื้อพรายดอกรัก ป 2560

802  พระขุนแผน พิมพเลก เนื้อพลายดอกรักปดทอง ป 2560

803  เหรียญหลอโบราณ เนื้อสัมฤทธิ์ รุนแรก ป 2561
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804  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพใหญกรรมการ ป 2497

805  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพใหญ ป 2497

806  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพตอ ป 2497

807  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพกลางลึก ป 2497

808  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพกลาง ป 2497

809  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพพระรอด กรรมการ ป 2497

810  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพพระรอดใหญ ป 2497

811  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพพระรอดเล็ก ป 2497

812  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพลอยนํ้า ใหญ-เล็ก ป 2502

813  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน รุนพินัยกรรม พิมพใหญ ป 2505

814  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน รุนพินัยกรรม พิมพพระรอด ป 2505

815  พระกริ่ง พระองคเจาเฉลิมพล  เนื้อนวโลหะ ป 2505

816  พระรูปหลอหลวงพอทวด รุนเลขใตฐาน (เบตง) เนื้อนวโลหะ ป 2505

817  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ A เนื้อนวโลหะ ป 2505

818  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ A เนื้อโลหะผสม ป 2505

819  พระหลวงพอทวด หลังเตารีดใหญ  พิมพเมฆพัด เนื้อเหลือง ป 2505

820  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ  เนื้อเมฆพัด (เขาตุม) พิมพนิยม ป 2505

821  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ  เนื้อเมฆพัด  ป 2505

822  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ  เนื้อแร  ป 2505

823  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ B หัวมน ป 2505

824  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ C หัวมน ป 2505

825  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ ปมซํ้า ป 2505

826  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดกลาง ปมซํ้า-ไมปม ป 2505

827  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดเล็ก "แขงขีด" (หนาอาปาเช) ป 2505

828  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดเล็ก (หนาอาปาเช) ป 2505

829  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดเล็ก หนาใหญ - หนาเชิด  ป 2505

830  พระหลวงพอทวด พิมพบัวรอบ กนลายเซ็น  ป 2508

831  เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา รุนแรก เนื้อทองแดง ป 2500

832  เหรียญหลวงพอทวด พิมพรูปไข รุน2 ไขปลาใหญ  ป 2502

833  เหรียญหลวงพอทวด พิมพรูปไข รุน2 ไขปลาเล็ก  ป 2502

834  เหรียญหลวงพอทวด รุนเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ป 2508

835  เหรียญหลวงพอทวด รุนเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปากา (พิมพนิยม) ป 2508

836  เหรียญหลวงพอทวด รุนเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปากาชุบนิเกิ้ล (ผาปาก) ป 2508

837  เหรียญหลวงพอทวด รุนเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปากาชุบนิเกิ้ล (ไมผาปาก) ป 2508

838  เหรียญหลวงพอทวด พิมพพุฒซอนใหญ บุทอง แจกกรรมการ ป 2509
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839  พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือใหญ "ตัว ท" ป 2505

840  พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือเล็ก "ตัว ท" ป 2505

841  พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือใหญ "เสาอากาศ-สายฝน" ป 2505

842  พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือเล็ก "ว. มีจุด" ป 2505

843  พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือใหญ  ป 2505

844  พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือเล็ก  ป 2505

845  พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือใหญ-กลาง "ปม"  ป 2506

846  พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือเล็ก "มีหู" ป 2506

847  พระกริ่งอุบาเก็ง  วัดเอี่ยมวรนุช ป 2506

848  พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือใหญ "หนาจีน" ป 2508

849  พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือใหญ กะไหลทอง ป 2508

850  พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือใหญ  ป 2508

851  พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือเล็ก  ป 2508

852  เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา รุน 3 บล็อกสามขีดใน "กิ่งไผ" ป 2504

853  เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา รุน 3 บล็อกสองจุด ไมจํากัดเนื้อ ป 2504

854  เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา รุน 3 บล็อกหนาผากสองเสนประคตขาด ป 2504

855  เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา รุน 3 เนื้อทองแดง ไมจํากัดพิมพ ป 2504

856  เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา รุน 3 บล็อกชางปลอง, พ ขีด, หนาฝากสามเสนครึ่ง เนื้ออัลปากา ป 2504

857  เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา รุน 3 เนื้ออัลปากา ไมจํากัดพิมพ ป 2504

858  เหรียญหลวงพอทวด พิมพรูปไข รุน 3 เนื้อทองแดง ไมจํากัดพิมพ ป 2504

859  เหรียญหลวงพอทวด พิมพรูปไข รุน 4 เนื้ออัลปากา ไมจํากัดพิมพ ป 2504

860  เหรียญหลวงพอทวด พิมพนํ้าเตา "หนาแก" ป 2505

861  เหรียญหลวงพอทวด พิมพนํ้าเตา "หนาหนุม" ป 2505

862  เหรียญหลวงพอทวด พิมพซุมกอ แจกปนัง ป 2506

863  เหรียญหลวงพอทวด พิมพหกเหลี่ยมใหญ-เล็ก แจกปนัง ป 2506

864  เหรียญหลวงพอทวด พิมพใบสาเก ป 2506

865  เหรียญหลวงพอทวด พิมพสามเหลี่ยมเล็ก "หลังหนังสือ 5 แถว" ป 2506

866  เหรียญหลวงพอทวด พิมพเม็ดแตง (หนาผาก 3 เสน, 4 เสน, หนังสือเลยหู) เนื้ออัลปากา ป 2506

867  เหรียญหลวงพอทวด พิมพหาเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหลทอง ป 2508

868  เหรียญหลวงพอทวด พิมพสามเหลี่ยมเล็ก "หลังรุน ๑" ป 2508

869  เหรียญหลวงพอทวด พิมพเม็ดแตง  เนื้ออัลปากา ป 2508

870  แหวน หลวงพอทวด ไมจํากัดเนื้อ ป 2503-2508

871  เหรียญหลวงพอทวด พิมพพุฒซอนเล็ก เนื้ออัลปากา ป 2509

872  เหรียญหลวงพอทวด พิมพพุฒซอนเล็ก เนื้ออัลปากา ป 2511

873  เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา "หนาเลื่อนหลังเจดีย" เนื้ออัลปากา ป 2511
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874  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ วัดคอกหมู ป 2506 (ตอก-ไมตอก)

875  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีด วัดไทร จ.นครสวรรค เนื้อโลหะผสม ป 2506

876  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน รุนแรก วัดตานีสโมสร ไมจํากัดพิมพ ป 2505

877  พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีด เนื้อแร รุนแรก วัดตานีสโมสร ป 2505

878  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดพะโคะ ป 2506 จ.สงขลา พิมพกรรมการใหญ -กรรมการเล็ก

879  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดพะโคะ ป 2506 จ.สงขลา พิมพใหญ

880  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดพะโคะ ป 2506 จ.สงขลา พิมพเล็ก

881  เหรียญหลวงพอทวด วัดพะโคะ "ปรกโพธิ์"  จ.สงขลา ป 2506  ไมจํากัดเนื้อ

882  พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือ "ปรกโพธิ์ พะโคะ"  จ.สงขลา เนื้อโลหะ ป 2506

883  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา ป 2506 ไมจํากัดพิมพ

884  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดแจง จ.สงขลา ป 2506 

885  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดดีหลวง จ.สงขลา ป 2506  พิมพใหญ

886  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดดีหลวง จ.สงขลา ป 2506  พิมพเล็ก

887  พระรูปหลอหลวงพอทวด เนื้อโลหะ "หลังตอกพะโคะ" วัดดีหลวง จ.สงขลา ป 2505

888  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดศิลาลอย จ.สงขลา ป 2506 

889  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดเมืองยะลา  ป 2506  พิมพใหญ

890  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดเมืองยะลา  ป 2506  พิมพเล็ก

891  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดยะหาประชาราม  ป 2503  ไมจํากัดพิมพ

892  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ป 2506  พิมพใหญ

893  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ป 2506  พิมพเล็ก

894  พระรูปเหมือนปม หลวงพอทวด  วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ป 2506

895  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพใหญพิเศษหลังยันต วัดมวง กทม. ป 2505

896  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดมวง กทม. ป 2505 ไมจํากัดพิมพ

897  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดบางนอน จ.ระนอง  ป 2505  พิมพใหญ

898  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดบางนอน จ.ระนอง  ป 2505  พิมพเล็ก

899  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดนวลประดิษฐ จ.ชุมพร ป 2506

900  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดพระสิงห จ.เชียงใหม ป 2506

901  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดอาวุธฯ  ป 2506

902  เหรียญหลวงพอทวด "หัวโต" วัดมหาธาตุ กทม. ป 2505

903  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน ป 2524 พิมพสี่เหลี่ยม

904  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน ป 2524 พิมพใหญ

905  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน ป 2524 พิมพกลาง

906  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน ป 2524 พิมพพระรอด

907  พระรูปหลออาจารยทิม กนตัน ป 2508 เนื้อโลหะผสม

908  พระรูปหลออาจารยทิม กนกลวง ป 2508 ไมจํากัดเนื้อ
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พระหลวงพอทวด พระอาจารยนอง  วัดทรายขาว  
โตะที่ 26 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

909  ตะกรุด นารายณแปลงรูป

910  เหรียญหลวงพอทวด รูปอารม เนื้ออัลปากา ป 2514

911  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน กดมือฝงตะกรุด พิมพใหญกรรมการ ป 2514

912  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน กดมือฝงตะกรุด พิมพใหญพินัยกรรม ป 2514

913  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน กดมือฝงตะกรุด พิมพพระรอด ป 2514

914  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน ปมเครื่องฝงตะกรุด พิมพใหญ ป 2514

915  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน ปมเครื่องฝงตะกรุด พิมพเล็ก ป 2514

916  พระพุทธยมกปฏิหาร ปมเครื่อง เนื้อผงนํ้ามัน ป 2514

917  หลวงพอทวด ปมเครื่อง เนื้อผงนํ้ามัน ป 2514 ไมจํากัดพิมพ

918  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพสามทวด ป 2507

919  พระหลวงพอทวดหมาน ป 2507 ไมจํากัดพิมพ

920  พระหลวงพอทวด เนื้อผงคลุกรัก รุนสรางหอระฆัง ป 2534 พิมพใหญ

921  พระหลวงพอทวด เนื้อผงคลุกรัก รุนสรางหอระฆัง ป 2534 พิมพไมจํากัดพิมพ

922  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน รุน M16 ป 2534

923  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน รุนมหาสิทธิโชค ป 2535 ไมจํากัดพิมพ

924  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน รุนสรางมณฑป ป 2540 ไมจํากัดพิมพ

925  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน รุน ม.บ. ป 2541 ไมจํากัดพิมพ

926  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน รุน 80 ป ไมจํากัดพิมพ

927  พระกริ่งเฉลิมพล เนื้อนวโลหะ ป 2541

928  พระกริ่งนารายณแปลงรูป ไมจํากัดพิมพ เนื้อนวโลหะ ป 2542

929  พระหลวงพอทวด รุนโกหมิ่นสราง ป 2534 ไมจํากัดพิมพ - เนื้อ

930  พระหลวงพอทวด พิมพบัวรอบ ป 2541 ไมจํากัดเนื้อ

931  พระหลวงพอทวด พิมพเตารีด รุนมงคล5 ป 2541 ไมจํากัดเนื้อ

932  เหรียญพระหลวงพอทวด พิมพเสมา รุนมงคล5 ป 2541 ไมจํากัดเนื้อ

933  เหรียญรูปเหมือนอาจารยนอง รุนแรก ป 2534, รุนฉลองสมณศักดิ์ ป 2537 และรุนฉลอง 80 ป (ไมจํากัดเนื้อ)

934  เหรียญหลวงพอทวดหัวโต พิมพเสมา รุนแรก ป 2535 ไมจํากัดเนื้อ

935  เหรียญหลวงพอทวดหัวโต พิมพเสมา รุนแรก ป 2535 เนื้อทองแดง

936  เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา รุนฮีโนสราง ป 2536 , เหรียญเจาสัว ป 2536 (ไมจํากัดเนื้อ)

937  เหรียญหลวงพอทวดหัวโต พิมพเสมา รุนสรางวิหาร ป 2537  ไมจํากัดเนื้อ

938  เหรียญหลวงพอทวด เลื่อนสมณศักดิ์ พิมพรูปไข ป 2538 ไมจํากัดเนื้อ

939  เหรียญหลวงพอทวด เลื่อนสมณศักดิ์ พิมพรูปไข ป 2538 เนื้อทองแดง

940  เหรียญหลวงพอทวดขี่คอ หูตัน ป 2539 ไมจํากัดเนื้อ

941  เหรียญหลวงพอทวด พิมพเม็ดแตง ป 2542 ไมจํากัดเนื้อ

942  พระหลวงพอทวด พิมพหลอตัน ป 2537, พิมพกนลายเซ็น ป 2538 (ไมจํากัดเนื้อ)

943  พระพุทธไมงิ้วดํา และพระคตไมสักหลวงพอทวด 80 ป ป 2542
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944  พระกรุทาเรือ เนื้อดิน พิมพปรกโพธิ์ใหญ

945  พระกรุทาเรือ เนื้อดิน พิมพปรกโพธิ์เล็ก

946  พระกรุวัดนางตรา เนื้อดิน พิมพนาคปรก

947  พระกรุวัดนางตรา เนื้อดิน พิมพซุมประตู

948  พระกรุวัดนางตรา เนื้อดิน ไมจํากัดพิมพ

949  พระกรุวัดนาสน เนื้อดิน ไมจํากัดพิมพ

950  พระนางพญา กรุวัดนาคาม พิมพใหญ ไมจํากัดเนื้อ

951  พระนางพญา กรุวัดนาคาม พิมพเล็ก ไมจํากัดเนื้อ

952  พระกรุวัดกําแพงถม เนื้อดิน ไมจํากัดพิมพ

953  พระพุทธนั่ง ศิลปะนคร หนาตักไมเกิน 2 นิ้ว ไมจํากัดเนื้อ

954  พระพุทธยืน ศิลปะนคร สูงไมเกิน 5 นิ้ว ไมจํากัดเนื้อ

955  พระปดตาพังพะกาฬ ศิลปะนคร ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดพิมพ

956  พระพิศเณศ ศิลปะนคร ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดพิมพ

957  พระพิศเณศ ศิลปะนคร ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดพิมพ

958  พระฤาษี ศิลปะนคร ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดพิมพ

959  พระปดตา ศิลปะนคร มีสัญลักษณ ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดพิมพ

960  พระปดตา ศิลปะนคร ไมมีสัญลักษณ ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดพิมพ

961  พระกรุถํ้าหมื่นยม เขาเหมน เนื้อดิน ไมจํากัดพิมพ

962  เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุ รุนแรก ป2460 เนื้อทองคํา-เงิน

963  เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุ รุนแรก ป2460 เนื้อทองแดง

964  เหรียญพระพุทธชินราช วัดหนาพระมหาธาตุ รุนแรก ป2460 

965  เหรียญหลวงพอผุด วัดนันทาราม รุนแรก

966  เหรียญพระรัตนธัชมุนี (มวง) วัดทาโพธิ์ รุนแรก ป2476

967  เหรียญพระครูกาแกว รุนแรก วัดหนาพระบรมธาตุ ป24..

968  เหรียญพระครูกาชาด วัดใหญ รุนแรก ป2482

969  เหรียญพระครูอรรถธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุนแรก ป2480

970  เหรียญพระครูอรรถธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุนสอง (ยอนพ.ศ.)

971  เหรียญพระครูแกวอุปชฌาย วัดปทุมธายิการาม รุนแรก ป2477 

972  เหรียญพระอุปชฌายปลอด วัดนาเขลียง รุนแรก ป2482

973  เหรียญพระอุปชฌายปลอด วัดนาเขลียง รุนสอง ป2483

974  เหรียญพระอุปชฌายปลอด วัดนาเขลียง รุนสาม ป2499 พิมพยันตเหลี่ยม 

975  เหรียญพอทานเอียดดํา วัดศาลาไพ(ในเขียว) รุนแรก 

976  เหรียญพระครูวิสุทธิจารีย (พุม) วัดจันพอ รุนแรก ป2485

977  เหรียญพระครูคีรีกัณฑ (หมึก) วัดคีรีกัณฑ รุนแรก ป2485

978  เหรียญพระพุทธ วัดเขานอย รุนแรก ป2480

979  เหรียญพอทานมาศ รุนแรก วัดสุชน ป2495 

980  เหรียญพระแมเศรษฐี วัดรอนนา รุนแรก

981  เหรียญหลวงพอทอง วัดชัยสุวรรณ(เกาตําลึง) รุนแรก ป2497

982  เหรียญหลวงพอผอม วัดดอนใคร รุนแรก ป2497

983  รูปหลอโบราณหลวงพอโบว วัดศิลาชลเขต รุนแรก พิมพบาตรใหญ
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984  เหรียญหลวงพอเขียว วัดหรงบน รุนแรก ป2513 พิมพนิยม ๒ บี้ ๓ แบน

985  เหรียญหลวงพอเขียว วัดหรงบน รุนแรก ป2513 ไมจํากัดพิมพ

986  รูปเหมือนปมหลวงพอเขียว วัดหรงบน รุนแรก ป2513 เนื้อทองเหลืองรมดํา

987  รูปเหมือนปมหลวงพอเขียว วัดหรงบน รุนแรก ป2513 เนื้อทองแดงรมนํ้าตาล

988  รูปเหมือนปมหลวงพอเขียว วัดหรงบน รุนแรก ป2513 เนื้อกะไหลทองกรรมการ

989  เหรียญหลวงพอจันทร วัดทุงเฟอ รุนแรก ป2513

990  เหรียญอาจารยหนูจันทร  วัดพัทธสีมา รุนแรก ป2516 พิมพนิยม

991  เหรียญหลวงพอแดง วัดโท รุนแรก ป2507 พิมพนิยม ฟนเลื่อย

992  เหรียญหลวงพอคง วัดคลองนอย รุนแรก ป2506 พิมพนิยม

993  เหรียญหลวงพอแปลก วัดนาควารี(หูลอง) รุนแรก ป2504

994  เหรียญหลวงพอเสน วัดนาควารี(หูลอง) รุนแรก ป2504

995  เหรียญหลวงพอขาว วัดปากแพรก รุนแรก ป2500 พิมพนิยม ข.ใหญ

996  เหรียญหลวงพอขาว วัดปากแพรก รุนแรก ป2500 พิมพ ข.เล็ก ไมจํากัดเนื้อ

997  รูปเหมือนปมหลวงพอขาว วัดปากแพรก รุนแรก ป2504

998  เหรียญพระครูนนท วัดนันทาราม รุนแรก ป2506 พิมพนิยม

999  รูปหลอพระครูนนท วัดนันทาราม รุนแรก ป2514

1000  เหรียญพระครูพรรมจรรยาภิวัฒน (เมือง) วัดปากบางทาพญา ป2511 พิมพนิยม

1001  รูปหลอโบราณพอทานเมือง วัดปากบางทาพญา รุนแรก

1002  เหรียญหลวงพอทัศน - หลวงพอเกลี้ยง วัดเทพมงคล รุนแรก

1003  เหรียญหลวงพอแดง วัดภูเขาหลัก รุนแรก พิมพยันตใหญ

1004  เหรียญหลวงพอแดง วัดภูเขาหลัก รุนแรก พิมพยันตเล็ก (มิแตก)

1005  รูปหลอโบราณหลวงพอแดง วัดภูเขาหลัก รุนแรก

1006  เหรียญพระครูกาแกว วัดหนาพระธาตุ รุนสอง ป2485

1007  เหรียญหลวงพอขลุก วัดเทวดาราม รุนแรก ป2507

1008  เหรียญหลวงพอตุด วัดโคกตะไคร รุนแรก ป2506

1009  เหรียญพระแมเศรษฐี วัดรอนนา พิมพหลังยันต

1010  เหรียญพระครูกราย วัดหาดสูง พ.ศ.2506

1011  เหรียญหลอพิมพพระลีลา พระครูกาแกว วัดหนาพระธาตุ ป2485

1012  พระผงพุทธคุณผสมชันโรง พระครูกาแกว วัดหนาพระธาตุ ป2485 ไมจํากัดพิมพ

1013  เหรียญหลอพระพุทธชินราช รุนฉลองโพธิ์ลังกา วัดพระบรมธาตุ ป2496 

1014  เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระบรมธาตุ ป2497 เนื้อเงิน

1015  เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระบรมธาตุ ป2497 ไมจํากัดเนื้อ

1016  เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระบรมธาตุ ป2507 ไมจํากัดเนื้อ

1017  เหรียญพระพุทธสิหิงค วัดพระบรมธาตุฯ รุนแรก ป2517 พิมพใหญ เนื้ออัลปากา

1018  เหรียญพระพุทธสิหิงค วัดพระบรมธาตุฯ รุนแรก ป2517 พิมพใหญ เนื้อทองแดงผิวไฟ

1019  เหรียญพระพุทธสิหิงค วัดพระบรมธาตุฯ รุนแรก ป2517 พิมพใหญ เนื้อทองแดงรมดํา

1020  เหรียญพระพุทธสิหิงค วัดพระบรมธาตุฯ รุนแรก ป2517 พิมพเล็ก เนื้อทองแดง 

1021  รูปหลออุดกริ่งพระพุทธสิหิงค วัดพระบรมธาตุฯ รุนแรก ป2517 

1022  เหรียญพอทานเอียดดํา วัดศาลาไพ(ในเขียว) รุนสอง

1023  รูปหลอโบราณหลวงพอเอียดดํา วัดในเขียว รุนแรก 



มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 57 

พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 1  
โตะที่ 29 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)   

1024  พระปดตาหลวงพอมุย วัดปาระกําเหนือ เนื้อผงปถมังผสมนํ้านมควาย รุนแรก พิมพใหญ

1025  พระปดตาหลวงพอมุย วัดปาระกําเหนือ เนื้อผงปถมังผสมนํ้านมควาย รุนแรก พิมพเล็ก

1026  พระพิมพประทานพร หลวงพอมุย วัดปาระกําเหนือ  เนื้อผงปถมังผสมนํ้านมควาย รุนแรก

1027  พระผงของขวัญ  อะระหัง  หลวงพอมุย  วัดปาระกําเหนือ พ.ศ.2528

1028  พระปดตา รุนอายุ 93 ป  หลวงพอมุย  วัดปาระกําเหนือ  พ.ศ.2533 ไมจํากัดเนื้อ

1029  พระกริ่ง รุนอายุ 93 ป  หลวงพอมุย  วัดปาระกําเหนือ  พ.ศ.2533 ไมจํากัดเนื้อ

1030  พระชัยวัฒน รุนอายุ 93 ป หลวงพอมุย วัดปาระกําเหนือ พ.ศ.2533 ไมจํากัดเนื้อ

1031  พระกริ่งนะปดตลอด หลวงพอมุย วัดปาระกําเหนือ พ.ศ.2534 ไมจํากัดเนื้อ

1032  พระชัยวัฒนนะปดตลอด  หลวงพอมุย วัดปาระกําเหนือ  พ.ศ. 2534 ไมจํากัดเนื้อ

1033  เหรียญพระศรีศากยทศพลญาณ (พระหนาโบสถ)  หลวงพอมุย  วัดปาระกําเหนือ พ.ศ.2533

1034  เหรียญหลวงพอมุย วัดปาระกําเหนือ รุนแรกพ.ศ.2534  (ตอกโคต ม.)  

1035  พระปดตาหลวงพอมุย  วัดปาระกําเหนือ รุนสอง  พ.ศ.2534

1036  พระพิมพประทานพร หลวงพอมุย  วัดปาระกําเหนือ  รุนสอง  พ.ศ. 2534

1037  เหรียญพระกําแพงเขยง  หลวงพอมุย  วัดปาระกําเหนือ พ.ศ.2534 ไมจํากัดเนื้อ

1038  รูปหลอหลวงพอมุย วัดปาระกําเหนือ รุนแรก พ.ศ.2535 ไมจํากัดเนื้อ

1039  เหรียญหลวงพอเนียม วัดบางไทร รุนแรก พ.ศ.2522 พิมพนิยม

1040  รูปหลอหลวงพอเนียม วัดบางไทร รุนแรก พ.ศ.2535

1041  พระปดตาหลวงพอเนียม วัดบางไทร เนื้อผง รุนแรก แกะมือ ไมจํากัดพิมพ พ.ศ.2541

1042  พระปดตาหลวงพอเนียม วัดบางไทร เนื้อผง รุนแรก  ปมเครื่อง  ไมจํากัดพิมพ พ.ศ. 2541

1043  พระเม็ดกระดุม หลวงพอเนียม วัดบางไทร เนื้อผง ไมจํากัดพิมพ พ.ศ. 2541

1044  พระสังกัจจายน มหามงคลทัพยไพศาล หลวงพอเนียม วัดบางไทร  รุนแรก พ.ศ. 2543 ไมจํากัดเนื้อ

1045  รูปหลอโบราณหลวงพอเขียว วัดหรงบน พิมพหมคลุม ป2510

1046  รูปหลอโบราณหลวงพอเขียว วัดหรงบน พิมพหมเฉียง ป2510

1047  พระปดตาหลวงพอเขียว วัดหรงบน พิมพทองอุ

1048  พระปดตาหลวงพอเขียว วัดหรงบน พิมพตะพาบ

1049  พระปดตาหลวงพอเขียว วัดหรงบน เนื้อตะกั่ว พิมพใหญ

1050  พระปดตาหลวงพอเขียว วัดหรงบน เนื้อตะกั่ว พิมพเล็ก

1051  เหรียญหลวงพอเขียว วัดหรงบน รุนสอง ป2519  ไมจํากัดเนื้อ

1052  เหรียญหลวงพอเขียว วัดหรงบน หลังพระปดตา พิมพนิยม

1053  พระปดตาพระครูนนท วัดนันทาราม เนื้อวานผสมชันโรง พิมพทองอุ 

1054  พระปดตาพระครูนนท วัดนันทาราม เนื้อวานผสมชันโรง พิมพลอยองค

1055  พระปดตาพระครูนนท วัดนันทาราม เนื้อวานผสมชันโรง ไมจํากัดพิมพ

1056  พระพุทธเนื้อชันโรง พระครูนนท วัดนันทาราม ป2483 พิมพขางรัศมี 

1057  รูปหลอหลวงพอผุด วัดนันทาราม รุนแรก ป2514

1058  พระผงรูปเหมือนพิมพสี่เหลี่ยม พระครูนนท วัดนันทาราม รุนแรก ป2514

1059  เหรียญพลาสติก หลวงพอโอภาสี แจก อ.ปากพนัง ป2495 ไมจํากัดสี

1060  พระขุนแผนอาจารยสมนึก วัดหรงบน รุนแรก 

1061  เหรียญอาจารยสมนึก วัดหรงบน รุนแรก ป2559 ไมจํากัดเนื้อ

1062  เหรียญจิ๊กโกพอทานเมือง วัดปากบางทาพญา ป2513

1063  เหรียญพอทานเมือง หลังพระพุทธ วัดปากบางทาพญา พิมพนิยม 



58 มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 2  
โตะที่ 30 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)   

1064  เหรียญพอทานเอื้อม วัดบางเนียน รุนแรก ป2533 เนื้อเงิน + นวโลหะ

1065  เหรียญพอทานเอื้อม วัดบางเนียน รุนแรก ป2533 เนื้อทองแดง

1066  รูปหลอพอทานเอื้อม วัดบางเนียน รุนแรก ป2548 เนื้อทองคํา+เงิน

1067  รูปหลอพอทานเอื้อม วัดบางเนียน รุนแรก ป2548 ไมจํากัดเนื้อ

1068  เหรียญพอทานเอื้อม วัดบางเนียน รุนสาม  ป2545 ไมจํากัดเนื้อ

1069  เหรียญพอทานเอื้อม วัดบางเนียน รุนสี่ ป2547 ไมจํากัดเนื้อ

1070  เหรียญพอทานเอื้อม วัดบางเนียน รุน 100 ป พ.ศ.2549 ไมจํากัดเนื้อ

1071  เหรียญกลมไกชน พอทานเอื้อม วัดบางเนียน รุน 99 ป ไมจํากัดเนื้อ

1072  เหรียญกลมนางกวัก พอทานเอื้อม ออกสํานักสงฆคลองสะเดา จ.ชุมพร ไมจํากัดเนื้อ 

1073  เหรียญพระครูกาชาด (ยอง) วัดวังตะวันตก รุนแรก ป2512

1074  เหรียญหลวงพอสาป วัดบางฉนาก รุนแรก ป2519

1075  เหรียญพระสามปอย วัดบางพระ รุนแรก ป2513 

1076  เหรียญหลวงพอขาว วัดบางใหญ รุนแรก ป2513

1077  เหรียญหลวงพอเตง วัดรามประดิษฐ รุนแรก ป2513

1078  เหรียญหลวงพอนุม วัดคงคาสวัสดิ์ รุนแรก ป2507

1079  เหรียญหลวงพอลาภ วัดแหลมตะลุมพุก หลังเจดีย พิมพนิยม ภ.ขีด 

1080  เหรียญหลวงพอลาภ วัดแหลมตะลุมพุก พิมพหลังยันต ป2525

1081  เหรียญพระอุปชฌายรอด วัดสุขุม รุนแรก ป2512

1082  เหรียญพอทานรอด วัดฝาพระบาท รุนแรก ป2521 พิมพนิยมไมมีผด

1083  เหรียญหลวงพอเปลี่ยน วัดหอยกัน รุนแรก ป2511

1084  เหรียญหลวงพอเกลื่อม วัดคงคาวดี รุนแรก

1085  รูปหลอหลวงพอเกลื่อม วัดคงคาวดี รุนแรก 

1086  เหรียญหลวงพอลอง วัดสุขุม รุนแรก เนื้อทองฝาบาตร ป2511

1087  รูปหลอหลวงพอลอง วัดสุขุม รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

1088  เหรียญหลวงพอจําเริญ วัดปากเนตร รุนแรก 

1089  เหรียญหลวงพอคง วัดคลองนอย รุนแรก ป2506 พิมพสระโอแตก 

1090  เหรียญหลวงพอคง วัดคลองนอย รุนสอง ป2510

1091  เหรียญพระครูอนันตคุณาธร วัดอัฒฑศาสนาราม (หัวปาขลู) รุนแรก ป2524

1092  พระพวย หลวงพอผุด วัดพระมหาธาตฯ พ.ศ.2497 ไมจํากัดพิมพ 

1093  เหรียญหลวงพอแปลก วัดนาควารี (หูลอง) ป2513

1094  เหรียญหลวงพอแปลก วัดนาควารี (หูลอง) ป2519

1095  เหรียญพระครูสังฆรักษบุญเลื่อน วัดวังรีบุญเลิศ รุนแรก

1096  เหรียญหลวงพอเปลี่ยน วัดสมควร รุนแรก ป2520

1097  เหรียญพระเจาธรรมศรีโศกราช วัดพระมหาธาตุ รุนแรก ป2506

1098  เหรียญพระพุทธสิหิงค วัดพระบรมธาตุ ป2522

1099  พระหลวงพอทวด เนื้อตะปูสังฆวานร วัดพระบรมธาตุฯ ป๒๕๓๙ ไมจํากัดพิมพ

1100  พระพุทธชินราชปรกโพธิ์ เนื้อตะปูสังฆวานร วัดพระบรมธาตุฯ ป๒๕๓๙ 

1101  พระสมเด็จ กรุวัดบางจาก พิมพ 3 ชั้น 

1102  พระสมเด็จ กรุวัดบางจาก พิมพ 5 ชั้น 

1103  พระสมเด็จ กรุวัดบางจาก พิมพ 7 ชั้น 



มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 59 

พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 3  
โตะที่ 31 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)   

1104  เหรียญหลวงพอบุญรอด วัดประดูพัฒนาราม รุนแรก ป2500

1105  เหรียญพระครูกาชาด วัดใหญชัยมงคล รุนสอง ป2503 

1106  เหรียญเสมา พระศรีธรรมราชมุนี (หมุน อิสฺสโร) วัดหนาพระบรมธาตุ ป2499

1107  เหรียญสมเด็จเจาพะโคะ หลังพระศรีธรรมราชมุนี (หมุน อิสฺสโร) วัดหนาพระบรมธาตุ ป2506

1108  เหรียญพระครูประดิษฐสุวรรณวัตร (เบี้ยว) วัดนารีประดิษฐ รุนแรก ป2514 เหรียญรูปไข

1109  เหรียญพระครูประดิษฐสุวรรณวัตร (เบี้ยว) วัดนารีประดิษฐ รุนแรก ป2514 เหรียญกลม

1110  เหรียญพระครูประดิษฐสุวรรณวัตร (เบี้ยว)  หลังอาจารยจําเนียร  รุนพิเศษ พิมพรูปไข ไมจํากัดเนื้อ

1111  เหรียญหลวงพอวงษ วัดนํ้ารอบ รุนแรก ป2519

1112  เหรียญโสภิโต (ฮั้ว) วัดศรีทวี รุนแรก ป2518

1113  เหรียญพระครูสัทธาสารคุณ (เนื่อง) วัดกัตสัทธาราม รุนแรก

1114  เหรียญหลวงพอเพ็ญจันทร วัดหนองบัว รุนแรก ป2506

1115  เหรียญหลวงพอหวาน วัดโดนธาราม รุนแรก ป2511 พิมพ น.ขาด

1116  เหรียญหลวงพอพวง วัดพระพรหม รุนแรก พิมพนิยม (บล็อกแตก)

1117  เหรียญหลอพระครูพรหมญาณวิมุติ (ขํา) วัดพระพรหม รุนแรก ป2513

1118  เหรียญหลวงพอสอน วัดมะมวงปลายแขน รุนแรก ป2520

1119  เหรียญพระครูถาวรศีลวัตร (ถาวร) วัดมุจลินทราวาส รุนแรก ป2547

1120  รูปหลอพระครูถาวรศีลวัตร (ถาวร) วัดมุจลินทราวาส รุนแรก ป2547

1121  เหรียญพระครูญาณวโรภาส วัดทานคร รุนแรก ป2520วัดทานคร

1122  เหรียญพอทานบุญให วัดทามวง รุนแรก ป2543 เนื้อทองฝาบาตร

1123  เหรียญพอทานบุญให วัดทามวง รุนแรก ป2543 เนื้อทองแดงผิวไฟ 

1124  เหรียญพอทานบุญให วัดทามวง รุนแรก ป2543 เนื้อทองแดงรมมันปู

1125  เหรียญพระแกวมรกต วัดทาแพ รุนแรก ป2504 เนื้อเงิน

1126  เหรียญพระแกวมรกต วัดทาแพ รุนแรก ป2504 เนื้อทองแดงกะไหลทอง

1127  เหรียญหลวงพอขี้หนู วัดวนาราม (ยวนแหล) รุนแรก ป2515

1128  เหรียญพอทานสีสุก วัดจังหูน รุนแรก ป2519

1129  เหรียญหลวงพอใส วัดสระใคร รุนแรก 

1130  เหรียญ 3 ส. วัดสระใคร รุนแรก 

1131  เหรียญเสมาหลวงพอบุญสุข หลังตาเมือง วัดดอนรักษา รุนแรก

1132  เหรียญหลวงพอสุข วัดดอนตรอ ป2515

1133  เหรียญพระครูปยธรรมภรณ (ชุม) วัดตรีนิมิตร รุนครบ ๗๒ ป หลังพระโพธิ์ทาเรือ 

1134  เหรียญหลวงพอเพิ่ม วัดพังยอม รุนแรก ป2505 ไมจํากัดเนื้อ

1135  รูปหลอโบราณหลวงพอเพิ่ม วัดพังยอม รุนแรก ป2505

1136  เหรียญหลวงพอเอียดดํา วัดในเขียว ป2513

1137  เหรียญอนุสาวรียวีรไทย (พอจาดํา) รุนแรก ป2525 พิมพนิยม "วงเดือน"

1138  เหรียญเจาคุณไพศาลมุนี วัดทาโพธิ์วรวิหาร รุนแรก พ.ศ.2514 นิยม 

1139  เหรียญอาจารยหรั่ง สํานักสงฆหวงเตง ป2547 ไมจํากัดเนื้อ

1140  เหรียญพระพุทธสิหิงค วัดโคกเมรุ รุนแรก ป2517 พิมพใหญ

1141  เหรียญพระพุทธสิหิงค วัดโคกเมรุ รุนแรก ป2517 พิมพเล็ก

1142  เหรียญพอทานคลาย - หลวงพอแดง วัดสามัคคีนุกุล ป2512

1143  เหรียญหลวงพอสังข วัดบานนา รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ
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1144  เหรียญพอทานชูเฒา วัดพัทธสีมา รุนแรก ป2519

1145  พระผงรูปเหมือนพอทานชูเฒา วัดพัทธสีมา รุนแรก พิมพใบเสมาใหญ ไมจํากัดเนื้อ

1146  พระผงรูปเหมือนพอทานชูเฒา วัดพัทธสีมา รุนแรก พิมพใบเสมาเล็ก ไมจํากัดเนื้อ

1147  เหรียญพอทานหนูจันทร วัดพัทธสีมา รุนสอง ป2519 รมดํา 

1148  เหรียญพอทานหนูจันทร วัดพัทธสีมา รุนสอง ป2519 ผิวไฟ

1149  เหรียญพอทานหนูจันทร วัดพัทธสีมา รุนสาม ป2523

1150  เหรียญเม็ดแตงพอทานหนูจันทร วัดพัทธสีมา รุนแรก ป2522 (เหรียญปม)

1151  ภาพถายขนาดหอยคอ พอทานหนูจันทร วัดพัทธสีมา ไมจํากัดแบบ

1152  เหรียญพอทานแสง วัดหนาสตน รุนแรก ป2543

1153  เหรียญพอทานแสง วัดหนาสตน รุนสอง ป2547 ไมจํากัดเนื้อ

1154  เหรียญพระครูสิริธรรมาภิรักษ วัดพัทธสีมา รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

1155  เหรียญหลวงพอรุง วัดรามแกว รุนแรก ป2512 พิมพนิยม ไมมีผด

1156  รูปเหมือนปมหลวงพอรุง วัดรามแกว รุนแรก ป2512

1157  เหรียญพระครูวินิตธรรมสาร วัดบูรณาวาส รุนแรก

1158  เหรียญหลวงพอดํา วัดควนชะลิก รุนแรก พิมพหลังเจดีย

1159  เหรียญพอทานกลํ่า วัดหัวคาย รุนแรก ป2531 พิมพหยดนํ้า

1160  เหรียญพอทานกลํ่า วัดหัวคาย รุนแรก ป2531 พิมพเม็ดแตง

1161  เหรียญหลวงพอแกน วัดโคกยาง รุนแรก ป2522

1162  เหรียญพระครูพนังศีลวิสุทธิพุทธิภักดี วัดศาลาแกว รุนแรก ป2515 พิมพนิยม

1163  รูปหลออุดกริ่งพระครูพนังศีลวิสุทธิพุทธิภักดี วัดศาลาแกว รุนแรก ป2522 อุดทองแดง

1164  เหรียญหลวงพอจาบ วัดทาเสริม รุนแรก ป2530

1165  เหรียญหลวงพอปน วัดบางตะพาน รุนแรก

1166  เหรียญหลวงพอชูนอย วัดเสาธง รุนแรก

1167  เหรียญพอทานซวน วัดบานดาน รุนแรก ป2523

1168  เหรียญหลวงพอพรหมแกว วัดโคกพิกุล รุนแรก ป2509 ไมจํากัดพิมพ

1169  เหรียญพอทานแดง วัดบานราม รุนแรก

1170  เหรียญหลวงพอชวง วัดโคกสูง รุนแรก

1171  เหรียญพอทานเลื่อน วัดดอนผาสุก รุนแรก ป2520

1172  เหรียญหลวงพอบัวทอง วัดนพคุณ (บางนบ) รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

1173  เหรียญหลวงพอวัดนพคุณ วัดนพคุณ (บางนบ) รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

1174  เหรียญพอทานบุญคง วัดทะเลปง รุนแรก ป2524

1175  เหรียญหลวงพอเมื่อย วัดสวางอารมณ รุนแรก ป2538

1176  เหรียญหลอหลวงพอสัพพ วัดปากระวะ รุนแรก ป2522 ไมจํากัดเนื้อ

1177  พระผงรูปเหมือนหลวงพอพวย วัดหัวลําภู รุนแรก ไมจํากัดพิมพ

1178  เหรียญเสมาพระครูยอย วัดอมรานุยุตย (อิมอญ) รุนแรก

1179  เหรียญพอทานเคลา วัดแดง รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

1180  เหรียญหลวงพอสุก วัดเขาพระบาท รุนแรก ป2516

1181  เหรียญหลวงพอกลิ่น วัดเขาพระบาท รุนแรก ป2516

1182  เหรียญหลวงพอจับ วัดทาลิพง รุนแรก ป2520

1183  พระสิวลีหลวงพอจับ วัดทาลิพง รุนแรก 
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1184  เหรียญหลวงพอแดง วัดโท รุนแรก ป2507 พิมพยันตจุด

1185  รูปหลอหลวงพอแดง วัดโท รุนแรก ป2507 

1186  รูปเหมือนปมหลวงพอขลุก วัดเทวดาราม รุนแรก ป2507

1187  รูปหลอโบราณหลวงพอขลุก วัดเทวดาราม รุนแรก ป2507

1188  เหรียญหลวงพอทอง วัดพระอาสน รุนแรก ป2499

1189  เหรียญหลวงพอผอม วัดดอนใคร รุนสอง

1190  รูปหลอหลวงพอผอม วัดดอนใคร รุนแรก

1191  เหรียญหลวงพอยอด วัดสระประดิษฐ รุนแรก ป2517 พิมพนิยม

1192  เหรียญฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพอหมํ่า วัดนพรัตนาราม ป2553  ไมจํากัดเนื้อ

1193  เหรียญพระครูวิสุทธิจารีย (พุม) วัดจันพอ รุนสอง ป2513

1194  พระรูปเหมือนปมหลวงพอโบว วัดศิลาชลเขต ป2511 ไมจํากัดเนื้อ

1195  พระรูปเหมือนเนื้อวานหลวงพอโบว วัดศิลาชลเขต รุนแรก ป2505  ไมจํากัดเนื้อ

1196  เหรียญหลวงพอพัฒน วัดกลาง รุนแรก

1197  เหรียญหลวงพอเมฆ หลังหลวงพอเบี้ยว วัดชนสังขรณพจิตร(วัดเหลียน) รุนแรก

1198  เหรียญหลวงพอจวง วัดเปยน รุนแรก ป2524

1199  เหรียญอาจารยนํา วัดทายายหนี รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

1200  เหรียญหลวงพอแปน วัดบุญนารอบ รุนแรก

1201  เหรียญหลวงพอดํา วัดเขานอย ป2506

1202  เหรียญหลวงพอเริ่ม วัดปลักปลา รุนแรก ป2512

1203  เหรียญหลวงพอกลิ่น วัดชัยธารามประดิษฐ(ปากโหมะ) รุนแรก ป2530

1204  เหรียญหลวงพอเนื่อง วัดสวนจันทร รุนแรก ป2522

1205  เหรียญหลวงพอจวน วัดนากุน รุนแรก

1206  รูปหลอโบราณหลวงพอจวน วัดนากุน รุนแรก

1207  เหรียญพระครูสุนทร วัดดินดอน รุนแรก 

1208  รูปเหมือนปมพระครูสุนทร วัดดินดอน รุนแรก

1209  เหรียญพระลาก วัดพัทธสีมา รุนแรก พิมพนิยม

1210  เหรียญหลวงพอปลัดเถื่อน วัดคีรีวง รุนแรก ป2517

1211  รูปเหมือนปมหลวงพอปลัดเถื่อน วัดคีรีวง รุนแรก ป2517

1212  เหรียญพระครูคีรีกัณฑร (หมึก) วัดคีรีกันทร รุนสอง

1213  เหรียญพระพุทธ วัดปากิ่ว รุนแรก ป2498

1214  เหรียญพระครูอินทคีรีสมานคุณ (เรือง) วัดบานนา รุนแรก ป2499 

1215  เหรียญหลวงพออํ่า วัดกําแพงถม รุนแรก ป2526

1216  เหรียญหลวงพอกลาย วัดเขาขุนพนม รุนแรก พิมพนิยม 

1217  เหรียญพระสมุหเกลื่อน วัดพรหมโลก รุนแรก ป2529

1218  เหรียญพระครูบรรหารวุฒิชัย วัดพรหมโลก รุนแรก หลังจาร

1219  เหรียญพอทานเอียด วัดคงคาวง รุนแรก ป2526

1220  รูปเหมือนปมพอทานเอียด วัดคงคาวง รุนแรก ป2526

1221  เหรียญหลวงพอเกลือน วัดสรรเสริญ(สอ) รุนแรก ป2504

1222  เหรียญหลวงพอผอม วัดหญาปลอง รุนแรก พิมพหนาแก

1223  เหรียญหลวงพอผอม วัดหญาปลอง รุนแรก พิมพหนาหนุม
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1224  เหรียญหลวงพอสุข วัดควนเถี๊ยะ รุนแรก ป2516 พิมพดาวกระจาย

1225  เหรียญหลวงพอสุข วัดควนเถี๊ยะ รุนแรก ป2516 พิมพสระอะ"ขาด"

1226  เหรียญหลวงพอสุข วัดควนเถี๊ยะ รุนสอง ป2521 "มีจาร"

1227  เหรียญหลวงพอสุข วัดควนเถี๊ยะ พิมพกลมใหญ  "บล็อกหนาวัว" เนื้อทองแดง

1228  เหรียญหลวงพอดํา วัดเสมาประสิทธิ์ รุนแรก ป2547 พิมพนิยม

1229  เหรียญหลวงพอเพชร วัดเสมาประสิทธิ์ รุนแรก ป2509

1230  เหรียญพระครูสุวรรณรังษี วัดควนยาว รุนแรก ป2517

1231  เหรียญหลวงพอพุม วัดหวงแขยง รุนแรก ป2516

1232  เหรียญหลวงพอบุญมาก วัดทาเสม็ด รุนแรก ไมจํากัดพิมพ

1233  เหรียญหลวงพอนุม วัดดอนมะปรางค รุนแรก ป2524

1234  เหรียญสมภาร วัดทุงไหม รุนแรก พิมพนิยม "อําตัน"

1235  พระปดตาขาวตมมัด พระอาจารยสุรศักดิ์ (เกิ้ง) สํวโร ที่พักสงฆบานควนไมบอง เนื้อนําฤกษ - ฝงตะกรุด

1236  พระปดตาขาวตมมัด พระอาจารยสุรศักดิ์ (เกิ้ง) สํวโร ที่พักสงฆบานควนไมบอง เนื้อธรรมดา

1237  พระเนื้อวานนางกวักแมทองมา พระอาจารยสุรศักดิ์ (เกิ้ง) สํวโร ที่พักสงฆบานควนไมบอง ไมจํากัดแบบ

1238  เหรียญนางกวักแมทองมา พระอาจารยสุรศักดิ์ (เกิ้ง) สํวโร ที่พักสงฆบานควนไมบอง เนื้อทองคํา 

1239  เหรียญนางกวักแมทองมา พระอาจารยสุรศักดิ์ (เกิ้ง) สํวโร  เนื้อเงิน - เงินหนากากทองคํา

1240  เหรียญนางกวักแมทองมา พระอาจารยสุรศักดิ์ (เกิ้ง) สํวโร ที่พักสงฆบานควนไมบอง ไมจํากัดเนื้อ

1241  เหรียญพอทานวาส วัดตรงบน รุนแรก รูปไขครึ่งองค (สรงนํ้า) 

1242  พระปดตาไมแกะลอยองค พอทานวาส วัดตรงบน หลังจาร  

1243  พระปดตายันตยุงมหาลาภ พอทานวาส วัดตรงบน หลอลอยองค ไมจํากัดเนื้อ 

1244  พระกริ่งสิริธัมโม พอทานวาส วัดตรงบนหลอ โบราณ ๗ รอบ ๘๔ ป 

1245  เหรียญอาจารยเจิม วัดคลองนอย รุนแรก ป2528 ไมจํากัดเนื้อ

1246  เหรียญหลวงพอขํา วัดหงแกว รุนแรก ป2531

1247  เหรียญหลวงพอสุข วัดบางทองคํา รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

1248  เหรียญหลวงพอโขน วัดปาหวาย รุนแรก ป2521 

1249  เหรียญหลวงพอบุญมี วัดสําเภาเคือง รุนแรก ป2541

1250  เหรียญหลวงพอเพิ่ม วัดสวางอารมณ รุนแรก ป2509

1251  รูปหลอโบราณหลวงพอเพิ่ม วัดสวางอารมณ รุนแรก ป2509

1252  เหรียญพระเทพรัตนาจุฬารัศมี หลังพอทานชู วัดมุมปอม รุนแรก ป2529 

1253  พระพิมพทาเรือพอทานชู วัดมุมปอม รุนแรก ป2500 ไมจํากัดขนาด

1254  พระพิมพนางตราพอทานชู วัดมุมปอม รุนแรก ป2500 ไมจํากัดขนาด

1255  เหรียญพระแก วัดหนองแค รุน 100ป อ.รอนพิบูลย ป2539 

1256  เหรียญพอทานคลาย วัดถํ้าเขาแดง อ.รอนพิบูลย รุนแรก 

1257  เหรียญอาจารยนํา วัดถํ้าเขาแดง อ.รอนพิบูลย รุนแรก 

1258  พระผงเนื้อดินผสมวานหลวงพอทอง วัดชัยสุวรรณ(เกาตําลึง) รุนแรก พิมพรูปเหมือน

1259  พระผงเนื้อดินผสมวานหลวงพอทอง วัดชัยสุวรรณ(เกาตําลึง) รุนแรก พิมพปรกโพธิ์

1260  เหรียญหลวงพอทอง วัดชัยสุวรรณ(เกาตําลึง) รุนสอง หลังพระพุทธ

1261  เหรียญพระครูพินิจวิหารคุณ (หวง) วัดสระโพธิ์ รุนแรก พิมพเล็ก 

1262  เหรียญพระครูพินิจวิหารคุณ (หวง) วัดสระโพธิ์ รุนแรกพิมพใหญ

1263  พระสมเด็จทานหวง วัดสระโพธิ์ รุนแรก เนื้อผงนํ้ามัน ไมจํากัดพิมพ
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1264  เหรียญหลวงพอกลาย วัดหาดสูง พ.ศ.2519 เนื้อทองคํา+เงิน

1265  เหรียญหลวงพอกลาย วัดหาดสูง พ.ศ.2519 เนื้อนวะโลหะ + ทองแดง

1266  รูปหลอหลวงพอกลาย วัดหาดสูง รุนแรก พ.ศ.2520 ไมจํากัดเนื้อ

1267  พระหลอโบราณพระครูธํารงวุฒิชัย (หลวงพอยุง) วัดกะเปยด รุนแรก ป2509

1268  เหรียญเสมาพระครูธํารงวุฒิชัย (หลวงพอยุง) วัดกะเปยด รุนแรก 

1269  เหรียญพระอุปฌายทอง วัดทองทํานุ (หนาเขา) รุนแรก ป2507

1270  เหรียญหลวงพอพลอย วัดหวยโก รุนแรก ป2512 พิมพนิยม ไมจํากัดเนื้อ

1271  รูปเหมือนปมหลวงพอพลอย วัดหวยโก รุนแรก ป2512

1272  รูปหลอโบราณหลวงพอพลอย วัดหวยโก รุนแรก ป2512

1273  เหรียญพอทานเจาฟาเพชร หลังพอทานคลาย วัดโบราณาราม ป2521 ไมจํากัดเนื้อ

1274  เหรียญหลวงพอปลอด วัดนาเขลียง รุน4 ป2506

1275  เหรียญหลวงพอปลอด วัดนาเขลียง รุนพิเศษ ป2521 ไมจํากัดเนื้อ

1276  เหรียญหลวงพอปลอด วัดนาเขลียง รุน5 (ฟาผา) ป2535 ไมจํากัดเนื้อ

1277  เหรียญหลวงพอเดง (โอภาโส) วัดมะเฟอง รุนแรก ป2501

1278  เหรียญพอเฒาในบัว วัดวังมวง รุนแรก ป2504

1279  เหรียญพอเฒาในบัว วัดวังมวง รุนสอง ป2508

1280  เหรียญพระครูโอภาสวัตรขันธ (ขํา) วัดปากนํ้าฉวาง รุนแรก ป2505

1281  เหรียญหลวงพอหวาน วัดนางเอื้อย รุนแรก จ.นครศรีธรรมราช ป ๒๕๑๗

1282  เหรียญหลวงพอผุด วัดหนาพระมหาธาตุ รุนแรก ป2519

1283  เหรียญหลวงพอชวย วัดโคกกฐิน รุนแรก 

1284  เหรียญเจาแมนางโดย วัดเกาะนางโดย รุนแรก 

1285  เหรียญพระพุทธสิหิงค วัดทาวราษฎร รุนแรก ป2518

1286  เหรียญหลวงพอพวง วัดบางคู รุนแรก ป2521 พิมพนิยม

1287  เหรียญหลวงพอหัส วัดจันทรธาตุทาราม รุนแรก ป2534

1288  รูปหลอหลวงพอหัส วัดจันทรธาตุทาราม รุนแรกไมจํากัดเนื้อ

1289  เหรียญหลวงพอทาลาด พิมพพระพุทธสดุงกลับ อ.ทาศาลา รุนแรก ป๒๕๑๙ 

1290  พระบูชาพระพุทธสิหิงค วัดพระบรมธาตุฯ รุนแรก ป2517 หนาตัก 9 นิ้ว , หนาตัก 12 นิ้ว

1291  พระบูชาพระพุทธสิหิงค วัดพระบรมธาตุฯ รุนแรก ป2517 หนาตัก 5 นิ้ว

1292  พระบูชาหลวงพอเขียว วัดหรงบน รุนแรก ป2519

1293  พระบูชาพระครูนนท วัดนันทาราม รุนแรก

1294  พระบูชาหลวงพอเพิ่ม วัดหนองหมอ รุนแรก ป2528

1295  พระบูชาหลวงพอจันทร วัดทุงเฟอ รุนแรก ป2528

1296  พระบูชาหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนแรก ป2526

1297  พระบูชาพอทานมุย วัดปาระกําเหนือ รุนแรก

1298  พระบูชาพอทานซัง วัดวัวหลุง รุนแรก

1299  พระบูชาพอทานเอื้อม วัดบางเนียน รุนแรก

1300  พระบูชาพอทานหีต วัดเผียน รุนแรก

1301  พระบูชาไอไข วัดสระสี่มุม รุนฉลองมณฑป ป2557

1302  พระบูชาไอไข วัดสระสี่มุม รุนกฐิน ป2558

1303  พระบูชาไอไข วัดสระสี่มุม รุนมั่งมีศรีสุข ป2559
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1304  เหรียญเสมาหลวงพอแดง วัดภูเขาหลัก รุน2 พ.ศ.2509

1305  เหรียญหลวงพอแดง วัดภูเขาหลัก 7 รอบ (แดง-นาค) พ.ศ. 2513

1306  เหรียญตูไปรษณีย หลวงพอแดง วัดภูเขาหลัก (วัดทายาง) พ.ศ. 2505

1307  เหรียญหลวงพอแดง วัดภูเขาหลัก รุนเลื่อน พ.ศ. 2515

1308  เหรียญหลวงพอแดง ออกวัดสามพัน พิมพนิยม 

1309  เหรียญพระครูอานนทสิกขกิจ วัดภูเขาหลัก พ.ศ. 2513

1310  เหรียญพอทานนวล วัดประดิษฐาราม รุนแรก ป2525 พิมพนิยม ไมมีผด

1311  เหรียญพอทานนวล วัดประดิษฐาราม รุนแรก ป2525 พิมพมีผด

1312  รูปหลอพอทานนวล วัดประดิษฐาราม รุน 6 รอบ ป2537 ไมจํากัดเนื้อ

1313  เหรียญพอทานนวล วัดประดิษฐาราม รุน 72 ป ไมจํากัดเนื้อ

1314  รูปเหมือนปมพอทานนวล วัดประดิษฐาราม รุน 72 ป ไมจํากัดเนื้อ

1315  เหรียญพอทานนวล วัดประดิษฐาราม รุนเจริญพร88 ป2552 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ

1316  เหรียญเสมาฝงลูกนิมิตรพอทานนวล วัดประดิษฐาราม ป2548 ไมจํากัดเนื้อ

1317  เหรียญหลวงพอนารถ วัดควนสระบัว รุนแรก พ.ศ. 2540 ไมจํากัดเนื้อ

1318  เหรียญหลวงพอนารถ - หลวงพอนวล วัดควนสระบัว รุนแรก พ.ศ.2540 ไมจํากัดเนื้อ

1319  เหรียญหลวงพอชื่น วัดใหม รุนแรก ป2498

1320  เหรียญหลวงพอชื่น วัดใหม รุนสอง ป2505

1321  เหรียญปูเจาสมิงคา รุนแรก พ.ศ.2513 ไมจํากัดเนื้อ

1322  รูปหลอปูเจาสมิงคา รุนแรก พ.ศ.2513

1323  เหรียญพระครูอุดม ศิลราจารย (เย็น) วัดโคกสะทอน รุนแรก (หมคลุม) ป 2498

1324  เหรียญพระครูอุดม ศิลราจารย (เย็น) วัดโคกสะทอน รุน 2 (หมเฉียง) หนาเอียง ป 2500

1325  เหรียญหลวงพอโตศาลเจาซําปอกงทุงสง ล.พ.คลายปลุกเสกพิมพกรรมการ เนื้ออัลปากา ป 2508

1326  เหรียญหลวงพอโตศาลเจาซําปอกงทุงสง ล.พ.คลายปลุกเสก พิมพหยดนํ้า ทองแดงรมดํา ป2508

1327  เหรียญหลวงพออินทร วัดธรรมเผด็จ รุนแรก ป2520

1328  เหรียญหลวงพอเดช วัดวังขรี รุนแรก ป2515

1329  เหรียญหลวงพอมด วัดคงคาเจริญ (จอด) รุนแรก  ป 2521

1330  เหรียญกลมหลวงพอชวง วัดลุมพินี รุนแรก ป2531

1331  เหรียญหลวงพอลอย วัดชายคลอง รุนแรก ป 253

1332  เหรียญพระครูพิศาล (แกว) วัดสําโรง รุนแรก  พิมพหมคลุม 

1333  เหรียญหลวงพอเนื่อง วัดกะโสมเหนือ รุนแรก 

1334  พระสมเด็จ วัดทาแพ รุนแรก อ.ทุงสง ป 2509

1335  พระสมเด็จหลวงพอป วัดทุงสาน เนื้อเหลือง ป2518

1336  พระสมเด็จหลวงพอป วัดทุงสาน เนื้อขาว ป2518

1337  พระแก วัดกางปลา รุนแรก ป2525

1338  เหรียญหลวงพอไข วัดลํานาว รุนแรก ป2538 พิมพนิยม มีสายฝน

1339  เหรียญหลวงพอไข วัดลํานาว รุนแรก ป2538 พิมพธรรมดา

1340  เหรียญหลวงพอไข วัดลํานาว รุนเลื่อนสมณศักดิ์ ป2546 ไมจํากัดเนื้อ

1341  เหรียญหลวงพอไข วัดลํานาว รุนสงเสริมการศึกษา ป2538 

1342  พระปดตายันตยุงหลวงพอไข วัดลํานาว ป2547 ไมจํากัดเนื้อ

1343  เหรียญหลวงพอหนู วัดควนกอ รุนแรก
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1344  เหรียญพระครูอรรถธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุนสาม ป2522 ไมจํากัดพิมพ

1345  เหรียญพระครูอรรถธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุนสี่ ป2535 ไมจํากัดพิมพ

1346  เหรียญพระครูอรรถธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุน100 ป ป2539 เนื้อทองคํา-เงิน

1347  เหรียญพระครูอรรถธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุน100 ป ป2539 ไมจํากัดเนื้อ

1348  รูปหลอพระครูอรรถธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุนแรก คอเอียง

1349  เหรียญพระครูอรรถธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุนเกาอี้หวาย ป2547 

1350  เหรียญพระครูอรรถธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุนเทพนิมิตร ป2555 ไมจํากัดเนื้อ 

1351  เหรียญพระครูอรรถธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุนมณฑปตรีมุข ป2544 ไมจํากัดเนื้อ 

1352  เหรียญหลวงพอสังข วัดเทพมงคล รุนแรก ป2538 พิมพหันขาง 

1353  เหรียญหลวงพอสังข วัดเทพมงคล รุนแรก ป2538 พิมพหนาตรง

1354  เหรียญพระครูสุวรรณรังษี (ปลอด) วัดสุวรรณรังษี รุนแรก

1355  เหรียญพระครูชลาการสุมน (เดช) วัดควนเกย รุนแรก ป2504

1356  เหรียญพระครูชลาการสุมน (เดช) วัดควนเกย รุนสอง ป2508

1357  เหรียญหลวงพอภู วัดเทพนมเชือด รุนแรก ป2540 ไมจํากัดเนื้อ

1358  รูปหลอหลวงพอภู วัดเทพนมเชือด รุนแรก ป2540 ไมจํากัดเนื้อ

1359  เหรียญหลวงพอประทานพร หลังพระอุปชาฌายแพ วัดจีบประดิษฐ รุนแรก ป2516

1360  เหรียญหลวงพอหีต วัดเผียน รุนแรก ป2522 ทองแดงรมนํ้าตาล

1361  เหรียญหลวงพอหีต วัดเผียน รุนแรก ป2522 เนื้อเงิน - ชุบกะไหล

1362  เหรียญหลวงพอหีต วัดเผียน รุนแรก ป2522 เนื้อทองแดงรมนํ้าตาล

1363  รูปหลอหลวงพอหีต วัดเผียน รุนแรก ป2531 ไมจํากัดเนื้อ

1364  เหรียญเสมานั่งเต็มองค หลวงพอหีต วัดเผียน ป2531 ไมจํากัดเนื้อ

1365  พระปดตานอโม หลวงพอหีต วัดเผียน ป2524 ไมจํากัดเนื้อ

1366  พระปดตามหาลาภเนื้อผงผสมวาน หลวงพอหีต วัดเผียน ป2527 ไมจํากัดพิมพ

1367  เหรียญหลวงพอจันทร วัดทุงเฟอ รุนไตรมาส ป2521 เนื้อทองคํา - เงิน

1368  เหรียญหลวงพอจันทร วัดทุงเฟอ รุนไตรมาส ป2521 เนื้อทองแดง

1369  พระปดตาหมวดมวยหลวงพอจันทร วัดทุงเฟอ ป2527 เนื้อทองคํา - เงิน

1370  พระปดตาหมวดมวยหลวงพอจันทร วัดทุงเฟอ ป2527 เนื้อนวะโลหะ

1371  เหรียญหลวงปูจันทร วัดทุงเฟอ รุนพิเศษ ป2523 ไมจํากัดเนื้อ

1372  เหรียญหลวงปูจันทร วัดทุงเฟอ รุนสมโภชกรุงรัตนโกสิน 200ป  ป2525 ไมจํากัดเนื้อ

1373  เหรียญหลวงปูจันทร วัดทุงเฟอ รุนสรางกุฏิ ป2527 เนื้อเงิน 

1374  เหรียญหลวงปูจันทร วัดทุงเฟอ รุนสรางกุฏิ ป2527 ไมจํากัดเนื้อ

1375  เหรียญหลอหลวงปูจันทร วัดทุงเฟอ ป2528 พิมพสี่เหลี่ยมใหญ เนื้อทองคํา-เงิน

1376  เหรียญหลอหลวงปูจันทร วัดทุงเฟอ ป2528 พิมพสี่เหลี่ยมใหญ เนื้อนวะโลหะ

1377  เหรียญหลวงปูจันทร วัดทุงเฟอ รุนจัดตั้งมูลนิธิการศึกษา ป2528 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ

1378  เหรียญหลวงปูจันทร วัดทุงเฟอ หลังพญานาค ศิษยกรมชลประทานสรางถวาย ป2529 ไมจํากัดเนื้อ

1379  รูปหลอหลวงปูจันทร วัดทุงเฟอ รุนแรก ป2528 ไมจํากัดเนื้อ

1380  รูปหลอหลวงปูจันทร วัดทุงเฟอ รุนเหล็กหลบ ป2528 ไมจํากัดเนื้อ

1381  เหรียญหลวงปูจันทร วัดทุงเฟอ รุน อายุ ๙๐ ป (พิมพยอนยุค 2513)  ป2533

1382  พระพิมพรูปเหมือนหลวงปูจันทร วัดทุงเฟอ ไมจํากัดรุน ไมจํากัดเนื้อ (พิจารณาความสมบูรณเปนสําคัญ)

1383  ควายธนูหลวงปูจันทร วัดทุงเฟอ ไมจํากัดรุน ไมจํากัดเนื้อ (พิจารณาความสมบูรณเปนสําคัญ)
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1384  พระบูชาพระครูแกว วัดประทุมทายการาม รุนแรก  ป2527 (ไมจํากัดเนื้อ) 

1385  เหรียญพระครูแกว วัดประทุมทายการาม รุน 2  ป2481

1386  เหรียญพระครูแกว วัดประทุมทายการาม รุน 3  ป2506 (ยอน พ.ศ.) เนื้ออัลปากา 

1387  เหรียญพระครูแกว วัดประทุมทายการาม รุน 3 ป2506 (ยอน พ.ศ.) เนื้อทองแดง  

1388  เหรียญพระครูแกว วัดประทุมทายการาม รุน 4  ป2516 (ยกชอฟา) ผิวไฟ,รมดํา

1389  เหรียญพระครูแกว วัดประทุมทายการาม รุน 5  ป2527 (ขุนพันธเจาพิธี) ไมจํากัดเนื้อ

1390  เหรียญพระครูแกว วัดประทุมทายการาม รุน 6 ป 2535 (ชมรมพระเครื่องอําเภอสิชลสราง) เนื้อทองคํา,เนื้อเงินลงยา

1391  เหรียญพระครูแกว วัดประทุมทายการาม รุน 6 ป 2535 (ชมรมพระเครื่องอําเภอสิชลสราง) เนื้อทองแดงลงยา,

       ทองแดงรมดํา,ผิวไฟ,ตะกั่ว 

1392  รูปหลอพระครูแกว วัดประทุมทายการาม รุนแรก(ออกวัดประทุม)ป 2527

1393  รูปหลอพระครูแกว วัดประทุมทายการาม (ออกวัดทาควาย) ป2516

1394  รูปหลอพระครูแกว วัดประทุมทายการาม ป 2535 (ชมรมพระเครื่องอําเภอสิชลสราง)ไมจํากัดเนื้อ 

1395  ล็อกเก็ตพระครูแกว วัดประทุมทายการาม ป2561 (ศูนยพระเครื่องเมืองสิชลสราง)ไมจํากัดขนาด 

1396  เหรียญพระครูชลคุณาธาร วัดประทุมทายการาม รุนแรก ป 2527 ไมจํากัดเนื้อ 

1397  เหรียญหลวงพอสุข วัดคงคาวดี (เสาเภา) รุนแรก ป 2484  

1398  เหรียญหลวงพอสุข วัดคงคาวดี(เสาเภา) รุน 2 ป 2517

1399  เหรียญพระครูบุญรักษ วัดคงคาวดี (เสาเภา) รุนแรก ป 2505

1400  เหรียญพระครูบุญรักษ วัดคงคาวดี (เสาเภา) รุน 2 ป 2517

1401  เหรียญพระครูบุญรักษ วัดคงคาวดี (เสาเภา) รุน3 หลังเสือ ไมจํากัดเนื้อ 

1402  พระกริ่งบุญรักษา พระครูบุญรักษ วัดคงคาวดี (เสาเภา) รุนแรก ป 2517 พิมพแตง

1403  พระกริ่งบุญรักษา พระครูบุญรักษ วัดคงคาวดี (เสาเภา) รุนแรก ป 2517 พิมพไมแตง 

1404  เหรียญพอทานชวง วัดขรัวชวย รุนแรก ป 2506 เนื้ออัลปากา 

1405  เหรียญพอทานชวง วัดขรัวชวย รุนแรก ป 2506 เนื้อทองแดง

1406  รูปหลอปมพอทานชวง วัดขรัวชวย รุนแรก ป 2506 ไมจํากัดพิมพ 

1407  เหรียญพระพุทธมงคล วัดวิเวกรัตนธัชมุนี ป 2519 

1408  เหรียญหลวงพอฉลอง วัดวิเวกรัตนธัชมุนี รุนแรก ป 2535 ไมจํากัดเนื้อ 

1409  พระกริ่งปภสโร หลวงพอฉลอง วัดวิเวกรัตนธัชมุนี ป 2535 ไมจํากัดเนื้อ 

1410  เหรียญพอทานจีน วัดสโมสรสันนิบาต (นาแล) รุนแรก 

1411  เหรียญพอทานราน วัดสโมสรสันนิบาต (นาแล) รุนแรก ป 2543 ไมจํากัดเนื้อ 

1412  เหรียญพอทานมาศ ออกวัดเขาพนมไตย รุนแรก พิมพหนาแก ป 2504 

1413  เหรียญหลวงพอโบ วัดศิลาชลเขต (วัดหิน) รุนแรก ป 2505 บล็อคนิยม ไมจํากัดเนื้อ 

1414  พระปดตาเนื้อชินระเบิด พอทานปลอดวัดจอมทอง ป 2485

1415  รูปหลอพอทานปลอด วัดจอมทอง รุนแรก(อุดเทียนชัย) ป2535

1416  เหรียญรุนแรกพอทานลอม วัดมณีประสิทธิ์ รุนแรก   ป 2557 

1417  รูปหลอโบราณหลวงพอเมฆ วัดชลสังขรณพิจิตร(วัดเหลียน) รุนแรก 

1418  เหรียญพอทานยัง วัดเขานอย รุนแรก ป 2503

1419  เหรียญพอทานยัง-พอทานจีน ออกวัดเขานอย 

1420  เหรียญพระลาก วัดเขานอย รุนแรก ป 2555 ไมจํากัดเนื้อ

1421  รูปหลอไขดํา ขนาดหอยคอ โบราณสถานเขาคา ไมจํากัดเนื้อ

1422  เหรียญหลอโบราณรุนแรก พอทานลอม วัดมณีประสิทธิ์ ไมจํากัดเนื้อ

1423  เหรียญพอทานมาศ ออกวัดสุชน(ที่ระลึกหลอพอทานมาศเทาองคจริง) ป2554ไมจํากัดเนื้อ
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พระพอทานแกน วัดทุงหลอ   
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1424  เหรียญรุนแรก บล็อกไมมีรางรถไฟ พ.ศ. 2516

1425  เหรียญรุนแรก บล็อกรางรถไฟ พ.ศ. 2516

1426  เหรียญรุนแรก บล็อกมีผด (หัวขีด)

1427  เหรียญรุน 2 พิมพนิยม พ.ศ. 2518

1428  เหรียญรุน 3 สรงนํ้า (พิมพพระอาจารยแกง) พ.ศ. 2520 

1429  เหรียญรุน 4 ไตรมาส พ.ศ. 2521 (ไมจํากัดเนื้อ)

1430  พระปรกโพธิ์ทาเรือ เนื้อโลหะผสม

1431  พระปรกโพธิ์ทาเรือ เนื้อแรผสมเงินยวง

1432  พระนาคปรกนางตรา เนื้อแรผสมเงินยวง

1433  พระปดตา เนื้อแรผสมเงินยวง พิมพ 1 อุ

1434  พระปดตา เนื้อแรผสมเงินยวง พิมพ 3 อุ

1435  พระปดตา เนื้อแรผสมเงินยวง (ไมจํากัดอุ)

1436  พระปดตา เนื้อโลหะผสม (ไมจํากัดอุ)

1437  พระรูปเหมือนปมลอยองค  รุนแรก

1438  พระสมเด็จ รุนแรก พิมพใหญ พระประธาน พ.ศ. 2518

1439  พระสมเด็จ รุนแรก พิมพทรงเจดีย พ.ศ. 2518

1440  พระสมเด็จ รุนแรก พิมพสังฆาฏิ พ.ศ. 2518

1441  พระสมเด็จ รุนแรก พิมพฐานแซมซุมโคง พ.ศ. 2518

1442  เหรียญสมเด็จหลังรูปเหมือนอาจารยแกน  เนื้อเงิน พ.ศ. 2525

1443  เหรียญสมเด็จหลังรูปเหมือนอาจารยแกน  เนื้อนวโลหะ พ.ศ. 2525

1444  เหรียญสมเด็จหลังรูปเหมือนอาจารยแกน  เนื้อฝาบาตร พ.ศ. 2525

1445  พระสมเด็จยันตลอม พิมพใหญ (ฐานฝงตะกรุดสามกษัตริย หรือ ฝงตะกรุด 1 ดอก) พ.ศ. 2525

1446  พระสมเด็จยันตลอม พิมพใหญ พ.ศ. 2525

1447  พระสมเด็จยันตลอม พิมพเล็ก เนื้อดํา (หลังฝงตะกรุดเงิน) พ.ศ 2525

1448  พระสมเด็จยันตลอม พิมพเล็ก เนื้อขาว (หลังฝงตะกรุดเงิน) พ.ศ 2525

1449  พระสมเด็จยันตลอม พิมพเล็ก เนื้อชมพู (หลังฝงตะกรุดเงิน) พ.ศ.2525

1450  พระสมเด็จยันตลอม พิมพเล็ก (ไมฝงตะกรุด) ไมจํากัดเนื้อ พ.ศ 2525

1451  พระขุนแผน รุนแรก พิมพใหญ เนื้อดํา  (ฐานฝงตะกรุดเงิน) พ.ศ. 2525

1452  พระขุนแผน รุนแรก พิมพใหญ เนื้อชมพู (ฐานฝงตะกรุดเงิน) พ.ศ. 2525

1453  พระขุนแผน รุนแรก พิมพใหญ ไมจํากัดเนื้อ (ฐานฝงตะกรุดเงิน) พ.ศ. 2525

1454  พระขุนแผน รุนแรก พิมพใหญ เนื้อดํา  (ไมฝงตะกรุด) พ.ศ. 2525

1455  พระขุนแผน รุนแรก พิมพใหญ เนื้อชมพู  (ไมฝงตะกรุด) พ.ศ. 2525

1456  พระขุนแผน รุนแรก พิมพใหญ  ไมจํากัดเนื้อ (ไมฝงตะกรุด) พ.ศ. 2525 

1457  พระขุนแผน รุนแรก พิมพเล็ก (หลังฝงตะกรุดเงิน) พ.ศ. 2525

1458  พระขุนแผน รุนแรก พิมพเล็ก (ไมฝงตะกรุด) พ.ศ. 2525

1459  พระรูปหลอลอยองค พระสังกัจจายน รุนแรก เนื้อนวโลหะ พ.ศ. 2525

1460  พระปดตานั่งบัวลอยองค เนื้อผงพุทธคุณ พ.ศ. 2525

1461  เหรียญสี่เหลี่ยม (นอโม) หลวงพอแกน วัดทุงหลอ พ.ศ. 2528

1462  พระเนื้อดิน หลวงพอแกน วัดทุงหลอ (ไมจํากัดพิมพ)

1463  รูปถายเกา หลวงพอแกน วัดทุงหลอ (ไมจํากัดขนาด)
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1464  เหรียญหลวงพอคลิ้ง นั่งเต็มองค รุนแรก พิมพ "อุ"กลม พ.ศ 2510

1465  เหรียญหลวงพอคลิ้ง นั่งเต็มองค รุนแรก พิมพ "อุ"เหลี่ยม พ.ศ 2510

1466  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุนโกหวา เนื้อทองคํา+เนื้อเงิน พ.ศ 2520

1467  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุนโกหวา พิมพ 5 แตก เนื้อโลหะผสม พ.ศ 2520

1468  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุนโกหวา พิมพวงเดือน เนื้อโลหะผสม พ.ศ 2520

1469  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุนทูลเกลา เนื้อทองคํา+เนื้อเงิน+เนื้อนวะ พ.ศ 2520

1470  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุนทูลเกลา เนื้อทองแดง พ.ศ 2520 ตอกโคดใตองคพระ

1471  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุนทูลเกลา หลังครุฑ ไมจํากัดเนื้อ พ.ศ 2520

1472  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุน"ภปร" เนื้อทองคํา+เนื้อเงิน พ.ศ 2521

1473  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุน"ภปร" เนื้อนวะ  พ.ศ 2521

1474  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุน"ภปร" พิมพ 2 จุด เนื้อโลหะผสม พ.ศ 2521

1475  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุน"ภปร" พิมพสายฝน เนื้อโลหะผสม พ.ศ 2521

1476  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุน"ภปร" พิมพชฏาขีด เนื้อโลหะผสม พ.ศ 2521

1477  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุน"ภปร" พิมพ "ด" ขีด เนื้อโลหะผสม พ.ศ 2521

1478  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุน"ภปร" พิมพ 25 ขีด เนื้อโลหะผสม พ.ศ 2521

1479  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุน"ภปร" พิมพชฏาแตก เนื้อโลหะผสม พ.ศ 2521

1480  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุน"ภปร" ไมจํากัดพิมพ เนื้อโลหะผสม พ.ศ 2521

1481  พระปรกใบมะขาม หลวงพอพอคลิ้ง รุนแรก บล็อคหูมีขีด  พ.ศ. 2521

1482  พระปรกใบมะขาม หลวงพอพอคลิ้ง รุนแรก บล็อคหูไมมีขีด พ.ศ. 2521

1483  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุนศิษยชลประทานสราง ไมจํากัดเนื้อ พ.ศ 2523

1484  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุนอายุครบ 100 ป เนื้อทองคํา+เงิน พ.ศ 2528

1485  เหรียญหลวงพอคลิ้ง รุนอายุครบ 100 ป เนื้อโลหะผสม พ.ศ 2528

1486  พระรูปหลอหลวงพอคลิ้ง วัดถลุงทอง รุนแรก

1487  พระรูปหลอหลวงพอคลิ้ง รุนอายุครบ 100 ป เนื้อทองคํา+เงิน พ.ศ 2528

1488  พระรูปหลอหลวงพอคลิ้ง รุนอายุครบ 100 ป เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2528

1489  พระรูปหลอหลวงพอคลิ้ง รุนอายุครบ 102 ป ไมจํากัดพิมพไมจํากัดเนื้อ พ.ศ 2528

1490  พระปดตาราเมศวร หลวงพอคลิ้ง พิมพใหญ เนื้อทองคํา+เงิน พ.ศ. 2523

1491  พระปดตาราเมศวร หลวงพอคลิ้ง พิมพใหญ เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2523

1492  พระปดตาราเมศวร หลวงพอคลิ้ง พิมพเล็ก เนื้อทองคํา+เงิน พ.ศ. 2523

1493  พระปดตาราเมศวร หลวงพอคลิ้ง พิมพเล็ก เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2523

1494  พระสังกัจจายน 8 รอบ หลวงพอคลิ้ง เนื้อทองคํา+เงิน พ.ศ.2523

1495  พระสังกัจจายน 8 รอบ หลวงพอคลิ้ง  เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2523

1496  พระปดตาหลวงพอคลิ้ง รุนแรก เนื้อผงธูปกรรมฐาน

1497  พระปดตาปุมปุย หลวงพอคลิ้ง ไมจํากัดเนื้อ พ.ศ.2521

1498  พระปดตาหลวงพอคลิ้ง พิมพเม็ดกระดุม เนื้อวานสบูเลือด พ.ศ 2523

1499  พระปดตามหาจักรี ตอกดอกจัน ไมจํากัดเนื้อ พ.ศ.2525

1500  พระปดตาหลวงพอคลิ้ง พิมพปางซอนหา เนื้อวาน พ.ศ 2528

1501  พระผงรูปหลวงพอคลิ้ง รุนอายุครบ 100 ป พิมพสามเหลี่ยม พ.ศ 2528

1502   รูปหลอพระปรกลอยองค (ปรกนิ้ว) หลวงพอคลิ้ง รุนหลัง "ภปร" ไมจํากัดเนื้อ พ.ศ 2530

1503  พระปรกใบมะขาม หลวงพอคลิ้ง รุนหลัง "ภปร" ไมจํากัดเนื้อ พ.ศ 2530
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พระหลวงพอเจิม อชิโต วัดหอยราก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  
โตะที่ 41 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

1504  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พิมพพระปดตา บล็อกยันต อุกลับ

1505  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พิมพพระปดตา บล็อกเขาเกิน

1506  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พิมพพระปดตา บล็อกเขาขีด

1507  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พิมพพระปดตา เนื้อทูโทน

1508  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ หลังยันต ฤ ฤๅ บล็อกโพธิ์แตก

1509  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ หลังยันต ฤ ฤๅ บล็อกโพธิ์จุด

1510  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ หลังยันต ฤ ฤๅ บล็อกโพธิ์สั้น  หนาใหญ

1511  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ หลังยันต ฤ ฤๅ บล็อกโพธิ์สั้น  หนาเล็ก

1512  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ หลังยันต ฤ ฤๅ บล็อกโพธิ์ยาว

1513  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ บล็อกโพธิ์จุด  แขนจุด

1514  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ  บล็อกโพธิ์จุด  แขนขีด

1515  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ  บล็อกโพธิ์สองแถว

1516  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ  บล็อกโพธิ์เกลียว ทรงเครื่อง

1517  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ  บล็อกโพธิ์ยาว หลังพิมพกลาง

1518  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต  พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ  บล็อกโพธิ์เฉียง

1519  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต  พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ  บล็อกโพธิ์แถวเดียว

1520  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ  บล็อกโพธิ์ตํ่า  ปกกวาง

1521  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ  บล็อกโพธิ์เต็ม

1522  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ  บล็อกโพธิ์ตํ่า

1523  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพกลาง บล็อกโพธิ์สองแถว

1524  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพกลาง บล็อกโพธิ์แหวกสมุทร  ทรงเครื่อง

1525  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพกลาง บล็อกโพธิ์แหวกสมุทร 

1526  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพกลาง บล็อกโพธิ์จุด

1527  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพกลาง บล็อกแขนขีด

1528  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพกลาง ไมจํากัดบล็อก

1529  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพเล็ก บล็อกโพธิ์ขาง ปกกวาง

1530  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพเล็ก บล็อกโพธิ์ขาง พิมพลึก

1531  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพเล็ก บล็อกโพธิ์ขาง พิมพตื้น

1532  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพเล็ก บล็อกโพธิ์พุม  บัวขีด

1533  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพเล็ก บล็อกโพธิ์พุม

1534  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพเล็ก บล็อกโพธิ์ขาง ยันต๕๖

1535  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพเล็ก บล็อกโพธิ์ขาง  หยดนํ้า

1536  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจําวัน  วันอาทิตย

1537  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจําวัน  วันจันทร

1538  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจําวัน  วันอังคาร

1539  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจําวัน  วันพุธ

1540  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจําวัน  วันพฤหัสบดี

1541  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจําวัน  วันศุกร

1542  พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจําวัน วันเสาร

1543  เหรียญ  ลพ.เจิม อชิโต วัดหอยราก  รุนแรก  
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พระพอทานสังข วัดดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกีรยติ ทั่วไป  
โตะที่ 42 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

1544  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนแรก ป2514 พิมพนิยม ไมจํากัดเนื้อ 

1545  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนแรก ป2514 พิมพมีผด 

1546  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนสอง ป2526

1547  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนสาม ป2535

1548  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนสี่ ป2536

1549  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนหา ป2537

1550  เหรียญจอบหลวงพอสังข วัดดอนตรอ ป2537 ไมจํากัดเนื้อ 

1551  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนพิเศษ พ.ศ.2537 

1552  เหรียญหันขางหลวงพอสังข วัดดอนตรอ ป2538 ไมจํากัดเนื้อ 

1553  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนสังขทอง ป2538 ไมจํากัดเนื้อ 

1554  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนอายุครบ 90 ป ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ 

1555  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนสหกรณ ไมจํากัดเนื้อ 

1556  เหรียญหลอใบโพธิ์ หลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนมูลนิธิ ป2538 ไมจํากัดเนื้อ 

1557  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพอสังข วัดดอนตรอ ป2539 ไมจํากัดเนื้อ 

1558  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนสังขเงิน-สังขทอง ไมจํากัดเนื้อ 

1559  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนบูรณะวัดจันทาราม ป2539 

1560  เหรียญรูปไขรุนพัดยศ หลวงพอสังข วัดดอนตรอ ป2540 ไมจํากัดเนื้อ 

1561  เหรียญเสมาหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนเททอง วัดจันทาราม ป2540 

1562  เหรียญหลวงพอทวดเปดโลก หลวงพอสังข วัดดอนตรอ ป2540 ไมจํากัดเนื้อ 

1563  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ ขอบสตางคขวัญถุง ป2540ไมจํากัดเนื้อ 

1564  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ ที่ระลึก 8 รอบ 96 ป ป2543 ไมจํากัดเนื้อ 

1565  เหรียญที่ระลึกวางศิลาฤกษอุโบสถ หลวงพอสังข วัดดอนตรอ ป2544 ไมจํากัดเนื้อ 

1566  เหรียญรุนสมทบทุนสรางอุโบสถ พ.ศ.2545 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ 

1567  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนสงเสริมคนดี ป2546 ไมจํากัดเนื้อ

1568  เหรียญหลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนเทิดพระเกียรติ ป2547 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ

1569  พระรูปเหมือนเนื้อวาน หลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนแรก ป2513 

1570  พระปดตาเนื้อผง หลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนแรก พิมพใหญ ป2535

1571  พระปดตาเนื้อผง หลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนแรก พิมพเล็ก ป2535

1572  พระปดตาจัมโบ หลวงพอสังข วัดดอนตรอ ออกวัดจันทาราม ป2539 ไมจํากัดเนื้อ

1573  พระสมเด็จเนื้อผง หลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนแรก พิมพ 9 ชั้น ป2539 

1574  พระสมเด็จเนื้อผง หลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนแรก พิมพฐานขาโตะ ป2539 

1575  พระเนื้อผงพิมพนางกวัก หลวงพอสังข วัดดอนตรอ  รุนแรก ป2539 

1576  พระรูปเหมือนเนื้อผง หลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุน ครบ 90ป ป2538 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ 

1577  พระรูปเหมือนอุดกริ่ง หลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนแรก นิยม (นะวงเดือน) พ.ศ.2535 

1578  พระรูปเหมือนอุดกริ่ง หลวงพอสังข วัดดอนตรอ ไมจํากัดรุน ไมจํากัดเนื้อ 

1579  พระกริ่งตัดรุงขาด หลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนแรก ป2540 ไมจํากัดเนื้อ 

1580  พระรูปเหมือนรุนเบาทุบ หลวงพอสังข วัดดอนตรอ ป2540 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ 

1581  พระหลวงพอทวดพิมพเบตง หลวงพอสังข วัดดอนตรอ  รุนแรก ป2540 

1582  พระปดตามหาอุดหลังยันต หลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนแรก ป2540 ไมจํากัดเนื้อ 

1583  พระหลวงพอทวดเนื้อผงนํ้านมควาย หลวงพอสังข วัดดอนตรอ รุนแรก ป2540
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พระหลวงพอนวม วัดหลวงครู อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช  
โตะที่ 43 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

1584  เหรียญหลวงพอนวม วัดหลวงครู รุนแรก ตอกโคต "นะ" พ.ศ. 2531

1585  เหรียญหลวงพอนวม วัดหลวงครู รุนแรก พ.ศ. 2531

1586  เหรียญอนุสรณหลวงพอนวม หลังหลวงพอพุม วัดหลวงครู พ.ศ. 2536

1587  สาริกา หลวงพอนวม วัดหลวงครู เนื้อวานผสมชันโรง แบบชุบรัก

1588  สาริกา หลวงพอนวม วัดหลวงครู เนื้อวานผสมชันโรง แบบไมชุบรัก

1589  สาริกา หลวงพอนวม วัดหลวงครู เนื้อวานผสมชันโรง ไมจํากัดเนื้อ

1590  สาริกา หลวงพอนวม วัดหลวงครู แกะมือ ไมจํากัดเนื้อ

1591  พระรูปเหมือน เนื้อวานผสมชันโรง กนปมรอยเทา หลวงพอนวม วัดหลวงครู

1592  พระเนื้อวานผสมชันโรงหลังเรียบ หลวงพอนวม วัดหลวงครู รุนแรก

1593  พระเนื้อวานผสมชันโรงหลังพระอานนท หลวงพอนวม วัดหลวงครู รุนแรก พิมพใหญ

1594  พระเนื้อวานผสมชันโรงหลังพระอานนท หลวงพอนวม วัดหลวงครู รุนแรก พิมพเล็ก

1595  พระเนื้อวานผสมชันโรงหลังพระอานนท หลวงพอนวม วัดหลวงครู รุนแรก พิมพหัวตัด

1596  พระเนื้อวานผสมชันโรงหลังพระอานนท หลวงพอนวม วัดหลวงครู รุนแรก พิมพจอบ

1597  พระเนื้อวานผสมหลังพระอานนท หลวงพอนวม วัดหลวงครูรุนแรก ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดพิมพ

1598  พระปดตาเนื้อวานผสมชันโรง ฝงตะกรุด หลวงพอนวม วัดหลวงครู พิมพใหญ

1599  พระปดตาเนื้อวานผสมชันโรง ฝงตะกรุด หลวงพอนวม วัดหลวงครู พิมพเล็ก

1600  พระปดตาเนื้อวานผสมชันโรง ไมฝงตะกรุด หลวงพอนวม วัดหลวงครู พิมพเล็ก

1601  พระปดตาเนื้อวานผสมชันโรง โรยผงตะไบทอง ฝงตะกรุด หลวงพอนวม วัดหลวงครู

1602  พระปดตาเนื้อวานผสมชันโรง พิมพหลังยันตอุ กนจารอักขระ หลวงพอนวม วัดหลวงครู

1603  พระปดตาเนื้อวานผสมชันโรง พิมพสะดือ กนจารอักขระ หลวงพอนวม วัดหลวงครู

1604  พระปดตาเนื้อวานผสมชันโรง หลวงพอนวม วัดหลวงครู พิมพหลังยันตอุ กนถวย

1605  พระปดตาเนื้อวานผสมชันโรง หลวงพอนวม วัดหลวงครู พิมพตะพาบ

1606  พระปดตาเนื้อวานยาวัดนํ้าขาว หลวงพอนวม วัดหลวงครู ไมจํากัดพิมพ

1607  พระปดตาไมแกนเมื่อยแกะ หลวงพอนวม วัดหลวงครู ไมจํากัดพิมพ

1608  พระชินราช เนื้อวานผสมชันโรง หลวงพอนวม วัดหลวงครู

1609  พระชินราช เนื้อวานยาวัดนํ้าขาว หลวงพอนวม วัดหลวงครู

1610  พระนางตรา เนื้อวานผสมชันโรง หลวงพอนวม วัดหลวงครู

1611  พระนางตรา เนื้อวานยาวัดนํ้าขาว หลวงพอนวม วัดหลวงครู

1612  นางกวักหลวงพอนวม วัดหลวงครู เนื้อวานผสมชันโรง 

1613  พระสังกัจจายน เนื้อวานผสมชันโรง หลวงพอนวม วัดหลวงครู

1614  ผายันตรอยเทาหลวงพอนวม วัดหลวงครู

1615  ผายันตหลวงพอนวม วัดหลวงครู ไมจํากัดรูปแบบ

1616  เสื้อยันตหลวงพอนวม วัดหลวงครู ไมจํากัดรูปแบบ

1617  ปลอกแขนหลวงพอนวม วัดหลวงครู

1618  รูปถายหลวงพอนวม วัดหลวงครู ขนาดหอยคอบูชา

1619  รูปถายหลวงพอนวม วัดหลวงครู ไมจํากัดขนาด

1620  พระบูชาหลวงพอนวม วัดหลวงครู เนื้อวานผสมดินกรุ

1621  พระบูชาหลวงพอนวม วัดหลวงครู เนื้อโลหะ ฐานมน

1622  พระบูชาหลวงพอนวม วัดหลวงครู เนื้อโลหะ ฐานเหลี่ยม

1623  ลูกอมหลวงพอนวม วัดหลวงครู ไมจํากัดเนื้อ
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พระหลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช  
โตะที่ 44 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

1624  เหรียญหลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน รุนแรก เนื้อเงินหนากากทอง พ.ศ. 2537

1625  เหรียญหลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน รุนแรก เนื้อเงิน พ.ศ. 2537

1626  เหรียญหลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน รุนแรก เนื้อทองแดง พ.ศ. 2537

1627  เหรียญที่ระลึกครบรอบอายุ 72 ป หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน พ.ศ. 2548 เนื้อสามกษัตริย

1628  เหรียญที่ระลึกครบรอบอายุ 72 ป หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน พ.ศ. 2548 เนื้อลงยาแดง + ลงยานํ้าเงิน

1629  เหรียญที่ระลึกครบรอบอายุ 72 ป หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน พ.ศ. 2548 ไมจํากัดเนื้อ

1630  รูปหลอที่ระลึกครบรอบอายุ 72 ป พิมพใหญ หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน พ.ศ. 2548 

1631  รูปหลอที่ระลึกครบรอบอายุ 72 ป พิมพเล็ก หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน พ.ศ. 2548 

1632  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน พ.ศ. 2553

1633  เหรียญที่ระลึกงานกฐินพระราชทาน รุนบุญเอิบ หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน พ.ศ. 2558

1634  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อทองคํา พ.ศ. 2559

1635  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อเงิน หนากากทองคํา พ.ศ. 2559

1636  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อนวะ หนากากเงิน พ.ศ. 2559

1637  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อตะกั่วลงยา หลังฝงตะกรุด จีวร เกศา พ.ศ. 2559

1638  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อเงินลงยาสีสม พ.ศ. 2559

1639  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อตะกั่วหนากากเงิน หลังฝงตะกรุด และเกศา พ.ศ. 2559

1640  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อทองแดงลงยาประจําวัน (ไมจํากัดวัน) พ.ศ. 2559

1641  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อเงินลงยาสีเขียว พ.ศ. 2559

1642  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อเงินลงยาสีเหลือง พ.ศ. 2559

1643  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อเงินลงยาสีแดง พ.ศ. 2559

1644  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อนวะโลหะ พ.ศ. 2559

1645  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้ออัลปากา พ.ศ. 2559

1646  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อทองฝาบาตร พ.ศ. 2559

1647  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อทองแดงหูตัน พ.ศ. 2559

1648  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อทองแดงเจาะหูใสหวง พ.ศ. 2559

1649  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อชนวน พ.ศ. 2559

1650  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อตะกั่ว หนากากฝาบาตร หลังฝงจีวร และเกศา พ.ศ. 2559

1651  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อเงินลงยาสีสม หนากากทองคํา (ตอก 9 ลอม) พ.ศ. 2559

1652  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อตะกั่ว หนากากเงิน ลงยาสีสม ฝงตะกรุด จีวร และเกศา (ตอก 9 ลอม) 

       พ.ศ. 2559

1653  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อนวะโลหะพิเศษ (ตอก 9 ลอม) พ.ศ. 2559

1654  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อชนวน (ตอก 9 ลอม) พ.ศ. 2559

1655  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อทองฝาบาตร (ตอก 9 ลอม) พ.ศ. 2559

1656  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้ออัลปากา (ตอก 9 ลอม) พ.ศ. 2559

1657  เหรียญเจริญพร หลวงพอสอน วัดมะนาวหวาน เนื้อทองแดงหูตัน (ตอก 9 ลอม) พ.ศ. 2559

1658  เหรียญนําฤกษ เนื้อตะกั่ว

1659  เหรียญนําฤกษ เนื้อนวะ

1660  หนากากปม ไมจํากัดเนื้อ

1661  ล็อคเก็ตหลังหนากากปม เนื้อเงิน

1662  ล็อคเก็ตหลังหนากากปม เนื้อทองฝาบาตร

1663  เหรียญพระพุทธวิชิตมาร วัดมะนาวหวาน พ.ศ. 2514
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พระหลวงพอกลํ่า ถาวโร วัดศาลาบางปู จ.นครศรีธรรมราช  
โตะที่ 45 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

1664  เหรียญพระครูวิสุทธิจารี (พอทานกลํ่า) เนื้ออัลปากา ครบ ๗ รอบ ๙ ชาย รุนแรก ๒๕๑๙

1665  เหรียญพระครูวิสุทธิจารี (พอทานกลํ่า) เนื้อทองแดง ครบ ๗ รอบ ๙ ชาย รุนแรก ๒๕๑๙

1666  ผายันตราหู ๘ ทิศ พอทานกลํ่า ๒๕๒๖

1667  ผายันตราหู พอทานกลํ่า ๒๕๒๖

1668  พระปดตา พังพระกาฬ พอทานกลํ่า เนื้อโลหะผสม รุนแรก ๒๕๒๘

1669  พระปดตา หลังเตา พอทานกลํ่า เนื้อผงผสมกาฝาก (สีนํ้าตาล)  ๒๕๒๘

1670  พระปดตา พังพระกาฬ พอทานกลํ่า เนื้อผง (สีขาว)  ๒๕๒๘

1671  พระปดตา พังพระกาฬ พอทานกลํ่า เนื้อผงผสมกาฝาก (สีนํ้าตาล)  ๒๕๒๘

1672  พระปดตา ลอยองค พอทานกลํ่า เนื้อผงใบลาน ๒๕๒๘

1673  พระขุนแผนทรงพล  ๒๕๒๘

1674  พระสังกัจจายนมหาลาภ  เนื้อผง ๕ เมตตา  ๒๕๒๘

1675  ตะกรุดหัวใจเพชร (ขาวเขียว)พอทานกลํ่า ๒๕๒๘

1676  รูปถายหนังไกพอทานกลํ่า หนาลายเซ็น ๒๕๒๘

1677  ผายันตหนุมานหาวเปนดาวเปนเดือน พอทานกลํ่า ๒๕๒๙

1678  เหรียญที่ระลึก สรางอุโบสถพอทานกลํ่า เนื้อเงิน รุนสอง  ๒๕๒๙

1679  เหรียญที่ระลึก สรางอุโบสถพอทานกลํ่า เนื้อนวะ รุนสอง  ๒๕๒๙

1680  เหรียญที่ระลึก สรางอุโบสถพอทานกลํ่า เนื้อทองแดงกะไหลทอง รุนสอง  ๒๕๒๙

1681  เหรียญที่ระลึก สรางอุโบสถพอทานกลํ่า เนื้อทองแดงกะไหลนาค รุนสอง  ๒๕๒๙

1682  เหรียญที่ระลึก สรางอุโบสถพอทานกลํ่า เนื้อทองแดง รุนสอง  ๒๕๒๙

1683  เหรียญที่ระลึก สรางอุโบสถพอทานกลํ่า เนื้อทองแดงรมดํา รุนสอง  ๒๕๒๙

1684  พระผงซุมเรือนแกว พอทานกลํ่า หลังลายเซ็น  ๒๕๒๙

1685  พระผงสมเด็จ พอทานกลํ่า หลังลายเซ็น  ๒๕๒๙

1686  เหรียญที่ระลึก ฉลองครบ ๘ รอบ พอทานกลํ่า(หนาแก) เนื้อเงิน รุนสาม  ๒๕๓๐

1687  เหรียญที่ระลึก ฉลองครบ ๘ รอบ พอทานกลํ่า(หนาแก) เนื้อทองแดง รุนสาม  ๒๕๓๐

1688  เหรียญที่ระลึก ฉลองครบ ๘ รอบ พอทานกลํ่า(หนาแก) เนื้อฝาบาตร รุนสาม  ๒๕๓๐

1689  พระผงหยดนํ้า พอทานกลํ่า ที่ระลึกฉลอง ๘ รอบ  ๒๕๓๐

1690  ผายันต กันภัย พอทานกลํ่า (สกรีน) ๒๕๓๐

1691  ผายันต รอยมือรอยเทา พอทานกลํ่า

1692  พระหลวงพอทวด หลังเตารีด พิมพพระรอด หนา๒๔ เนื้อเงิน  

1693  พระหลวงพอทวด หลังเตารีด พิมพพระรอด หนา๒๔ เนื้อนวะ  

1694  รูปหลอลอยองค พอทานกลํ่า เนื้อเงิน รุนแรก  ๒๕๓๓

1695  รูปหลอลอยองค พอทานกลํ่า เนื้อทองผสม รุนแรก  ๒๕๓๓

1696  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพกรรมฝงเม็ดขาวเปลือก  ๒๕๓๔

1697  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพใหญ  รุนแรก ๒๕๓๔

1698  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพพระรอด  รุนแรก ๒๕๓๔

1699  พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพใหญ ไมจํากัดตะกรุด ๒๕๓๕

1700  พระหลวงพอทวดหลังเตารีด รุนยกชอฟาพระอุโบสถ พิมพใหญ เนื้อเงิน  ๒๕๓๕ ( โคดศาลา )

1701  พระหลวงพอทวดหลังเตารีด รุนยกชอฟาพระอุโบสถ พิมพกลาง พิมพเล็ก เนื้อเงิน  ๒๕๓๕ ( โคดศาลา )

1702  พระหลวงพอทวดหลังเตารีด รุนยกชอฟาพระอุโบสถ ไมจํากัดพิมพ เนื้อกลับ  ๒๕๓๕       ( โคดศาลา )

1703  รูปหลอพอทานกลํ่า (พอทานเปลี่ยนสราง) ไมจํากัดเนื้อ ๒๕๕๒



74 มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระพอทานทวง คุณุตตโร สํานักสงฆคลองแคว จ.นครศรีธรรมราช  
โตะที่ 46 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

1704  เหรียญรูปไขครึ่งองค รุนแรก ป 2547 

1705  เหรียญกลมเต็มองค รุนบูชาครู ป 2549 

1706  เหรียญไขครึ่งองค รุนเกษียณอายุ ป2551 

1707  เหรียญไขครึ่งองค รุนเจริญพร88 ป 2555 

1708  เหรียญไขครึ่งองค รุนวาจาสิทธิ์ ป 2557 

1709  เหรียญเสมาเต็มองค รุนชัยมงคล ป 2557 

1710  เหรียญไขครึ่งองค รุนกายสิทธิ์ ป2557 

1711  เหรียญเม็ตแตงครึ่งองค รุนเมตตา ป2557 

1712  เหรียญหลอโล(อารม) รุนชัยมงคล ป 2557 

1713  เหรียญหลอเจาสัว ป 2555 

1714  เหรียญพระพุทธนาคปรกใบมะขาม ป 2555 

1715  รูปเหมือนหลอลอยองค รุนแรก ป 2548 

1716  รูปเหมือนหลอลอยองค รุนเจริญพร88 ป 2555 

1717  รูปเหมือนหลอลอยองค รุนพระธรรม ป 2556 

1718  รูปเหมือนหลอลอยองค อุดกริ่ง คุณุตฺตโร ป 2557 

1719  รูปเหมือนหลอลอยองคผสมเหล็กไหล รุนเรียกทรัพย ป 2558 

1720  รูปเหมือนปมเต็มองค รุนแรก ป 2554 

1721  พระผงแวนกลมนั่งเต็มองค รุนแรก ป 2548 

1722  เศียรหลอฤๅษีตาไฟ ป 2557 

1723  เศียรหลอฤๅษีพอปูศรีสุข ป 2557 

1724  รูปเหมือนหลอฤาษีลอยองคนั่งเสือ สมิงพราย ป 2557 

1725  รูปเหมือนหลอผสมเหล็กไหลฤาษีลอยองค รุนเรียกทรัพย ป 2558 

1726  รูปเหมือนฤาษีไมแกะลอยองค ไมแกนเมื่อย ไมงิ้วดํา ป 2555 

1727  รูปเหมือนหลอลอยองคสังขทองจินดา ป 2557 

1728  พระรูปหลอพิมพปดตาวาวจุฬา ป 2550 

1729  พระรูปหลอปดตามหาลาภ ป 2557 

1730  ล็อกเก็ตครึ่งองค รุนแรก ป 2548 

1731  ล็อกเก็ตเต็มองค รุนสอง ป 2551 

1732  ล็อกเก็ตครึ่งองค รุนแสวงผล ป 2557 

1733  แหวนปลอกมีด ไมจํากัดรุน ป 2556 

1734  แหวนยันตนะ หัวสี่เหลี่ยม ป 2556 

1735  แหวนโลหนารูปเหมือน ป 2557 

1736  แหวนปลอกมีด ยันตนะนูน ป 2557 

1737  แหวนหัวเสือ ป 2557 

1738  พระบูชารูปเหมือน เนื้อปูน ป 2551 

1739  พระบูชารูปเหมือน รุนเจริญพร88 ป 2555 

1740  พระบูชาทาวเวสสุวรรณ ป 2557 

1741  พระบูชากุมารทองนมัสการ ป 2557 

1742  พระบูชาฤๅษีสมิงพราย ป 2557 

1743  มีดหมอ ดามไมแกะฤๅษี/ทาวเวสสุวรรณ ป 2555



มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 75 

พระพอทานนวล วัดไสหรา จ.นครศรีธรรมราช ทั่วไป  
โตะที่ 47 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

1744  พระผงรูปเหมือนซุมประตู พ.ศ. 2537

1745  เหรียญหลอ ที่ระลึก 72 ป พ.ศ. 2538 

1746  พระผงรูปเหมือน ที่ระลึก 72 ป พ.ศ. 2538 พิมพใหญ

1747  พระผงรูปเหมือน ที่ระลึก 72 ป พ.ศ. 2538 พิมพเล็ก

1748  ล็อคเก็ต ที่ระลึก 72 ป พ.ศ. 2538

1749  เหรียญหยดนํ้าถุงเงินถุงทอง พ.ศ.2539

1750  ล็อคเก็ตรุนเมตตา หลังลายเซ็นต

1751  เหรียญปรกมะขาม รุนรวยทรัพย พ.ศ.2541

1752  เหรียญใบโพธิ์ รุน 1 วัดไสหรา พ.ศ.2543 เนื้อเงิน

1753  เหรียญใบโพธิ์ รุน 1 วัดไสหรา พ.ศ.2543 เนื้อสามกษัตริย

1754  รูปหลอ รุน 1 วัดไสหรา พ.ศ. 2543

1755  พระกริ่งชัยวัฒน รุน 1 วัดไสหรา พ.ศ. 2543

1756  เหรียญฉลองอายุ 79 ป พ.ศ.2544

1757  เหรียญฉลองอายุ 80 ป พ.ศ.2545

1758  เหรียญขนาด 3.2 ซ.ม. รุนบารมี 83 วัดขนาน พ.ศ.2548

1759  นางกวัก วัดขนาน พ.ศ.2548

1760  ขุนแผน วัดขนาน พ.ศ.2548

1761  พระผงพิมพจันทรลอยรุนบารมี วัดขนาน พ.ศ.2548 (สีฟาตะกรุตเงิน)

1762  พระผงพิมพจันทรลอยรุนบารมี วัดขนาน พ.ศ.2548 (ลงยา 3 สี)

1763  พระผงพิมพจันทรลอยรุนบารมี วัดขนาน พ.ศ.2548 (เหลืองขมิ้นฝงเกศา)

1764  ล็อคเก็ต รุนบารมี วัดขนาน พ.ศ.2548

1765  เหรียญขนาด 2 ซ.ม. รุนมหาโภคทรัพย วัดทายาง พ.ศ.2549

1766  เหรียญขนาด 3.2 ซ.ม. รุนมหาโภคทรัพย วัดทายาง พ.ศ.2549

1767  เหรียญเตารีด รุนมหาโภคทรัพย วัดทายาง พ.ศ.2549

1768  เหรียญรุนบูรณะ อุโบสถ วัดภูเขาหลัก พ.ศ.2553

1769  เหรียญรุนรับเลื่อนสมณศักดิ์ พ.ศ.2554

1770  พระผงพิมพจันทรลอยรุนบารมี วัดโพธิ์แกวประสิทธิ์ (ตะกรุดทองคํา)

1771  พระผงพิมพจันทรลอยรุนบารมี วัดโพธิ์แกวประสิทธิ์ (ปดทองรองพิมพ)

1772  พระผงพิมพจันทรลอยรุนบารมี วัดโพธิ์แกวประสิทธิ์ (ตะกรุดเงิน)

1773  เหรียญเมตตา 88 พิมพเต็มองค วัดควนไทรทอง พ.ศ.2553

1774  เหรียญเมตตา 88 พิมพครึงองค วัดควนไทรทอง พ.ศ.2553

1775  ล็อคเก็ตเต็มองครุนเมตตา 88 วัดควนไทรทอง พ.ศ.2553

1776  ล็อคเก็ตครึ่งองครุนเมตตา 88 วัดควนไทรทอง พ.ศ.2553

1777  เหรียญไหวขาง สํานักสงฆชองขี้เหล็ก

1778  เหรียญพระสิวลี รูปไข รุนบารมีวิสุทธิ์ 89

1779  เหรียญพระสิวลี  พิมพ 5 เหลี่ยม รุนบารมีวิสุทธิ์ 89

1780  พระสิวลีเนื้อผง พิมพ 5 เหลี่ยม รุนบารมีวิสุทธิ์ 89

1781  รูปหลอพระสิวลี รุนบารมีวิสุทธิ์ 89

1782  รูปหลอทาวเวสสุวรรณ รุนบารมีวิสุทธิ์ 89

1783  รูปหลอ รุนบารมีวิสุทธิ์ 89



76 มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระหลวงพอเชื่อง วัดรัตนาราม(บางบอ) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  
โตะที่ 48 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

1784  เหรียญเสมาครึ่งองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนแรก (ไมมีไมเอก) พ.ศ. 2538  

1785  เหรียญเสมาครึ่งองค พอทานเชื่อง สุทันโต ยอนยุครุนสอง (มีไมเอก) 

1786  พระเนื้อวานผสมผงกรุปลองไฉน พอทานเชื่อง สุทันโต พ.ศ. 2543 ไมจํากัดพิมพ 

1787  พระผงกลมรูปเหมือนครึ่งองค พอทานเชื่อง สุทันโต พ.ศ. 2547 ไมจํากัดพิมพ 

1788  พระเนื้อผง พอทานเชื่อง สุทันโต ที่ระลึกอายุครบ 80 ป พ.ศ. 2550 ไมจํากัดพิมพ 

1789  พระรูปเหมือนปมลอยองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนกตัญู พ.ศ. 2552 ไมจํากัดเนื้อ

1790   พระผงรูปเหมือนครึ่งองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนเสาร ๕ พ.ศ. 2553 ไมจํากัดเนื้อ,พิมพ 

1791  พระปดตามหาลาภเนื้อผง พอทานเชื่อง สุทันโต พิมพนั่งบัว พ.ศ. 2553 

1792  พระปดตาเศียรแหลมพิมพสี่เหลี่ยม เนื้อผงผสมวาน พอทานเชื่อง สุทันโต พ.ศ. 2553 

1793  พระปดตาพิมพทองอุ เนื้อผงผสมวาน พอทานเชื่อง สุทันโต พ.ศ. 2553 

1794  พระเนื้อผง-ฝงพลอย พอทานเชื่อง สุทันโต พ.ศ. 2555 พิมพพระสมเด็จ ,ไมจํากัดหลัง 

1795  พระเนื้อผง-ฝงพลอย พอทานเชื่อง สุทันโต พ.ศ. 2555 พิมพทั่วไป ,ไมจํากัดหลัง 

1796  พระหลอเนื้อตะกั่ว พอทานเชื่อง สุทันโต พ.ศ. 2555 ไมจํากัดพิมพ 

1797  เหรียญรูปไขครึ่งองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนจําเริญอายุ ๘๕ ป พ.ศ. 2555 เนื้อเงิน,ทองคํา 

1798  เหรียญรูปไขครึ่งองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนจําเริญอายุ ๘๕ ป พ.ศ. 2555 ไมจํากัดเนื้อ  

1799  เหรียญรูปไขครึ่งองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนฉลองพุทธชยันตี 2600 ป พ.ศ. 2555 ไมจํากัดเนื้อ  

1800  เหรียญรูปไขครึ่งองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนเลื่อนสมณศักดิ์ พ.ศ. 2556 ไมจํากัดเนื้อ 

1801   พระสังกัจจายนลอยองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนเจริญพร พ.ศ. 2556 เนื้อเงิน.ทองคํา 

1802   พระสังกัจจายนลอยองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนเจริญพร พ.ศ. 2556 ไมจํากัดเนื้อ 

1803   เหรียญรูปไขครึ่งองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนเจริญพร พ.ศ. 2556 เนื้อเงิน,ทองคํา 

1804   เหรียญรูปไขครึ่งองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนเจริญพร พ.ศ. 2556 ไมจํากัดเนื้อ 

1805   พระกริ่งอวโลติเกศวร พอทานเชื่อง สุทันโต รุนไตรบารมี พ.ศ. 2556 เนื้อเงิน,ทองคํา 

1806   พระกริ่งอวโลติเกศวร พอทานเชื่อง สุทันโต รุนไตรบารมี พ.ศ. 2556 ไมจํากัดเนื้อ 

1807   เหรียญนั่งพานเต็มองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนไตรบารมี พ.ศ. 2556 เนื้อเงิน,ทองคํา 

1808   เหรียญนั่งพานเต็มองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนไตรบารมี พ.ศ. 2556 ไมจํากัดเนื้อ 

1809  พระรูปเหมือนหลอลอยองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนไตรบารมี พ.ศ. 2556 เนื้อเงิน,ทองคํา 

1810   พระรูปเหมือนหลอลอยองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนไตรบารมี พ.ศ. 2556 ไมจํากัดเนื้อ 

1811   พระนาคปรกนอยสุทันโต พอทานเชื่อง สุทันโต พ.ศ. 2556 เนื้อเงิน,ทองคํา 

1812  พระนาคปรกนอยสุทันโต พอทานเชื่อง สุทันโต พ.ศ. 2556 ไมจํากัดเนื้อ 

1813  เหรียญปมขอบกระบอกนั่งเต็มองค หูเชื่อม พอทานเชื่อง สุทันโต รุนรัตนบัญชร พ.ศ. 2558 เนื้อเงิน,ทองคํา  

1814  เหรียญปมขอบกระบอกนั่งเต็มองค หูเชื่อม พอทานเชื่อง สุทันโต รุนรัตนบัญชร พ.ศ. 2558 ไมจํากัดเนื้อ 

1815  เหรียญหลอโบราณนั่งเต็มองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนรัตนบัญชร พ.ศ. 2558 ไมจํากัดเนื้อ 

1816  พระผงรูปเหมือนครึ่งองค พิมพสี่เหลี่ยม พอทานเชื่อง สุทันโต รุนรัตนบัญชร พ.ศ. 2558 ไมจํากัดหลัง,เนื้อ 

1817  พระสมเด็จพิมพปรกโพธิ์ พอทานเชื่อง สุทันโต แจกงานกฐิน พ.ศ. 2558 

1818  เหรียญรูปไขครึ่งองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนสุดทาย พ.ศ. 2558 เนื้อเงิน,ทองคํา 

1819  เหรียญรูปไขครึ่งองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนสุดทาย พ.ศ. 2558 ไมจํากัดเนื้อ 

1820  ลอคเก็ตรูปไขครึ่งองค พอทานเชื่อง สุทันโต รุนจําเริญอายุ 86 ป พ.ศ. 2556 

1821  ลอคเก็ตพอทานเชื่อง สุทันโต ไมจํากัดพิมพ 

1822  พระหลวงพอทวด พอทานเชื่อง สุทันโต อธิษฐานจิตไมจํากัดรุน ,ไมจํากัดพิมพ 

1823  ตะกรุดลูกสะกดเนื้อตะกั่วอวน พอทานเชื่อง สุทันโต รุนแรก พ.ศ. 2553
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พระหลวงพออิ่ม วัดทุงนาใหม, หลวงพอเกษม วัดมะมวงตลอด, หลวงพอชอบ วัดจําปาวนาราม  
โตะที่ 49 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

1824  เหรียญหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม รุนทูลแลวอิ่ม ไมจํากัดเนื้อ

1825  พระพุทธวาจาสิทธิ์นําโชคหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม ไมจํากัดเนื้อ

1826  เหรียญหลอหนาเสือหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม ไมจํากัดเนื้อ

1827  เหรียญหลอโบราณรุนแรกหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม ไมจํากัดเนื้อ

1828  รูปหลอกนอุหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม รุนแรกไมจํากัดเนื้อ

1829  เหรียญมหาอุดหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม เนื้ออัลปากา

1830  ผงชานหมากไหวขางหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดพิมพ

1831  ปลอกเทาพอทานคลายวาจาสิทธิ์ ไมจํากัดเนื้อ

1832  สาริกานําโชค เนื้อวานชนวนมวลสารพอทานคลาย (สีดํา)

1833  เหรียญมังกรคูหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม เนื้อเงินนากากทองคํา

1834  เหรียญมังกรคูหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม เนื้อเงินลงยา (ไมจํากัดสี)

1835  เหรียญมังกรคูหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม เนื้อตะกั่ว (ไมจํากัดพิมพ)

1836  เหรียญมังกรคูหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม เนื้อนวะ

1837  เหรียญมังกรคูหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม เนื้อฝาบาตร

1838  เหรียญมังกรคูหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม เนื้อนวะหนากากทองคํา

1839  พระปดตาอิ่มพันลานหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม เนื้อวานหนากากทองคํา

1840  พระปดตาอิ่มพันลานหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม เนื้อวานหนากากเงิน

1841  พระปดตาอิ่มพันลานหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม เนื้อวานหนากากนวะ

1842  พระปดตาอิ่มพันลานหลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม เนื้อวานหนากากฝาบาตร

1843  พระบูชาพระอุเชนทร ขนาด 5 นิ้ว หลวงปูอิ่ม วัดทุงนาใหม (ไมจํากัดเนื้อ)

1844  เหรียญหลวงพอเกษม วัดมะมวงตลอด เนื้อเงิน

1845  เหรียญหลวงพอเกษม วัดมะมวงตลอด เนื้อนวะพรายเงิน

1846  เหรียญหลวงพอเกษม วัดมะมวงตลอด เนื้อทองฝาบาตรลงยาเขียว

1847  เหรียญหลวงพอเกษม วัดมะมวงตลอด เนื้อทองแดงหนากาก 2 ชั้น

1848  เหรียญหลวงพอเกษม วัดมะมวงตลอด เนื้อทองแดงผิวไฟ

1849  เหรียญหลวงพอเกษม วัดมะมวงตลอด เนื้อทองแดงรมมันปู

1850  เหรียญหลวงพอเกษม วัดมะมวงตลอด เนื้ออัลปากาลงยา (ไมจํากัดสี)

1851  ขุนแผนรุนแรกหลวงพอเกษม วัดมะมวงตลอด (ไมจํากัดเนื้อ)

1852  พระนารายณทรงครุฑหลวงพอเกษม วัดมะมวงตลอด (ไมจํากัดเนื้อ)

1853  เหรียญรุนแรก ลพ.ชอบ วัดจําปาวนาราม พิมพนิยม

1854  เหรียญรุนเจริญสุข ลพ.ชอบ วัดจําปาวนาราม ไมจํากัดเนื้อ

1855  เหรียญหลอรุนแรก ลพ.ชอบ วัดจําปาวนาราม ไมจํากัดเนื้อ

1856  พระผงพิมพแหวกมานเนื้อผงยาวาสนาจินดามณี ลพ.ชอบ วัดจําปาวนาราม

1857  สมเด็จผงยาวาสนาจินดามณี ลพ.ชอบ วัดจําปาวนาราม

1858  สมเด็จผงยาเม็ดผักกาด ลพ.ชอบ วัดจําปาวนาราม

1859  รูปหลอรุนแรก ลพ.ชอบ วัดจําปาวนาราม พิมพโบรานไมจํากัดเนื้อ

1860  รูปหลอรุนแรก ลพ.ชอบ วัดจําปาวนาราม พิมพนิยมไมจํากัดเนื้อ

1861  ปดตามหาตะหมื่น ลพ.ชอบ วัดจําปาวนาราม ไมจํากัดเนื้อ

1862  ตะกรุดหนังเสือรอยไหมเจ็ดสี ลพ.ชอบ วัดจําปาวนาราม

1863  เสือจักรพรรดิ ลพ.ชอบ วัดจําปาวนาราม รุนเจริญสุขไมจํากัดเนื้อ



78 มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุมงคล ไอไข วัดเจดีย  
โตะที่ 50 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

1864  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดีย รุน1 พ.ศ.2526

1865  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน2 พ.ศ.2535

1866  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน3 พ.ศ.2538

1867  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน4 พ.ศ.2541 (นิยม)

1868  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดีย รุน 5 พ.ศ.2546 เหรียญอารมพอทานเทิ่มหลังไอไข เนื้อทองแดง 

1869  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน 5 พ.ศ. 2546 พิมพใหญ (เนื้อเงิน+ทองคํา) 

1870  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน 5 พ.ศ. 2546 พิมพใหญ เนื้อกะไหลทอง 

1871  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน 5 พ.ศ. 2546 พิมพใหญ เนื้อทองแดง 

1872  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดีย รุน 5 พ.ศ. 2546 พิมพเล็ก เนื้อทองคํา+เนื้อเงิน 

1873  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน 5 พ.ศ. 2546 พิมพเล็ก เนื้อกะไหลทอง 

1874  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน 5 พ.ศ. 2546 พิมพเล็ก เนื้อทองแดง 

1875  เหรียญไอไขวัดเจดีย รุน 6 พ.ศ.2556 พิมพใหญรูปไขนิยม เนื้อทองคํา+เงิน 

1876  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน 6 พ.ศ. 2556 พิมพใหญรูปไขเนื้อนวะหูตัน

1877  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน 6 พ.ศ. 2556 พิมพใหญรูปไข เนื้อทองแดง

1878  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน 6 พ.ศ.2556 พิมพเล็ก เนื้อทองคํา+เงิน 

1879  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน 6 พ.ศ.2556 พิมพเล็ก เนื้อทองแดง 

1880  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน 6 พ.ศ.2556 พิมพไหวขาง เนื้อเงิน+ทองคํา (รวมขนาด) 

1881  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน 6 พ.ศ.2556 พิมพไหวขางเนื้อนวะหูตัน 

1882  เหรียญไอไขเด็กวัดเจดียรุน 6 พ.ศ.2556 พิมพไหวขาง ไมจํากัดเนื้อ

1883  รูปหลอลอยองคไอไขเด็กวัดเจดีย รุน1 พ.ศ.2546 เนื้อทองคํา,เงิน 

1884  รูปหลอลอยองค ไอไขเด็กวัดเจดียรุน1 พ.ศ. 2546 เนื้อโลหะผสม 

1885  รูปหลอลอยองค ไอไขเด็กวัดเจดีย รุน2 พิมพใหญ พ.ศ.2556 เนื้อทองคํา,เงิน 

1886  รูปหลอลอยองค ไอไขเด็กวัดเจดีย รุน2 พิมพใหญ พ.ศ. 2556 เนื้อทองชมพู 

1887  รูปหลอลอยองค ไอไขเด็กวัดเจดีย รุน2 พิมพใหญ 2556 เนื้อทองแดง 

1888  รูปหลอลอยองค ไอไขเด็กวัดเจดีย รุน2 พิมพเล็ก เนื้อทองคํา,เงิน 

1889  รูปหลอลอยองค ไอไขเด็กวัดเจดีย รุน2 พิมพเล็ก เนื้อทองชมพู 

1890  รูปหลอลอยองค ไอไขเด็กวัดเจดีย รุน2 พิมพใหญ เนื้อนําฤกษ 

1891  ล็อกเก็ตไอไขรุนแรก พ.ศ. 2552 ไมจํากัดพิมพ

1892  ไมแกะไอไขวัดเจดีย พ.ศ.2556 (ไมจัดเนื้อไม)

1893  ไมแกะไอไขวัดเจดีย พ.ศ.2556 (เนื้อไมตะเคียน รวมขนาด)

1894  ไมขนุนแกะไอไขเด็กวัดเจดีย ไมจํากัดพิมพ พ.ศ.2558

1895  ล็อกเก็ตไอไขเด็กวัดเจดีย รุน 2 พ.ศ.2558 หลังหัวนะโม ไมจํากัดพิมพ

1896  แหวนไอไขเด็กวัดเจดีย รุน1 พ.ศ.2553 ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดพิมพ

1897  แหวนไอไขเด็กวัดเจดีย รุน2 พ.ศ.2553 ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดพิมพ

1898  พระบูชารุนแรกเนื้อโลหะ ไอไขเด็กวัดเจดียขนาด 2.5 นิ้ว 

1899  พระบูชารุนแรกเนื้อโลหะ ไอไขเด็กวัดเจดียขนาด 5 นิ้ว ,6 นิ้ว พ.ศ. 2556

1900  บูชารุนแรกไอไขเด็กวัดเจดียขนาด 12 นิ้ว 16 นิ้ว 19 นิ้ว 21 นิ้ว พ.ศ. 2556

1901  พระบูชารุนแรก ลพ.เพชร วัดเจดีย ไมจํากัดขนาดหนาตัก พ.ศ. 2556

1902  บูชารุน 2 ไอไขเด็กวัดเจดียเนื้อไมปดทอง กนอุดเทียนชัย ขนาด 9 นิ้ว พ.ศ. 2558

1903  บูชาไอไขเด็กวัดเจดีย เนื้อไมปดทอง รุนกฐิน 59 ไมจํากัดขนาด
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วัตถุมงคล ไอไข วัดสระสี่มุม   
โตะที่ 51 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

1904  เหรียญไอไขยอน พ.ศ. ป 2538 หูเสี้ยว

1905  ลอยองคไอไข ขนาด 1.5 ซม. รุน ฉลองมณฑป 57 เนื้อทองแดงรมดํา

1906  ลอยองคไอไข ขนาด 1.5 ซม. รุน ฉลองมณฑป 57 เนื้อทองโบราณ

1907  ลอยองคไอไข ขนาด 2.5 ซม. รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อทองคํา เนื้อเงิน

1908  ลอยองคไอไข ขนาด 2.5 ซม. รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อทองแดงรมดํา

1909  ลอยองคไอไข ขนาด 2.5 ซม. รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อทองโบราณ

1910  พระบูชาขนาด 2.5 นิ้ว ไอไข รุน ฉลองมณฑป 57 เนื้อทองแดงรมดํา

1911  เหรียญเสมาพอทานเทิ่ม รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อเงิน

1912  เหรียญเสมาพอทานเทิ่ม รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อทองแดง

1913  เหรียญใบขี้เหล็กไอไข รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อทองคํา เนื้อเงิน เนื้อเงินลงยา

1914  เหรียญใบขี้เหล็กไอไข รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อทองเหลืองลงยา เขียว แดง นํ้าเงิน

1915  เหรียญใบขี้เหล็กไอไข รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อทองแดง + เนื้อทองโบราณ

1916  เหรียญดอกจิกไอไข รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อทองคํา เนื้อเงิน เนื้อเงินลงยา

1917  เหรียญดอกจิกไอไข รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อทองเหลืองลงยา เขียว แดง นํ้าเงิน

1918  เหรียญดอกจิกไอไข รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อทองแดง + เนื้อทองโบราณ

1919  แหวนไอไข รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อเงิน เนื้อเงินลงยา

1920  แหวนไอไข รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อทองทิพย ทองทิพยลงยา

1921  กําไลไอไข รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อทองทิพย เนื้อทองทิพยลงยา

1922  กําไลไอไข รุนฉลองมณฑป 57 เนื้อเงิน เนื้อเงินลงยา

1923  ผายันตไอไข รุน ฉลองมณฑป 57 ขนาด เอ 4 รวมสี

1924  เหรียญไอไข รุนกฐิน 58 เนื้อทองคํา

1925  เหรียญไอไข รุนกฐิน 58 เนื้อเงิน + เนื้อเงินลงยา

1926  ล็อกเก็ตพิมพใหญ ไอไขเดินลายนํ้าทอง รุนกฐิน 58

1927  ล็อกเก็ตพิมพเล็ก ไอไขเดินลายนํ้าทอง รุนกฐิน 58

1928  ล็อกเก็ตพอทานเทิ่ม รุนกฐิน 58

1929  เหรียญไอไข รุนกฐิน 58 รวมเนื้อ เนื้อทองแดง เนื้อทองเหลือง เนื้อทองชนวน

1930  ผายันตไอไข รุน กฐิน 58 ขนาด เอ 4 รวมสี

1931  ลอยองคไอไข ขนาด 2 ซม. รุนมั่งมีศรีสุข 59 เนื้อทองคํา

1932  ลอยองคไอไข ขนาด 2 ซม. รุนมั่งมีศรีสุข 59 เนื้อเงิน

1933  ลอยองคไอไข ขนาด 2 ซม. รุนมั่งมีศรีสุข 59 เนื้อทองทิพย

1934  ลอยองคไอไข ขนาด 2 ซม. รุนมั่งมีศรีสุข 59 เนื้อทองแดงรมดํา

1935  บูชาไอไข ขนาด 2 นิ้ว รุนมั่งมี ศรีสุข 59 เนื้อทองโบราณ

1936  บูชาไอไข ขนาด 2 นิ้ว รุนมั่งมีศรีสุข 59 เนื้อทองแดงรมดํา

1937  ตะกรุดราหูคุมทรัพย รุน มั่งมีศรีสุข 59 องคทองพนทราย ตะกรุดทองขาว

1938  ตะกรุดราหูคุมทรัพย รุน มั่งมีศรีสุข 59 องคเนื้อทองแดงรมดํา องคเนื้อทองทิพย

1939  เหรียญหลอไอไข รุนมั่งมีศรีสุข 59  เนื้อเงิน

1940  เหรียญหลอไอไข รุนมั่งมีศรีสุข 59 เนื้อทองทิพย เนื้อทองแดงเถื่อน

1941  เหรียญเม็ดแตงไอไข รุนมั่งมีศรีสุข 59 เนื้อทองคํา เนื้อเงิน เนื้อเงินหนากากทองคํา

1942  เหรียญเม็ดแตงไอไข รุนมั่งมีศรีสุข 59 เนื้อทองแดงรมดํา

1943  เหรียญเม็ดแตงไอไข รุน มั่งมีศรีสุข 59 เนื้อทองทิพย
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โตะที่ 52 คาสงรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

1944  เหรียญรูปไข รุนแรก พิมพสองขอบ (พิมพนิยม) วัดสวนขัน พ.ศ. 2498

1945  เหรียญรูปไข รุนแรก พิมพขอบเดียว วันสวนขัน พ.ศ. 2498

1946  เหรียญรูปไข รุนแรก พิมพไฝแตก วัดสวนขัน พ.ศ. 2499 (ไมจํากัดบล็อก)

1947  เหรียญพระลีลา 25 พุทธศตวรรษ หลังหลวงพอคลาย พ.ศ. 2500

1948  เหรียญรูปไขไหวขาง มีสายสิญจน (พิมพนิยม) วัดหินงู จ.สุราษฎรธานี พ.ศ. 2498

1949  เหรียญรูปไขไหวขาง มีสายสิญจน วัดสวางอารมณ จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2501

1950  เหรียญรูปไขไหวขาง มีสายสิญจน  วัดวังตะวันออก พ.ศ. 2502

1951  เหรียญรูปไขไหวขาง พิมพหลังยันตหลวงพอแดง วัดภูเขาหลัก

1952  เหรียญไหวขางพุมขาวบิณฑ หลังยันตหลวงพอโอภาสี อาศรมบางมด พ.ศ. 2499

1953  เหรียญพุมขาวบิณฑ นั่งเต็มองค หลังพระพุทธรูปทองคํา วัดไตรมิตร พ.ศ. 2499

1954  เหรียญเสมาหันขาง พิมพศูนยรี หยักเดียว (พิมพนิยม) วัดสวนขัน พ.ศ. 2500

1955  เหรียญรูปไข พิมพเกลียวเชือก หลังยันตหา แจกปนัง พ.ศ. 2501

1956  เหรียญกลม พิมพเกลียวเชือก หลังยันตใบพัด แจกปนัง พ.ศ. 2501

1957  เหรียญรูปไขเต็มองค รุนพัดยศ หลัง อิ สะ วา สุ วัดสุทัศน 

1958  เหรียญรูปไขนั่งเต็มองค รุนพัดยศ หลังยันตหา วัดสุทัศน

1959  เหรียญรูปไข พิมพคอเหลี่ยม วัดจันดี (ทุงปอน) พ.ศ. 2502

1960  เหรียญรูปไข พิมพคอโคง วัดจันดี  (พิมพนิยม ไมมีผด) พ.ศ. 2502

1961  เหรียญรูปไข พิมพแจกแมครัว วัดสวนขัน (พิมพนิยม ไมมีผด) พ.ศ. 2502

1962  เหรียญรูปไข วัดสามัคยาราม พ.ศ. 2503 (หลังยันตแปด)

1963  เหรียญรูปไข วัดสามัคยาราม พ.ศ. 2503 (หลังยันตเฑาะว)

1964  เหรียญรูปไข วัดสามัคยาราม พ.ศ. 2503 (หลังยันตหา)

1965  เหรียญรูปไข รุนสรางสะพานคลองมิน วัดสวนขัน พ.ศ. 2504 (ไมจํากัดบล็อก)

1966  เหรียญรูปไข พิมพหนาหนุม วัดสวนขัน (พิมพนิยม ไมมีผด) พ.ศ. 2504

1967  เหรียญรูปไข นั่งเต็มองค หลังยันตแปด  (พิมพระบุ พ.ศ.) วันสวนขัน พ.ศ. 2506

1968  เหรียญรูปไข นั่งเต็มองค หลังยันตแปด  (พิมพไมระบุ พ.ศ.) วันสวนขัน

1969  เหรียญใบโพธเล็ก ค.ชิดหู  วัดวังตะวันออก พ.ศ. 2502 (พิมพนิยม หลังไมมีเชิง)

1970  เหรียญใบโพธเล็ก ค.ชิดหู  วัดวังตะวันออก พ.ศ. 2502 (พิมพ หลังมีเชิง)

1971  เหรียญใบโพธิ์เล็ก พิมพ ค.หาง (นิยม)ไมมีผด พ.ศ. 2505

1972  เหรียญใบโพธิ์เล็ก รุนพิเศษ พ.ศ. 2505

1973  เหรียญใบโพธิ์เล็ก ไมจํากัดพิมพ พ.ศ. 2505

1974  เหรียญกลมใหญ หลังเจดีย บล็อกวงเดือน วัดธาตุนอย พ.ศ. 2505

1975  เหรียญกลมใหญ หลังเจดีย บล็อกสายฝน วัดธาตุนอย พ.ศ. 2505

1976  เหรียญกลมเล็ก หลังเจดีย บล็อกปากเมม วัดธาตุนอย พ.ศ. 2505

1977  เหรียญรูปไขครึ่งองค หลังเจดีย วัดธาตุนอย พ.ศ. 2505

1978  เหรียญไหวขางพุมขาวบิณฑ  วัดโคกเมรุ พ.ศ. 2506 (พิมพนิยม กระถางธูปมีเม็ดทราย)

1979  เหรียญไหวขางพุมขาวบิณฑ  วัดโคกเมรุ พ.ศ. 2506 (กระถางธูปไมมีเม็ดทราย)

1980  เหรียญเสมาหลังพระประจําวัน วัดหนาพระธาตุ  พ.ศ. 2504  เนื้อทองแดง (ไมจํากัดพิมพ)

1981  เหรียญเสมาหลังพระประจําวัน วัดหนาพระธาตุ  พ.ศ. 2504  เนื้ออัลปากา (ไมจํากัดพิมพ)
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พระหลวงพอคลาย วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช ชุดที่ 2  
โตะที่ 53 คาสงรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

1982  เหรียญพุมขาวบิณฑ หลังพระปดตา ปนไขว วัดชุมพรรังสรรค  พ.ศ. 2506 (บล็อกไมมีผด)

1983  เหรียญพุมขาวบิณฑ หลังพระปดตา ปนไขว วัดชุมพรรังสรรค  พ.ศ. 2506 (บล็อกมีผด)

1984  เหรียญรูปไข หลวงพอทวด - หลวงพอคลาย พ.ศ. 2505 แจกเบตง

1985  เหรียญรูปไข หลวงพอทวด - หลวงพอคลาย พ.ศ. 2508 วัดหนาพระธาตุ

1986  เหรียญรูปไข หลวงพอพัฒน - หลวงพอคลาย พ.ศ. 2508 

1987  เหรียญรูปไข ครึ่งองค รุนมูลนิธิทงเซียเซี่ยงตึ๊ง พ.ศ. 2505

1988  เหรียญรูปไขครึ่งองค หลวงพอคลาย หลังหลวงพอเฟอง พ.ศ. 2505

1989  พระรูปหลอโบราณ กนอุ (พิมพนิยม) วัดกรูด พ.ศ. 2507

1990  พระรูปหลอโบราณ กนอุ (พิมพ อุ ขวาง) วัดกรูด

1991  พระรูปหลอหลวงพอคลาย พิมพไมมีไมโท (คลาย) วัดสวนขัน

1992  พระรูปเหมือนปม วัดพระธาตุนอย พ.ศ. 2505 พิมพใหญ (ไมจํากัดบล็อก)

1993  พระรูปเหมือนปม วัดพระธาตุนอย พ.ศ. 2505 พิมพเล็ก (บล็อกนิยม จมูกชมพู)

1994  พระรูปเหมือนปม วัดพระธาตุนอย พ.ศ. 2505 พิมพเล็ก (บล็อกธรรมดา)

1995  พระรูปหลอโบราณ วัดพระธาตุนอย พ.ศ. 2505 ไมจํากัดพิมพ

1996  พระรูปหลอ หลังคู วัดจันดี (ทุงปอน) ไมจํากัดพิมพ

1997  พระรูปหลอ หลอเล็ก วัดสวนขัน พ.ศ. 2505

1998  พระรูปหลอโบราณ หลังตรง พ.ศ. 2508

1999  พระรูปหลอโบราณ วัดปากจัง พ.ศ. 2512

2000  เหรียญรูปหัวใจ วัดพระธาตุนอย พ.ศ. 2505 บล็อก "ร" เล็ก  พิมพนิยม

2001  เหรียญรูปหัวใจ วัดพระธาตุนอย พ.ศ. 2505 บล็อก "ร" ใหญ

2002  เหรียญกลมกลาง หลังเจดีย วัดพระธาตุนอย พ.ศ. 2505 บล็อกหูจุด

2003  เหรียญกลมกลาง หลังเจดีย วัดพระธาตุนอย พ.ศ. 2505 บล็อกหูขีด

2004  เหรียญกลมกลาง หลังเจดีย วัดพระธาตุนอย พ.ศ. 2505 บล็อกหลาง

2005  เหรียญกลมกลาง หลังเจดีย วัดพระธาตุนอย พ.ศ. 2505 ไมจํากัดพิมพ

2006  เหรียญรูปไขครึ่งองค หลังพระบรมธาตุ พิมพสังฆาฏิมียันต  วัดหนาพระธาตุ พ.ศ. 2506

2007  เหรียญรูปไขครึ่งองค หลังพระบรมธาตุ พิมพสังฆาฏิไมมียันต  วัดหนาพระธาตุ พ.ศ. 2509

2008  เหรียญรูปไข หลวงพอคลาย หลังหลวงพอเย็น วัดโคกสะทอน พ.ศ. 2507

2009  เหรียญกลมครึ่งองค  หลังพระพุทธสิหิงค วัดหนาพระธาตุ

2010  เหรียญรูปไหวขาง พิมพ 11 นิ้ว วัดคีรีกันทร พ.ศ. 2510 พิมพยันตใหญ

2011  เหรียญรูปไหวขาง พิมพ 11 นิ้ว วัดคีรีกันทร พ.ศ. 2510 พิมพยันตเล็ก

2012  เหรียญรูปไข นั่งเต็มองค วัดเสมาเมือง

2013  เหรียญใบโพธิ์ใหญ นํ้าตกพลิ้ว วัดมังกรบุษผาราม จ.จันทบุรี

2014  เหรียญหลวงพอคลาย วัดพลับพลาชัย พ.ศ. 2513 เนื้อทองฝาบาตร

2015  เหรียญหลวงพอคลาย วัดพลับพลาชัย พ.ศ. 2513 เนื้อทองแดงรมดํา

2016  เหรียญเสมาหันขาง พิมพศูนยรี หยักเดียว วัดสวนขัน พ.ศ. 2500 บล็อกแตก

2017  เหรียญเสมาหันขาง พิมพศูนยรี สองหยัก  วัดสวนขัน พ.ศ. 2500 

2018  เหรียญเสมาหันขาง พิมพศูนยกลม วัดสามัคคีนุกูล ไมจํากัดบล็อก

2019  เหรียญรูปไข รุนผูวาสันตฯ พ.ศ. 2506
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2020  เหรียญรูปไข พิมพคอโคง วัดจันดี บล็อกมีผด

2021  เหรียญรูปไข พิมพคอโคง วัดจันดี บล็อกวงเดือนหูขีด

2022  เหรียญรูปไข พิมพแจกแมครัว วัดสวนขัน บล็อกมีผด

2023  เหรียญรูปไข พิมพหนาหนุม วัดสวนขัน บล็อกมีผด

2024  เหรียญรูปไข หลวงพอคลาย หลังสมเด็จโต พ.ศ. 2510

2025  พระสมเด็จ วัดโพธิ์นิมิตร เนื้อผงเกสร พ.ศ. 2498

2026  พระสมเด็จ ฝงตะกรุด 2 ดอก ออกวัดระฆัง พ.ศ. 2512

2027  พระสมเด็จ ฝงตะกรุด 3 ดอก ออกวัดระฆัง พ.ศ. 2512

2028  พระเนื้อดินผสมผง (ทาทอง) วัดปากจัง พ.ศ. 2498

2029  พระเนื้อผงผสมวาน (ซุมกอ) วัดชุมพรรังสรรค พ.ศ. 2506

2030  พระรูปเหมือน เนื้อวานผสมชานหมาก หลัง มะ อะ อุ พ.ศ. 2500

2031  พระรูปเหมือน เนื้อวานผสมชานหมาก หลังเจดีย วัดพระธาตุนอย พิมพใหญ พ.ศ. 2505

2032  พระรูปเหมือน เนื้อวานผสมชานหมาก หลังเจดีย วัดพระธาตุนอย พิมพเล็ก พ.ศ. 2505

2033  พระรูปเหมือน เนื้อวานผสมชานหมาก หลัง สข. 1 วัดสวนขัน พิมพใหญ

2034  พระรูปเหมือน เนื้อวานผสมชานหมาก หลัง สข. 1 วัดสวนขัน พิมพกลาง

2035  พระรูปเหมือน เนื้อวานผสมชานหมาก หลัง สข. 1 วัดสวนขัน พิมพเล็ก

2036  พระรูปเหมือน เนื้อวานผสมชานหมาก พิมพหมคลุม วัดวังตะวันออก พ.ศ. 2502

2037  พระรูปเหมือน เนื้อวานผสมชานหมาก พิมพไหวขาง วัดวังตะวันออก พ.ศ. 2502

2038  พระรูปเหมือน เนื้อวานผสมชานหมาก พิมพมือจับเขา วัดวังตะวันออก พ.ศ. 2502

2039  พระรูปเหมือนเนื้อวานผสมชานหมากคลุกรัก พิมพสมาธิ หลังเสมา วัดวังตะวันออก พ.ศ. 2502

2040  พระนางพญา เนื้อวานผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพใหญ

2041  พระนางพญา เนื้อวานผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพเล็ก

2042  นางกวัก เนื้อวานผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพใหญ

2043  นางกวัก เนื้อวานผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพเล็ก

2044  พระประจําวัน เนื้อวานผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพใหญ

2045  พระประจําวัน เนื้อวานผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพกลาง

2046  พระประจําวัน เนื้อวานผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพเล็ก

2047  พระรูปเหมือน นั่งเต็มองค เนื้อผง นะ ชา ลิ ติ พ.ศ. 2506 วัดอรุณ พิมพใหญ

2048  พระรูปเหมือน นั่งเต็มองค เนื้อผง นะ ชา ลิ ติ พ.ศ. 2506 วัดอรุณ พิมพเล็ก

2049  พระผงรูปเหมือน รุนสรางพระอุโบสถ วัดมะเฟอง พ.ศ. 2511

2050  พระเนื้อผงนํ้ามัน หลวงพอคลาย หลังยันต 3 แถว (ไมจํากัดพิมพ)

2051  เจาแมกวนอิม เนื้อผง พ.ศ. 2494

2052  พระกริ่ง รูปเหมือนพอทานคลาย พิมพไหวขาง นิยม (สายสิญจน) วัดโคกเมรุ

2053  เหรียญรูปไข หลวงพอคลาย รุนเสาร5 พ.ศ. 2512

2054  ขนมโค พอทานคลาย

2055  ลูกอมผสมชานหมาก พอทานคลาย

2056  แหวนรุนแรก พ.ศ. 2500 เนื้อทองแดง

2057  แหวนรุนแรก พ.ศ. 2500 เนื้ออัลปากา
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2058  พระผงสุริยันจันทรา แวนกลมใหญ เนื้อขาว ป2530

2059   พระผงสุริยันจันทรา แวนกลมใหญ เนื้อขาว ไมจํากัดปด ป2530

2060   พระผงสุริยันจันทรา แวนกลมเล็ก เนื้อขาว ป2530

2061   พระผงสุริยันจันทรา แวนกลมเล็ก เนื้อขาว ไมจํากัดปด ป2530

2062  พระผงสุริยันจันทรา แวนกลมใหญ เนื้อไม ป 2530

2063   พระผงสุริยันจันทราแวนกลมเล็ก เนื้อไม ป2530

2064  พระผงสุริยันจันทรา แวนกลมใหญ ไมจํากัดเนื้อ ป2530

2065  พระผงสุริยันจันทรา แวนกลมเล็ก ไมจํากัดเนื้อ ป2530

2066  พระพุทธสิหิงค เนื้อดํา ป2530

2067  พระพุทธสิหิงค เนื้อแดง ป2530

2068  พระพุทธสิหิงค เนื้อขาว ป2530

2069  พระพุทธสิหิงค เนื้อไม ป2530

2070  พระพุทธสิหิงค เนื้อนําฤกษ ป2530

2071  พุทธสิหิงค ไมจํากัดเนื้อ ป2530

2072  เหรียญแสตมปยันตขาง กรรมการ(ฉ.หลังเฮง) ไมจํากัดเนื้อ ป2530

2073  เหรียญแสตมปยันตขาง ( บล็อกเฮง ) ป2530

2074  เหรียญแสตมปยันตขาง (บล็อก จ จิ) ป2530

2075  เหรียญแสตมปยันตขาง (บล็อกธรรมดา) ไมจํากัดเนื้อ ป2530

2076  ผายันตเสาเล็ก ไมจํากัดสี ป2530

2077  ผายันตจันทรภาณุ ผืนเล็ก ป2528

2078  เหรียญแสตมปมีหู บล็อกยันตกลับ ป2530

2079  เหรียญแสตมปมีหู บล็อกธรรมดา ป2530

2080  เหรียญปดตาพังพกาฬ บล็อกทองคํา ไมจํากัดเนื้อ ป2532

2081  เหรียญปดตาพังพกาฬ บล็อคเครายาว ไมจํากัดเนื้อ ป2532

2082  เหรียญปดตาพังพกาฬ พรายเงิน (มีลาย) ไมจํากัดบล็อก ป2532

2083  เหรียญปดตาพังพกาฬ บล็อกเคราสั้น ไมจํากัดเนื้อ ป2532

2084  รูปหลอปดตา (งูเก็งกอง) ป2532

2085  เหรียญปรก บล็อกทองคํา ไมจํากัดเนื้อ ป2532

2086  เหรียญปรก บล็อกมุมขีด ไมจํากัดเนื้อ ป2532

2087  เหรียญปรก เนื้อทองแดง ไมจํากัดบล็อค

2088  เนื้อผง ปรก ป2532

2089  รูปหลอปรกลอยองค ไมจํากัดเนื้อ ป2532

2090  รูปหลอปรกลอยองค เนื้อทองผสม ป2532

2091  เหรียญนักษัตรนามป รุนแรก บล็อกทองคํา ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดพิมพ

2092  เหรียญนักษัตรนามป รุนแรก บล็อกทองคํา เนื้อทองแดง

2093  เหรียญนักษัตรนามป รุนแรก บล็อก5ขีด ไมจํากัดพิมพ

2094  ลอยองคปดตา เกาะเภตรา พิมพใหญ ไมจํากัดเนื้อ ป2543

2095  ลอยองคปดตา เกาะเภตรา พิมพเล็ก ไมจํากัดเนื้อ ป2543

2096  ปรกใบมะขาม เปดศาลหลักเมือง ไมจํากัดเนื้อ ป2543

2097  ปรกใบมะขาม เปดศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ป2543
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2098  พระผงวาน แวนกลม รุนบูรณะเจดียราย ป 2545 เนื้อดํา

2099  พระผงวาน แวนกลมรุน บูรณะเจดียราย ป 2545 เนื้อแดง

2100  พระผงวานรุน บูรณะเจดียราย ป 2545 เนื้อขาว

2101  พระผงวานดินเผา รุนบูรณะเจดียราย ป 2545 เคลือบเขียว

2102  พระผงวาน ดินเผา รุนบูรณะเจดียราย ป 2545 เคลือบนํ้าเงิน

2103  พระผงวาน ดินเผา รุนบูรณะเจดียราย ป 2545 เคลือบเหลือง

2104   เหรียญ รุนบูรณะเจดียราย ป 2545 เนื้อทองคํา ไมจํากัดพิมพ

2105  เหรียญรุน บูรณะเจดียราย ป 2545 เนื้อเงิน ไมจํากัดพิมพ

2106  เหรียญรุน บูรณะเจดียราย ป 2545 เนื้อนวะ โลหะ ไมจํากัดพิมพ

2107  เหรียญรุน บูรณะเจดียราย ป 2545 เนื้อทองแดง ไมจํากัดพิมพ

2108  รูปหลอลอยองค รุนบูรณะเจดียราย ป 2545 ไมจํากัดเนื้อไมจํากัดพิมพ

2109  พระผงวาน รุนบูรณะเจดียราย 2545 กรรมการกดมือ ไมจํากัดเนื้อไมจํากัดพิมพ

2110  พระผงวานแวนกลม รุนวังโบราณ ป 2546 ไมจํากัดเนื้อ

2111  พระผงวาน ดินเผา รุนวังโบราณ ป 2546 ไมจํากัดเคลือบ

2112  เหรียญรุนวังโบราณป 2546 ไมจํากัดไมเนื้อจํากัดพิมพ

2113  พระผงวาน แวนกลมปดตาพังพระกาฬ วัดมะมวงขาว ป 2546 ไมจํากัดเนื้อ

2114  พระผงวานดินเผา ปดตาพังพระกาฬ วัดมะมวงขาวป2546 ไมจํากัดเคลือบ

2115  รูปหลอลอยองค ปดตาพังพระกาฬ วัดมะมวงขาว ป 2546 ไมจํากัดเนื้อ

2116  เหรียญปดตาพังพระกาฬ วัดมะมวงขาวป 2546 ไมจํากัดเนื้อ

2117  พระผงวาน แวนกลม ขนาด 5 cm รุนสุวรรณภูมิ ป 2547 เนื้อดํา

2118  พระผงวาน แวนกลม ขนาด 5 cm รุนสุวรรณภูมิ ป 2547 เนื้อหมาก

2119  พระผงวาน แวนกลม ขนาด 5 cm รุนสุวรรณภูมิ ป 2547 เนื้อขาว

2120  พระผงวาน แวนกลม ขนาด 7 cm รุนสุวรรณภูมิ ป 2547 เนื้อดํา

2121  พระผงวาน แวนกลม ขนาด 7 ซม รุนสุวรรณภูมิ ป 2547 เนื้อหมาก

2122   พระผงวาน แวนกลม ขนาด 7 ซม รุนสุวรรณภูมิ ป 2547 เนื้อขาว

2123  พระผงวาน ดินเผา ขนาด 5 cm รุนสุวรรณภูมิ ป 2547 เคลือบสม

2124  พระผงวาน ดินเผา ขนาด 5 cm รุนสุวรรณภูมิ ป 2547 เคลือบแดง

2125  พระผงวาน ดินเผา ขนาด 5 cm รุนสุวรรณภูมิ ป 2547 เคลือบเขียว

2126  พระผงวาน ดินเผา ขนาด 7 cm รุนสุวรรณภูมิ ป 2547 เคลือบสม

2127  พระผงวาน ดินเผา ขนาด 7 cm รุนสุวรรณภูมิป 2547 เคลือบแดง

2128  พระผงวาน ดินเผา ขนาด 7 cm รุนสุวรรณภูมิ ป 2547 เคลือบเขียว

2129  เหรียญ รุน สุวรรณภูมิ ป 2547 ไมจํากัดพิมพ เนื้อทองคํา

2130  เหรียญรุนสุวรรณภูมิ ป 2547 ไมจํากัดพิมพ เนื้อเงิน

2131  เหรียญรุนสุวรรณภูมิ ป 2547 ไมจํากัดพิมพ เนื้อนวะโลหะ

2132  เหรียญรุนสุวรรณภูมิ ป 2547 ไมจํากัดพิมพ เนื้อทองแดง

2133  พระผงวาน รุนสุวรรณภูมิ ป 2547  กรรมการกดมือ ไมจํากัดเนื้อไมจํากัดพิมพ

2134  พระผงวาน แวนกลม พิมพโบราณ รุนสุวรรณภูมิ 2547 ไมจํากัดเนื้อ

2135  พระผงวาน รุนแซยิด 108 ป ขุนพันธฯ ป 2548 ไมจํากัดเนื้อ

2136  เหรียญรุนแซยิด 108 ป ขุนพันธฯ ป 2548  ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดพิมพ

2137  เหรียญขุนพันธฯมือปราบสิบทิศ ป 2550 ไมจํากัดเนื้อ
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2138  เหรียญปดตา รุนขุนพันธ  พุทธาคมเขาออ พิมพใหญ ไมจํากัดเนื้อ ป2544

2139  เหรียญปดตา รุนขุนพันธ พุทธาคมเขาออ พิมพเล็ก ไมจํากัดเนื้อ ป2544

2140  พระผงแวนกลม รุนมงคลจักรวาล พุทธาคมเขาออ พิมพใหญ ไมจํากัดเนื้อป2545

2141  พระผงแวนกลม รุนมงคลจักรวาล พุทธาคมเขาออ พิมพเล็ก ไมจํากัดเนื้อ ป2545

2142  พระผงแวนกลม รุนบูรณะหลักเมือง ไมจํากัดเนื้อ ป2547

2143  พระผงแวนกลม รุนบูรณะหลักเมือง เคลือบไมจํากัดสี ป2547

2144  พระผงพิมพสี่เหลี่ยม รุนบูรณะหลักเมือง ไมจํากัดเนื้อ ป2547

2145  พระผงพิมพสี่เหลี่ยม รุนบูรณะหลักเมือง เคลือบไมจํากัดสี ป2547

2146  เหรียญบูรณะหลักเมือง ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดพิมพ ป2547

2147  พระผงแวนกลม รุนมั่งมีศรีสุข ไมจํากัดเนื้อ ป2547

2148  พระกริ่งลอยองค รุนมั่งมีศรีสุข ไมจํากัดเนื้อ ป2547

2149  พระผงแวนกลม รุน9รอบ9พิธี ไมจํากัดเนื้อ ป2549

2150  เหรียญปดตาพังพกาฬ รุน9รอบ9พิธี ไมจํากัดเนื้อ ป2549

2151  เหรียญแสตมป รุน9รอบ9พิธี ไมจํากัดเนื้อ ป2549

2152  เหรียญจตุคาม รุน9รอบ9พิธี ไมจํากัดเนื้อ ป2549

2153  พระผงแวนกลม รุนโคตรเศรษฐี ไมจํากัดเนื้อ ป2549

2154  เหรียญขนาด3.2(พิมพเล็ก) รุนโคตรเศรษฐี ไมจํากัดเนื้อ ป2549

2155  เหรียญบาตรนํ้ามนต(พิมพใหญ) รุนโคตรเศรษฐี ไมจํากัดเนื้อ ป2549

2156  หลอลอยองคจตุคามรามเทพ รุนโคตรเศรษฐี ไมจํากัดเนื้อ ป2549

2157  พระผงแวนกลม รุนขุมทรัพยสี่แผนดินพิมพใหญ ไมจํากัดเนื้อ ป2550

2158  พระผงแวนกลม รุนขุมทรัพยสี่แผนดินพิมพเล็ก ไมจํากัดเนื้อ ป2550

2159   เหรียญจตุคามรามเทพ รุนขุมทรัพยสี่แผนดิน พิมพใหญ ไมจํากัดเนื้อ ป2550

2160  เหรียญจตุคามรามเทพ รุนขุมทรัพยสี่แผนดิน พิมพเล็ก ไมจํากัดเนื้อ ป2550

2161  พระผงแวนกลม รุนทรัพยเทวา ไมจํากัดเนื้อ ป2550

2162  เหรียญจตุคามรามเทพ รุนทรัพยเทวา ไมจํากัดเนื้อ ป2550

2163  เหรียญปรกจตุคามรามเทพ รุนดวงดี ไมจํากัดเนื้อ ป2559

2164  เหรียญจตุคามรามเทพ รุน30ปหลักเมือง(ขวัญถุง) พิมพแสตมปจิ๋ว ไมจํากัดเนื้อ ป2559

2165  เหรียญจตุคามรามเทพ รุน30ปหลักเมือง(ขวัญถุง) พิมพจิ๊กกี๋ ไมจํากัดเนื้อ ป2559

2166  รูปหลอลอยองค ปดตาพังพกาฬ ไมจํากัดเนื้อ ป2560

2167  เหรียญปดตาพังพกาฬ รุนเปดศาลหลักเมือง ไมจํากัดเนื้อ ป2560

2168  เหรียญปดตาพังพกาฬ รุนเปดศาลหลักเมือง เนื้อนวะ ป2560

2169  เหรียญปดตาพังพกาฬ รุนเปดศาลหลักเมือง เนื้อดีบุก ป2560

2170  เหรียญปดตา รุนนักรบพังพกาฬ สมโภชหลักเมือง เนื้อทองคํา ป2561

2171  เหรียญปดตา รุนนักรบพังพกาฬ สมโภชหลักเมือง เนื้อเงิน ป2561

2172  เหรียญปดตา รุนนักรบพังพกาฬ สมโภชหลักเมือง เนื้อนวะ ป2561

2173  เหรียญปดตา รุนนักรบพังพกาฬ สมโภชหลักเมือง เนื้อฝาบาตร ป2561

2174  เหรียญปดตา รุนนักรบพังพกาฬ สมโภชหลักเมือง เนื้ออัลปากา ป2561

2175  เหรียญปดตา รุนนักรบพังพกาฬ สมโภชหลักเมือง เนื้อลงยาแดง ป2561

2176  เหรียญปดตา รุนนักรบพังพกาฬ สมโภชหลักเมือง เนื้อลงยาดํา ป2561

2177  เหรียญปดตา รุนนักรบพังพกาฬ สมโภชหลักเมือง เนื้อทองแดง ป2561
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2178  เหรียญหมอคลอย จันทรศร ไมจํากัดเนื้อ 

2179  เหรียญอาจารยประเทือง อินทรทอง ไมจํากัดเนื้อ 

2180  เหรียญนะคาบสําเร็จ เณรดอย ป51

2181  เหรียญพระอิศวรทรงโค ไมจํากัดเนื้อ 

2182  เหรียญพอเเมโลหะ ไมจํากัดเนื้อ 

2183  เหรียญปายทามกงเยื่ย รุนเจาสัวลูกทาม ไมจํากัดเนื้อ/ไมจํากัดพิมพ 

2184  รูปหลอทามกงเยี่ย รุน เจาสัวลูกทาม ไมจํากัดเนื้อ 

2185  เเหวนเพชรหลีกกันปลอง ไมจํากัดเนื้อ 

2186  พระปดตาคลุกรัก รุน เศรษฐีสองเเผนดิน 

2187  เสือมหาอํานาจ เนื้อโลหะอุดผง ไมจํากัดเนื้อ 

2188  เหรียญหลอ รุนแรก อาจารยเปลี่ยน หัทยานนท(เหรียญฟาลั่น) ไมจํากัดเนื้อ 

2189  รูปหลอหนุมาน เนื้อโลหะผสม 

2190  นางเงือกมหาเสนห เนื้อโลหะผสม 

2191  เหรียญพระครูอินทรโมฬ เณรดอยออกใหวัดควนกรวด จ.พัทลุง ไมจํากัดเนื้อ 

2192  เหรียญบาตรนํ้ามนต งานชุมนุมชาวยุทธ สายเขาออ ไมจํากัดเนื้อ 

2193  ยอดขุนพล งานชุมนุมชาวยุทธ สายเขาออ ไมจํากัดเนื้อ 

2194  ลอกเก็ตเณรดอย ไมจํากัดรุน/ไมจํากัดพิมพ 

2195  ตะกรุดสํานักเณรดอย ไมจํากัดรุน/ไมจํากัดเนื้อ 

2196  เหรียญทวดหลักเขตตรัง-พัทลุงไมจํากัดเนื้อ 

2197  ลูกสะกด เเกนมะขามพันป ไมจํากัดรุน 

2198  รูปหลอเสือฮอเฮีย(ไอเเกว)ออกศาลเจาบางกุง ไมจํากัดเนื้อ 

2199  เครื่องรางของขลังแกะจากธรรมชาติ ไมจํากัดพิมพ/ไมจํากัดเนื้อ 

2200  พระผงปูเจาสมิงพลาย สํานักหมอนันทพระพรหม 

2201  พระผงเเมโพสพ สํานักหมอนันทพระพรหม 

2202  พระปดตามหาลาภ สํานักอาจารยมันฉวาง 

2203  เศียรฤๅษีเนื้อวาน สํานักอาจารยมันฉวาง 

2204  เครื่องรางไองั่งอีเบอ อาจารยประเทือง อินทรทอง รุนเเรก 

2205  เหรียญหลวงปูอิ่ม รุนแรก หลังยันตพระเจาสิบหกพระองค ป ๖๐ เนื้อทองคํา 

2206  เหรียญหลวงปูอิ่ม รุนแรก หลังยันตพระเจาสิบหกพระองค ป ๖๐ ไมจํากัดเนื้อ 

2207  เหรียญหลอหลวงปูอิ่ม รุนแรก ป ๖๑ เนื้อทองคํา 

2208  เหรียญหลอหลวงปูอิ่ม รุนแรก ป ๖๑ ไมจํากัดเนื้อ 

2209  พระบูชาหลวงปูอิ่ม รุนแรก ขนาดหนาตัก ๗ นิ้ว ป ๖๑ 

2210  พระบูชาหลวงปูอิ่ม รุนแรก ขนาดหนาตัก ๕ นิ้ว ป ๖๑ 

2211  นางกวัก รุนแรก หลวงปูอิ่ม ป ๖๑ ไมจํากัดเนื้อ 

2212  ราหูกะลา ไมมีตาแกะ รุนแรก หลวงปูอิ่ม 

2213  ล็อกเก็ตหลวงปูอิ่ม รุนแรก ป ๖๐ ไมจํากัดสี 

2214  รูปหลอหลวงปูอิ่ม รุนแรก กนอุ ป ๖๑ ไมจํากัดเนื้อ 

2215  เหรียญพอทานเจียม รุนแรก เนื้อทองคํา 

2216  เหรียญพอทานเจียม รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ 

2217  พระอุเชนทร รุนแรก ขนาดหอยคอ หลวงปูอิ่ม ไมจํากัดเนื้อ
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2218  พระเนื้อวานหลวงพอทวด วัดบางนอน รุนแรก พิมพตุกตาใหญ พ.ศ. 2505

2219  พระเนื้อวานหลวงพอทวด วัดบางนอน รุนแรก พิมพตุกตาเล็ก พ.ศ. 2505

2220  พระเนื้อวานหลวงพอทวด วัดบางนอน รุนแรก พิมพพิเศษ พ.ศ. 2505 ไมจํากัดหลัง-ไมจํากัดพิมพ

2221  พระเนื้อวานหลวงพอทวด วัดบางนอน พิมพหลังเจดีย  พ.ศ. 2506

2222  พระเนื้อวานหลวงพอทวด วัดดาน พิมพหลังมีลายเซ็น พ.ศ. 2506

2223  เหรียญเกลียวเชือกหลวงพอทวด หลังหลวงพอดวน วัดบางนอน พ.ศ. 2506

2224  เหรียญเสมาหลวงพอทวด หลังพระนอน พ.ศ. 2506 

2225  กริ่งเกราะเพชร วัดบางนอน กนตอก (ถามวโร) อุดวาน รุนแรก

2226  เหรียญหลวงพอดวน วัดบางนอน ชางคู หลังยันตหา (ผิวไฟ) พ.ศ. 2505

2227  เหรียญหลวงพอดวน วัดบางนอน ชางคู หลังอริยเมตไตรโย (รมดํา) พ.ศ. 2505

2228  เหรียญหลวงพอดวน วัดบางนอน รุนแรก พ.ศ. 2506 หลังพระนอน (ไมจํากัดบล็อก)

2229  เหรียญหลวงพอบรรณ วัดดาน รุนแรก พ.ศ. 2497

2230  เตารีดหลวงพอบรรณ วัดมัชฌิมเจริญธรรม (ปาชา) พ.ศ. 2505

2231  รูปเหมือนปมเนื้อทองเหลือง หลวงพอบรรณ วัดดาน  พ.ศ. 2511

2232  พระรูปหลอโบราณหลวงพอบรรณ วัดดาน พ.ศ. 2511

2233  พระรูปเหมือนหลวงพอบรรณ เนื้อวาน พิมพหมคลุม วัดมัชฌิมเจริญธรรม รุนแรก พ.ศ. 2505

2234  พระรูปเหมือนหลวงพอบรรณ เนื้อวาน พิมพเล็ก วัดมัชฌิมเจริญธรรม รุนแรก พ.ศ. 2505 

2235  เหรียญพุมขาวบิณฑ หลวงพอบรรณ วัดดาน พ.ศ. 2511

2236  เหรียญหลวงพอรื่น วัดนกงาง รุนแรก พ.ศ. 2519 (ไมจํากัดบล็อค)

2237  เหรียญหลวงพอคลาย วัดหาดสมแปน พ.ศ. 2523 พิมพใหญ

2238  เหรียญหลวงพอคลาย วัดหาดสมแปน พ.ศ. 2523 พิมพเล็ก

2239  เหรียญหลวงพอลอย วัดปากนํ้าระนอง รุนแรก พิมพใหญ

2240  เหรียญหลวงพอลอย วัดปากนํ้าระนอง รุนแรก พิมพเล็ก (ใบสาเก)

2241  พระเนื้อวานหลวงพอลอย พิมพฉัตรคู รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

2242  พระเนื้อวานหลวงพอลอย พิมพรูปเหมือนทาน (หลังชาง)

2243  เหรียญหลวงพอนุย วัดโพธาราม อําเภอละอุน รุนแรก

2244  พระรูปหลอหลวงพอนุย วัดโพธาราม อําเภอละอุน รุนแรก

2245  เหรียญหลวงพอจันทร วัดจันทาราม รุนแรก พ.ศ. 2519

2246  เหรียญหลวงพอละออง สํานักสงฆชองเขาเทพประสิทธิ์ รุนแรก 

2247  พระรูปหลอหลวงพอละออง สํานักสงฆชองเขาเทพประสิทธิ์ รุนแรก

2248  เหรียญเสมาหลวงพอเติม หลังเสือหางดวน วัดปุญญาราม รุนแรก

2249  เหรียญหลวงพอเบี้ยว วัดใหมสามัคคีธรรม อ.กะเปอร พ.ศ.  2514 บล็อกนิยมหูมีขีด

2250  เหรียญหลวงพอเบี้ยว วัดใหมสามัคคีธรรม อ.กะเปอร พ.ศ. 2516

2251  เหรียญพระครูประโลม รุนแรก วัดปกเบี้ยน (อุชนไหล) 

2252  พระรูปหลอหลวงพอกุย วัดนกงาง วัดนกงาง พ.ศ. 2548 (ไมจํากัดเนื้อ)

2253  ลอแม็กซ กรมหลวงชุมพร-หลังเสด็จพอ ร.5 สํานักสงฆสะพานปลาระนอง

2254  ล็อคเก็ตพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี รุนแรก พ.ศ. 2543 หลังเงิน-ทองแดง

2255  เหรียญหลวงพอทวด – หลวงพอบรรณ วัดดาน พ.ศ. 2556 เลื่อนพารวย เสมา

2256  พระรูปหลอพระครูประโลม เกสโร รุนแรก วัดทรายแดง

2257  เหรียญหลวงพอชวย วัดบางขุนแพง รุนแรก พ.ศ. 2539
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2258  เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพอทอง วัดดอนสะทอน รุนแรก ป 2464      

2259  เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพอทอง  วัดดอนสะทอน รุนสอง ป 2473                     

2260  เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพอทอง  วัดดอนสะทอน รุนสาม ป 2480

2261  เหรียญหลวงพอทอง วัดดอนสะทอน รุนแรก ป 2486 

2262  เหรียญ ทานตะวัน หลวงพอหนู อชิโต วัดโตนด รุนแรก ป 2478

2263  เหรียญหลวงพอสอน วัดนาสัก  รุนแรก ป 2482 

2264  เหรียญหลวงพอจอน วัดดอนรวบ  รุนแรก ป 2487

2265  เหรียญหลวงพอขํา  วัดปราสาทนิกร  รุนแรก ป 2491  

2266  เหรียญหลวงพอคง (นารโท) วัดธรรมถาวร รุนแรก ป 2491

2267  เหรียญ หลวงพอพลอย  วัดเชิงคีรี  รุนแรก ป 2492 

2268  เหรียญหลวงพอสินธ (ปทุมรัตน) วัดคูขุด รุนแรก ป 2495   

2269  เหรียญ หลวงพอจีต  วัดถํ้าเขาพลู  รุนแรก  ป 2495

2270  เหรียญ หลวงพอจีต  วัดถํ้าเขาพลู  รุนสอง ป 2496 

2271  พระรูปหลอโบราณหลวงพอจีต  วัดถํ้าเขาพลู รุนแรก ป 2496 

2272  พระสมเด็จกําแพงแกว หลวงพอจีต วัดถํ้าเขาพลู 

2273  เหรียญหลวงพอเลื่อน วัดสามแกว รุนแรก  ป 2497  

2274  พระรูปเหมือนปม หลวงพอเลื่อน   วัดสามแกว  รุนแรก

2275  พระสมเด็จดํา หลวงพอเลื่อนวัดสามแกว  ป 2495

2276  เหรียญหลวงพอดํา  วัดทาสุทธาราม   รุนแรก  ป 2497    

2277  เหรียญหลวงพอบาว   วัดเชิงกระ   รุนแรก  ป 2497 

2278  เหรียญพระพุทธชินราชหลังทานเจาคุณธรรมจารีย วัดขันเงิน รุนแรก ป 2498  

2279  พระรูปหลอโบราณทานเจาคุณธรรมจารีย วัดขันเงิน รุนแรก  ป 2504

2280  เหรียญหลวงพอหุน วัดสุวรรณาราม รุนแรก ป 2498

2281  เหรียญหลวงพอแดงพุทโธ    วัดถํ้าเขาเงิน  รุนแรก ป 2499   

2282  เหรียญหลวงพอเคลื่อน  วัดปากนํ้าละแม รุนแรก  ป 2499  

2283  เหรียญหลวงพอผุด วัดวังไผ รุนแรก ป 2499

2284  เหรียญหลวงพอแชม-ชัย วัดนาทุง   รุนแรก  ป 2499

2285  เหรียญหลวงพอรุง  วัดบางแหวน  รุนแรก  ป 2500

2286  เหรียญหลวงพอรุง หลังหลวงพออินทอง  วัดบางแหวน ป 2501                                                                      

2287  พระรูปเหมือนปม หลวงพอรุง  วัดบางแหวน  รุนแรก  ป 2500 

2288  เหรียญหลวงพอเปยก    วัดนาสราง   รุนแรก  ป 2500   

2289  เหรียญหลวงพอเวศ   วัดประเดิม  รุนแรก  ป 2500  

2290  เหรียญหลวงพอจร วัดทายางใต รุนแรก ป 2500 

2291  เหรียญหลวงพอดํา ตาระโก หลังพอปูอิน วัดสุบรรณนิมิตร รุนแรก ป 2500

2292  เหรียญหลวงพอพันธ วัดแหลมยาง ป 2501

2293  พระหลวงพอทวด วัดนวลประดิษฐนภาราม ป 2505 ไมจํากัดพิมพ

2294  เหรียญหลวงพอมุม รุนแรก วัดนาสัก ป 2519

2295  เหรียญหลวงพอมุม วัดนาสัก ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดบานนา ป 2519

2296  เสือหลวงพอมุม วัดนาสัก ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดบานนา ป 2519

2297  รูปหลอหลวงพอหีต วัดเชิงคีรี รุนแรก ป 2513
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2298  เหรียญหลวงพอทอง วัดดอนสะทอน ป 2508

2299  พระขุนแผน รุนเสด็จกลับ หลังดาบไขว ป 2511

2300  เหรียญหลวงพอหีต หลังพระสังกัจจายน วัดนอก รุนแรก

2301  เหรียญหลวงพอหีต วัดนาบุญ รุนแรก ป 2515

2302  รูปหลอหลวงพอหีต วัดนาบุญ รุนแรก ป 2515

2303  พระปดตาจิ๋วมหาลาภ หลวงพอคลอย เนื้อผงทะลุกระดาน วัดถํ้าเขาเงิน ป 2533

2304  เหรียญหลวงพอไสย วัดเทพเจริญ รุนแรก ป 2518

2305  เหรียญหลวงพออิ่ม วัดทาไมลาย รุนแรก ป 2533

2306  เหรียญหลวงพอบุญมา รุนแรก วัดถํ้าโพงพาง ป 2538

2307  เหรียญหลวงพอตุด หายหวง วัด ธรรมถาวร รุนแรก ป 2539

2308  เหรียญหลวงพอโปรง วัดถํ้าพรุตะเคียน รุนแรก ป 2550

2309  พระรูปเหมือนหลวงพอสงฆ วัดเจาฟาศาลาลอย รุนแรก เนื้อดิน (ชุบรัก-ไมชุบรัก) ป 2505

2310  พระรูปหลอโบราณหลวงพอสงฆ วัดเจาฟาศาลาลอย รุนแรก แจกกรรมการ ป 2505

2311  เหรียญหลวงพอสงฆ วัดเจาฟาศาลาลอย รุนแรก ป 2505

2312  เหรียญหลวงพอสงฆ  ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดหาดทรายแกว ป 2502

2313  พระรูปเหมือนปม หลวงพอสงฆ ที่ระลึกงานทอดกฐิน วัดหาดทรายแกว รุนแรก ป 2508

2314  พระรูปเหมือนปม หลวงพอสงฆ  วัดเจาฟาศาลาลอย ป 2509 อักษรนูน

2315  พระรูปเหมือนปม หลวงพอสงฆ  วัดเจาฟาศาลาลอย ป 2509 อักษรจม (ไมจํากัดเนื้อ)

2316  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอสงฆ  วัดเจาฟาศาลาลอย ป 2510 (ไมจํากัดเนื้อ)

2317  เหรียญหลวงพอสงฆ วัดเจาฟาศาลาลอย รุนสอง บล็อกนิยม ป 2511

2318  พระรูปหลอหลวงพอสงฆ วัดเจาฟาศาลาลอย รุนอาบนํ้าแร  ป 2516

2319  พระเนื้อผงผสมขาวกนบาตร หลวงพอสงฆ  วัดเจาฟาศาลาลอย ป 2516

2320  พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพอสงฆ  วัดเจาฟาศาลาลอย รุนแรก ป 2518

2321  พระปดตาพุทธคง หลวงพอสงฆ  วัดเจาฟาศาลาลอย รุนแรก ป 2518

2322  เหรียญหลวงพอสงฆ วัดเจาฟาศาลาลอย สรางอุโบสถวัดบางลึก ป 2518

2323  พระรูปหลอหลวงพอสงฆ วัดเจาฟาศาลาลอย สรางอุโบสถวัดบางลึก ป 2518

2324  พระกริ่งเจาฟา หลวงพอสงฆ  วัดเจาฟาศาลาลอย รุนแรก ป 2519

2325  เหรียญขาวหลามตัด หลวงพอสงฆ วัดเจาฟาศาลาลอย รุนสรางหอฉัน ป 2521

2326  เหรียญขวัญถุง หลวงพอสงฆ วัดเจาฟาศาลาลอย พิมพใหญ ป 2523

2327  เหรียญขวัญถุง หลวงพอสงฆ วัดเจาฟาศาลาลอย พิมพเล็ก ป 2523

2328  เหรียญแปดเหลี่ยมเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ รุนแรก ป 2500

2329  รูปหลอเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ รุนแรก ป 2500

2330  เหรียญเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ วัดโพธิการาม ป 2511

2331  เหรียญเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ บารมีกันภัยผูรักชาติ วัดถํ้าเขาเงิน ป 2511

2332  เหรียญเม็ดแตง เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ วัดถํ้าเขาเงิน ป 2511

2333  เหรียญขาวหลามตัด เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ หนาหนุม ป 2512

2334  เหรียญเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ปากนํ้าตะโก รุนแรก ป 2519

2335  รูปหลอเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ปากนํ้าตะโก รุนแรก ป 2519 พิมพใหญ

2336  รูปหลอเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ปากนํ้าตะโก รุนแรก ป 2519 พิมพเล็ก

2337  เหรียญเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ รุนศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร ป 2535
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2338  พระบูชาหลวงปูสิงห วัดแกวโกรวาราม รุนแรก พ.ศ. 2520

2339  พระบูชาอาจารยจําเนียร วัดถํ้าเสือ รุนแรก เนื้อโลหะ (ฐานเรียบ ชื่อลงยา) พ.ศ. 2529 (ไมจํากัดขนาด)

2340  เหรียญพระครูพินิตติการ (หนู) วัดเขาตอ รุนแรก พ.ศ. 2476

2341  เหรียญพระครูสุเมธี (คง) วัดอาวลึกใต รุนแรก พ.ศ. 2493

2342  เหรียญพระครูวินัยธร (ออน) วัดลําทับ รุนแรก พ.ศ. 2506

2343  เหรียญสองอาจารย  วัดแกวโกรวาราม รุนแรก (บล็อกนิยม สายฝน) พ.ศ. 2515

2344  เหรียญสองอาจารย  วัดแกวโกรวาราม รุนแรก (มีผด) พ.ศ. 2515

2345  พระรูปหลอ หลวงปูสิงห  วัดแกวโกรวาราม รุนแรก พ.ศ. 2525

2346  เหรียญหลวงปูสิงห รุนเจาสัว พ.ศ. 2525 (ไมจํากัดเนื้อ)

2347  เหรียญปลองออย หลวงปูกิ่ม รุนแรก พ.ศ. 2521

2348  เหรียญรูปไข อาจารยจําเนียร  วัดถํ้าเสือ รุนแรก พิมพใหญ พ.ศ. 2519

2349  เหรียญรูปไข อาจารยจําเนียร  วัดถํ้าเสือ รุนแรก พิมพเล็ก พ.ศ. 2519

2350  เหรียญรูปไข อาจารยจําเนียร วัดสุคนธาวาส (ร. มีการันต นิยม) พ.ศ. 2518

2351  เหรียญรูปไข อาจารยจําเนียร วัดสุคนธาวาส (ธรรมดา) พ.ศ. 2518

2352  ภาพกระดาษ ขาว-ดํา อาจารยจําเนียร รุนประกัน พ.ศ. 2510 (ไมจํากัดพิมพ)

2353  พระเนื้อดินเจ็ดปาชา อาจารยจําเนียร วัดถํ้าเสือ พิมพพระรอด  พ.ศ. 2520

2354  พระเนื้อดินเจ็ดปาชา อาจารยจําเนียร วัดถํ้าเสือ พิมพสี่เหลี่ยม  พ.ศ. 2522

2355  พระเนื้อดินเจ็ดปาชา อาจารยจําเนียร วัดถํ้าเสือ รุน น. พิมพซุมกอ พ.ศ. 2523

2356  เหรียญรูปไข อาจารยจําเนียร วัดถาเสือ รุนเจ็ดยอด พ.ศ. 2527 (ไมจํากัดเนื้อ)

2357  เหรียญรูปไข อาจารยจําเนียร วัดถาเสือ รุนเกายอด พิมพใหญ พ.ศ. 2537 (ไมจํากัดเนื้อ)

2358  เหรียญรูปไข อาจารยจําเนียร วัดถาเสือ รุนเกายอด พิมพเล็ก พ.ศ. 2537 (ไมจํากัดเนื้อ)

2359  เหรียญพระครูสุจิณ (ซิ่น) วัดบานนา รุนแรก พ.ศ. 2514

2360  เหรียญหลวงพอรุง วัดนทีมุขาราม รุนแรก พิมพนิยม มีเม็ดตา พ.ศ. 2521

2361  เหรียญทรงระฆัง หลวงพอนุย  วัดสถิตโพธาราม รุนแรก พ.ศ. 2526

2362  เหรียญหลวงพอไข  วัดคลองขนาน รุนแรก พ.ศ. 2512

2363  เหรียญหลวงพอชุม  วัดเหนือคลอง รุนแรก พ.ศ. 2516

2364  เหรียญหลวงพอศิลา  วัดโพธิ์เลื่อน พ.ศ. 2519

2365  เหรียญหลวงพอเถี้ยม  วัดไพรสณฑ พ.ศ. 2527

2366  เหรียญปลองออย หลวงชูสิทธิ์  วัดธรรวุธ รุนแรก พ.ศ. 2528

2367  เหรียญพระเฉงจุยจอซูกง (พระจีน) ศาลเจาเหนือคลอง รุนแรก พ.ศ.2529

2368  พระรูปหลอ พระเฉงจุยจอซูกง (พระจีน) ศาลเจาเหนือคลอง รุนแรก พ.ศ.2556

2369  เหรียญหลวงพอสําเภากง (จูเฉง) วัดคลองทอม รุนแรก พิมพใหญ พ.ศ. 2523 

2370  เหรียญหลวงพอสําเภากง (จูเฉง) วัดคลองทอม รุนแรก พิมพเล็ก พ.ศ. 2523 

2371  พระรูปหลอ หลวงพอชู  วัดบางคราม รุนแรก พ.ศ. 2538

2372  เหรียญหลวงพอหนู  วัดโพธิ์เรียง รุนแรก พ.ศ. 2520
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พระหลวงพอแชม วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต  
โตะที่ 63 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2373  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม พิมพยันตวรรค ป 2486

2374  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม พิมพบล็อคแตก ป 2486

2375  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม พิมพยันตตัง ป 2486

2376  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม พิมพยันตหกแถว ป 2486

2377  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม พิมพสายฝนใหญ (ไมมีกลาก) ป 2486

2378  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม พิมพสายฝนใหญ (มีกลาก) ป 2486

2379  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม พิมพสายฝนเล็ก ป 2486

2380  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม หลังยันต พิมพเสนคอใหญ ป 2497

2381  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม หลังหลวงพอชวง พิมพ ช.ชิด เนื้อทองคํา -เนื้อนาก ป 2497

2382  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม หลังหลวงพอชวง พิมพ ช.ชิด เนื้อเงินลงยา ป 2497

2383  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม หลังหลวงพอชวง พิมพ ช.ชิด เนื้อทองแดง ป 2497

2384  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม หลังหลวงพอชวง พิมพ ช.หาง เนื้อเงินลงยา ป 2497

2385  เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพอแชม พิมพหลวงพอปาน ป 2473

2386  เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพอแชม พิมพหลังเล็บจิก ป 2473

2387  เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพอแชม พิมพยันต (ไมมีกลาก) ป 2497

2388  เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพอแชม พิมพยันตนอย ป 2497

2389  เหรียญเม็ดแตง หลวงพอแชม พิมพหัวกะโหลก ป 2497

2390  พระรูปหลอหลวงพอแชม พิมพหลังคู ป 2506

2391  พระรูปหลอหลวงพอชวง ป 2506

2392  เหรียญเม็ดแตง หลวงพอแชม พิมพ ภ.โคง เนื้อเงินลงยา ป 2506

2393  เหรียญหลวงพอแชมเม็ดแตง พิมพ ภ.โคง เนื้อเงิน ป 2506

2394  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม เนื้อเงินลงยา ป 2510

2395  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม เนื้อเงินลงยา ป 2511

2396  พระรูปหลอหลวงพอแชม พิมพแขนทะลุ เนื้อนวโลหะ ป 2512

2397  พระรูปหลอหลวงพอแชม พิมพแขนทะลุ ตัดชอใหญ (มีกานชอ) ป 2512

2398  พระรูปหลอหลวงพอแชม พิมพแขนทะลุ ตัดชอ ป 2512

2399  พระรูปหลอหลวงพอแชม พิมพแขนทะลุ ฐานสูง ป 2512

2400  พระรูปหลอหลวงพอแชม พิมพแขนทะลุ ฐานธรรมดา ป 2512

2401  เหรียญเม็ดแตง หลวงพอแชม พิมพนิยม หลังขีด เนื้อเงินลงยา ป 2512

2402  เหรียญเม็ดแตง หลวงพอแชม พิมพนิยม หลังขีด เนื้อเงิน ป 2512

2403  พระรูปหลอฉีดหลวงพอแชม พิมพสังฆฏิฉาก ป 2512

2404  พระรูปเหมือนปมหลวงพอแชมหลังเลข 1 พิมพนิยม (มีเล็บ) ป 2512

2405  พระรูปเหมือนปมหลวงพอแชมหลังเลข 1 ป 2512 (ไมจํากัดพิมพ)

2406  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม หลังยันต ป 2512

2407  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม หลังหลวงพอชวง ป 2512
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พระจังหวัดภูเก็ต  
โตะที่ 64 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2408  เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพอแชม ไมจํากัดพิมพ ป 2484

2409  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม พิมพหัวโน ป 2486

2410  เหรียญรูปไข หลวงพอแชม หลังหลวงพอชวง พิมพ ช.ชิด (มีกลาก) ป 2497

2411  เหรียญหลวงพอแชม ไมจํากัดหลัง พิมพสี่แตร ไมจํากัดหลัง ป 2497

2412  เหรียญหลวงพอแชม ไมจํากัดหลัง พิมพเสนคอเล็ก ไมจํากัดหลัง ป 2497

2413  เหรียญหลวงพอแชม พิมพจุดกระโดด ป 2486

2414  พระเนื้อดิน พิมพกลีบบัว วัดฉลอง ไมจํากัดสี

2415  พระสมเด็จวัดฉลอง พิมพใหญ พ.ศ. 2506

2416  พระหลวงพอแชม เนื้อวานรุนแรก พิมพสี่เหลี่ยมพัดยศใหญ ป 2511

2417  พระหลวงพอแชม เนื้อวานรุนแรก พิมพสี่เหลี่ยมพัดยศเล็ก ป 2511

2418  พระหลวงพอแชม เนื้อวานรุนแรก ไมจํากัดพิมพ ป 2511

2419  เหรียญเม็ดแตงลงถม ป 2522

2420  พระรูปเหมือนปมหลวงพอแชม ป 2515 (ไมจํากัดเนื้อ)

2421  เหรียญหลวงพอแชม พิมพใบโพธิ์ เนื้อเงินลงยา ป 2522

2422  เหรียญเม็ดแตงหลวงพอแชม เนื้อเงินลงยา ป 2529

2423  เหรียญเม็ดแตงหลวงพอแชม เนื้อเงินลงยา ป 2535

2424  เหรียญหลวงพอแชม ภ.ป.ร. ป 2526 (ไมจํากัดเนื้อ)

2425  พระรูปหลอหลวงพอปลอด วัดพระนางสราง รุนแรก ป 2469

2426  เหรียญหลวงพอปลอด วัดพระนางสราง รุนแรก ป 2501

2427  เหรียญหลวงพอฉวน วัดกะตะ รุนแรก  ป 2500

2428  เหรียญรูปไขไหวขาง มีสายสิญจน วัดสวางอารมณ (วัดราไวย) พ.ศ. 2501

2429  เหรียญหลวงปูสุภา หลังยันตชายธง รุนแรก ป 2504

2430  พระเสด็จกลับ หลวงปูสุภา รุนแรก พิมพใหญ ป 2506

2431  พระเสด็จกลับ หลวงปูสุภา รุนแรก พิมพเล็ก ป 2506

2432  พระเสด็จกลับ หลวงปูสุภา รุนแรก พิมพพระรอด ป 2506

2433  เหรียญหลวงพอพลับ วัดเชิงทะเล รุนแรก ป 2509

2434  พระรูปหลอหลวงพอพลับ วัดเชิงทะเล รุนแรก ป 2525

2435  เหรียญหลวงพอนิโรธ วัดเจริญสมณกิจ รุนแรก ป 2511

2436  เหรียญหลวงพอบุญมา วัดเก็ตโฮ รุนแรก ป 2515

2437  พระรูปหลอหลวงพอเพรา วัดมงคลนิมิตร ไมจํากัดเนื้อ ป 2516

2438  เหรียญหลวงพอรอด วัดโฆษิตวิหาร ป 2518

2439  พระรูปหลอหลวงพอรอด วัดโฆษิตวิหาร รุนแรก ป 2518

2440  พระรูปหลอหลวงพอหนู วัดทาเรือ รุนแรก เนื้อทองผสม ป 2519

2441  เหรียญหลวงพอหนู วัดทาเรือ รุนแรก (ไมมีกลาก) ป 2520

2442  เหรียญหลวงพอเขี้ยว วัดปาตอง รุนแรก ป 2522
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พระจังหวัดพังงา และ จังหวัดสตูล  
โตะที่ 65 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

2443  เหรียญพระพุทธ วัดประพาศประจิมเขตต จ.พังงา พ.ศ. 2483

2444  เหรียญรูปไข หลวงพอวัดนํ้ารอบ จ.พังงา ป 2510

2445  เหรียญกลม หลวงพอวัดนํ้ารอบ จ.พังงา พ.ศ. 2510

2446  พระรูปเหมือนปม หลวงพอนํ้ารอบ รุนแรก จ.พังงา 

2447  พระรูปเหมือนปม หลวงพอเทือก วัดบอแสน จ.พังงา รุนแรก

2448  พระรูปเหมือนปม หลวงพอเทือก วัดบอแสน จ.พังงา รุนสอง

2449  เหรียญหลวงพอเทือก วัดบอแสน จ.พังงา รุนแรก ( ไมจํากัดเนื้อ )

2450  เหรียญหลวงพอแหวง อาภาคโร รุนแรก พิมพรูปไข วัดคึกคัก จ.พังงา พ.ศ. 2504

2451  เหรียญหลวงพอแหวง อาภาคโร รุนแรก พิมพสี่เหลี่ยม วัดคึกคัก จ.พังงา พ.ศ. 2504

2452  พระผงรูปเหมือนหลวงพอแหวง อาภาคโร รุนแรก วัดคึกคัก จ.พังงา( ไมจํากัดพิมพ )

2453  เหรียญหลวงพอแหวง วัดคึกคัก รุนสอง พ.ศ. 2517 จ.พังงา

2454  เหรียญหลวงพอเชง วัดอินทภูมิ พ.ศ. 2505 จ.พังงา

2455  เหรียญพอตาเขาหลัก รุนแรก พ.ศ.2520

2456  เหรียญหลวงพอเปย วัดนาเตย รุนแรก เนื้ออัลปากา จ.พังงา

2457  เหรียญหลวงพอเปย วัดนาเตย รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ จ.พังงา

2458  เหรียญหลวงพอแดง วัดแร รุนแรก จ.พังงา เนื้ออัลปากา พ.ศ. 2514

2459  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอแดง วัดแร จ.พังงา

2460  เหรียญหลวงพอกลับ วัดสํานักปรุ รุนแรก ยันต ค.คน นิยม พ.ศ. 2499 จ.พังงา

2461  เหรียญหลวงพอกลับ วัดสํานักปรุ รุนแรก ยันต ต. พ.ศ. 2499 จ.พังงา

2462  พระรูปหลอพระครูรักษ วัดโคกสวย รุนแรก พิมพฐานโคง จ.พังงา

2463  พระรูปหลอพระครูรักษ วัดโคกสวย รุนแรก พิมพฐานเหลี่ยม จ.พังงา

2464  เหรียญพระครูรักษ วัดโคกสวย รุนแรก จ.พังงา

2465  เหรียญหลวงพอแหวง วัดเหมืองประชาราม รุนแรก พ.ศ. 2503 จ.พังงา

2466  เหรียญหลวงพอปาน วัดควนนิยม รุนแรก จ.พังงา

2467  พระรูปเหมือนปม หลวงพอปาน วัดควนนิยม รุนแรก จ.พังงา

2468  เหรียญหลวงพอออน วัดลุมพินี รุนแรก พ.ศ. 2529 จ.พังงา

2469  เหรียญหลวงพอเหมือน วัดในโตน รุนแรก พ.ศ. 2520 จ.พังงา

2470  พระรูปเหมือนลอยองค หลวงพอเหมือน วัดในโตน พ.ศ. 2538 จ.พังงา

2471  เหรียญอาจารยชัย  วัดบางเหรียง รุนแรก พ.ศ. 2529 จ.พังงา (ไมจํากัดเนื้อ)

2472  เหรียญหลวงพอพริ้ง วัดหลักแกน รุนแรก พ.ศ. 2545

2473  พระกริ่งปวเรศ วัดประชุมโยธี (กริ่งวัดควน) รุนแรก พ.ศ. 2513 จ.พังงา

2474  เหรียญหลวงพอจิตร วัดบกปุย รุนแรก จ.พังงา

2475  พระรูปเหมือนลอยองค พอทานจิตร วัดบกปุย รุนแรก

2476  เหรียญพระครูเงิน วัดนิคมสโมสร รุนแรก จ.พังงา

2477  เหรียญพระพุทธ วัดชนาธิปเฉลิม พ.ศ. 2483 จ.สตูล เนื้อเงิน

2478  เหรียญพระพุทธ วัดชนาธิปเฉลิม พ.ศ. 2483 จ.สตูล เนื้อทองแดง

2479  เหรียญหลวงพอแกนจันทร วัดชมพูนิมิต พ.ศ. 2516 จ.สตูล

2480  เหรียญพระครูอาทรขันติคุณ (คง) วัดอาทรรังสฤษฎิ์ พ.ศ. 2516 (ไมจํากัดเนื้อ)

2481  เหรียญพอทานเปลี่ยว วัดดุลยาราม รุนแรก พ.ศ. 2514 จ.สตูล (ไมจํากัดเนื้อ)

2482  เหรียญพอทานหวง วัดควนกาหลง รุนแรก พ.ศ. 2541 จ.สตูล
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2483  เหรียญพระครูวิบูลยธรรมสาร  (เพชร)  วัดอัมพวัน รุนแรก   

2484  เหรียญพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร)  วัดวชิรประดิษฐ  รุนแรก  

2485  เหรียญหลวงพอเพชร   วัดศรีเวียง  รุนแรก

2486  เหรียญหลอโบราณ หลวงพอกลอม  วัดโพธาวาส รุนแรก  พ.ศ. 2470

2487  เหรียญปม หลวงพอกลอม วัดโพธาวาส รุนแรก  พ.ศ. 2470 

2488  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอกลอม วัดโพธาวาส  พ.ศ. 2500  (ไมจํากัดพิมพ)

2489  เหรียญพระกสิณ  หลวงพอพัฒน  วัดพัฒนาราม รุนแรก  (ไมจํากัดพิมพ)

2490  พระกสิณหลวงพอพัฒน  วัดพัฒนาราม รุนแรก เนื้อดิน  (ไมจํากัดพิมพ)

2491  เหรียญหลวงพอเทศน  โยธารักษ วัดคอกชาง รุนแรก  พ.ศ.2480

2492  เหรียญโลห  หลวงพอนุย  วัดอัมพาราม รุนแรก  พ.ศ. 2479 (ไมจํากัดเนื้อ)

2493  เหรียญรูปไข หลวงพอนุย วัดอัมพาราม รุนแรก  พ.ศ. 2479 (ไมจํากัดเนื้อ)

2494  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอนุย วัดมวง รุนแรก พิมพหลวงพอ

2495  เหรียญพระครูรัตนวิมล (แบน) วัดทาเคย รุนแรก  เนื้อทองแดง

2496  เหรียญพระครูรัตนวิมล (แบน) วัดทาเคย รุนแรก  เนื้ออัลปากา

2497  เหรียญพระครูรัตนวิมล (แบน) วัดทาเคย  พิมพนะขาด

2498  พระชัยวัฒน หลวงพอสุด วัดหนองหวาย  รุนแรก  พิมพใหญ   

2499  พระชัยวัฒน หลวงพอสุด วัดหนองหวาย  รุนแรก พิมพเล็ก

2500  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอวัฒน  วัดชมพูพนัส รุนแรก พิมพหนาใหญ

2501  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอวัฒน  วัดชมพูพนัส รุนแรก พิมพหนาเล็ก

2502  เหรียญเสมา หลวงพอชม วัดทาไทร รุนแรก

2503  เหรียญหลวงพอคลาย วัดยานปราง รุนแรก

2504  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอคลาย วัดยานปราง รุนแรก พิมพหลอใหญ

2505  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอคลาย วัดยานปราง รุนแรก พิมพตาโปน

2506  เหรียญพระอธิการเชื่อม วัดปราการ รุนแรก เนื้อทองแดงกะไหลทอง

2507  เหรียญพุมขาวบิณฑ หลวงพอพัว เกสโร รุนแรก  ออกวัดเขาราหู  

2508  พระชัยวัฒน (เขาลั่น) หลวงพอพัว เกสโร ออกวัดเขาราหู รุนแรก (ไมจํากัดพิมพ)   

2509  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอพัว วัดบางเดือน รุนแรก พิมพใหญ 

2510  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอพัว วัดบางเดือน รุนแรก พิมพ ร.06 

2511  เหรียญหลวงพอเปยม วัดทุงหลวง รุนแรก 

2512  เหรียญหลวงพอบุญ วัดทุงเตา รุนแรก

2513  เหรียญหลวงพอพรอม วัดคลองฉนวน รุนแรก

2514  เหรียญพอทานคงแกว วัดควนศรี  รุนแรก

2515  พระกรุเนื้อดิน เม็ดกระดุมศรีวิชัย (ไมจํากัดพิมพ)

2516  พระกสิณหลวงพอเผือก วัดพระโยค รุนแรก เนื้อดินผสมผง (ไมจํากัดพิมพ)

2517  เหรียญหลวงพอแดง  วัดแหลมสอ รุนแรก

2518  พระรูปเหมือนปมหลวงพอแดง วัดแหลมสอ รุนแรก

2519  เหรียญพระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง) วัดแจง รุนแรก พ.ศ. 2493 (ไมจํากัดเนื้อ)

2520  เหรียญพระครูสุวัฒนธรรมคุณ  วัดศรีทวีป รุนแรก

2521  เหรียญหลวงพอมี  วัดสําเร็จ รุนแรก

2522  เหรียญหลวงพอพุม  วัดศิลางู รุนแรก พ.ศ. 2493 (ไมจํากัดเนื้อ)
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2523  พระสมเด็จหลวงปูจันทร  วัดโฉลกหลํา พิมพแซยิดเกาชั้น

2524  พระสมเด็จหลวงปูจันทร  วัดโฉลกหลํา พิมพสามชั้นซุมคู

2525  พระสมเด็จหลวงปูจันทร  วัดโฉลกหลํา พิมพใบโพธิ์

2526  เหรียญหลวงพอเพชร  วัดอัมพวัน รุนสอง

2527  เหรียญพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร)  วัดวชิรประดิษฐ  รุน2 (ไมจํากัดเนื้อ)   

2528  เหรียญหลวงพอเพชร   วัดศรีเวียง  บล็อกไมแยงหู

2529  เหรียญหลวงพอเพชร   วัดศรีเวียง  รุนสอง นิยม (ไมมีผด)

2530  เหรียญหลวงพอเพชร   วัดศรีเวียง  รุนสาม พ.ศ. 2506 เนื้ออัลปากา

2531  เหรียญหลวงพอเทศน  โยธารักษ วัดคอกชาง รุน2

2532  เหรียญหลวงพอกลอม  วัดโพธาวาส รุนสอง พ.ศ. 2500 พิมพศูนยขีด (ไมจํากัดเนื้อ)

2533  เหรียญหลวงพอพัฒน  วัดพัฒนาราม พ.ศ. 2505 (ไมจํากัดพิมพ-ไมจํากัดเนื้อ)

2534  พระรูปเหมือน หลวงพอพัฒน  นารโท พ.ศ. 2505 เนื้อวาน  (ไมจํากัดพิมพ)

2535  พระกสิณ หลวงพอพัฒน  นารโท พ.ศ. 2505  เนื้อวาน (ไมจํากัดพิมพ)

2536  เหรียญหลวงพอพัว วัดบางเดือน รุนแรก พ.ศ. 2506  (ไมจํากัดพิมพ-ไมจํากัดเนื้อ)

2537  พระรูปเหมือนหลวงพอพัว วัดบางเดือน รุนแรก เนื้อวาน พ.ศ. 2506 พิมพใหญ

2538  พระรูปเหมือนหลวงพอพัว วัดบางเดือน รุนแรก เนื้อวาน พ.ศ. 2506 พิมพเล็ก

2539  พระกสิณ-นางพญา หลวงพอพัว วัดบางเดือน รุนแรก เนื้อวาน พ.ศ. 2506

2540  เหรียญหลวงพอแดง  วัดวิหาร รุนแรก

2541  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอแดง  วัดวิหาร  (ไมจํากัดพิมพ)

2542  เหรียญเจาพระยาทาขาม  วัดทาขาม รุนแรก พ.ศ. 2519

2543  เหรียญพระสมุหทองพิมพ  วัดหัวสวน รุนแรก (ไมจํากัดพิมพ)

2544  เหรียญหลวงพอขํา วัดหนองไทร  รุนแรก

2545  เหรียญพระครูชลาธรธํารง  วัดบางใหญ  รุนแรก พ.ศ. 2507 (ไมจํากัดเนื้อ)

2546  เหรียญหลวงพอพุม  วัดตรณาราม รุนแรก

2547  เหรียญพุมขาวบิณฑ พระอธิการดวน  วัดแหลมไผ  รุนแรก

2548  เหรียญพระครูกลํ่า  วัดแหลมไผ  รุนแรก พ.ศ. 2498

2549  เหรียญพระอาจารยจํารัส  วัดทาลอน  รุนแรก พ.ศ. 2514

2550  พระขุนแผนผงพรายธาตุ   พระอาจารยจํารัส  วัดทาลอน

2551  เหรียญหลวงพอแบน  วัดแหลมทอง รุนแรก พิมพมีโบว

2552  พระรูปเหมือนปม หลวงพอแบน  วัดแหลมทอง รุนแรก

2553  พระรูปเหมือนพอทานคลาย วาจาสิทธิ์ เนื้อผง ออกวัดกรูด ป 2507 (ไมจํากัดพิมพ)

2554  เหรียญหลวงพอรัตน  วัดกะเปา (เจ็ดชาย) รุนแรก พ.ศ. 2540 (ไมจํากัดเนื้อ)

2555  พระราหู หลวงพอรัตน  วัดกะเปา  รุนแรก พ.ศ. 2538 ไมจํากัดเนื้อ

2556  เสือ หลวงพอรัตน  วัดกะเปา  รุนแรก พ.ศ. 2538 ไมจํากัดเนื้อ

2557  เหรียญหลวงพออั้น  วัดสองพี่นอง รุนแรก

2558  พระรูปเหมือนปม หลวงพอแดง  วัดแหลมสอ รุนสอง

2559  พระรูปหลอโบราณ พระครูสุวัฒน  วัดศรีทวีป รุนแรก

2560  หนุมาน พระครูสุวัฒน  วัดศรีทวีป รุนแรก (ไมจํากัดพิมพ)

2561  เหรียญหลวงปูจันทร  วัดโฉลกหลํา รุนแรก

2562  เหรียญหลวงพอเพชร - หลบ  วัดราษฎรเจริญ รุนแรก
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2563  เหรียญพระพุทธ หลวงพอวัดทาอู  รุนแรก

2564  เหรียญหลวงพอแตง  วัดนันทาราม รุนแรก พ.ศ. 2505 (ไมจํากัดเนื้อ)

2565  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอแตง  วัดนันทาราม รุนแรก

2566  พระปดตาไมแกนจันทรแดง (มหาลาภ) หลวงพอแตง  วัดนันทาราม

2567  ตะกรุด หลวงพอแตง  วัดนันทาราม ประเภทถักเชือก

2568  ตะกรุด หลวงพอแตง  วัดนันทาราม ประเภทไมถักเชือก

2569  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอแบน  วัดทาเคย รุนแรก

2570  เหรียญเสมา หลวงพอแบน ออกวัดพระพรหม (ไมจํากัดเนื้อ)

2571  เหรียญหลวงพอเริ่ม  วัดบางนํ้าจืด รุนแรก 

2572  เหรียญหลวงพอเริ่ม  วัดบางนํ้าจืด รุนสอง พ.ศ. 2536

2573  เหรียญหลวงพอชม  วัดทาไทร รุนสอง (ไมจํากัดเนื้อ)

2574  เหรียญกลม พอทานวรรณ  วัดเขาแกว รุนแรก พ.ศ. 2507

2575  เหรียญหลวงพอจอย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ  รุนแรก พ.ศ. 2500 (ไมจํากัดพิมพ)

2576  เหรียญรูปไข หลวงพอเริ่ม  วัดดอนยาง รุนแรก หลังยันตพุฒซอน

2577  หนุมาน (พญาชิงชัย) หลวงพอถนอม  วัดยางหมู รุนแรก (ไมจํากัดพิมพ)

2578  เหรียญหลวงพอเปยม วัดทุงหลวง รุน2 (ไมจํากัดพิมพ)

2579  พระรูปเหมือน หลวงพอเปยม  วัดทุงหลวง รุนแรก เนื้อวาน พ.ศ. 2506 (ไมจํากัดพิมพ)

2580  พระรูปเหมือนปม หลวงพอเปยม  วัดทุงหลวง รุนแรก พ.ศ. 2510 (ไมจํากัดเนื้อ)

2581  พระรูปเหมือนปม หลวงพอพรอม วัดคลองฉนวน รุนแรก

2582  ภาพถายหลวงพอพรอม วัดคลองฉนวน รุนแรก (อัดกระจกแขวนคอ)

2583  เหรียญหลวงพอทอง  วัดคลองตาล รุนแรก (ไมจํากัดพิมพ)

2584  เหรียญพระครูประจักษวรคุณ วัดสามพัน รุนแรก พ.ศ. 2503

2585  เหรียญหลวงพอทอง  วัดหวยใหญ รุนแรก

2586  เหรียญหลวงพอลอม  วัดบางสวรรค รุนแรก

2587  เหรียญหลวงพอของ  วัดสองแพรก รุนแรก

2588  เหรียญหลวงพอรม  วัดสมัยสุวรรณ (วัดโตรม) รุนแรก

2589  พระรูปเหมือนปม พอทานเจาฟา  วัดทาเรือ รุนแรก

2590  พระรูปเหมือนปม หลวงพอรุม  วัดปลายนํ้า รุนแรก 

2591  ตะกรุดหนังเสือ หลวงพอรุม วัดปลายนํ้า

2592  ตะกรุดหนังเสือ หลวงพอรุม วัดปลายนํ้า  (สายคาดเอว)

2593  พระรูปหลอโบราณ พอทานคลาย วัดสวางประชารมณ รุนแรก

2594  เหรียญหยดนํ้า หลวงพอชื่น วัดในปราบ รุนแรก พ.ศ. 2548

2595  เหรียญไข หลวงพอชื่น วัดในปราบ รุนแรก พ.ศ. 2548 (ไมจํากัดเนื้อ)

2596  เหรียญหลวงพออิ้น  วัดทับใหมพัฒนา รุนแรก พ.ศ. 2548 (ไมจํากัดเนื้อ)

2597  เสือพยัคฆศรีวิชัย  หลวงพออิ้น  วัดทับใหมพัฒนา รุนแรก (ไมจํากัดเนื้อ)

2598  เหรียญหลวงพอขวัญ  วัดทองอาว รุนแรก พ.ศ. 2518

2599  พระรูปเหมือนปม หลวงพอขวัญ วัดทองอาว รุนแรก พ.ศ. 2518

2600  เหรียญหลวงพอสงัด  วัดสวางอารมณ รุนแรก พ.ศ. 2533

2601  เหรียญหลวงพอสงัด  วัดสวางอารมณ รุนสอง พ.ศ. 2544 (ไมจํากัดเนื้อ)

2602  เหรียญโลหหลวงพอสงัด  วัดสวางอารมณ รุน 4 (ไมจํากัดเนื้อ)
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พระจังหวัดสุราษฎรธานี ชุดที่ 4  
โตะที่ 69 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

2603  เหรียญหลวงพอลาน วัดขนาย รุนแรก พ.ศ. 2548 (ไมจํากัดพิมพ)

2604  เหรียญหลอ แจกทาน หลวงพอลาน  วัดขนาย พ.ศ. 2549 (ไมจํากัดเนื้อ)

2605  พระรูปหลอ "มหายันต" หลวงพอลาน  วัดขนาย พ.ศ. 2549 (ไมจํากัดเนื้อ)

2606  พระสังกัจจายน หลวงพอลาน  วัดขนาย พ.ศ. 2550 (ไมจํากัดเนื้อ)

2607  เหรียญหลวงพอลาน  วัดขนาย รุนพิเศษ  พ.ศ. 2551

2608  ไอหรอย พญาควายธนู หลวงพอลาน วัดขนาย พ.ศ. 2553 (เนื้อนวโลหะ-เนื้อสัตตโลหะ)

2609  พระปดตา รวย-ลาน หลวงพอลาน  วัดขนาย พ.ศ. 2555 เนื้อผงพุทธคุณ

2610  เหรียญหลวงพอลาน  วัดขนาย รุนแซยิด 80 พ.ศ. 2555 (ไมจํากัดเนื้อ)

2611  พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพอลาน  วัดขนาย พ.ศ. 2556 (ไมจํากัดเนื้อ)

2612  พระกสิณ หลวงพอเอ็น วัดเขาราหู รุนแรก พ.ศ. 2537 เนื้อวาน

2613  พระแมนางกวัก หลวงพอเอ็น วัดเขาราหู รุนแรก พ.ศ. 2537 เนื้อวาน

2614  เหรียญหลวงพอเอ็น  วัดเขาราหู รุนแรก พ.ศ. 2543 (ไมจํากัดพิมพ-ไมจํากัดเนื้อ)

2615  พระรูปหลอโบราณ หลวงพอเอ็น  วัดเขาราหู รุนแรก พ.ศ. 2544 (ไมจํากัดเนื้อ)

2616  เหรียญหลอโบราณ (ดอกบัวบาน) หลวงพอเอ็น วัดเขาราหู พ.ศ. 2549 (ไมจํากัดเนื้อ)

2617  พระชัยวัฒน ชนะมาร หลวงพอเอ็น วัดเขาราหู เนื้อนําฤกษ พ.ศ. 2552 พิมพใหญ

2618  พระชัยวัฒน ชนะมาร หลวงพอเอ็น วัดเขาราหู เนื้อนําฤกษ พ.ศ. 2552 พิมพเล็ก

2619  พระรูปเหมือนหลวงพอเอ็น อายุ ๗๕ ป เนื้อผงผสมวาน พ.ศ. 2549 (ไมจํากัดพิมพ)

2620  พระรูปหลอลอยองค พระสิวลี หลวงพอเนี่ยม  วัดนํ้าหัก รุนแรก 

2621  ล็อกเกต "สารพัดดี" หลวงพอคลาย วัดจันทาวาส พ.ศ. 2557

2622  เสือ "นะสําเร็จ"  หลวงพอคลาย  วัดจันทาวาส รุนแรก พ.ศ. 2557

2623  พระรูปหลอ ทาวเวสสุวรรณ วัดโพธาวาส พ.ศ.2558 (ไมจํากัดเนื้อ)

2624  เหรียญหลวงพอเผือก วัดทาเคย รุนแรก พ.ศ. 2499

2625  เหรียญหลวงพอแบน วัดทาเคย พิมพหนาแก หนังสือเล็ก พ.ศ. 2505

2626  ล็อกเกตหนาหนุม หลวงพอแบน วัดทาเคย

2627  เหรียญหลวงพอเนียม หลังพอทานรัตทอง วัดบางนํ้าจืด พ.ศ. 2503

2628  พระรูปเหมือนวาน พอทานเนียม วัดบางนํ้าจืด รุนแรก พ.ศ. 2503 

2629  เหรียญหลวงพอวาสน วัดบางนํ้าจืด รุนแรก พ.ศ. 2508

2630  เหรียญหลวงพอชม วัดเวียง รุนแรก เนื้อทองแดง

2631  พระเนื้อผงผสมวาน หลวงพอนุย วัดมวง พิมพพระพุทธ (สามเหลี่ยม)

2632  เหรียญแจกแมครัว หลวงพอนุย  วัดมวง (เหรียญเล็ก) 

2633  เหรียญหลวงพอชู วัดอัมพาราม (วัดมวง) รุนแรก พ.ศ. 2513

2634  เหรียญเสมา พระชยาภิวัฒน ไมจํากัดเนื้อ

2635  เหรียญหลวงพอสมบูรณปยวัฒน (พรอม)  วัดเววน รุนแรก เนื้อทองแดงชุบนิเกิ้ล 

2636  เหรียญหลวงพอสงค  วัดบอมะปริง  รุนแรก

2637  เหรียญกลมพระครูปยธรรมาธาร (ยกนิ่ง) วัดพระพรหม รุนแรก พ.ศ. 2553 เนื้ออัลปากา-ทองแดง

2638  เหรียญหลวงพอเขง วัดจันทราราม รุนแรก (พิมพหลังไมมี พ.ศ.)

2639  เหรียญหลวงพอหีต วัดจันทราราม รุนแรก (พิมพหนาหนุม)

2640  เหรียญเสมาพระธรรมวิโรจน  ออกวัดสารวนาราม ( ทาเพชร ) พ.ศ. 2498

2641  เหรียญกลม หลวงพอแดง วัดแหลมสอ รุนสอง

2642  เหรียญโลหหลวงพอพุม  วัดปากคู พ.ศ. 2500
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พระจังหวัดพัทลุง ชุดที่ 1  
โตะที่ 70 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2643  พระกรุเขาเมืองพัทลุง เนื้อเงิน-เนื้อสัมฤทธิ์

2644  พระปดตาพิมพปน ศิลปะพัทลุง (ไมจํากัดเนื้อ)

2645  พระปดตาวาวจุฬา อาจารยเอียด วัดดอนศาลา

2646  พรปดตามหายันต อาจารยเอียด วัดเขาออ พ.ศ. 2483

2647  พระมหาวานดํา อาจารยเอียด วัดเขาออ พ.ศ. 2483

2648  พระมหาวานขาว อาจารยเอียด วัดเขาออ พ.ศ. 2483

2649  พระปดตาอาจารยปาล วัดเขาออ พิมพมหาลาภ เนื้อโลหะผสม

2650  พระปดตาอาจารยปาล วัดเขาออ พิมพมหาอุตม เนื้อโลหะผสม

2651  พระสังกัจจายน หลวงพอดิษฐ วัดปากสระ พิมพใหญ เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2484

2652  พระสังกัจจายน หลวงพอดิษฐ วัดปากสระ พิมพเล็ก เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2484

2653  พระปดตา หลวงพอดิษฐ วัดปากสระ พิมพโยงกน เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2484

2654  พระปดตา หลวงพอดิษฐ วัดปากสระ พิมพยันตนอน เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2484

2655  พระปดตา หลวงพอดิษฐ วัดปากสระ พิมพมือไขว เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2484

2656  พระปดตา หลวงพอดิษฐ วัดปากสระ พิมพนะลอม เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2484

2657  พระสังกัจจายน หลวงพอดิษฐ ออกวัดปรางชัย เนื้อโลหะผสม

2658  พระกลีบบัว หลวงพอดิษฐ วัดปากสระ เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2484

2659  พระปดตา หลวงพอดิษฐ วัดปากสระ พ.ศ. 2484 (ไมจํากัดพิมพ)

2660  พระสังกัจจายน หลวงพอเหลื่อม วัดนาทอม เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2484

2661  พระปดตา หลวงพอเหลื่อม วัดนาทอม เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2484

2662  พระปดตาวัดปรางหมู เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2484

2663  พระปดตาอาจารยชัย วัดควนปริง เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2484

2664  พระปดตาสอดเขา หลวงพอพลับ วัดชายคลอง พ.ศ. 2484

2665  พระปดตาวัดคูหาสวรรค เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2484

2666  พระปดตา อาจารยเซ็น วัดทามิหรํา พ.ศ. 2484

2667  พระฤาษีอาจารยเซ็น วัดทามิหรํา พ.ศ. 2484

2668  พระสมเด็จ วัดวิหารเบิก 

2669  พระปดตาหลอโบราณ หลวงพอแกว วัดทาสําเภาใต (ไมจํากัดพิมพ-ไมจํากัดเนื้อ)

2670  พระรูปหลอหลวงพอวรรณ วัดรัตนาราม เนื้อทองผสม

2671  พระสังกัจจายนหลวงพอเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก

2672  พระปดตา หลวงพอเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก (ไมจํากัดพิมพ)

2673  พระปดตาสอดเขา หลวงพอเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก

2674  พระขุนแผน หลวงพอเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก

2675  พระฤาษี หลวงพอเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก

2676  นางกวัก หลวงพอเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก

2677  พระปดตาฐานเขียง  หลวงพอเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก



มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 99 

พระจังหวัดพัทลุง ชุดที่ 2  
โตะที่ 71 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2678  พระกริ่งทักษิณชินวโร อาจารยนํา วัดดอนศาลา เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2519

2679  พระรูปหลอ อาจารยนํา วัดดอนศาลา รุนแรก พ.ศ.2519

2680  พระชัยวัฒน พระพุทธนิรโรคันตรายสี่มุมเมือง หนาใหญ พ.ศ. 2511 (ไมจํากัดเนื้อ)

2681  พระชัยวัฒน พระพุทธนิรโรคันตรายสี่มุมเมือง หนาเล็ก พ.ศ. 2511 (ไมจํากัดเนื้อ)

2682  พระกลีบบัว พิมพประทานพร อาจารยนํา วัดดอนศาลา เนื้อดิน (ไมจํากัดพิมพ)

2683  พระปดตาหลวงพอคลาย วัดสุนทราวาส เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2484

2684  พระกริ่งพุทธิธรรธาดา วัดสุวรรณวิชัย พ.ศ.2498

2685  พระปดตาหลวงพเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2528 (ไมจํากัดพิมพ)

2686  พระรูปหลอหลวงพเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก รุนแรก เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2528

2687  พระสังกัจจายน หลวงพเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก รุนแรก เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2528

2688  พระลีลาเกราะเพชร หลวงพอหมุน วัดเขาแดงตะวันออก พิมพหนา หูเดียว-สองหู (ไมจํากัดเนื้อ)

2689  พระลีลาเกราะเพชร หลวงพอหมุน วัดเขาแดงตะวันออก พิมพบาง หนังตะลุง (ไมจํากัดเนื้อ)

2690  พระสมเด็จหลวงพอหมุน วัดเขาแดงตะวันออก หลังรูปเหมือน เนื้อผง

2691  พระหลวงพอหมุน วัดเขาแดงตะวันออก พิมพงบนํ้าออย พระเจาหาพระองค เนื้อวาน

2692  พระรูปเหมือนปม หลวงพอหมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุนแรก พ.ศ. 2516

2693  พระรูปหลอ หลวงพอเล็ก วัดประดูเรียง รุนแรก เนื้อทองผสม พ.ศ. 2527

2694  พระสังกัจจายน หลวงพอเล็ก วัดประดูเรียง รุนแรก เนื้อทองผสม พ.ศ. 2527

2695  พระปดตา หลวงพอเล็ก วัดประดูเรียง รุนแรก เนื้อทองผสม พ.ศ. 2527

2696  พระรูปเหมือนปม หลวงพอคลาย วัดหานโพธิ์ อ.เขาชัยสน รุนแรก

2697  พระรูปเหมือนปม อาจารยเปรม วัดวิหารสูง รุนแรก

2698  เหรียญหลวงพอพอดิษฐ วัดปากสระ รุนแรก พ.ศ. 2500

2699  พระรูปหลอหลวงพอพอดิษฐ วัดปากสระ รุนแรก พ.ศ. 2516

2700  เหรียญหลวงพอดํา วัดหัวหมอน รุนแรก

2701  เหรียญอาจารยเอียด วัดดอนศาลา รุนแรก พ.ศ. 2498 เนื้อเงิน

2702  เหรียญอาจารยเอียด วัดดอนศาลา รุนแรก พ.ศ. 2498 เนื้อทองแดง

2703  เหรียญอาจารยปาล วัดเขาออ รุนแรก พ.ศ. 2519 (ไมจํากัดเนื้อ)

2704  เหรียญพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารยปาล วัดเขาออ พ.ศ. 2521

2705  เหรียญอาจารยนํา วัดดอนศาลา รุนแรก พ.ศ. 2519 บล็อกลาแตก

2706  เหรียญอาจารยนํา วัดดอนศาลา รุนแรก พ.ศ. 2519 บล็อกจีวรจุดหลักผด (บล็อกประสบการณ)

2707  เหรียญอาจารยนํา วัดดอนศาลา รุนแรก พ.ศ. 2519 บล็อกไหลจุด

2708  เหรียญพระราชทานเพลิงศพ อาจารยนํา วัดดอนศาลา พ.ศ. 2520 (ไมจํากัดเนื้อ)

2709  เหรียญปาฏิหารย (เหรียญตนไม) หลวงพอหมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุนแรก พ.ศ. 2508

2710  เหรียญรูปไข หลวงพอหมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุนแรก พ.ศ. 2516

2711  เหรียญแจกแมครัว หลวงพอหมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุนแรก พ.ศ. 2516

2712  พระปรกใบมะขาม หลวงพอหมุน วัดเขาแดงตะวันออก (ไมจํากัดเนื้อ)
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พระจังหวัดพัทลุง ชุดที่ 3  
โตะที่ 72 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2713  เหรียญพระพุทธิธรรมธาดา วัดสุวรรณวิชัย รุนแรก พ.ศ. 2498

2714  เหรียญพระครูรัตนาภิรัตน (แกว) วัดควนปนตาราม รุนแรก พ.ศ. 2499

2715  เหรียญหลวงพอเหลื่อม วัดนาทอม รุนแรก พ.ศ. 2505

2716  เหรียญพระครูศรัทธานุรักษ (วรรณ) วัดรัตนาราม อ.ปากพะยูน

2717  เหรียญพระครูรัตนานุกูล พระอุปชฌาย วัดฝาละมี อ.ปากพะยูน

2718  เหรียญหลวงพอดํา วัดทาแค รุนแรก (ไมจํากัดเนื้อ)

2719  เหรียญหลวงพอทุม วัดควนสามโพธิ์ รุนแรก บล็อก อ ขาด (ไมจํากัดเนื้อ)

2720  เหรียญหลวงพอเล็ก วัดนาประขอ รุนแรก พ.ศ. 2520

2721  เหรียญหลวงพอทองเฒา รุนแรก วัดเขาออ พ.ศ. 2520

2722  เหรียญหลวงพอเล็ก วัดประดูเรียง รุนแรก

2723  เหรียญหลวงพอคง วัดบานสวน รุนแรก พ.ศ. 2516

2724  เหรียญหลวงพอจุล วัดลานแซะ รุนแรก (ตอกดอกจัน-ไมตอกดอกจัน)

2725  พระกริ่งนะมหามงคล อาจารยศรีเงิน วัดดอนศาลา รุนแรก พ.ศ. 2524

2726  พระสมเด็จนะมหามงคล อาจารยศรีเงิน วัดดอนศาลา  พิมพใหญ

2727  พระสมเด็จนะมหามงคล อาจารยศรีเงิน วัดดอนศาลา  พิมพเล็ก

2728  พระปดตานะมหามงคล อาจารยศรีเงิน วัดดอนศาลา  รุนแรก พ.ศ. 2524

2729  พระกริ่งเพชรรัตน อาจารยศรีเงิน วัดดอนศาลา พ.ศ. 2525

2730  พระกลีบบัว ข.อ. อาจารยปาล วัดเขาออ เนื้อดิน พ.ศ. 2500 (ไมจํากัดพิมพ)

2731  พระกลีบบัว หลัง ศ.ล. พระอาจารยวัดเขาออ เนื้อดิน พ.ศ. 2511 (ไมจํากัดพิมพ)

2732  พระผงเทพนิมิต อาจารยชุม ไชยคีรี วัดบรรพตพินิต พิมพนาคปรก พ.ศ. 2496 

2733  พระผงหลวงพอจุล วัดลานแซะ (ไมจํากัดพิมพ)

2734  พระขุนแผน อาจารยชุม ไชยคีรี พ.ศ. 2497

2735  พระยอดขุนพล อาจารยชุม ไชยคีรี พ.ศ. 2497

2736  เหรียญหลวงพอดิษฐ วัดปากสระ นั่งเต็มองค ขอบเต็ม พ.ศ. 2516

2737  เหรียญหลวงพอแกว  วัดโคกโดน รุนแรก พ.ศ. 2528 (ไมจํากัดเนื้อ)

2738  เหรียญหลวงพอทอง  วัดเขาปาเจ รุนแรก (ไมจํากัดพิมพ)

2739  เหรียญหลวงพอเอียด  วัดโคกแยม รุนแรก พ.ศ. 2536

2740  เหรียญหลวงพอเมฆ  วัดประจิมทิศาราม รุนแรก พ.ศ. 2518

2741  เหรียญพระครูการาม (พลับ) วัดชายคลอง รุนแรก พ.ศ. 2536

2742  เหรียญอาจารยศรีเงิน วัดดอนศาลา รุนแรก (ไมจํากัดเนื้อ)

2743  เหรียญหลวงพอคลอย  วัดภูเขาทอง รุนแรก (ไมจํากัดเนื้อ)

2744  เหรียญพระมหาผัน  วัดปาพะยอม รุนแรก

2745  เหรียญหลวงพอรอด วัดควนกรวด รุนแรก พ.ศ. 2517

2746  เหรียญพระพิฆเนศวร  วัดดอนศาลา พ.ศ. 2529

2747  เหรียญพระครูรังสีโสภณ  วัดหารเทา รุน 2 พ.ศ. 2535 (ไมจํากัดเนื้อ)
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พระครูถาวรชัยคุณพอทานหมุน ยโสโร วัดเขาแดงตะวันออก จ.พัทลุง  
โตะที่ 73 คาสงรายการละ 300 บาท (45 รายการ)  

2748  พระปดตานะสามศร เนื้อโลหะผสม ป 2484
2749  พระปดตาพิมพมหาอุด เนื้อโลหะผสม ป 2484
2750  พระปดตาพิมพตะพาบ เนื้อโลหะผสม ป 2505
2751  พระปดตาพิมพโยงกนเล็ก เนื้อโลหะผสม ป 2505
2752  พระลีลาเกราะเพชร หรือพระกําแพงเขยงพิมพบาง เนื้อวาน ป 2484
2753  พระลีลาเกราะเพชร หรือพระกําแพงเขยงพิมพบาง เนื้อโลหะผสม ป 2484
2754  พระลีลาเกราะเพชร หรือพระกําแพงเขยงพิมพหนามีหู 2 หู เนื้อโลหะผสม ป 2484 - 2495
2755  พระลีลาเกราะเพชร หรือพระกําแพงเขยงพิมพหนามีหู 1 ขาง เนื้อโลหะผสม ป 2484 - 2495
2756  พระประจําวัน เนื้อวานครบทุกวัน ป 2484 - 2495
2757  พระเนื้อวาน พิมพพระเจา 5 พระองค ป 2495
2758  พระสังกัจจายน เนื้อวานสีขาว พิมพเล็ก พิมพใหญ ป 2484 - 2495
2759  พระสังกัจจายน เนื้อวานสีดําเทา พิมพเล็ก พิมพใหญ ป 2484 - 2495
2760  ผายันตเขียนมือทุกแบบ
2761  เสือทุกศิลป ทุกแบบ
2762  ปลอกแขน เนื้อโลหะผสม ป 2516
2763  เหรียญพระเจา 5 พระองค รุนแรก ป 2508
2764  พระผงทะลุกระดานพิมพสมเด็จ 9 ชั้น ป 2509
2765  พระผงทะลุกระดานพิมพสี่เหลี่ยม ป 2509
2766  พระผงทะลุกระดานพิมพเกศมงคล ป 2509
2767  พระผงทะลุกระดานพิมพปรกโพธิ์ ป 2509
2768  พระผงทะลุกระดานพิมพพระลีลาจิ๋ว ป 2509
2769  พระผงทะลุกระดานพิมพนางพญาจิ๋ว ป 2509
2770  พระปดตาผงเกสรผสมผงทะลุกระดาน ป 2509
2771  พระผงทะลุกระดานพิมพพระรอด ป 2512
2772  พระสมเด็จผสมผงทะลุกระดานทุกพิมพ ป 2513
2773  พระผงทะลุกระดานพิมพพิเศษหลังยันตพิมพใหญ พิมพกลาง ป 2513
2774  พระผงทะลุกระดานพิมพจันทรลอย ป 2513
2775  พระสมเด็จพิมพคะแนนผสมผงทะลุกระดาน ป 2513
2776  พระบูชารุนแรก เนื้อปูนผสมวาน หนาตัก 8 นิ้ว และพระบูชาเนื้อโลหะผสมขนาดหนาตัก 9 นิ้ว ป 2516
2777  พระรูปเหมือนวาน พิมพซุมกอ ป 2516
2778  พระรูปเหมือนวานลอยองค ป 2516
2779  พระรูปเหมือนปมรุนแรก ทุกพิมพ  ป 2516
2780  เหรียญรูปเหมือนรุนแรก บล็อคสายฝนหนาหลัง ป 2516
2781  เหรียญรูปเหมือนรุนแรก บล็อคหนายาว ป 2516
2782  เหรียญรูปเหมือนรุนแรก บล็อคหนาสั้น ป 2516
2783  เหรียญรูปเหมือนรุนแรก บล็อคแขนโต ป 2516
2784  เหรียญพระเจา 5 พระองคทุกบล็อค ป 2516
2785  เหรียญเสมาเล็กทุกบล็อค ป 2516
2786  พระสมเด็จพุทโธ ผสมเกศาและผงทะลุกระดาน พิมพสามเหลี่ยม ป 2517

2787  พระสมเด็จหลังลายผา และสมเด็จจิ๋วหลังลายผา ป 2517
2788  พระปดตากะลาแกะ ป 2517
2789  รูปถายรุนนะทรงแผนดิน ป 2519
2790  แหวนพิรอดวงเล็ก วงใหญ ป 2521
2791  พระปรกใบมะขาม เนื้อทองเหลืองหรือเนื้อฝาบาตร ป 2522
2792  รูปถายขนาดหอยคอ รุนฉลองพัดยศ ป 2525
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พระหลวงพอลอย วัดทาดินแดง จ. พัทลุง ทั่วไป  
โตะที่ 74 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

2793  เหรียญรุนแรก เจริญพรบน เนื้อเงิน ป 2558

2794  เหรียญรุนแรก เจริญพรบน เนื้อนวะ ป 2558

2795  เหรียญรุนแรก เจริญพรบน เนื้อฝาบาตร ป 2558

2796  เหรียญรุนแรก เจริญพรบน เนื้อทองแดง ป 2558

2797  เหรียญรุนแรก เจริญพรบน เนื้อทองแดงไมมีโคต ป 2558

2798  เหรียญพอทานลอย รุนเจริญพรลาง ไมจํากัดเนื้อ ป 2561

2799  เหรียญหลอโบราณ ไมจํากัดเนื้อ ป 2561

2800  เหรียญ รุนเศรษฐี เนื้อเงิน

2801  เหรียญ รุนเศรษฐี ไมจํากัดเนื้อ

2802  เหรียญ รุนเศรษฐี เนื้อตะกั่วแชนํ้ามนต

2803  เหรียญไหวขาง เนื้อทองคํา

2804  เหรียญไหวขาง เนื้อเงิน

2805  เหรียญไหวขาง เนื้อนวะหนากากเงิน

2806  เหรียญไหวขาง เนื้อนวะ

2807  เหรียญไหวขาง เนื้อตะกั่วพิเศษกรรมการ

2808  เหรียญไหวขาง เนื้อฝาบาตร

2809  พระปดตาหลอโบราณ ไมจํากัดเนื้อ ป 2561

2810  เหรียญเสมา เนื้อเงิน ไมจํากัดพิมพ

2811  เหรียญเสมา ไมจํากัดเนื้อ-ไมตัดปก

2812  เหรียญหลอพระพรหม รุนสุภัทรธาดา ไมจํากัดเนื้อ

2813  เหรียญพุทธมงคล เนื้อเงิน หนากากทองคํา

2814  เหรียญพุทธมงคล เนื้อเงิน

2815  เหรียญพุทธมงคล เนื้อนวะ

2816  เหรียญพุทธมงคล เนื้อฝาบาตร

2817  เหรียญพุทธมงคล เนื้อเงิน ลงยา

2818  เหรียญพุทธมงคล เนื้อทองแดง แชนํ้ามนต

2819  เหรียญรุน ลาภยศ เนื้อเงิน

2820  เหรียญรุน ลาภยศ เนื้อนวะหนากากเงิน

2821  เหรียญรุน ลาภยศ เนื้อนวะ

2822  เหรียญรุน ลาภยศ เนื้อฝาบาตร

2823  เหรียญรุน ลาภยศ เนื้อทองแดงแชนํ้ามนต

2824  เหรียญนํ้าเตา รุนปลดหนี้ ไมจํากัดเนื้อ

2825  หลวงพอทวดหลังสิงห ไมจํากัดเนื้อ

2826  พระขุนแผน รุนแซยิด 82 ป เนื้อวาน

2827  พระหลวงปูทวด รุนเจริญทรัพย เนื้อวาน

2828  พระหลวงปูทวด รุนกันภัย เนื้อวาน ป 2560

2829  พระหลวงปูทวด เนื้อวาน ไมจํากัดพิมพ

2830  พญาสิงห รุนบันดาลทรัพย

2831  ล็อกเก็ต ไมจํากัดพิมพ ป 2561

2832  ตะกรุด รุนแซยิด 82 ป ไมจํากัดเนื้อ
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พระจังหวัดตรัง ชุดที่ 1  
โตะที่ 75 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2833  เหรียญหลวงพอวัน มะนะโส  วัดประสิทธิชัย  รุนแรก ป 2487

2834  เหรียญหลวงพอวัน มะนะโส วัดประสิทธิชัย  รุนสอง ป 2498

2835  เหรียญหลวงพอเอียด วัดหนองชางแลน รุนแรก ป 2492

2836  เหรียญหลวงพอเอียด วัดหนองชางแลน รุนสอง

2837  เหรียญหลอหลวงพอดวน (พระครูวิสาลสีลคุณ) วัดควนธานี  รุนแรก ไมจํากัดพิมพ ป 2488

2838  เหรียญหลวงพอแสง วัดคลองนํ้าเจ็ด รุนแรก ป 2498

2839  เหรียญหลวงพอนิ่ม วัดไทรทอง รุนแรก

2840  เหรียญหลวงพอวัน มะนะโส วัดประสิทธิชัย รุนสาม ไมจํากัดเนื้อ ป 2503

2841  เหรียญหลวงพอวัน มะนะโส วัดประสิทธิชัย ป 2516

2842  เหรียญยันตกลมหลวงพอแดง วัดหวยยอด รุนแรก ป 2495

2843  เหรียญจอบหลวงพอแกสีทันดร วัดนาทาม รุนแรก ป 2506

2844  เหรียญหลวงพอแดง วัดยอทอง รุนแรก ป 2506

2845  เหรียญหลวงพอปลอด วัดเขาพระวิเศษ รุนแรก ป 2512

2846  เหรียญหลวงพอสุด วัดไมฝาด รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ ป 2512

2847  เหรียญหลวงพอเอียด วัดทุงหินผุด รุนแรก จมูกไมแตก ป 2516

2848  เหรียญหลวงพอเอียด วัดทุงหินผุด รุนแรก จมูกแตก ป 2516

2849  เหรียญหลวงพอเดี้ยม วัดทุงนา รุนแรก ป 2516

2850  เหรียญหลวงพอปาน วัดนํ้าผุด รุนแรก ป 2516

2851  เหรียญหลวงพออินทร วัดยานซื่อ รุนแรก ป 2516

2852  เหรียญหลวงพอสุข วัดลําภูรา รุนแรก ป 2517

2853  เหรียญพอแกเงิน วัดทาพญา รุนแรก ป 2519

2854  พระรูปเหมือนปมลอยองค หลวงพอทวด วัดควนวิเศษ รุนแรก ป 2506

2855  พระรูปเหมือนปมหลวงพอวัน มะนะโส วัดประสิทธิชัย รุนแรก ป 2503

2856  พระรูปเหมือนปมหลวงพออินทร วัดยานซื่อ รุนแรก 

2857  พระหลวงพอทวดเนื้อวาน วัดควนวิเศษ พิมพใหญ ป 2506

2858  พระหลวงพอทวดเนื้อวาน วัดควนวิเศษ พิมพเล็ก ป 2506

2859  พระเนื้อวานวัดควนวิเศษ ไมจํากัดพิมพ ป 2506

2860  พระขุนแผนพิมพโหงพราย วัดควนนาแค รุนแรก

2861  พระขุนแผนพิมพพรายกุมาร วัดควนนาแค รุนแรก

2862  พระเนื้อวาน วัดควนนาแค รุนแรก ไมจํากัดพิมพ

2863  พระเนื้อวาน หลวงพอสีทันดร วัดนาทาม ไมจํากัดพิมพ ป 2506

2864  พระรูปหลอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ รุน กต1 ป 2517

2865  เหรียญกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ รุน กต1 ป 2517

2866  เหรียญพระพุทธ วัดตันตยาภิรมณ รุนแรก ป 2500

2867  เหรียญหลวงพอชวน วัดตันตยาภิรมย รุนแรก ป 2500
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พระจังหวัดตรัง ชุดที่ 2  
โตะที่ 76 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2868  เหรียญลายฉลุหลวงพอรุง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุนแรก ป 2524

2869  พระพิมพหยดนํ้าหลวงพอรุง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุนแรก ป 2524

2870  เหรียญเม็ดแตงหลวงพอรุง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุนแรก ป 2524

2871  เหรียญลายกนกหลวงพอรุง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุนแรก ป 2524

2872  เหรียญปูลบ ทวิสุวรรณ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุนแรก ป 2505

2873  พระหลวงพอทวด เนื้อวานผสมผง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุนแรก ป 2502

2874  พระขุนแผนเนื้อผง พิมพใหญ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุนแรก ป 2505

2875  พระกริ่งรุงเรืองหลวงพอรุง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส เนื้อทองผสม  ป 2536

2876  เหรียญหลวงพอลอง วัดนาปอ รุนแรก

2877  เหรียญหลวงพอหมุน วัดควนขัน รุนแรก ป 2512

2878  เหรียญหลวงพอแสง วัดคลองนํ้าเจ็ด รุนสอง 2512

2879  สมเด็จไพตอง หลวงพอแสง วัดคลองนํ้าเจ็ด

2880  เหรียญหลวงพอวัน มะนะโส วัดประสิทธิชัย ป 2530

2881  เหรียญหลวงมั่ง วัดนาเมืองเพชร รุนแรก ป 2520

2882  เหรียญหลวงพอพุม วัดนํ้าผุดใต รุนแรก ป 2520

2883  เหรียญหลวงพอหับ วัดหนองชางแลน รุนแรก ป 2521

2884  เหรียญหลวงพอวิน วัดเขากอบ รุนแรก ป 2513

2885  เหรียญหลวงพอคลิ้ง วัดนาทาม รุนแรก ป 2521

2886  เหรียญหลวงพอแสง วัดถํ้าพระพุทธโกษีย บล็อคเรแบน รุนแรก ป 2522

2887  เหรียญหลวงพอแสง วัดถํ้าพระพุทธโกษีย บล็อกชามัง รุนแรก ป 2522

2888  พระรูปหลอหลวงพอแสง วัดถํ้าพระพุทธโกษีย รุนแรก ป 2536

2889  รูปหลอฤๅษีหลวงพอแสง วัดถํ้าพระพุทธโกษีย รุนแรก

2890  เหรียญอาจารยหนู วัดแจง รุนแรก ป 2523

2891  เหรียญหลวงพอกาแกวการาม วัดสาริกา รุนแรก ป 2521

2892  เหรียญหลวงพอพรอม วัดกะชอง รุนแรก ป 2535

2893  เหรียญหลวงพออัด วัดหนักแบก รุนแรก

2894  เหรียญหลวงพออรรถ วัดไสกลวย รุนแรก

2895  เหรียญหลวงพอแดง วัดควนวิไล รุนแรก ป 2535

2896  เหรียญหลวงพอแปลก วัดปากปรน รุนแรก

2897  เหรียญพระครูอดุลยคุณาธาร วัดโคกหลอ 6 ใหญ  รุนแรก ป 2542

2898  เหรียญพระครูอดุลยคุณาธาร วัดโคกหลอ 6 เล็ก 

2899  เหรียญพระครูอดุลยคุณาธาร รุนใหไดสมปรารถนา วัดโคกหลอ ไมจํากัดเนื้อ ป 2550

2900  เหรียญพระครูอดุลยคุณาธาร รุนเลื่อนสมณศักดิ์ วัดโคกหลอ ไมจํากัดเนื้อ ป 2553

2901  เหรียญหลวงพอเงื่อม วัดกมลศรี รุนแรก 2533

2902  เหรียญพระครูโชติ วัดเขาปูน  รุนแรก
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พระอาจารยประสูติ วัดถํ้าพระพุทธโกษีย (ในเตา) จ.ตรัง  
โตะที่ 77 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

2903  พระผงวานดวงตราพลังจักรวาล รุนสองคาบสมุทร ป ๔๘ ไมจํากัดเนื้อ 

2904  เหรียญดวงตราพลังจักรวาล รุนกฐิน ๕๑ ไมจํากัดเนื้อ 

2905  เหรียญดวงตราพลังจักรวาล รุนกฐิน ๕๑ ติดหนากาก ไมจํากัดเนื้อ 

2906  ๗ นารีพันหลัก เนื้อโลหะ รุนแรก ป ๕๐ ไมจํากัดเนื้อ 

2907  ๗ นารีพันหลัก รุน ๒ พิมพเล็ก ป ๕๑ ไมจํากัดเนื้อ 

2908  ๗ นารีพันหลัก เนื้อผงวาน รุน ๓ ป ๕๒ 

2909  เหรียญเมตไตรพรหม รุนกฐิน ๕๑ ไมจํากัดเนื้อ 

2910  ๗ นารีพันหลัก รุนมงกุฎนาง ป ๕๘ พิมพใหญ ไมจํากัดเนื้อ 

2911  ๗ นารีพันหลัก รุนมงกุฎนาง ป ๕๘ พิมพเล็ก ไมจํากัดเนื้อ 

2912  พระผงขุนแผนเจ็ดนารีพันหลัก รุนแรก ป ๕๘ ไมจํากัดเนื้อ/ไมจํากัดตะกรุด 

2913  พระผงขุนแผนเจ็ดนารีพันหลัก เนื้อผง พิมพเล็ก รุน๒ ป ๕๘ ไมจํากัดเนื้อ/ไมจํากัดตะกรุด 

2914  พระผงขุนแผนเจ็ดนารีพันหลัก เนื้อโลหะ พิมพเล็ก รุน๒ ป ๕๘ ไมจํากัดเนื้อ 

2915  หลวงปูทวด หลอลอยองค รุนพญาเสือนอนกิน ป ๕๖ ไมจํากัดเนื้อ 

2916  เหรียญเสมาหลวงปูทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด รุนโพธิสัตโต ป ๕๒ ไมจํากัดเนื้อ 

2917  พระกริ่งโพธิสัตโต รุนกฐิน ๕๒ รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ 

2918  เหรียญอาจารยประสูติ ปยธัมโม รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ 

2919  เศียรหลอฤาษีทานสมภาร ไมจํากัดเนื้อ 

2920  เหรียญหลอพญาราหูดูดทรัพย ป ๕๑ ไมจํากัดเนื้อ 

2921  หนากากตาพรานบุญ รุนคงฤทธิ์ ป ๕๘ ไมจํากัดเนื้อ 

2922  เหรียญพญาเสือนอนกิน รุนแรก ตอกโคช "ไดเปน" ป ๔๙ ไมจํากัดเนื้อ 

2923  เหรียญพญาเสือนอนกิน รุนเลื่อนสมณศักดิ์ ตอกโคช "ไดเลื่อน" ป ๕๓ ไมจํากัดเนื้อ 

2924  กุมารเทพมหามงคล๙ รุนไหวครู ป ๕๔ รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ 

2925  หุนพยนตมงคล๙ อาจารยประสูติ แบบถักเชือก ยุคแรก/ไมจํากัดตะกรุด 

2926  หุนพยนตมงคล๙ อาจารยประสูติ ไมจํากัดรุน/ไมจํากัดเนื้อ 

2927  หุนพยนตเกายอด นักเลงโต ป ๕๙ ไมจํากัดเนื้อ 

2928  ปดตาหนุมาน เนื้อโลหะ ไมจํากัดรุน/ไมจํากัดเนื้อ 

2929  หุนพยนต รุนมหาเวทยเจตภูติพราย ป ๖๐ ไมจํากัดเนื้อ 

2930  พระผงพิมพขุนแผนซุมเรือนแกว รุนมหาเวทยเจตภูติพราย ป ๖๐ ไมจํากัดหนากาก 

2931  นางกวักมโนราห ขนาดหอยคอ รุนไหวครู ป ๕๔ ไมจํากัดพิมพ/ไมจํากัดเนื้อ 

2932  เหรียญพญาเสือนอนกิน ขนาด ๒.๗ ซม. รุน เสาร๕พญาเสือเฒา ไมจํากัดเนื้อ 

2933  เหรียญพญาเสือนอนกิน ขนาด ๑.๕ ซม. รุน เสาร๕พญาเสือเฒา ไมจํากัดเนื้อ 

2934  รูปหลอลอยองคพญาเสือเฒา รุน เสาร๕พญาเสือเฒา ไมจํากัดเนื้อ 

2935  ลูกปดสุริยเทพ ป ๕๒ ไมจํากัดเนื้อ/ไมจํากัดสี 

2936  พระปดตา พิมพเด็กในครรภ ปดทอง ไมจํากัดเนื้อไมมงคล 

2937  วัวธนู พญาโคศุภราช ขนาด ๓ ซ.ม. ป ๕๑ 

2938  รูปหลอลอยองคพระฤาษีคฤหบดี เนื้อโลหะ 

2939  พระเนื้อผงโนราหหนาทอง ปดทองนําฤกษ ตะกรุดทองคําคู 

2940  พระเนื้อผงโนราหหนาทอง รวมเนื้อผงวาน ปดทอง/ปดทองในพิมพ ไมจํากัดตะกรุด 

2941  ล็อกเก็ตอาจารยประสูติ รุน บารมีไหวครู ๕๑ 

2942  ล็อกเก็ตอาจารยประสูติ รุน พญาเสือเฒา
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พระจังหวัดสงขลา ยอดนิยม ชุดที่ 1  
โตะที่ 78 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

2943  เหรียญพระพุทธชินราช  วัดเจดียงาม รุนแรก 2472 (ไมจํากัดเนื้อ)

2944  เหรียญพระอุปชฌายเสน  วัดเกษมรัตน(กะเสะ) รุนแรก 2476

2945  เหรียญหลวงพอจันทร วัดแหลมวัง รุนแรก 2498

2946  เหรียญหลวงพอมหาลอย วัดแหลมจาก รุนแรก 2498

2947  เหรียญพระครูปราการศิลประกิจ(อ.จูลิ่ม) วัดบางทีง รุนแรก 2482 (ไมจํากัดเนื้อ)

2948  เหรียญหลวงพอคง วัดธรรมโฆษณ รุนแรก 2499

2949  เหรียญหลวงพอยอด วัดอาวบัว รุนแรก 2499

2950  เหรียญหลวงพอเฟอง วัดคงคาเลียบ รุนแรก 2502 (ไมจํากัดเนื้อ)

2951  เหรียญหลวงพอเสง วัดแหลมทราย รุนแรก 2502

2952  เหรียญหลวงพอตุด วัดสามี (พิมพครึ่งองคไมมีผด)

2953  เหรียญหลวงพอยัง วัดหวยลาด รุนแรก 2507

2954  เหรียญหลวงพอสงค วัดคงคาวดี รุนแรก 2509 (พิมพ ณ. เสมอบา)

2955  เหรียญหลวงพอสีแกว วัดไทรใหญ รุนแรก 2513

2956  เหรียญหลวงพอพรหม วัดนํ้าขาวใน รุนแรก 2513

2957  เหรียญคงหนา-คงหลัง พิมพเสมา รุนแรก 2528 (ไมจํากัดเนื้อ)

2958  เหรียญคงหนา-คงหลัง พิมพหยดนํ้า รุนแรก 2528 (ไมจํากัดเนื้อ)

2959  พระปดตาหลวงพอสีแกว วัดไทรใหญ เนื้อโลหะ

2960  พระปดตาหลวงพอสีแกว วัดไทรใหญ เนื้อโลหะ (พิมพเบาประกบ)

2961  พระปดตาหลวงพอคง วัดธรรมโฆษณ พิมพหลังยันต (ไมจํากัดพิมพ)

2962  พระปดตาหลวงพอคง วัดธรรมโฆษณ พิมพขาวตมมัด (ไมจํากัดพิมพ)

2963  พระปดตาหลวงพอเสง วัดแหลมทราย รุนแรก

2964  พระกริ่งหลวงพอเสง วัดแหลมทราย รุนแรก พิมพฐานสูง

2965  พระกริ่งหลวงพอเสง วัดแหลมทราย รุนแรก พิมพฐานเตี้ย

2966  พระปดตาวัดบอทรัพย (ไมจํากัดพิมพ)

2967  พระหลอวัดบอทรัพย (ไมจํากัดพิมพ)

2968  พระปดตาวัดชัยมงคล

2969  พระซุมกอหลังยันต วัดชัยมงคล

2970  พระปดตาหลวงพอชู วัดดีหลวงนอก (ไมจํากัดพิมพ)

2971  พระปดตาหลวงพอแดง วัดทาแซ รุนแรก 2528

2972  พระสวนกลับ วัดโพธิ์

2973  รูปเหมือนปม หลวงพอเรือง วัดหัววัง รุนแรก 2512 (ไมจํากัดพิมพ)

2974  รูปเหมือนปม หลวงพอรุง วัดรามแกว รุนแรก 2512

2975  รูปหลอหลวงพอคง วัดโลการาม รุนแรก 2518 (ไมตอกเลข2)

2976  พระปดตาเนื้อผงวานหลวงพอสีแกว วัดไทรใหญ รุนแรก

2977  พระพุทธชินราชหลวงพอเฟอง วัดคงคาเลียบ รุนแรก ฟ.ลึก

2978  พระพุทธชินราชหลวงพอเฟอง วัดคงคาเลียบ รุนแรก เนื้อดินดิบ

2979  พระปางลีลา 25 พุทธศตวรรษ หลวงพอฮก วัดทาขาม รุนแรก

2980  พระปางลีลา 25 พุทธศตวรรษ หลวงพอฮก (กรุวัดคอหงส)

2981  พระผงรูปเหมือน หลวงพอสงค วัดคงคาวดี รุนแรก 2506

2982  พระผงรูปเหมือน หลวงพอคง วัดบอทอง 2516
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พระจังหวัดสงขลา ยอดนิยม ชุดที่ 2  
โตะที่ 79 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

2983  เหรียญหลวงพอจุล วัดบอแดง รุนแรก 2503 (พิมพนิยม 3 ชาย)

2984  เหรียญหลวงพอหอม วัดคูเตา รุนแรก 2504

2985  เหรียญหลวงพอทวด วัดตนเลียบ รุนแรก 2505

2986  เหรียญหลวงพอทวด วัดดีหลวง รุนแรก 2505

2987  เหรียญหลวงพอจันทร วัดแหลมวัง รุนสอง 2505

2988  เหรียญหลวงพอคลาย มูลนิธิทงเซียเซี่ยงตึ๊ง 2505 (ไมจํากัดเนื้อ)

2989  เหรียญหลวงพอตุด วัดสามี (นั่งเต็มองคเนื้ออัลปากา)

2990  เหรียญหลวงพอสีมั่น วัดหวยลาด รุนแรก 2509 (ไมจํากัดเนื้อ)

2991  เหรียญหลวงพอคง วัดธรรมโฆษณ 2509 (ไมจํากัดเนื้อ)

2992  เหรียญหลวงพอคง วัดโลการาม 2518 (รูปไข)

2993  เหรียญหลวงพอคง วัดธรรมโฆษณ 2519 (กันภัย)

2994  เหรียญหลวงพอเงิน วัดดอนยายหอม (ออกวัดเกาะเสือ) 2512

2995  เหรียญหลวงพอซุน วัดบางทีง รุนแรก 2515

2996  เหรียญหลวงพอจุล วัดปากจา รุนแรก 2516

2997  เหรียญหลวงพอเดิม วัดเชิงแสเหนือ(เอก) รุนแรก 2517

2998  เหรียญหลวงพอโตก วัดใหญ รุนแรก 2517

2999  เหรียญหลวงพอภัทร วัดโคกสูง รุนแรก 2518 (ไมจํากัดเนื้อ)

3000  เหรียญหลวงเล็ก วัดจุมปะ รุนมหาอุตม 2519 (ไมจํากัดเนื้อ)

3001  เหรียญหลวงพอแอบ วัดปากนํ้า รุนแรก 2519 (ไมจํากัดเนื้อ)

3002  เหรียญสมเด็จเจาเกาะยอ วัดโคกเบี้ยว รุนแรก 2521 (บล็อกมือชิด)

3003  เหรียญหลวงพอเหลือ วัดประดูหอม รุนแรก 2516 (ไมจํากัดพิมพ)

3004  เหรียญหลวงพอรวง วัดศาลาโพธิ์ รุนแรก 2523

3005  เหรียญพระพิฆเนศ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย รุนแรก 2525 (ไมจํากัดเนื้อ)

3006  เหรียญหลวงพอแดง วัดทาแซ รุนแรก 2526 (บล็อกสายฝน)

3007  เหรียญไตฮงกงโจวซือ มูลนิธิทงเซียเซี่ยงตึ๊ง 2529 (ไมจํากัดเนื้อ)

3008  เหรียญหลวงพอซื่อ วัดบอดาน รุนแรก 2530

3009  เหรียญหลวงพอจิต วัดควนจง รุนแรก 2538 (ไมจํากัดเนื้อ)

3010  พระซุมกอ วัดแหลมทราย

3011  พระหลอโบราณพระพุทธชินราช วัดโคกสมานคุณ 2506

3012  รูปหลอหลวงพอแกว วัดประตูไชย รุนแรก 2505

3013  รูปหลอหลวงพอเหลือ วัดประดูหอม รุนแรก

3014  รูปเหมือนปมปราบภัยแหลมทอง หลวงพอจันทรแกว วัดเลียบ 2506

3015  รูปหลอหลวงพอจันทร วัดแหลมวัง รุนแรก 2522 (ไมจํากัดพิมพ)

3016  รูปหลอหลวงพอเล็ก วัดจุมปะ รุนแรก 2523 (ไมจํากัดพิมพ)

3017  รูปหลอพระพิฆเนศ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย รุนแรก 2525

3018  รูปหลอหลวงพอแปลง วัดควนลัง รุนแรก 2539

3019  พระเนื้อวานหลวงพอรัศมี วัดปรางคแกว รุนแรก (ไมจํากัดพิมพ)

3020  พระสมเด็จหลวงพอภัทร วัดโคกสูง รุนแรก 2518

3021  พระปดตาหลวงพอกลอม วัดหูแร รุนแรก 2514 (ไมจํากัดพิมพ)

3022  พระปางลีลา 25 พุทธศตวรรษ หลวงพอฮก วัดทาขาม รุนสอง 2525
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พระหลวงพอปลอด วัดหัวปา จ.สงขลา  
โตะที่ 80 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

3023  รูปเหมือนปมหลวงพอปลอด รุนแรก ป 2512

3024  รูปเหมือนปมหลวงพอปลอด รุนสอง ไมจํากัดพิมพ ป 2518

3025  รูปเหมือนเสารหารัดประคต รุน 3 ไมจํากัดเนื้อ ป 2536

3026  รูปเหมือนรุน 4 ไมจํากัดเนื้อ ป 2536

3027  เหรียญหลวงพอปลอด รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ ป 2518

3028  เหรียญหลวงพอปลอด พัดยศ ป 2528

3029  เหรียญหลวงพอปลอดเสารหา ไมจํากัดเนื้อ ป 2536

3030  เหรียญหลวงพอปลอด รุนควายขวิด ป 2538

3031  หลวงพอปลอด พิมพพระพุทธใหญ

3032  หลวงพอปลอด พิมพพระพุทธเล็ก

3033  หลวงพอปลอด พิมพพุทธกวัก

3034  หลวงพอปลอด พิมพอาจารยคง เนื้อช็อคโกแลต ไมจํากัดพิมพ

3035  หลวงพอปลอด พิมพอาจารยคง เนื้อวานผสมชันโรง

3036  หลวงพอปลอด พิมพอาจารยคง เนื้อวานยา

3037  หลวงพอปลอด พิมพอาจารยคง เนื้อนํ้าตาล ป 2519

3038  หลวงพอปลอด พิมพอาจารยคง ไมจํากัดเนื้อ ป 2536

3039  หลวงพอปลอด พิมพเล็บมือ เนื้อวานผสมชันโรง

3040  หลวงพอปลอด พิมพเล็บมือ เนื้อวานทาชันโรง

3041  หลวงพอปลอด พิมพเล็บมือ เนื้อวานยา

3042  หลวงพอปลอด พิมพลอยองค

3043  นางกวักหลวงพอปลอด พิมพโบราณ มงกุฎ

3044  นางกวักหลวงพอปลอด พิมพโบราณ มวยยาว

3045  นางกวักหลวงพอปลอด พิมพโบราณ มวยสั้น

3046  นางกวักหลวงพอปลอด พิมพโบราณ ถือถุง

3047  นางกวักหลวงพอปลอด พิมพนิยม ทาบรอนดทอง

3048  นางกวักหลวงพอปลอด พิมพนิยม เนื้อผงนํ้ามัน

3049  นางกวักหลวงพอปลอด พิมพนิยม วานสบูเลือด

3050  นางกวักหลวงพอปลอด พิมพนิยม วานผสมชันโรง

3051  นางกวักหลวงพอปลอด พิมพนิยม วานยา

3052  ตะกรุดทิศมร ยันต ทศชาติ

3053  ตะกรุดทิศมร ยันต จันทรเพ็ญ

3054  ตะกรุดทิศมร ยันต พระโพธิสัตย

3055  ตะกรุดทิศมร ยันต ตรีนิสิงเห

3056  ตะกรุดทิศมร ยันต มหาลาภ

3057  ตะกรุดชุด (ไมจํากัดยันต)

3058  ผายันต รวมยันต

3059  เสื้อยันต

3060  ผายันต ทศชาติ

3061  ผายันต พระโพธิสัตย

3062  ผายันต นางกวัก
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วัตถุมงคล พระอาจารยคลังแสง ที่พักสงฆเขากุฏิ  เกาะยอ  จ.สงขลา  
โตะที่ 81 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

3063  เหรียญหลวงปูทวด หลัง 4 สมเด็จ ไมจํากัดเนื้อ Rian’s Lung Phor Tuad With 4 Somdet  (Roon 1)

3064  เหรียญหลวงปูทวด  พิมพเสมา ไมจํากัดรุน Rian’s Lung Phor Tuad Phim  seime (All Roon )

3065  เหรียญหลวงปูทวด กันภัย ป 55 พิมพเล็ก ไมจํากัดเนื้อ Rian’s Lung Phor Tuad  Kampai 55  (Phim lek)

3066  เหรียญหลวงปูทวด ครึ่งองค ป 58 ไมจํากัดเนื้อ Rian’s Lung Phor Tuad  HalfBoby 58

3067  เหรียญพระปดตา มหาลาภี  พิมพเล็ก ไมจํากัดเนื้อ Rian’s Phra Pitda Mahaiap  Seima  (Phim lek)

3068  เหรียญสมเด็จเจาเกาะยอ  ป 60 ไมจํากัดเนื้อ Rian’s Phra  Somdet  Chao Ko Yo

3069  สมเด็จเจาเกาะยอ  หลอโบราณ พิมพเล็ก  ไมจํากัดเนื้อ Phra  Somdet  Chao Ko Yo  Phim Lek  Rupror Lowbulan  Only

3070  สมเด็จเจาเกาะยอ หลอโบราณ พิมพใหญ ไมจํากัดเนื้อ Phra  Somdet  Chao Ko Yo  Phim Yai  Rupror Lowbulan  Oniy

3071  พระกริ่งอินเดีย  รุน 1 Phrakring  Rupror  Oniy  (Roon 1)

3072  รูปหลอลอยองคพระสิวลี Phra Sivali  Rupror  Only

3073  พระปดตาสาธุ รูปหลอโบราณ เนื้อชนวน Phra Pitda Sahdu Rupror Lowbulan  

3074  พระสังกะจาย  หลอโบราณ ไมจํากัดเนื้อ Phra Sangkaichai  Rupror Lowbulan  Oniy 

3075  พระหลวงปูทวด  พิมพซุมกอ หลอโบราณ Lung Phor Tuad  Somkor  Lowbulan  Only

3076  พระหลวงปูทวด พังพะกาฬ  หลอโบราณ  พิมพใหญ Lung Phor Tuad  Panphrakan Jumbo  Lowbulan  Only

3077  พระหลวงปูทวด  เนื้อวาน  รุนแรก Lung Phor Tuad  Taulit  Nerwan  (Roon1)

3078  พระหลวงปูทวด  เนื้อวาน  ป 52 Lung Phor Tuad  With Lotus 52 nerwan

3079  พระหลวงปูทวด  เนื้อวาน  พิมพหัวชาง Lung Phor Tuad  With  ElephantHaed Nerwan

3080  พระหลวงปูทวด  กันภัย  รุน 1  เนื้อวาน Lung Phor Tuad  Kampai Nerwan (Roon1)

3081  พระหลวงปูทวด  กันภัย  รุน 2  เนื้อวาน Lung Phor Tuad  Kampai Nerwan (Roon2)

3082  พระหลวงปูทวด  กันภัย  รุน 3  เนื้อวาน Lung Phor Tuad  Kampai Nerwan (Roon3)

3083  ลอกเก็ต หลวงปูทวด  พิมพใหญ (ไมจํากัดสี) Locket  Lung Phor Tuad    Phim Yai

3084  ลอกเก็ต สมเด็จเจาเกาะยอ  พิมพเล็ก  (ไมจํากัดสี) Locket  Somdet  Chao Ko Yo  Phim Lek 

3085  สมเด็จเจาเกาะยอ  เนื้อวาน รุน 1 พิมพสามเหลี่ยม Somdet  Chao Ko Yo  Phim Triagle  Nerwan

3086  สมเด็จเจาเกาะยอ  เนื้อวาน พิมพสี่เหลี่ยม Somdet  Chao Ko Yo  Phim Square  Nerwan

3087  สมเด็จเจาเกาะยอ  เนื้อวาน พิมพหาเหลี่ยมใหญ ป 61 Somdet  Chao Ko Yo  Phim Pentagon  Jumbo  Nerwan

3088  พระสิวลี  เนื้อวาน รุน 1 Phra Sivali  Nerwan (Roon1)

3089  พระสิวลี  เนื้อวาน รุน 2 Phra Sivali  Nerwan (Roon2)

3090  พระสิวลี  เนื้อวาน รุน 4 Phra Sivali  Phim Yai  Nerwan (Roon4)

3091  พระสิวลี  เนื้อวาน รุน 4 Phra Sivali  Phim Lek  Nerwan (Roon4)

3092  พระราหู  ทุกรุน ไมจํากัดเนื้อ Phra lahu  (Roon 1/2)

3093  พระยอดขุนพล เนื้อวาน (รุน 1 รุน 2 รุน3) Phra Yodkhunphon  (Roon 1/2/3)

3094  พระพุทธเมตตา  เนื้อวาน (รุน 1 รุน 2 รุน 3) Phra Buddah  Metta Nerwan (Roon 1/2/3)

3095  พระสมเด็จ เนื้อวานกดมือ ป 58 ป59 Phra Somdej Handmake Nerwan (58/59)

3096  พระสังกัจจาย  เนื้อวาน Phra Sangkaichai  Nerwan  

3097  พระขุนแผน  เนื้อวาน  รุน 2 Phra Khunpean  Nerwan  (Roon2)

3098  พระขุนแผน  พิมพไขผาซีก Phra Super  Khunpean  Nerwan  

3099  พระจตุคารามเทพ  เนื้อวาน รุน2 Phra jatukam Ramatap  Nerwan (Roon2)

3100  พรานบุญ  เนื้อวาน Panboon  Nerwan

3101  นางกวัก  เนื้อวาน  พิมพเล็ก Nangkwak  Nerwan  Phim Lek

3102  นางกวัก  เนื้อวาน  พิมพใหญ Nangkwak  Nerwan  Phim Yai
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พระหลวงปูแกว วัดสะพานไมแกน จ.สงขลา - พอทานยศ วัดมัชฌามาวาส จ.ปตตานี  
โตะที่ 82 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

3103  เหรียญหลวงปูแกว หลังสังกัจจายน รุนแรก บล็อกรางรถไฟนิยม ป 2536

3104  วานรูปเหมือนหลวงปูแกว รุนแรก พิมพใหญ ป 2538

3105  วานรูปเหมือนหลวงปูแกว รุนแรก พิมพเล็ก ป 2538

3106  วานรูปเหมือนหลวงปูแกว รุนสอง พิมพใหญ ป 2542

3107  เหรียญหลวงพอจันทร รุนกาวหนา ๑ ป 2542

3108  รูปหลอลอยองคหลวงปูแกว รุนแรก เนื้อทองผสม พิมพถือไมเทา ป 2553

3109  รูปหลอลอยองคหลวงปูแกว รุนแรก เนื้อโลหะรมดํา/ผิวไฟ พิมพถือไมเทา ป 2553

3110  เหรียญรูปไขหลวงปูแกว รุนสยบมารบันดาลโชค หลังฝามือ ตอกเลข๑ เนื้อเงิน ป 2553

3111  เหรียญรูปไขหลวงปูแกว รุนสยบมารบันดาลโชค หลังฝามือ ตอกเลข๑ เนื้อนวะ ป 2553

3112  เหรียญรูปไขหลวงปูแกว รุนสยบมารบันดาลโชค หลังฝามือ ตอกเลข๑ เนื้อกะไหลทอง ป 2553

3113  พระกริ่งพุทธเพ็ญ รุนรับยศมหามงคล หลวงปูแกว ไมจํากัดเนื้อ ป 2555

3114  เหรียญเสมาฉลองเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปูแกว เนื้อเงินลงยา/เนื้อเงิน ป 2555

3115  เหรียญเสมาฉลองเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปูแกว เนื้อนวะ ป 2555

3116  เหรียญเสมาฉลองเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปูแกว เนื้ออัลปากา ป 2555

3117  เหรียญเสมาฉลองเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปูแกว เนื้อทองแดง ป 2555

3118  เหรียญรูปไขพอทานแกว รุนปลอดภัย 60 เนื้อเงินลงยา/เนื้อเงิน ป 2560

3119  เหรียญรูปไขพอทานแกว รุนปลอดภัย 60 เนื้อนวะ ป 2560

3120  เหรียญรูปไขพอทานแกว รุนปลอดภัย 60 เนื้ออัลปากา ป 2560

3121  เหรียญรูปไขพอทานแกว รุนปลอดภัย 60 เนื้อทองแดง ป 2560

3122  นางกวัก เนื้อวานยา รุนปลอดภัย 60 ป 2560

3123  หลวงพอทวดพอทานยศ เนื้อวาน พิมพกลางมีเม็ดตา วัดมัชฌิมาวาส ป 2540

3124  หลวงพอทวดพอทานยศ เนื้อวาน พิมพกลาง วัดมัชฌิมาวาส ป 2540

3125  หลวงพอทวดพอทานยศ เนื้อวาน พิมพกรรมการ เนื้อพิเศษ วัดมัชฌิมาวาส ป 2549

3126  หลวงพอทวดพอทานยศ เนื้อวาน พิมพใหญ A หูขีด หลังเรียบ,หลังยันต วัดมัชฌิมาวาส ป 2549

3127  หลวงพอทวดพอทานยศ เนื้อวาน พิมพกรรมการ หลังเรียบ,หลังยันต วัดมัชฌิมาวาส ป 2549

3128  เหรียญรูปไขพอทานยศ รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ วัดมัชฌิมาวาส ป 2557

3129  พระกริ่งพญาตานีพอทานยศ ไมจํากัดเนื้อ วัดมัชฌิมาวาส

3130  เหรียญรูปไขที่ระลึกงานเลื่อสมณศักดิ์ พอทานยศ ไมจํากัดเนื้อ วัดมัชฌิมาวาส ป 2559

3131  เหรียญเสมาหลวงปูทวด รุนเลื่อนยศ เนื้อทองคํา พอทานยศ วัดมัชฌิมาวาส ป 2559

3132  เหรียญเสมาหลวงปูทวด รุนเลื่อนยศ เนื้อเงินลงยา,เนื้อเงิน พอทานยศ วัดมัชฌิมาวาส ป 2559

3133  เหรียญเสมาหลวงปูทวด รุนเลื่อนยศ เนื้ออัลปากา วัดมัชฌิมาวาส ป 2559

3134  เหรียญเสมาหลวงปูทวด รุนเลื่อนยศ เนื้อทองแดงผิวไฟ วัดมัชฌิมาวาส ป 2559

3135  พระปดตามหาลาภยศ พอทานยศ เนื้อโลหะ วัดมัชฌิมาวาส ป 2559

3136  พระปดตามหาลาภยศ พอทานยศ เนื้อวาน วัดมัชฌิมาวาส ป 2559

3137  หลวงพอทวดพอทานยศ เนื้อวาน พิมพสี่เหลี่ยม วัดมัชฌิมาวาส ฝงตะกรุด4ดอก,ฝงตะกรุดสามกษัตริย

3138  หลวงพอทวดพอทานยศ เนื้อวาน พิมพสี่เหลี่ยม วัดมัชฌิมาวาส ฝงตะกรุด1ดอก, เงิน-นาก-ทองเหลือง

3139  หลวงพอทวดพอทานยศ เนื้อวาน หลังยันตหัวดาน พิมพใหญ A หูขีดวัดมัชฌิมาวาส

3140  หลวงพอทวดพอทานยศ เนื้อวาน หลังยันตหัวดาน พิมพใหญหนาผานไถ วัดมัชฌิมาวาส

3141  ตะกรุดทองคํา,เงิน แกะ  *มัชฌิมาวาส*

3142  ตะกรุดเงิน แกะ *พอทานยศ*



มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 111 

พระเครื่อง วัดมุจลินทวาปวิหาร (ดุฮง) พระอารามหลวง จ.ปตตานี  
โตะที่ 83 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

3143  เหรียญพระครูพิบูลยสมณวัตร (ชุม) รุนแรก พิมพรูปไข เนื้อทองแดงรมดํา ป 2485

3144  เหรียญพระครูพิบูลยสมณวัตร (ชุม) รุนแรก พิมพรูปอารม เนื้อทองแดงรมดํา ป 2485

3145  พระหลวงพอทวดนวล พิมพซุมเรือนแกว เนื้อวาน ป 2507

3146  พระหลวงพอทวดนวล พิมพใหญ เนื้อวาน ป 2507

3147  พระหลวงพอทวดนวล พิมพกลาง พิมพกลางขาโตะ เนื้อวาน ป 2507

3148  พระหลวงพอทวดนวล พิมพเล็ก เนื้อวาน ป 2507

3149  พระพิมพนาคปรก พิมพพระลําพูน พิมพนางกวัก เนื้อวาน ป 2507

3150  เหรียญหลวงพอดํา รุนแรก เนื้อทองแดงรมดํา ป 2516

3151  เหรียญหลวงพอดํา รุนสอง พิมพใหญ เนื้อนวะโลหะ ป 2519

3152  เหรียญหลวงพอดํา รุนสอง พิมพใหญ เนื้อทองแดงรมดํา ป 2519

3153  เหรียญหลวงพอดํา รุนสอง พิมพเล็ก เนื้อนวโลหะ ป 2519

3154  เหรียญหลวงพอดํา รุนสอง พิมพเล็ก เนื้อทองแดงรมดํา ป 2519

3155  เหรียญหลวงพอดํา รุนสาม พิมพใหญ เนื้อทองคํา เนื้อเงิน ป 2520

3156  เหรียญหลวงพอดํา รุนสาม พิมพใหญ เนื้อทองแดงรมดํา เนื้อทองแดงมันปู ป 2520

3157  เหรียญหลวงพอดํา รุนสาม พิมพเล็ก เนื้อทองคํา เนื้อเงิน ป 2520

3158  เหรียญหลวงพอดํา รุนสาม พิมพเล็ก เนื้อทองแดงรมดํา เนื้อทองแดงมันปู ป 2520

3159  พระหลวงพอดํา พิมพลอยองค เนื้อทองคํา เนื้อเงิน ป 2521

3160  พระหลวงพอดํา พิมพลอยองค เนื้อนวะโลหะ เนื้อทองแดง ป 2521

3161  เหรียญนาคปรกใบมะขาม หลวงพอดํา รุนแรก เนื้อทองแดงรมดํา ป 2521

3162  เหรียญหลวงพอดํา รุนสี่ พิมพใบจิกใหญ เนื้อทองคํา เนื้อเงิน ป 2522

3163  เหรียญหลวงพอดํา รุนสี่ พิมพใบจิกใหญ เนื้อทองแดงกะไหลทอง กะไหลเงิน รมดํา มันปู ป 2522

3164  เหรียญหลวงพอดํา รุนสี่ พิมพใบจิกเล็ก เนื้อทองคํา เนื้อเงิน ป 2522

3165  เหรียญหลวงพอดํา รุนสี่ พิมพใบจิกเล็ก เนื้อทองแดงกะไหลทอง กะไหลเงิน รมดํา มันปู ป 2522

3166  เหรียญหลวงพอดํา รุนสี่ พิมพพัดยศ เนื้อทองคํา เนื้อเงิน ป 2522

3167  เหรียญหลวงพอดํา รุนสี่ พิมพพัดยศ เนื้อทองแดงลงยา ป 2522

3168  เหรียญหลวงพอดํา รุนสี่ พิมพพัดยศ เนื้อทองแดงกะไหลทอง กะไหลเงิน รมดํา มันปู ป 2522

3169  เหรียญหลวงพอดํา รุนสี่ พิมพถือไมเทา เนื้อทองคํา เนื้อเงิน ป 2522

3170  เหรียญหลวงพอดํา รุนสี่ พิมพถือไมเทา เนื้อทองแดงกะไหลทอง กะไหลเงิน รมดํา ป 2522

3171  พระหลวงพอดํา เนื้อวาน ป 2523

3172  เหรียญหลวงพอดํา พิมพใหญ เนื้อทองคํา เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ ป 2525

3173  เหรียญหลวงพอดํา พิมพใหญ เนื้อโลหะผสม กะไหลทอง กะไหลเงิน รมดํา ป 2525

3174  เหรียญหลวงพอดํา พิมพเล็ก เนื้อทองคํา เนื้อเงิน ป 2525

3175  เหรียญหลวงพอดํา พิมพเล็ก เนื้อโลหะผสม กะไหลทอง กะไหลเงิน รมดํา ป 2525

3176  เหรียญหลวงพอสุข พิมพใหญ รุนแรก ป 2533

3177  เหรียญหลวงพอสุข พิมพเล็ก รุนแรก ป 2533

3178  เหรียญนาคปรก "มุจลินทน" ไมจํากัดเนื้อ ป 2537

3179  เหรียญหลวงพอดํา รุน 100 ป ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ ป 2537

3180  พระหลวงพอสุข "หนานกฮูก" พิมพใหญ เนื้อวาน ป 2542

3181  พระหลวงพอสุข "หนานกฮูก" พิมพกลาง เนื้อวาน ป 2542

3182  พระหลวงพอสุข "หนานกฮูก" พิมพเล็ก เนื้อวาน ป 2542
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พระหลวงพอแดง วัดศรีมหาโพธิ์ ปตตานี หลวงพอทอง วัดสําเภาเชย ปตตานี  
โตะที่ 84 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

3183  พระหลวงพอทวดบุญญฤทธิ์ พิมพหันขาง รุนแรก เนื้อผง ไมจํากัดพิมพ ป 2518

3184  พระเหรียญหลวงพอบุญญฤทธิ์ พิมพหันขาง รุนแรก เนื้อทองแดง ไมจํากัดพิมพ ป 2518

3185  พระเหรียญปาดตาลหลวงปูแดง รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ ป 2525

3186  หลวงพอทวด พิมพกรรมการ เนื้อวาน หลังฝงเพชรหนาทั่ง - ตะกรุด ป 2536

3187  พระเหรียญรูปเหมือนหลวงปูแดง พิมพหลังเสือ เนื้อทองแดง ป 2536

3188  เหรียญปาดตาลหลวงปูแดง รุน2 พิมพหลังสิงห เนื้อทองแดง ป 2536

3189  พระหลวงพอทวด พิมพหนาอินเดีย หลังยันต เนื้อวาน ป 2537

3190  พระเหรียญหลวงพอทวด รุนสรางหอระฆัง เนื้อทองแดง ป 2537

3191  หลวงพอทวด พิมพพิเศษ 5 แชะ เนื้อวาน หลังฝงเพชรหนาทั่ง ป 2538

3192  หลวงพอทวด พิมพพิเศษ 4 เหลี่ยม เนื้อวาน หลังฝงเพชรหนาทั่ง ป 2538

3193  พระรูปเหมือนปมหลวงปูแดง รุนแรก 5 แชะ ไมจํากัดเนื้อ ป 2538

3194  พระเหรียญรูปเหมือนหลวงปูแดง พิมพระฆังใหญ ไมจํากัดเนื้อ ป 2536

3195  หลวงพอทวดหลังเตารีด พิมพ 5 แชะ เนื้อทองระฆัง ป 2539

3196  ล็อกเก็ตรูปเหมือนหลวงปูแดง ไมจํากัดรุน ไมจํากัดป

3197  เหรียญหลวงพอทวดสีพุฒ พิมพรูปไข

3198  เหรียญหลวงพอทวด หลวงปูแดง รุนไดเลื่อน เนื้อทองคํา - เนื้อเงินลงยา ป 2549

3199  เหรียญหลวงพอทวด หลวงปูแดง รุนไดเลื่อน เนื้อทองแดง ป 2549

3200  หลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพพระรอด รุนแรก ป 2505

3201  เหรียญกรมหลวงพอทวดนอน หลังเจดีย รุนแรก ป 2505

3202  เหรียญหลวงพอโตะหัก ไมจํากัดเนื้อ รุนแรก ป 2529

3203  เหรียญหลวงพอโตะหัก เนื้อทองแดง รุนแรก ป 2529

3204  เหรียญหลวงพอโตะหัก เนื้อทองแดง รุน2 ป 2537

3205  เหรียญหลวงพอโตะหัก พิมพหลังยันต เนื้อทองแดง รุน3 ป 2540

3206  เหรียญหลวงพอโตะหัก พิมพหลังแบบ เนื้อทองแดง รุน3 ป 2540

3207  เหรียญหลวงพอโตะหัก พิมพหลังทวดนอน เนื้อทองแดง รุน3 ป 2540

3208  พระนาคปรกใบมะขามเล็ก หลังยันต ป2540

3209  เหรียญเม็ดแตง หลวงพอทวด - หลังสมเด็จโต ป 2540

3210  เหรียญเสมาหลวงพอทวด รุนเลื่อนสมณศักดิ์ ไมจํากัดเนื้อ ป 2545

3211  พระผงสมเด็จโตะหัก หลังยันต ป 2545

3212  ราหู ทรงฤทธิ์ เนื้อผง ป 2545

3213  เหรียญหลวงพอทวด รุน ร.ศ. 215 เนื้อทองแดง ป 2540

3214  หลวงพอทวดบัวรอบ เนื้อโลหะ รุนเลื่อนสมณศักดิ์ ป 2545

3215  หลวงพอทวดหลังเตารีด เนื้อโลหะ รุนมงคล 9 ไมจํากัดเนื้อ  ป 2547

3216  หลวงพอทวด เนื้อวาน รุนสุวรรณมงคล ไมจํากัดพิมพ ป 2548

3217  เหรียญเสมาหลวงพอทวด รุนสุวรรณมงคล เนื้อทองแดง ป 2548

3218  เหรียญเสมาพุทธซอนใหญ รุนแซยิด 93 เนื้อเงินลงยา ป 2553

3219  เหรียญเสมาหลวงพอทวด รุนหนาเลื่อน- หลังเลื่อน เนื้อทองแดง ป 2553

3220  พระปดตา เนื้อโลหะ ป 2552

3221  พระปดตา เนื้อผง ป 2552

3222  ตะกรุด เนื้อโลหะ ไมจํากัดรุน
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พระหลวงพอเขียว วัดหวยเงาะ จ.ปตตานี  
โตะที่ 85 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

3223  รูปหลอโบราณ รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ ป2548

3224  รูปหลอโบราณ รุนมหายันต ไมจํากัดเนื้อ ป2548

3225  เหรียญหลอโบราณ รุนแรก หนาเดียว ไมจํากัดเนื้อ ป2548

3226  เหรียญหลอโบราณ รุนแรก สองหนา ไมจํากัดเนื้อ ป2548

3227  เหรียญหลอโบราณ รุนแรก เนื้อเงิน  ป2548

3228  ราหู กะลาตาเดียวแกะ  ป2548

3229  รูปเหมือนพอทานเขียว ไมคนทีดําแกะ รุนแรก ป2560

3230  ขุนชาง ไมขนุนแกะ รุนแรก ป2548

3231  ขุนชาง ไมมะยมแกะ รุนแรก ป2548

3232  ขุนชาง ไมคูณแกะ รุนแรก ป2548

3233  ขุนชาง ไมพยุงแกะ รุนแรก ป2548

3234  รูปเหมือนพอทานเขียว รุนมหาวาน ไมจํากัดพิมพ ป2554

3235  ทาวเวศสุวรรณ รุน 7 รอบ ป2554 ไมจํากัดเนื้อ

3236  พญาตอเงิน ตอทอง ป2555

3237  ตะกรุดหนังเสือ รับทรัพย ป2559

3238  พญาเตาเรือนหินสบูแกะ รุนแรก ป2559

3239  เหรียญพอทานเขียว รุนมหาบารมี ไมจํากัดเนื้อ ป2552

3240  เหรียญสตางคดี พอทานเขียว ป2553

3241  เหรียญสตางคดี พอทานเขียว ป2553

3242  ปลัดขลิกหลอโบราณ พอทาเขียว รุนแรก ป2548

3243  ขุนชางหลอโบราณ พอทาเขียว รุนแรก ป2548

3244  ขุนแผนหลอโบราณ พอทาเขียว รุนแรก ป2548

3245  ขุนชางเสริมบุญ เสริมทรัพย เนื้อแดง ป2555

3246  ขุนชางเสริมบุญ เสริมทรัพย เนื้อดํา ป2555

3247  ลูกอมสารพัดนึก ป2559

3248  ลูกอมรับทรัพย ป2559

3249  เหรียญขุนชาง รุนแรก ป2548

3250  พญาครุฑ ครบรอบ 84 ป ฝงเหล็กไหล

3251  ลูกอมขุนชางเจาทรัพย เนื้อแดง ป2559

3252  ลูกอมขุนชางเจาทรัพย เนื้อขาว ป2559

3253  ลูกอมขุนชางเจาทรัพย เนื้อฟา ป2559

3254  ลูกอมขุนชางเจาทรัพย เนื้อเขียว ป2559

3255  ลูกอมขุนชางเจาทรัพย เนื้อมวง ป2559

3256  ลูกอมขุนชางเจาทรัพย เนื้อชมพู ป2559

3257  ลูกอมขุนชางเจาทรัพย เนื้อสม ป2559
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พระจังหวัดปตตานี  
โตะที่ 86 คาสงรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

3258  เหรียญพระครูธรรมนูญสมณการ (ฉิม) วัดพลานุภาพ  รุนแรก พ.ศ. 2548 เนื้อเงิน

3259  พระรูปหลอ พระครูธรรมนูญสมณการ (ฉิม) วัดพลานุภาพ รุนแรก เนื้อโลหะ

3260  เหรียญพระครูมานัตตสมณคุณ (สีพุฒ)  วัดมะเดื่อทอง พ.ศ. 2480 เนื้อทองแดง

3261  พระปดตา วัดตานีสโมสร รุนแรก เนื้อโลหะ พ.ศ. 2485

3262  พระหลวงพอทวด  วัดตานีสโมสร รุนแรก เนื้อวาน (ไมจํากัดพิมพ)

3263  พระรูปหลอหลวงพอทวดนวล วัดตุยง เนื้อโลหะ พ.ศ. 2507

3264  พระธรรมขันธ  วัดปยาราม พ.ศ. 2506 เนื้อวาน พิมพซุมเรือนแกว

3265  พระธรรมขันธ  วัดปยาราม พ.ศ. 2506 เนื้อวาน พิมพใหญ

3266  พระธรรมขันธ  วัดปยาราม พ.ศ. 2506 เนื้อวาน พิมพเล็ก

3267  พระปดตา  วัดปยาราม รุนแรก เนื้อโลหะ พ.ศ. 2508

3268  พระพุทธชินราช  วัดปยาราม รุนแรก เนื้อโลหะ พ.ศ. 2514

3269  พระกริ่งหลวงพอทุงคา  วัดบูรพาราม รุนแรก พ.ศ. 2500 เนื้อโลหะ กะไลและรมดํา

3270  พระกริ่งหลวงพอทุงคา  วัดบูรพาราม รุนสอง พ.ศ. 2505 เนื้อโลหะรมดํา

3271  หลวงพอทุงคา  วัดบูรพาราม รุนแรก พ.ศ. 2505 เนื้อวาน พิมพใหญ

3272  หลวงพอทุงคา  วัดบูรพาราม รุนแรก พ.ศ. 2505 เนื้อวาน พิมพใหญ

3273  เหรียญหลวงพอทุงคา  วัดบูรพาราม รุนแรก พ.ศ. 2505 เนื้อกะไหลเงิน

3274  พระหลวงพอทวดหนอน  วัดดอนตะวันออก รุนแรก พ.ศ. 2505 เนื้อวาน (ไมจํากัดพิมพ)

3275  เหรียญหลวงพอทวดหนอน  วัดดอนตะวันออก รุนแรก พ.ศ. 2505 (ไมจํากัดเนื้อ)

3276  เหรียญพอทานบุญ  วัดสารวัน  รุนแรก พ.ศ. 2521 เนื้อทองแดง

3277  พระรูปหลอพอทานบุญ  วัดสารวัน  รุนแรก พ.ศ. 2525 เนื้อโลหะรมดํา

3278  เหรียญหัวโตอาจารยแดง (กันภัย) วัดไร รุนแรก (ไมจํากัดเนื้อ)

3279  เหรียญหลวงพอแดง  วัดศรีมหาโพธิ์ รุนแรก พ.ศ. 2525 (ไมจํากัดเนื้อ)

3280  พระรูปเหมือนปมหลวงพอแดง  วัดศรีมหาโพธิ์ รุนแรก (ไมจํากัดเนื้อ)

3281  พระรูปหลอเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว รุนแรก พ.ศ. 2518 (ไมจํากัดเนื้อ)

3282  พระผงทวดบุญญาฤทธิ์ หลวงพอแดง  วัดศรีมหาโพธิ์ พ.ศ. 2518 (ไมจํากัดพิมพ)

3283  เหรียญทวดบุญญาฤทธิ์ หันขางใหญ-เล็ก หลวงพอแดง  วัดศรีมหาโพธิ์ พ.ศ. 2518

3284  พระหลวงพอทวด พิมพปาฏิหารย หลวงพอแดง  วัดศรีมหาโพธิ์ พ.ศ. 2537 (ไมจํากัดพิมพ)

3285  พระหลวงพอทวด รุนหาแซะ เนื้อวาน พิมพสี่เหลี่ยม พ.ศ. 2538

3286  พระหลวงพอทวด รุนหาแซะ เนื้อวาน พิมพสามเหลี่ยม พ.ศ. 2538

3287  เหรียญหลวงพอทวด รุนสรางหอระฆัง หลวงพอแดง  วัดศรีมหาโพธิ์ พ.ศ. 2537 (ไมจํากัดเนื้อ)

3288  เหรียญโตะหัก อาจารยทอง  วัดสําเภาเชย  รุนแรก พ.ศ. 2529

3289  เหรียญโตะหัก อาจารยทอง  วัดสําเภาเชย  รุนสอง พ.ศ. 2537 (ไมจํากัดเนื้อ)

3290  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ อาจารยทอง วัดสําเภาทอง พ.ศ.  2545 (ไมจํากัดเนื้อ)

3291  เหรียญเสมา รุนสรงนํ้ามงคล 88 ป อาจารยทอง  วัดสําเภาเชย พ.ศ. 2549 (ไมจํากัดเนื้อ)

3292  เหรียญพุฒซอน รุนพระธาตุเจดีย อาจารยทอง  วัดสําเภาเชย พ.ศ. 2549 (ไมจํากัดเนื้อ)

3293  เหรียญหลวงพอพรหม  วัดพลานุภาพ รุนแรก

3294  เหรียญหลวงพอเขียว  วัดหวยเงาะ รุนแรก

3295  พระรูปหลอหลวงพอทวด รุนลังกาสุกะ  หลวงพอแดง วัดไร
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พระจังหวัดนราธิวาส  
โตะที่ 87 คาสงรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

3296  พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล  รุนแรก  เนื้อทองคํา-เนื้อนาก ป 2509

3297  พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล  รุนแรก  เนื้อเงิน ป 2509

3298  เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พ.ศ. 2516 (ไมจํากัดเนื้อ)

3299  เหรียญเจาแมโตะโมะ  รุนแรก ป 2515

3300  รูปเหมือนเจาแมโตะโมะ  รุนแรก ป 2525

3301  เหรียญหลวงพอแดง  วัดทองดีประชาราม ป 2520 (ไมจํากัดเนื้อ)

3302  เหรียญหลวงพอครน วัดบางแซะ รุนสอง ป 2502

3303  พระรูปเหมือนปม หลวงพอครน วัดบางแซะ ป 2505

3304  พระหลวงพอครน  วัดบางแซะ หลังไมเทา เนื้อวาน ป 2505

3305  เหรียญหลวงพอเละ  วัดอาเหร รุนแรก บล็อกวงเดือน

3306  เหรียญหลวงพอแดง  วัดเชิงเขา รุนแรก (ไมจํากัดเนื้อ)

3307  เหรียญหลวงพอดี วัดสังฆสิทธาราม รุนแรก

3308  เหรียญหลวงพอดี วัดสังฆสิทธาราม รุนสอง

3309  พระปดตาเนื้อผงผสมวานเพชรทักษิณ หลวงพอหมวก  (ไมจํากัดพิมพ)

3310  พระกริ่งเพชรศิลา  พระครูไพโรจน  วัดราษฎรสโมสร ป 2511

3311  พระรูปเหมือนพระครูไพโรจน  วัดราษฎรสโมสร ป 2511

3312  เหรียญพระราชสามนตโมลี  เจาคณะจังหวัดนราธิวาส ป 2506 (ไมจํากัดเนื้อ)

3313  พระเนื้อวาน พอทานจันทร  วัดประชุมชลธารา ป 2504 พิมพฐานสูง

3314  พระเนื้อวาน พอทานจันทร  วัดประชุมชลธารา ป 2504 พิมพฐานเตี้ย

3315  เหรียญพระอรรถโมลี (เหรียญตาเสือ) รุนแรก เนื้อทองคํา-เนื้อเงิน พ.ศ. 2538

3316  พระปดตามหาลาภ  วัดประชุมชลธารา รุนแรก ป 2539

3317  เหรียญหลวงพอจันทร รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ และพิมพป 2538

3318  เหรียญพระยูไล  ศาลเจาโกวเลงจี่ ป 2509

3319  เหรียญเจาแมกวนอิม  ศาลเจาโกวเลงจี่ ป 2509

3320  เหรียญพระราชพิธีขึ้นระวางชางเผือกจังหวัดนราธิวาส ป 2520 (ไมจํากัดเนื้อ)

3321  เหรียญหลวงพอดํา  วัดใหมนภาราม รุนแรก ป 2539 (ไมจํากัดเนื้อ)

3322  พระปดตาเนื้อผงคลุกรัก รุนแรก ป 2536 (ไมจํากัดพิมพ)

3323  พระปดตาเนื้อผงผสมวานฝงตะกรุด 3 ดอก หลวงพอดํา  วัดใหมนภาราม

3324  พระเนื้อผงผสมวาน พิมพพระพุทธชินสีห หลวงพอดํา  วัดใหมนภาราม ป 2536

3325  พระปดตาลอยองคเล็ก เนื้อผงชุบรักและไมชุบรัก หลังยันตจีวรและไมมียันตจีวร

3326  พระปดตานภานพรัตน   ป 2537 เนื้อทองคํา-เนื้อเงิน

3327  พระปดตานภานพรัตน   ป 2537 เนื้อนวะ-ทองแดง-ทองเหลือง-ตะกั่ว

3328  พระรูปเหมือนหลวงพอดํา  วัดใหมนภาราม รุนแรก (ไมจํากัดเนื้อ)

3329  ไมครูและไมครูปากกา หลวงพอดํา  วัดใหมนภาราม (ไมจํากัดรุน-ไมจํากัดขนาด)

3330  เหรียญสามประมุข  วัดตันติการาม ป 2529

3331  เหรียญหลวงพอนิล  วัดเขาเข็มทอง รุนแรก ป 2538 (ไมจํากัดเนื้อ)
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เครื่องรางภาคใต ยอดนิยม  
โตะที่ 88 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

3332  มีดหมอ ศิลปะภาคใต ไมจํากัดคณาจารย

3333  ผายันตเขียนมือ ศิลปะภาคใต ไมจํากัดคณาจารย

3334  พระพิฆเนศแกะ ศิลปะภาคใต ไมจํากัดคณาจารย

3335  พระปดตาแกะเกา ศิลปะเขาออ 

3336  หัวนะโม หลังจีบ เนื้อเงิน 

3337  รูปถาย หลวงพอคลาย ไมจํากัดขนาด จ.นครศรีธรรมราช

3338  ผายันต หลวงพอคลาย ไมจํากัดขนาด จ.นครศรีธรรมราช

3339  ผายันต หลวงพอคลิ้ง วัดถลุงทอง จ.นครศรีธรรมราช

3340  ผารอยมือ,รอยเทา หลวงพอพลับ วัดชายคลอง จ.พัทลุง

3341  ผารอยมือ,รอยเทา หลวงพอเล็ก วัดประดูเรียง จ.พัทลุง

3342  พระพุทธแกะ หลวงพอคลาย วัดสวนขันธ จ.นครศรีธรรมราช

3343  นางกวักแกะ(หลังยันตแปด) หลวงพอคลาย วัดสวนขันธ จ.นครศรีธรรมราช

3344  นางกวักแกะ หลวงพอพัว วัดบางเดือน จ.สุราษฎรธานี

3345  เสือเขี้ยวแกะ ศิลปกระโจน หลวงพอพัว วัดบางเดือน จ.สุราษฎรธานี

3346  เสือเขี้ยวแกะ ศิลปนั่ง หลวงพอพัว วัดบางเดือน จ.สุราษฎรธานี

3347  เสืองาแกะ หลวงพอพัว วัดบางเดือน

3348  เสือหลวงพอมุม วัดนาสัก รุนแรก 2519 จ.ชุมพร

3349  ผายันตรอยมือ,รอยเทา หลวงพอเขียว วัดหรงบน จ.นครศรีธรรมราช

3350  ลูกอมเทียนชัย หลวงพอเขียว วัดหรงบน จ.นครศรีธรรมราช

3351  ลูกอมผงธูปกรรมฐาน หลวงพอคลิ้ง วัดถลุงทอง จ.นครศรีธรรมราช

3352  ปลัดขิก อาจารยแปลก วัดหูลอง จ.นครศรีธรรมราช

3353  ปลัดขิก หลวงพอจํารัส วัดทาลอน ไมจํากัดขนาด จ.สุราษฎรธานี

3354  รูปถายหลวงพอปลอด วัดหัวปา จ.สงขลา

3355  ผายันต รอยมือ-รอยเทา หลวงพอปลอด วัดหัวปา จ.สงขลา

3356  ประคํา หลวงพอปลอด วัดหัวปา จ.สงขลา

3357  เบี้ยแก หลวงพอปลอด วัดหัวปา จ.สงขลา

3358  ผายันตเขียนมือ (ไมจํากัดยันต) หลวงพอปลอด วัดหัวปา จ.สงขลา

3359  รูปถาย หลวงปูอวน วัดสมหวัง ไมจํากัด จ.สุราษฎรธานี

3360  มีดหมอ หัวใจพญาเสือโครง หลวงพอยกนิ่ง วัดพระพรหม จ.สุราษฎรธานี

3361  ตะกรุดทิศมรผัน หลวงพอแดง วัดภูเขาหลัก จ.นครศรีธรรมราช

3362  ลูกไมมงคล สํานักเขาออ ไมจํากัดคณาจารย

3363  หนุมาน เนื้อผงธาตุอาถรรพ พระครูสุวัฒน วัดศรีทวีป จ.สุราษฎรธานี

3364  เสื้อยันตมหาอํานาจ รุนแรก หลวงพอรุน วัดมุขธารา จ.นครศรีธรรมราช

3365  ผายันต รอยมือ,รอยเทา หลวงพอรุน วัดมุขธารา จ.นครศรีธรรมราช

3366  รูปถายไมจํากัด หลวงพอรุน วัดมุขธารา จ.นครศรีธรรมราช

3367  ปลัดขิก หลวงพอรุน วัดมุขธารา จ.นครศรีธรรมราช

3368  ตลับสีผึ้ง หลวงพอรุน วัดมุขธารา จ.นครศรีธรรมราช

3369  ลูกอม หลวงพอรุน วัดมุขธารา จ.นครศรีธรรมราช 

3370  ปลัดขิก หลวงพอเจิม วัดหอยราก จ.นครศรีธรรมราช

3371  รูปถาย หลวงพอเบี้ยว วัดนารีประดิษฐ จ.นครศรีธรรมราช
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พระคณาจารย ประเทศมาเลเซีย ทั่วไป ชุดที่ 1  
โตะที่ 89 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

3372  เหรียญพอทานแสง เนื้อทองแดงรมดํา วัดมัชฌิมาประสิทธิ์ ป 2517

3373  เหรียญพอทานแสง เนื้อทองแดงกะไหลทอง วัดมัชฌิมาประสิทธิ์ ป 2517

3374  เหรียญพอทานจันทร วัดสุวรรณคีรี ป 2526

3375  เหรียญพระนิโครธรรมธาดา วัดเทพชุมนุม ป 2500

3376  เหรียญพระนิโครธรรมธาดา วัดเทพชุมนุม ป 2505

3377  เหรียญพระนิโครธรรมธาดา วัดเทพชุมนุม ป 2522

3378  เหรียญพระนิโครธรรมธาดา วัดดํารงรัตนาราม ป 2500

3379  เหรียญเสมาพระนิโครธรรมธาดา วัดนิโครธรรมธาดา ป 2511

3380  เหรียญพระนิโครธรรมธาดา วัดนิโครธรรมธาดา ป 2515

3381  เหรียญหลวงพอฮก วัดนิโครธาราม ป 2525

3382  เหรียญพระลีลา วัดดํารงรัตนาราม ป 2500

3383  เหรียญหลวงพอฤทธิ์ พรหมสาโร วัดดํารงรัตนาราม ป 2506

3384  เหรียญพระครูวิบูลยปรีชาญาณ วัดปาสิไลย ป 2492

3385  เหรียญพระครูวิบูลยปรีชาญาณ วัดปาสิไลย ป 2519

3386  เหรียญหลวงพอฤทธิ์ พรหมสาโร พิมพธรรมดา วัดดํารงรัตนาราม ป 2517

3387  เหรียญหลวงพอฤทธิ์ พรหมสาโร พิมพนิยม วัดดํารงรัตนาราม ป 2517

3388  เหรียญหลวงพอฤทธิ์ พรหมสาโร วัดกาไหล ป 2520

3389  เหรียญพระพุทธมงคลวิมลรังษี หลังพระครูวิสุทธศิลาญาณ วัดบุญญาราม ป 2506

3390  เหรียญหลวงพอจันทร วัดบุญญาราม ป 2518

3391  เหรียญพระครูวิสุทธิศีลคุณ - หลวงพอจันทร รุนฉลองกุฏิ วัดบุญญาราม ป 2526

3392  เหรียญเจาคุณนํา วัดเทพบัณฑิต ป 2529

3393  เหรียญเจาคุณนํา พิมพใหญ วัดเทพบัณฑิต ป 2549

3394  เหรียญเจาคุณนํา พิมพเล็ก วัดเทพบัณฑิต ป 2549

3395  เหรียญรูปไขเจาคุณนํา เนื้อทองแดงรมดํา วัดเทพบัณฑิต ป 2549

3396  เหรียญรูปไขเจาคุณนํา ไมจํากัดเนื้อ วัดเทพบัณฑิต ป 2549

3397  เหรียญเจาคุณนํา วัดเทพบัณฑิต ป 2554

3398  เหรียญหลวงปูทวด วัดโพธิเจติยาราม ป 2518

3399  เหรียญหลวงพอชวย วัดสุทธิประดิษฐาราม วัดปลายระไม ป 2516

3400  เหรียญเจาคุณชอย พิมพใหญ ไมจํากัดเนื้อ วัดวิสุทธิประดิษฐาราม ป 2555

3401  เหรียญเจาคุณชอย พิมพกลาง ไมจํากัดเนื้อ วัดวิสุทธิประดิษฐาราม ป 2555

3402  เหรียญเจาคุณชอย พิมพเล็ก ไมจํากัดเนื้อ วัดวิสุทธิประดิษฐาราม ป 2555

3403  เหรียญพอทานโยง วัดสโมสรราชานุประดิษฐ ป 2525

3404  เหรียญหลวงพอเรื่อง วัดเทพสุวรรณาราม ปาดังแปลง ป 2516

3405  เหรียญหลวงพอคง รุนแรก วัดเทโลวัง

3406  เหรียญหลวงพอคง พิมพใหญ วัดราชโพธิ์หงส ป 2509

3407  เหรียญหลวงพอคง พิมพเล็ก วัดราชโพธิ์หงส ป 2509

3408  เหรียญหลวงพอรื่น เนื้อทองแดง วัดราชโพธิ์หงส ป2535

3409  เหรียญหลวงพอรื่น เนื้อกะไหลเงิน วัดราชโพธิ์หงส ป2535

3410  เหรียญหลวงพอวิน พรหมสาโร ทําบุญอายุ 80 ป วัดโพธิ์เจริญธรรม 2534

3411  เหรียญหลวงพอวิน พรหมสาโร เนื้องทองแดงรมดํา วัดโพธิ์เจริญธรรม 2539
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พระคณาจารย ประเทศมาเลเซีย ทั่วไป ชุดที่ 2  
โตะที่ 90 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

3412  เหรียญหลวงพอวิน พรหมสาโร เนื้อกะไหลทอง วัดโพธิ์เจริญธรรม ป 2539

3413  เหรียญหลวงปูทวด หนากากทองคํา วัดโพธิ์เจริญธรรม ป 2549

3414  เหรียญหลวงปูทวด เนื้อ นวโลหะ วัดโพธิ์เจริญธรรม ป 2549

3415  เหรียญหลวงปูทวด หนากากทองคํา วัดโพธิ์เจริญธรรม ป 2549

3416  เหรียญพระลีลา วัดบุปผาราม ป 2500

3417  เหรียญหลวงพอยก วัดบุปผาราม ป 2527

3418  เหรียญพระนอน วัดไชยมังคลาราม ป 2501

3419  เหรียญหลวงพอขวด วัดไชยมังคลาราม ป 2540

3420  เหรียญพระพุทธ วัดเชตวัน ป 2511

3421  เหรียญพระนิโครธรรมธาดา พิมพดาว วัดสิดาวันนาราม ป 2524

3422  เหรียญพระนิโครธรรมธาดา พิมพรูปไข วัดสิดาวันนาราม ป 2524

3423  เหรียญหลวงปูทวดยอนยุค รุน 2 แผนดิน ไมจํากัดเนื้อ วัดธรรมศิริวราราม ป 2539

3424  เหรียญหลวงพอครน วัดอุดตมาราม ป 2516

3425  เหรียญหลวงพอครน วัดอุดตมาราม ป 2524

3426  พระรูปเหมือนหลวงพอครน เนื้อวาน พิมพใหญ วัดอุดตมาราม ป 2505

3427  พระรูปเหมือนหลวงพอครน เนื้อวาน พิมพเล็ก วัดอุดตมาราม ป 2505

3428  พระปดตาขุด รุนแรก วัดบุปผาราม ป 2548

3429  พระหลวงปูทวดยอนยุค 2 แผนดิน เนื้อวาน วัดธรรมศิริวราราม ป 2539

3430  พระรูปเหมือน เนื้อวาน รุนแรก พระนิโครธรรมธาดา วัดนิโครธาราม

3431  พระรูปเหมือนปม รุนแรก พระนิโครธรรมธาดา วัดนิโครธาราม ป 2511

3432  พระรูปเหมือนปม รุนแรก หลวงพอชวย วัดวิสุทธิประดิษฐาราม วัดปลายระไม ป 2516

3433  พระรูปเหมือนปม เนื้อวาน รุนแรก พอทานแสง วัดมัชฌิมาประสิทธิ์ ไมจํากัดพิมพ

3434  พระนางพญา วัดดํารงรัตนาราม ป 2529

3435  พระหลวงพอฤทธิ์ พรหมสาโร หลอโบราณ วัดกาไหล ป 2540

3436  พระรูปเหมือน เนื้อวาน รุนแรก หลวงพอจันทร วัดบุญญาราม

3437  พระศรีวิชัย รุนแรก พิมพนิยม วัดกาไหล

3438  พระศรีวิชัย รุนแรก ไมจํากัดพิมพ วัดกาไหล

3439  พระศรีวิชัย รุนสอง วัดกาไหล

3440  พระศรีวิชัย รุนสาม วัดกาไหล

3441  พระพรหม วัดปญาสิดัง ป 2557

3442  พระหลวงปูทวด วัดปญาสิดัง 2560

3443  พระสิบทัศน วัดปญาสิดัง ป 2561

3444  พระพุทธโคดม วัดปญาสิดัง ป 2561

3445  พระขุนแผน วัดปญาสิดัง ป 2561

3446  ล็อกเก็ตรุนแรก หลวงพอวิน พรหมสาโร วัดโพธิ์เจริญธรรม

3447  ล็อกเก็ตรุนแรก หลวงพอวิน พรหมสาโร สีทอง วัดเทพสุวรรณาราม ปาดังแปลง ป 2561

3448  ล็อกเก็ตรุนแรก หลวงพอวิน พรหมสาโร สีแดง วัดเทพสุวรรณาราม ปาดังแปลง ป 2561

3449  ล็อกเก็ตรุนแรก หลวงพอวิน พรหมสาโร สีนํ้าเงิน วัดเทพสุวรรณาราม ปาดังแปลง ป 2561

3450  ล็อกเก็ตรุนแรก หลวงพอวิน พรหมสาโร สีเขียว วัดเทพสุวรรณาราม ปาดังแปลง ป 2561

3451  ล็อกเก็ตรุนแรก หลวงพอวิน พรหมสาโร ขาวดํา วัดเทพสุวรรณาราม ปาดังแปลง ป 2561



มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 119 

พระเครื่องวัดโมลีนิมิต จ.ปตตานี  
โตะที่ 91 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

3452  หลวงปูทวด เตารีดพิมพใหญ เนื้อฝาบาตร พ.ศ.2554 วัดโมลีนิต

3453  หลวงปูทวด เตารีดพิมพใหญ เนื้อนวะ พ.ศ.2554 วัดโมลีนิต

3454  ขุนชางขุนแผน พ.ศ.2552 เนื้อดํา

3455  ขุนชางขุนแผน พ.ศ.2552 เนื้อขาว

3456  ขุนชางขุนแผน พ.ศ.2552 เนื้อกนครก

3457  ขุนชางขุนแผน พ.ศ.2552 เนื้อนํ้าตาล

3458  ขุนชางขุนแผน พ.ศ.2552 เนื้อสีฟา

3459  ขุนชางขุนแผน พ.ศ.2552 เนื้อสีชมพู

3460  ขุนแผนหลังเสือ พ.ศ.2555 เสาร 5

3461  ขุนแผน เนื้อดํา หลังเสือ พ.ศ.2558

3462  สมเด็จเนื้อดํา พ.ศ.2554

3463  ปดตาพิมพใหญ พ.ศ.2554 เนื้อดํา

3464  ปดตาพิมพกลาง พ.ศ.2554 เนื้อดํา

3465  ปดตาพิมพเล็ก พ.ศ.2554 เนื้อดํา

3466  ตะกรุดพอทานมหาชาติ พ.ศ.2555 เสาร 5

3467  ขุนแผนยอดขุนพล พ.ศ.2554 เนื้อดํา

3468  ขุนแผนยอดขุนพล พ.ศ.2554 เนื้อแดง

3469  เตารีด พ.ศ.2559 เนื้อทองผสม

3470  เนื้อวาน หลวงปูทวด พิมพใหญ เนื้อขาว พ.ศ.2545

3471  เนื้อวาน หลวงปูทวด พิมพพระรอด เนื้อขาว พ.ศ.2545

3472  เนื้อวาน หลวงปูทวด สี่เหลี่ยมหลังพระชัย วัดถํ้า พ.ศ.2545

3473  รูปเหมือนรุนแรก อาจารยทอง สําเภาเชย พ.ศ.2545 เนื้อวาน

3474  พระกริ่งยันต กําเนิดรุนแรก อาจารยทอง สําเภาเชย

3475  พระชัยวัฒน กําเนิดรุนแรก อาจารยทอง สําเภาเชย

3476  สมเด็จ เลื่อนสมณศักดิ์ อาจารยทอง สําเภาเชย พ.ศ.2545

3477  ขุนแผน รุนแซยิด มหาลาภ ตะกรุดทองคํา 9 ดอก

3478  ปดตา กนกขาง รุนแซยิด มหาลาภ ตะกรุดทองคํา 9 ดอก

3479  ราหู รุนแซยิด มหาลาภ ตะกรุดทองคํา 9 ดอก

3480  ขุนแผน ทูโทน รุนแซยิด มหาลาภ ตะกรุดทองคํา 3 ดอก

3481  ปดตา กนกขาง รุนแซยิด มหาลาภ ตะกรุดทองคํา 3 ดอก

3482  ราหู รุนแซยิด มหาลาภ ตะกรุดทองคํา 3 ดอก

3483  ขุนแผน รุนแซยิด มหาลาภ ตะกรุดทองคํา 1 ดอก

3484  ปดตา กนกขาง รุนแซยิด มหาลาภ ตะกรุดทองคํา 1 ดอก

3485  ราหู รุนแซยิด มหาลาภ ตะกรุดทองคํา 1 ดอก

3486  ขุนแผน รุนแซยิด มหาลาภ ตะกรุดเงิน 1 ดอก

3487  ปดตา กนกขาง รุนแซยิด มหาลาภ ตะกรุดเงิน 1 ดอก

3488  ราหู รุนแซยิด มหาลาภ ตะกรุดเงิน 1 ดอก

3489  สมเด็จยันตมหานโม ไมจํากัดเนื้อ

3490  แมเงือกมหาเสนห อาจารยเณรดอย เมืองตรัง ไมจํากัดเนื้อ

3491  ปดตาพญาวาสุกรี ไมจํากัดเนื้อ



120 มหกรรม การประกวด การอนุรักษ พระ บูชา พระเครื่องฯ สมาคมศิษยเกาเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระจังหวัดยะลา
โตะที่ 92 คาสงรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

3492  พระหลวงพอทวด วัดเมือง เนื้อวาน พิมพใหญ พ.ศ. 2505

3493  พระหลวงพอทวด วัดเมือง เนื้อวาน พิมพเล็ก พ.ศ. 2505

3494  พระหลวงพอทวด วัดเมือง เนื้อวาน พิมพลอยองค พ.ศ. 2505

3495  พระสมเด็จ วัดเมือง พิมพใหญ พ.ศ. 2502

3496  พระสมเด็จ วัดเมือง พิมพเล็ก (คะแนน) พ.ศ. 2502

3497  พระสังกัจจายน วัดเมือง เนื้อโลหะ พ.ศ. 2505

3498  พระหลวงพอไกร วัดลําพะยา เนื้อวาน พิมพสี่เหลี่ยมใหญ พ.ศ. 2505

3499  พระหลวงพอไกร วัดลําพะยา เนื้อวาน พิมพสามเหลี่ยมใหญ พ.ศ. 2505

3500  พระหลวงพอไกร วัดลําพะยา เนื้อวาน พิมพสามเหลี่ยมกลาง พ.ศ. 2505

3501  พระหลวงพอไกร วัดลําพะยา เนื้อวาน พิมพสามเหลี่ยมเล็ก พ.ศ. 2505

3502  พระรูปหลอหลวงพอไกร วัดลําพะยา รุนแรก เนื้อโลหะ

3503  เหรียญหลวงพอไกร วัดลําพะยา รุนแรก พ.ศ. 2507 ไมจํากัดเนื้อ

3504  เหรียญหลวงพอปราบ วัดพุทธภูมิ รุนแรก (ยะลา ร.เรือ) พ.ศ. 2490

3505  เหรียญหลวงพอปราบ วัดพุทธภูมิ รุนแรก (ยะลา ล.ลิง) พ.ศ. 2490

3506  พระสุริยะมุนี วัดพุทธภูมิ เนื้อดินผสมวาน พิมพใหญ พ.ศ. 2508

3507  พระสุริยะมุนี วัดพุทธภูมิ เนื้อดินผสมวาน พิมพเล็ก พ.ศ. 2508

3508  พระผงหลวงปูสุระ  วัดยะลาธรรมราม รุนแรก พิมพหาเหลี่ยม พ.ศ. 2503

3509  พระผงหลวงปูสุระ  วัดยะลาธรรมราม รุนแรก พิมพสมเด็จ

3510  เหรียญหลวงปูสุระ  วัดยะลาธรรมราม พิมพหาเหลี่ยม พ.ศ. 2503 ไมจํากัดเนื้อ

3511  เหรียญหลวงปูสุระ  วัดยะลาธรรมราม พิมพเกลียวเชือก (ไมจํากัดเนื้อ)

3512  เหรียญเจาพอหลักเมือง รุนแรก พ.ศ. 2519 (ไมจํากัดเนื้อ)

3513  เหรียญหลวงพอแกว  วัดรังสิตาวาส รุนแรก พ.ศ. 2539 (ไมจํากัดเนื้อ)

3514  หลวงพอทวด  วัดยะหาประชาราม เนื้อวาน พิมพใหญ พ.ศ. 2503

3515  หลวงพอทวด  วัดยะหาประชาราม เนื้อวาน พิมพเล็ก พ.ศ. 2503

3516  พระเนื้อดินผสมวาน  วัดหลักหา รุนแรก พิมพยอดขุนพล พ.ศ. 2503

3517  พระเนื้อดินผสมวาน  วัดหลักหา รุนแรก พิมพขุนแผนสะดุงกลับ พ.ศ. 2503

3518  พระเนื้อดินผสมวาน  วัดหลักหา รุนแรก พิมพพระเจาหาพระองค พ.ศ. 2503

3519  พระเนื้อดินผสมวาน  วัดหลักหา รุนแรก (ไมจํากัดพิมพ) พ.ศ. 2503

3520  พระกริ่ง วัดคูหาภิมุข เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2495

3521  พระชัยวัฒน วัดคูหาภิมุข เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2495

3522  พระปดตา วัดคูหาภิมุข เนื้อโลหะผสม พิมพใหญ พ.ศ. 2495

3523  พระปดตา วัดคูหาภิมุข เนื้อโลหะผสม พิมพเล็ก พ.ศ. 2495

3524  เหรียญพระนอนวัดถํ้ายะลา วัดคูหาภิมุข รุนแรก พ.ศ. 2472 ไมจํากัดเนื้อ

3525  เหรียญพระครูพรหมทอง วัดคูหาภิมุข รุนแรก เนื้อเงิน พ.ศ. 2478

3526  เหรียญพระนอน วัดคูหาภิมุข พิมพใบจิก พ.ศ. 2493

3527  เหรียญพระพุทธไสยารักษ วัดคูหาภิมุข รุนแรก พ.ศ. 2505

3528  รูปหลอเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว อาจารยนองปลุกเสก พ.ศ. 2533 (ไมจํากัดเนื้อ)

3529  พระรูปหลอหลวงพอทวด วัดพุทธาธิวาส รุนแรก พิมพนิ้วกระดก (โคตกระตาย) พ.ศ. 2553 ไมจํากัดเนื้อ

3530  พระรูปหลอหลวงพอทวด วัดพุทธาธิวาส รุนเลื่อนสมณศักดิ์ พ.ศ. 2553 ไมจํากัดเนื้อ

3531  พระรูปหลอหลวงพอทวด วัดพุทธาธิวาส รุน 111 ป พ.ศ. 2553 ไมจํากัดเนื้อ


