


นิทรรศการประกวดอนุรักษ�พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย�ทั่วประเทศ 
สมาคมผู�นิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย สาขาจังหวัดกําแพงเพชร  ประจําป� ๒๕๖๒

๒๐

๑. พระพุทธรูป สมัยทวารวดี ยืน นั่ง ไมจํากัดขนาด
๒. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี ยืน ไมจํากัดขนาด
๓. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี นั่ง ไมจํากัดขนาด
๔. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงหหน่ึง ไมจํากัดขนาด
๕. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงหสามไมเกิน ๕ นิ้ว
๖. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงหสาม ๕ นิ้วขึ้นไป
๗. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ทรงเครื่องนั่ง ไมจํากัดขนาด
๘. พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย นั่ง ไมจํากัดขนาด
๙. พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย ยืน ไมจํากัดขนาด
๑๐. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา นั่ง ไมจํากัดขนาด
๑๑. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ยืน ไมจํากัดขนาด
๑๒. พระพุทธรูป สมยัอยธุยา ทรงเทริด ทรงเคร่ือง ไมจาํกดัขนาด
๑๓. พระพุทธรูป สมยัรตันโกสินทร ทรงเคร่ือง ยนื ไมจาํกดัขนาด
๑๔. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร จีวรดอก ยืน ไมจํากัดขนาด
๑๕. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร ทรงเครื่อง นั่ง ไมจํากดัขนาด
๑๖. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร จีวรดอก นั่ง ไมจํากัดขนาด
๑๗. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร ปางนาคปรก ไมจํากัดขนาด
๑๘. พระพทุธรปู สมัยรตันโกสนิทร ปางปาเลไลยก ไมจาํกดัขนาด

๑๙. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร พระสังกัจจายน ไมจํากัดขนาด
๒๐. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร พระมาลัย นั่ง ไมจํากัดขนาด
๒๑. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร พระนารายณทรงโค 
 ไมจํากัดขนาด
๒๒. พระนางกวัก สมัยรัตนโกสินทร ไมจํากัดขนาด
๒๓. พระแมโพสพ สมัยรัตนโกสินทร ไมจํากัดขนาด
๒๔. พระพุทธรูป นั่ง แกะดวยไม สมัยอยุธยา, รัตนโกสินทร
๒๕. พระพุทธรูป ยืน แกะดวยไม สมัยอยุธยา, รัตนโกสินทร
๒๖. พระพุทธรูป ยืน แกะดวยเงิน สมัยอยุธยา, รัตนโกสินทร
๒๗. พระยอดธง พระชยัวฒัน เนือ้ทองคาํ สมยัอยธุยา, รตันโกสนิทร
๒๘. พระพุทธรูป สมัยรัชกาล ยืน ไมจํากัดขนาด
๒๙. พระพุทธรูป สมัยรัชกาล นั่ง ไมจํากัดขนาด
๓๐. พระพุทธรูป ศิลปะกําแพงเพชร นั่งขนาด ๑-๓ นิ้ว
๓๑. พระพุทธรูป ศิลปะกําแพงเพชร นั่งขนาด ๔-๕ นิ้ว
๓๒. พระพุทธรูป ศิลปะกําแพงเพชร นั่งขนาด ๖-๘ นิ้ว 
๓๓. พระพุทธรูป ศิลปะกําแพงเพชร นั่งขนาด ๙ นิ้ว ขึ้นไป
๓๔. พระพุทธรูป ศิลปะกําแพงเพชร ยืน ไมจํากัดขนาด
๓๕. พระพุทธรูป งาแกะ ไมจํากัดปาง และ ขนาด

เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือน  ยอดนิยม

๑. พระอิศวร ยืน ขนาดบูชา ป ๒๕๒๖
๒. พระวิษณุยืน วิทยาลัยเทคนิค ขนาดบูชา รุนแรก 
 ป ๒๕๒๔
๓. พระบูชากําแพงสามขา วัดเสด็จ ไมจํากัดรุน-ขนาด
๔. รูปหลอบูชา หลวงพอวิบูล วัดคฤหบดีสงฆ ป ๒๕๐๘
๕. รูปหลอบูชา หลวงพอวิบูล วัดคฤหบดีสงฆ ป ๒๕๑๖
๖. รูปหลอบูชา หลวงพอวิบูล วัดคฤหบดีสงฆ ป ๒๕๑๘
๗. รูปหลอบูชา หลวงพอวิบูล วัดแมลาด ป ๒๕๑๘
๘. รูปหลอบูชา หลวงพอวิบูล (ยอนยุค) วัดทางิ้ว ป ๒๕๓๔
๙. รูปหลอบูชา หลวงพอวิบูล (ยอนยุค) วัดคฤหบดีสงฆ 
 ป ๒๕๓๗
๑๐. รูปหลอบูชา หลวงพออินทร ออกวัดไทรงาม ป ๒๕๑๕
๑๑. รูปหลอบูชา หลวงพออินทร ออกวัดไทรงามเหนือ 
 ป ๒๕๒๐
๑๒. รูปหลอบูชา หลวงพออินทร วัดไทรงาม ป ๒๕๒๒
๑๓. รูปหลอบูชา หลวงพอกัน วัดกุฎิการาม ป ๒๕๑๑

๑๔. รูปหลอบูชา หลวงพอบุญมี วัดสวางอารมณ
๑๕. รูปหลอบูชา หลวงพออุโมงค วัดสวางอารมณ 
 รุนแรก ป ๒๕๓๕
๑๖. รูปหลอจําลอง พระบรมธาตุ นครชุม รุนแรก
๑๗. รูปหลอบูชา หลวงพอศรีมงคล รุนแรก ป ๒๕๒๔ 
 ขนาด ๕-๙น้ิว
๑๘. รูปหลอบูชา หลวงพอจุล วัดหงสทอง ไมจํากัดป
๑๙. รูปหลอบูชา ฐานสิงห หลวงพอแสวง วัดวังน้ําแดง
๒๐. รูปถายขนาดบูชา เจาคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ 
 ป ๒๔๖๙-๒๔๘๖
๒๑. รูปถายขนาดบูชา หลวงพอขํา วัดโพธิ์เตี้ย
๒๒. รูปถายขนาดบูชา หลวงพอวิบูล ที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์
๒๓. รูปพิมพขนาดบูชา หลวงพอวิบูล ที่ระลึกฉลองพระพุทธบาท
๒๔. รูปพิมพขนาดบูชา หลวงพอคํา วัดไตรภูมิ
๒๕. รูปพิมพขนาดบูชา เจาคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ
๒๖. รูปถายขนาดบูชา หลวงพอผิว วัดบาง

พระบูชา - รูปถาย จังหวัดกําแพงเพชร

โตะที่ ๑

โตะที่ ๒



นิทรรศการประกวดอนุรักษ�พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย�ทั่วประเทศ 
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๒๑

พระเบญจภาคีโตะที่ ๓

๑. พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพใหญ กรุงเทพฯ
๒. พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพทรงเจดีย กรุงเทพฯ
๓. พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพเกศบัวตูม กรุงเทพฯ
๔. พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพฐานแซม กรุงเทพฯ
๕. พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ
๖. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพใหญ กรุงเทพฯ
๗. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพทรงเจดีย กรุงเทพฯ
๘. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพเกศบัวตูม กรุงเทพฯ
๙. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพเสนดาย กรุงเทพฯ
๑๐. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพฐานแซม กรุงเทพฯ
๑๑. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพฐานสังฆาฎิ กรุงเทพฯ
๑๒. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพฐานคู กรุงเทพฯ
๑๓. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพอกครุฑ กรุงเทพฯ
๑๔. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ
๑๕. พระสมเด็จจิตรลดา กรุงเทพฯ ป ๒๕๐๘-๒๕๑๓
๑๖. พระสมเด็จฯ เกศไชโย พิมพ ๗ ชั้น นิยม จ.อางทอง
๑๗. พระสมเด็จฯ เกศไชโย พิมพ ๖ ชั้น อกตัน จ.อางทอง
๑๘. พระสมเด็จฯ เกศไชโย พิมพ ๖ ชั้น อกตลอด จ.อางทอง
๑๙. พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพเกศอุ กรุงเทพฯ
๒๐. พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพสังฆาฎิ กรุงเทพฯ
๒๑. พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพฯ
๒๒. พระกําแพงซุมกอ เนื้อดํา พิมพใหญ ไมมีกนก จ.กําแพงเพชร
๒๓. พระกําแพงซุมกอ พิมพใหญ จ. กําแพงเพชร
๒๔. พระกําแพงซุมกอ พิมพกลาง จ.กําแพงเพชร
๒๕. พระกําแพงซุมกอ พิมพขนมเปยะ จ.กําแพงเพชร
๒๖. พระกําแพงลีลา พิมพเม็ดขนุน จ.กําแพงเพชร
๒๗. พระกําแพงลีลา พิมพพลูจีบ กลีบจําปา จ.กําแพงเพชร
๒๘. พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพใหญ-พิมพกลาง จ.ลําพูน
๒๙. พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพเล็ก จ.ลําพูน
๓๐. พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพตอ พิมพตื้น จ.ลําพูน
๓๑. พระผงสุพรรณ พิมพหนาแก กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
๓๒. พระผงสุพรรณ พิมพหนากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
๓๓. พระผงสุพรรณ พิมพหนาหนุม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
๓๔. พระนางพญา พิมพเขาโคง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
๓๕. พระนางพญา พิมพเขาตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
๓๖. พระนางพญา พิมพอกนูนใหญ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
๓๗. พระนางพญา พิมพเทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
๓๘. พระนางพญา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก ไมจํากัดพิมพ
๓๙. พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญชัยมงคล พิมพหาเหลี่ยมอกใหญ จ.พระนครศรีอยุธยา
๔๐. พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญชัยมงคล พิมพแขนออน จ.พระนครศรีอยุธยา
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๒๒

๑. พระขุนแผน พิมพใบพุทรา จ.พระนครศรีอยุธยา          
๒. พระกริ่งคลองตะเคลียน พิมพ ๒ หนา จ.พระนครศรีอยุธยา                                                      
๓. พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพใหญ ไหลยก จ.พระนครศรีอยุธยา
๔. พระกริ่งคลองตะเคียนพิมพเล็ก จ.พระนครศรีอยุธยา                                                           
๕. พระกรุวัดตะไกร พิมพหนาครุฑ จ.พระนครศรีอยุธยา                                                   
๖. พระกรุวัดตะไกร พิมพหนาฤาษี จ.พระนครศรีอยุธยา                                                         
๗. พระกรุวัดตะไกรพิมพหนามงคล จ.พระนครศรีอยุธยา                                                     
๘. พระหลวงพอโต กรุบางกระทิงปางสมาธิ จ.พระนครศรีอยุธยา                                                      
๙. พระหลวงพอโตกรุบางกระทิงปางมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา                                                        
๑๐. พระขุนแผนเคลือบไมจํากัดพิมพ กรุวัดอัมพวัน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี                                      
๑๑. พระพิจิตรเขี้ยวงู จ.พิจิตร                                     
๑๒. พระเม็ดนอยหนาหลังไมมียันต จ.พิจิตร             
๑๓. พระทามะปรางกรุมะละกอ จ.พิจิตร
๑๔. พระหลวงพอเงินบางคลานไมจํากัดพิมพ จ.พิจิตร                                                                            
๑๕. พระสรรคยืนครางเครา จ.ชัยนาท                       
๑๖. พระสรรคนั่งไหลยก จ.ชัยนาท                          
๑๗. พระสรรคนั่ง จ.ชัยนาท                                    
๑๘. พระสรรคยืน จ.ชัยนาท                                     
๑๙. พระหลวงพอจุก จ.ลพบุรี                                  

พระเนื้อดิน ยอดนิยมโตะท่ี ๔

๒๐. พระเด่ียวดํา-เดี่ยวแดง จ.ลพบุรี                        
๒๑. พระนารายณแปลงทรงปน จ.ลพบุรี                      
๒๒. พระซุมกระรอกกระแต จ.ลพบุรี                          
๒๓. พระปางปาฏิหาริย จ.ลพบุรี                                
๒๔. พระซุมนครโกษา จ.ลพบุรี                                
๒๕. พระยอดขุนพลไมจํากัดกรุลพบุรี                               
๒๖. พระนางพญากรุวัดโพธิ์ทาเตียน กรุงเทพฯ                   
๒๗. พระถ้ําเสือกรุเกาพิมพใหญ                                       
๒๘. พระถ้ําเสือกรุเกาพิมพหนาแก                                   
๒๙. พระถ้ําเสือกรุเกาไมจํากัดพิมพ                                
๓๐. พระขุนแผนบานกราง พิมพทรงพลใหญ                                                                            
๓๑. พระขุนแผนบานกรางพิมพทรงพลเล็ก           
๓๒. พระขุนแผนวัดบานกรางพิมพหาเหลี่ยมอกใหญ                                                              
๓๓. พระขุนแผนกรุวัดบานกรางพลายเดี่ยวไมจํากัดพิมพ                                                                          
๓๔. พระขุนแผนกรุวัดบานกรางพรายคูไมจํากัดพิมพ                 
๓๕. พระขุนแผนกรุวัดบานกรางพรายคู ตัดเดี่ยวไมจํากัดพิมพ                                                                   
๓๖. พระขุนแผน ไขผาซีก-แตงกวาผาซีก กรุวัดพระรูป    
๓๗. พระชุดกิมตึ๋ง กรุวัดพระรูป ไมจํากัดพิมพ 

๑. พระพิจิตร เม็ดขาวเมา เน้ือชินเงิน จ.พิจิตร
๒. พระหูยาน หนายักษ พิมพใหญ จ.ลพบุรี
๓. พระหูยาน หนายักษ พิมพกลาง พิมพเล็ก จ.ลพบุรี
๔. พระนาคปรก ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ-กรุวัดปน จ.ลพบุรี
๕. พระรวงยืน หลังลายผา สนิมแดง จ.ลพบุรี
๖. พระรวงยืน กรุถํ้ามหาเถร จ.ลพบุรี
๗. พระรวงนั่ง กรุมวงคอม จ.ลพบุรี
๘. พระนารายณทรงปน เน้ือชินเงิน จ.ลพบุรี
๙. พระยอดขุนพล สนิมแดง-ชินเงิน จ.ลพบุรี
๑๐. พระเทริดขนนก ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี
๑๑. พระซุมนครโกษา ชินเงิน จ.ลพบุรี
๑๒. พระอูทองทองชาง ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี
๑๓. พระรอดหนองมน สนิมแดง จ.ลพบุรี
๑๔. พระรวงนั่ง กรุชางกล จ.ลพบุรี
๑๕. พระซุมกระรอก กระแต จ.ลพบุรี
๑๖. พระรวงยืน หลังรางปน สนิมแดง กรุสวรรคโลก จ.สุโขทัย
๑๗. พระรวงนั่ง หลังลิ่ม ชินเงิน กรุวัดชางลอม จ.สุโขทัย
๑๘. พระรวงยืนทรงเกราะ ชินเขียว สุโขทัย
๑๙. พระซุมเรือนแกว (กระตายแกลบ) ชินเงิน สุโขทัย

พระชุดยอดขุนพลเน้ือชิน ยอดนิยมโตะท่ี ๕

๒๐. พระลีลาสรรคยืน ชินเงิน ชัยนาท
๒๑. พระหลวงพอพัด ชินเงิน จ.ชัยนาท-จ.ลพบุรี
๒๒. พระซุมนครโกษา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุทัพชุมพล 
 จ.นครสวรรค
๒๓. พระนางพญา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดหัวเมือง จ.นครสวรรค
๒๔. พระลีลาเชยคางขางเม็ด กําแพงเพชร
๒๕. พระทามะปราง ชินเงิน กําแพงเพชร
๒๖. พระมเหศวร พิมพใหญ ชินเงิน กรุวัดพระศรี จ.สุพรรณบุรี
๒๗. พระมเหศวรเดี่ยว-ศวรตรง ชินเงิน กรุวัดพระศรี จ.สุพรรณบุรี
๒๘. พระทากระดาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเกา จ.กาญจนบุรี
๒๙. พระทากระดาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุใหม จ.กาญจนบุรี
๓๐. พระยอดถัฎฐารส ชินเขียว พิษณุโลก
๓๑. พระชินราชใบเสมา ชินเงิน ไมจํากัดพิมพ กรุวัดพระศรี 
 จ.พิษณุโลก
๓๒. พระลีลา กรุวังหิน จ.พิษณุโลก
๓๓. พระซุมเสมาทิศ จ.พิษณุโลก
๓๔. พระอูทอง สนิมแดง กรุวัดพระศรี จ.เพชรบูรณ
๓๕. พระรวงน่ัง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิ
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๒๓

พระเนื้อผง ยอดนิยมโตะท่ี ๖

๑. พระสมเด็จฯ พิมพเจ็ดชั้น หูประบา วัดเกศไชโย จ.อางทอง
๒. พระสมเด็จฯ พิมพไหลตรง วัดเกศไชโย จ.อางทอง
๓. พระสมเด็จฯ พิมพแขงหมอน วัดเกศไชโย จ.อางทอง
๔. พระสมเด็จฯ ไมจํากัดพิมพ วัดเกศไชโย จ.อางทอง
๕. พระกรุเจดียเล็ก ไมจํากัดพิมพ วัดบางขุนพรหม กรุงเทพ
๖. พระยืนวันทาเสมา วัดพลับ กรุงเทพ
๗. พระพิมพตุกตาใหญ-ตุกตาเล็ก วัดพลับ กรุงเทพ
๘. พระพิมพพุงปองใหญ-พุงปองเล็ก วัดพลับ กรุงเทพ
๙. พระพิมพสมาธิ- สมาธิเขากวาง วัดพลับ กรุงเทพ
๑๐. พระวัดสามปลื้ม ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพ
๑๑. พระสมเด็จหลวงปูภู พิมพแซยิด วัดอินทรฯ กรุงเทพ
๑๒. พระสมเด็จหลวงปูภู พิมพแปดชั้น แขนหักศอก-แขนกลม วัดอินทรฯ กรุงเทพ
๑๓. พระสมเด็จหลวงปูภู พิมพเจ็ดชั้นหูดิ่ง วัดอินทรฯ กรุงเทพ
๑๔. พระสมเด็จหลวงปูภู พิมพสามชั้น หูบายศรี-ทรงเจดีย วัดอินทรฯ กรุงเทพ
๑๕. พระสมเด็จหลวงปูภู พิมพสมาธิหาเหล่ียม-สังกัจจายน วัดอินทรฯ กรุงเทพ
๑๖. พระสมเด็จหลวงปูภู พิมพยืนอุมบาตร-ไสยาสน วัดอินทรฯ กรุงเทพ
๑๗. พระสมเด็จหลวงปูภู พิมพลีลา-พระปดตา วัดอินทรฯ กรุงเทพ
๑๘. พระสมเด็จ พิมพแหวกมาน วัดทรงประมูล กรุงเทพ
๑๙. พระเพชรหลีก พิมพขัดสมาธิเพชร-ขัดสมาธิฐาน เจาคุณทักษิณ วัดอินทาราม กรุงเทพ
๒๐. พระหลวงปูศุข แจกแมครัวพิมพใหญ-พิมพเล็ก วัดปากคลองมะขามเฒา จ.ชัยนาท
๒๑. พระวัดรังสีไมจํากัดพิมพ กรุงเทพ
๒๒. พระปลันทน พิมพซุมประตู วัดระฆัง กรุงเทพ
๒๓. พระปลันทน พิมพครอบแกวใหญ-ครอบแกวเล็ก วัดระฆัง กรุงเทพ
๒๔. พระปลันทน พิมพเปลวเพลิงใหญ-เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆัง กรุงเทพ
๒๕. พระปลันทน พิมพสี่เหล่ียมปรกโพธิ์ วัดระฆัง กรุงเทพ
๒๖. พระผงของขวัญ รุนแรก วัดปากนํ้า กรุงเทพ
๒๗. พระผงของขวัญ รุนสาม พิมพลึก-พิมพตื้น วัดปากน้ํา กรุงเทพ
๒๘. พระวัดเงินคลองเตย พิมพซุมกอฐานสูง-ฐานเตี้ย กรุงเทพ
๒๙. พระวัดเงินคลองเตย พิมพเล็บมือสะดุงมาร-เล็บมือสมาธิ กรุงเทพ
๓๐. พระวัดเงินคลองเตย ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพ
๓๑. พระวัดทายตลาดพิมพมารวิชัย ขางเม็ดขีด-ขางเสน กรุงเทพ
๓๒. พระวัดทายตลาด ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพ
๓๓. พระหลวงพอหมน คลองสิบสอง ไมจํากัดพิมพ จ.ปทุมธานี
๓๔. พระครูสังฆ ไมจํากัดพิมพ วัดอินทรฯ กรุงเทพ
๓๕. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ ไมจํากัดพิมพ จ.นนทบุรี
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๒๔

๑. พระสมเด็จ วัดชัยชนะสงคราม ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพ
๒. พระประจําวัด วัดชัยชนะสงคราม ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพ 
๓. พระเล็บมือ เจาคุณจุย วัดสามปล้ืม กรุงเทพ
๔. พระสมเด็จ รุนพล.ต.อ.เผา พิมพจัมโบ วันอินทรฯ กรุงเทพ
๕. พระสมเด็จ รุนพล.ต.อ.เผา ไมจํากัดพิมพ วันอินทรฯ กรุงเทพ
๖. พระสมเด็จครูมูล พิมพมีหนามีตา วัดสุทัศน กรุงเทพ
๗. พระสมเด็จครูมูล พิมพสามเหล่ียม วัดสุทัศน กรุงเทพ
๘. พระสมเด็จบึงพระยาสุเรนทร ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพ
๙. พระสมเด็จเกศมงคล รุนแรก วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพ
๑๐. พระสมเด็จแสน วัดโพธ์ิ กรุงเทพ
๑๑. พระสมเด็จสาลิกาจินดามณี หลวงพอพร วัดจินดาราม กรุงเทพ
๑๒. พระสมเด็จทานเจาคุณศรี (ประหยัด) วัดสุทัศน กรุงเทพ
๑๓. พระพิมพเม็ดบัว หลวงพอยอยวัดไทร กรุงเทพ
๑๔. พระผงของขวัญ วัดปากนํ้า รุน ๔ กรุงเทพ
๑๕. พระผงของขวัญ วัดปากนํ้า รุน ๕ กรุงเทพ
๑๖. พระผงของขวัญ วัดปากนํ้า รุน ๖ กรุงเทพ
๑๗. พระหลวงพอจาด วัดพระสิงห เชียงใหม
๑๘. พระผงเกศา ครูบาศรีวิชัย ไมจํากัดพิมพ เชียงใหม

๑. พระกรุวัดประยูร ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพ
๒. พระบัณฑูร กรุวังหนา กรุงเทพ
๓. พระขรัวอีโต กรุวัดเรียบ กรุงเทพ
๔. พระกรุวัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพ
๕. พระกรุวัดบางสะแก กรุงเทพ
๖. พระกลีบบัว วัดลิงขบ กรุงเทพ
๗. พระกรุวัดราชนัดดา กรุงเทพ
๘. พระพิมพเม็ดบัว วัดชัยพฤกษมาลา กรุงเทพ
๙. พระหลวงพอเซง วัดพระพิเรนทร กรุงเทพ
๑๐. พระลีลา ๒๕ ศตวรรษ ป ๒๕๐๐ กรุงเทพ
๑๑. พระพุทธชินราช โรงพยาบาลสงฆ ป ๒๕๐๐ กรุงเทพ
๑๒. พระรอด โรงพยาบาลสงฆ ป ๒๕๐๐ กรุงเทพ
๑๓. พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ ป ๒๕๐๐ กรุงเทพ
๑๔. พระรูปเหมือนในหลวง รัชกาลท่ี ๙ ทรงผนวซ กรุงเทพ
๑๕. พระหลวงพอออย พิมพเม็ดบัว วัดไทร กรุงเทพ
๑๖. พระนาคปรก พิมพตัวหนอน วัดอนงคาราม กรุงเทพ
๑๗. พระพิมพจันทรลอย สังฆราชแพ วัดสุทัศน กรุงเทพ
๑๘. พระหลวงปูชู วัดนาคปรก กรุงเทพ
๑๙. พระกรุวัดโปรดเกศ จ.นนทบุรี

พระเนื้อผง ทั่วไป

พระเนื้อดิน ทั่วไป

โตะท่ี ๗

โตะท่ี ๘

๑๙. พระวัดนก จ.อางทอง
๒๐. พระฝกไมขาว กรุบางระกํา จ.พิษณุโลก
๒๑. พระพิมพเล็บมือ หลวงพอชื้น วัดปามุนี จ.อางทอง
๒๒. พระสมเด็จสายรุง รุนแรก วัดศีลขันธ ไมจํากัดพิมพ จ.อางทอง
๒๓. พระนางพญาผมดํา หลวงปูเทียม วัดกษัตราธิราช 
 จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๔. พระหลวงปูเส็ง พิมพพระประธาน รุนแรก วัดบางนา จ.ปทุมธานี
๒๕. พระสมเด็จ หลวงปูเส็ง เนื้อวานสบูเลือด วัดบางนา ปทุมธานี
๒๖. พระสมเด็จหลวงปูเทียน วัดโบถส พิมพเกศบัวตูม ปทุมธานี
๒๗. พระสังกัจจายน หลวงพอพูน วัดใหมปนเกลียว จ.นครปฐม
๒๘. พระพิมพสมาธิบัวพันปลา หลวงพอฉํ่า วัดทองคุง จ.สมุทรปราการ
๒๙. พระผง หลวงพอโสธร ป ๒๕๐๙ จ.ฉะเชิงเทรา
๓๐. พระผงของขวัญ วัดเกาะจันทร จ.ฉะเชิงเทรา
๓๑. พระหลวงพอโบสถนอย พิมพสี่เหลี่ยมรุนแรก วัดอัมรินทร กรุงเทพ
๓๒. พระทานเจาคุณทิพยโกษาพิมพเล็บมือ วัดสุทัศน กรุงเทพ
๓๓. พระผงเกสร พิมพชินราชฐานบัว วัดอนงคาราม กรุงเทพ
๓๔. พระผงเกสร พิมพชินราชฐานสามชั้น วัดอนงคาราม กรุงเทพ
๓๕. พระวัดปราสาทบุญญาวาส ไมจํากัดพิมพ กรุงเทพ

๒๐. พระหลวงพอแฉง วัดบางพัง จ.นนทบุรี
๒๑. พระหลวงพอคราม วัดพระเงิน จ.นนทบุรี
๒๒. พระหลวงพอนุม วัดนางใน จ.อางทอง
๒๓. พระหลวงพอโป จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๔. พระสิบชาติตัดเดี่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๕. พระเม็ดนอยหนา ไมจํากัดพิมพ จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๖. พระงบน้ําออย หลวงปูยิ้ม วัดเจาเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๗. พระหลวงปูยิ้ม วัดเจาเจ็ด ไมจํากัดพิมพ 
 จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๘. พระขุนแผน หลวงพออ้ัน วัดพระญาติ 
 จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๙. พระหลวงพออ้ัน วัดพระญาติ ไมจํากัดพิมพ
 จ.พระนครศรีอยุธยา
๓๐. พระหลวงพอเทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
๓๑. พระพุทธชินราช กรุวัดเสาธงทอง จ.สุพรรณบุรี
๓๒. พระกรุบางย่ีหน จ.สุพรรณบุรี
๓๓. พระพุทธโคดมหลวงพอขอม วัดไผโรงวัว จ.สุพรรณบุรี
๓๔. พระรอด ปลุกเสกประเทศอินเดีย
๓๕. พระผงสุพรรณบุรี ปลุกเสกประเทศอินเดีย
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๒๕

พระกริ่ง - พระชัยวัฒน ยอดนิยมโตะท่ี ๙

๑. พระกร่ิงตั๊กแตนเขมร ยุคตน เนื้อสําริด ไมจํากัดพิมพ
๒. พระกร่ิงตั๊กแตนเขมร ยุค ๒ เนื้อเหลือง-เนื้อเหลืองอาบเมฆพัตร ไมจํากัดพิมพ
๓. พระชัยวัฒน ไมจํากัดพิมพ วัดหนัง
๔. พระกร่ิงหนาอินเดีย ป ๒๔๘๒ พิมพหนาใหญ-หนาเล็ก สมเด็จสังฆราชฯ (แพ) วัดสุทัศน
๕. พระกร่ิงหนาไทย ป ๒๔๘๒ สมเด็จสังฆราชฯ (แพ) วัดสุทัศน
๖. พระกร่ิงนํ้าทวม ป ๒๔๘๕ เนื้อเหลือง-เนื้อแดง เจาคุณศรี (สนธิ์) วัดสุทัศน
๗. พระกร่ิงหลวงพอจาด พิมพใหญ-กลาง-เล็ก ออกวัดบางหอย
๘. พระกร่ิงไพรีพินาศ พิมพบัวเหล่ียม พิมพบัวแหลม ๒๔๙๕ วัดบวรฯ
๙. พระกร่ิงประภามลฑล ๒๔๘๐ วัดดอน ยานนาวา
๑๐. พระกร่ิงแหลมฟาฝา ป ๒๔๘๔
๑๑. พระกร่ิง หลวงพอแฉง ไมจํากัดพิมพ วัดบางพัง
๑๒. พระกร่ิงนเรศวรวังจันทร ป ๒๕๑๕ จ.พิษณุโลก
๑๓. พระชัยวัฒนไพรีพินาศ ป ๒๔๙๕ วัดบวรฯ
๑๔. พระชัยวัฒนทานเจามา ไมจํากัดพิมพ วัดสามปลื้ม
๑๕. พระเนื้อเมฆสิทธิ์ ไมจํากัดพิมพ วัดอนงคฯ
๑๖. พระระฆังหลังคอน พิมพหลังคอน กรุงเทพ
๑๗. พระชัยวัฒนพระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพ
๑๘. พระพุทธชินราชอินโดจีน แตงเกา มีโคด ป ๒๔๘๕ วัดสุทัศน
๑๙. พระพุทธชินราชอินโดจีน แตงใหม มีโคด ป ๒๔๘๕ วัดสุทัศน
๒๐. พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิยาว มีโคด ป ๒๔๘๕ วัดสุทัศน
๒๑. พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิสั้น มีโคด ป ๒๔๘๕ วัดสุทัศน
๒๒. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพตอ บัวขีด ป ๒๔๘๕ วัดสุทัศน
๒๓. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพตอ บัวไมขีด ป ๒๔๘๕ วัดสุทัศน
๒๔. พระพุทธชินราชอินโดจีน ไมจํากัดพิมพ ไมมีโคด ป ๒๔๘๕ วัดสุทัศน
๒๕. พระหลวงปูศุข พิมพสี่เหล่ียม มีหวงขวาง เนื้อทองผสม วัดปากคลองมะขามเฒา
๒๖. พระหลวงปูศุข พิมพตัดชิด ไมจํากัดเน้ือ วัดปากคลองมะขามเฒา
๒๗. พระหลวงปูศุข พิมพขางอุ เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒา
๒๘. พระหลวงปูศุข พิมพประภามลฑล ไมจํากัดเนื้อ วัดปากคลองมะขามเฒา
๒๙. พระหลวงปูศุข พิมพหลังยันตนูน ยันตใหญ-เล็ก วัดปากคลองมะขามเฒา
๓๐. พระหลวงปูศุข พิมพขางรัศมี เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒา
๓๑. พระหลวงปูศุข พิมพขางยันต ไมจํากัดพิมพ วัดปากคลองมะขามเฒา
๓๒. พระหลวงปูศุข พิมพฐานบัวเม็ด ไมจํากัดพิมพ เนื้อชินตะก่ัว วัดปากคลองมะขามเฒา
๓๓. พระหลวงปูศุข ออกวัดหัวหาด ไมจํากัดพิมพ 
๓๔. พระหลวงปูศุข ออกวัดคลองขอม ไมจํากัดพิมพ
๓๕. พระอุปคุตเขมร เนื้อสําริด
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๒๖

๑. พระปดตา หลวงปูเอี่ยม วัดหนัง พิมพนะหัวเขา เนื้อชินตะก่ัว
๒. พระปดตา หลวงปูเอี่ยม วัดหนัง พิมพหัวบานเย็น เนื้อผง
๓. พระปดตา หลวงปูเอี่ยม วัดหนัง พิมพขาวตอกแตก ชินตะก่ัว
๔. พระปดตา หลวงปูเอี่ยม วัดหนัง พิมพสังฆาฏิ เนื้อชินตะก่ัว
๕. พระมหาอุต หลวงปูเอี่ยม วัดหนัง เนื้อสัมฤทธิ์
๖. พระปดตา หลวงพอทับ วัดอนงค เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพแตง
๗. พระปดตา หลวงพอทับ วัดอนงค เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพไมแตง
๘. พระมหาอุต หลวงพอทับ วัดทอง เนื้อสัมฤทธิ์
๙. พระปดตา หลวงปูเอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุเกา จ.นนทบุรี
๑๐. พระปดตา หลวงปูเอี่ยม วัดสะพานสูง เน้ือผงคลุกรัก กรุใหม จ.นนทบุรี
๑๑. พระปดตา แรบางไผ หลวงปูจันทร วัดโมลี จ.นนทบุรี
๑๒. พระปดตา วัดทายยาน เนื้อแรพลวง พิมพกบ-พิมพเขียด
๑๓. พระปดตา วัดทายยาน เนื้อแรพลวง พิมพชีโบ 
๑๔. พระปดตา พลวงพอแกว วัดปากทะเล พิมพปนลอยองค ผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี
๑๕. พระปดตา พลวงพอแกว วัดเครือวัลย เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
๑๖. พระปดตา พลวงพอแกว วัดเครือวัลย เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี
๑๗. พระปดตา หลวงปูภู วัดนอก จ.ชลบุรี
๑๘. พระปดตา หลวงปูเจียม วัดกําแพง จ.ชลบุรี
๑๙. พระปดตา หลวงปูศุข พิมพพุงปอง วัดปากคลองมะขามเฒา จ.ชัยนาท
๒๐. พระปดตา หลวงปูศุข พิมพกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อผงคลุกรัก วัดปากคลองมะขามเฒา จ.ชัยนาท
๒๑. พระปดตา อาจารยเปง วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี
๒๒. พระปดตา หลวงปูจีน วัดทาลาด ไมจํากัดพิมพ จ.ฉะเชิงเทรา
๒๓. พระปดตา หลวงพอเชย วัดทาควาย จ.สิงหบุรี
๒๔. พระปดตา วัดโพธิ์เอน พิมพเขาบุม ไมจํากัดพิมพ-ไมจํากัดเนื้อ จ.สระบุรี
๒๕. พระปดตา วัดหวยจรเข ไมจํากัดพิมพ จ.นครปฐม
๒๖. พระปดตา หลวงปูยิ้ม พิมพใหญ วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี
๒๗. พระสังกัจจายน หลวงปูยิ้ม วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี
๒๘. พระปดตา หลวงพอปลอง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี
๒๙. พระปดตา พระครูญาณ วัดสัมปะทวน จ.ฉะเชิงเทรา
๓๐. พระปดตา หลวงปูไข วัดเชินเลน
๓๑. พระปดตา วัดอัมพวัน ไมจํากัดพิมพ
๓๒. พระมหาอุต หลวงพอเกิด วัดบางเดื่อ จ.นนทบุรี
๓๓. พระปดตา พิชัย ไมจํากัดพิมพ
๓๔. พระปดตา หลวงพอเชย พิมพแขนกลม วัดกระสอบ เนื้อผงคลุมรัก จ.สมุทรปราการ
๓๕. พระปดตา หลวงพอเชย พิมพหักศอก วัดกระสอบ เนื้อผงคลุมรัก จ.สมุทรปราการ
๓๖. พระปดตา หลวงพอแยม วัดดานสําโรง เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ

พระปดตา - พระมหาอุต ยอดนิยมโตะท่ี ๑๐
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๒๗

๑. พระกําแพงซุมกอ กรุใตฐานพระวัดบรมธาตุ
๒. พระกําแพงซุมกอ พิมพ คะแนน
๓. พระกําแพงซุมกอแผง
๔. พระกําแพงซุมกอตัด
๕. พระกําแพงยอดขุนพล ไมจํากัดกรุ
๖. นางกําแพงเม็ดมะล่ืน
๗. นางกําแพงกลีบบัว เกศแฉก
๘. นางกําแพงกลีบบัว เกศบัวตูม
๙. นางกําแพงกลีบบัว เกศยาว
๑๐. นางกําแพงกลีบบัว นาคปรก
๑๑. นางกําแพงกลีบบัว ฐานสองชั้น
๑๒. นางกําแพงกลีบบัวตัด
๑๓. นางกําแพงเม็ดมะเคล็ด
๑๔. นางกําแพงพิมพลึก กรุวัดพิกุล
๑๕. นางกําแพงพิมพตื้น กรุวัดพิกุล
๑๖. นางกําแพง ไมจํากัดพิมพ
๑๗. พระกําแพงเปดโลก เม็ดทองหลาง
๑๘. พระกําแพงเปดโลก ไมจํากัดกรุ

๑๙. นางกําแพง ฐานตาราง
๒๐. พระกําแพงเชตุพล บัวสองชั้น
๒๑. พระกําแพงเชตุพล ไมจํากัดกรุ
๒๒. พระกําแพงอูทอง กรุวัดพิกุล
๒๓. พระกําแพงอูทอง ไมจํากัดกรุ
๒๔. นางกําแพงลูกแปงเดี่ยว
๒๕. นางกําแพงลูกแปงคู
๒๖. นางกําแพงลูกแปง สาม
๒๗. นางกําแพงลูกแปง สิบ
๒๘. พระกําแพงลีลาฝกดาบ ไมจํากัดกรุ
๒๙. พระกําแพงลีลาเม็ดขนุน กรุปามืด
๓๐. พระกําแพงลีลา ไมจํากัดกรุ
๓๑. พระกําแพงลีลากลวยปง กรุผูใหญเชื้อ กรุเกา
๓๒. พระเปดโลก กรุผูใหญเชื้อ กรุเกา
๓๓. พระกําแพงลีลา พิมพใหญ กรุผูใหญเชื้อ กรุใหม
๓๔. พระกําแพงลีลา กรุผูใหญเชื้อ กรุใหม ไมจํากัดพิมพ
๓๕. พระกําแพงเปดโลก กรุผูใหญเชื้อ กรุใหม

พระเนื้อดิน จังหวัดกําแพงเพชร ยอดนิยมโตะท่ี ๑๑

๑. พระกําแพงทามะปราง
๒. พระรวงนั่งกนหยิก กรุวัดพระแกว
๓. พระรวงนั่ง กรุ สปจ ไมจํากัดพิมพ
๔. นางกําแพง กรุ สปจ
๕. พระกําแพงอูทอง กรุ สปจ
๖. พระรวงนั่ง ซุมบัลลังกแกว กรุ สปจ
๗. พระสังกัจจายน กรุ สปจ
๘. พระนาคปรก กรุ สปจ
๙. พระกรุ สปจ ไมจํากัดพิมพ
๑๐. พระกําแพงนาคปรกลูกยอ
๑๑. พระกําแพงนาคปรก ไมจํากัดพิมพ
๑๒. พระกําแพงหนาอิฐ
๑๓. พระกําแพงงบนํ้าออย
๑๔. พระกําแพงพุทธกวัก กรุหนองลังกา
๑๕. นางกําแพงหัวเรือเมล
๑๖. นางใหญ กรุนาบอคํา
๑๗. พระซุมกระรอก กระแต
๑๘. นางกําแพงใบพุทรา

๑๙. นางกําแพงเม็ดบัว
๒๐. นางกําแพงเม็ดนอยหนา
๒๑. พระกําแพงเปดโลกวานหนาทอง
๒๒. พระกําแพงเปดโลกวานหนาเงิน
๒๓. พระกําแพงลีลาวานหนาทอง
๒๔. พระกําแพงลีลาวานหนาเงิน
๒๕. พระสิบชาตินารายณแปรง
๒๖. พระสิบทัศปางปาฏิหาริย
๒๗. พระกําแพงลีลาซุมประตู
๒๘. พระกําแพงประทานพร
๒๙. พระกําแพงลีลาอธิษฐาน
๓๐. พระสังกัจจายน ไมจํากัดกรุ
๓๑. พระชินราชใบเสมา กรุโปงนํ้ารอน
๓๒. พระกําแพงซุมยอ 
๓๓. พระกรุวังเพชร ไมจํากัดพิมพ
๓๔. พระเนื้อดิน กรุครูกํายาน ไมจํากัดพิมพ
๓๕. พระเนื้อวาน กรุครูกํายาน ไมจํากัดพิมพ

พระเนื้อดิน จังหวัดกําแพงเพชร ยอดนิยมโตะที่ ๑๒



นิทรรศการประกวดอนุรักษ�พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย�ทั่วประเทศ 
สมาคมผู�นิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย สาขาจังหวัดกําแพงเพชร  ประจําป� ๒๕๖๒

๒๘

๑. พระซุมกอพิมพ ขนมเปยะ กรุวัดคูยาง
๒. พระสมเด็จปรกโพธ์ิ กรุวัดคูยาง
๓. พระปดตา ๔ ทิศ กรุวัดคูยาง
๔. พระพลายเดี่ยว กรุวัดคูยาง
๕. พระนาคปรก กรุวัดคูยาง
๖. พระคง กรุวัดคูยาง
๗. พระกร่ิงคลองตะเคียน กรุวัดคูยาง
๘. พระนางกําแพง กรุวัดคูยาง
๙. พระลีลา เม็ดขนุน กรุวัดคูยาง
๑๐. พระลีลา เม็ดขนุน พิมพเล็ก กรุวัดคูยาง
๑๑. พระนารายณแปลง กรุวัดคูยาง
๑๒. พระชินราชใบเสมา กรุวัดคูยาง
๑๓. พระเม็ดนอยหนา กรุวัดคูยาง
๑๔. พระปดตาเม็ดบัว กรุวัดคูยาง

๑๕. พระซุมกระรอก-กระแต กรุวัดคูยาง
๑๖. พระลีลา พิมพใหญ หนาต๊ักแตน กรุวัดคูยาง
๑๗. พระซุมจิก กรุวัดคูยาง
๑๘. พระอูทอง กรุวัดคูยาง
๑๙. พระไสยาสน กรุวัดคูยาง
๒๐. พระโคนสมอ กรุวัดคูยาง
๒๑. พระซุมกอ พิมพใหญ มีกนก วัดชาง
๒๒. พระซุมกอ พิมพใหญไมมีกนก วัดชาง
๒๓. พระหลวงปูศุข เนื้อชินเงิน พิมพซุมเรือนแกว 
 กรุวัดสิงคาราม
๒๔. พระหลวงปูศุข เนื้อชินเงิน พิมพฐานสําเภา 
 กรุวัดวัดสิงคาราม
๒๕. พระสมเด็จหลังตราปม เนื้อผง กรุวดัสิงคาราม

พระกรุวัดคูยาง จังหวัดกําแพงเพชรโตะท่ี ๑๔

๑. พระกําแพงยอดขุนพลเสมาตัด เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๒. พระกําแพงยอดขุนพล เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๓. พระกําแพงลีลากําแพงขาว เนื้อชิน
๔. พระแพงลีลาเชยคางขางเม็ด เนื้อชิน
๕. พระกําแพงลีลา เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๖. พระกําแพงเปดโลก เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๗. พระกําแพงประทานพร เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๘. พระกําแพงทามะปราง เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๙. พระกําแพงนาคปรก เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๑๐. พระกําแพงปรกลูกยอ เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๑๑. พระนางกําแพง เนื้อชิน กรุเชิงหวาย
๑๒. พระนางกําแพง เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๑๓. พระนางกําแพงฐานตาราง เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๑๔. พระกําแพงอูทอง เนื้อชิน กรุวังพาน
๑๕. พระกรุวังพาน เนื้อชิน ไมจํากัดพิมพ
๑๖. พระกําแพงขาโตะ เนื้อชิน
๑๗. พระกําแพง ฐานสําเภา เนื้อชิน
๑๘. พระกําแพง ๕๐๐ ตัด ๙-๑๒ เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ

๑๙. พระกําแพง ๕๐๐ ตัด ๑-๘ เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๒๐. พระกําแพง ๕๐๐ เต็มแผน เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๒๑. พระกําแพงซุมยอ เนื้อชิน
๒๒. พระกําแพงเชตุพล เนื้อชิน
๒๓. พระกําแพงเชตุพลฐานบัว ๒ ชั้น เนื้อชิน
๒๔. พระรวงน่ัง ไมจํากัดกรุ เนื้อชิน
๒๕. พระกําแพงโพธิบัลลังก เนื้อชิน
๒๖. พระกําแพงลีลาซุมแจกัน เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๒๗. พระนางกําแพงฐานแจกัน เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๒๘. พระกําแพงเทริดขนนก เนื้อชิน
๒๙. พระกําแพงอูทอง เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๓๐. พระกําแพงโมกคลา สาลีบุตร แบบนอก-ใน เนื้อชิน
๓๑. พระกําแพงซุมปรกโพธ์ิ เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๓๒. พระกําแพงซุมนครโกษา เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๓๓. พระกําแพงพุทธกวัก เนื้อชิน กรุหนองลังกา
๓๔. พระกําแพงสมาธิรัศมี เนื้อชิน กรุอาวาสนอย
๓๕. พระกําแพงซุมกอ เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ ไมจํากัดพิมพ

พระเนื้อชิน จังหวัดกําแพงเพชร ยอดนิยมโตะที่ ๑๓



นิทรรศการประกวดอนุรักษ�พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย�ทั่วประเทศ 
สมาคมผู�นิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย สาขาจังหวัดกําแพงเพชร  ประจําป� ๒๕๖๒

๒๙

๑. ล็อกเก็ตสี เจาคุณวิเชียรโมลี วัดพระบรมธาตุ
๒. ล็อกเก็ต ขาว-ดํา เจาคุณวิเชียรโมลี วัดพระบรมธาตุ
๓. รูปอัดกระจกเล็ก หลังตราลัญจกร เจาคุณวิเชียรโมลี 
 วัดพระบรมธาตุ
๔. ยันตหนังหนาผากเสือ เจาคุณวิเชียรโมลี วัดพระบรมธาตุ
๕. ตะกรุดหนังเสือ เจาคุณวิเชียรโมลี วัดพระบรมธาตุ
๖. เสื้อยันตขาว เจาคุณวิเชียรโมลี วัดพระบรมธาตุ
๗. เสื้อยันตแดง เจาคุณวิเชียรโมลี วัดพระบรมธาตุ
๘. ยันตธงสามเหลี่ยมรูปนางกวัก เจาคุณวิเชียรโมลี 
 วัดพระบรมธาตุ
๙. ผายันต-กระดาษยันตรูปนกคุม เจาคุณวิเชียรโมลี 
 วัดพระบรมธาตุ
๑๐. พิรอดแขน เจาคุณวิเชียรโมลี วัดพระบรมธาตุ
๑๑. แหวนพิรอด เจาคุณวิเชียรโมลี วัดพระบรมธาตุ
๑๒. ตะกรุดลูกปน หลวงพอขํา วัดโพธิ์เต้ีย
๑๓. สิงหเนื้อดิน หลวงพอขํา วัดโพธิ์เต้ีย ไมจํากัดขนาด
๑๔. ยันตหนาผากเสือ หลวงพอวิบูล วัดทาพุทรา

๑๕. ผายันตธงสามเหลี่ยม หลวงพอวิบูล วัดทาพุทรา
๑๖. ผายันต เมตตา หลวงพอวิบูล วัดทาพุทรา
๑๗. ผายันต ๙ ยอด หลวงพอวิบูล วัดทาพุทรา
๑๘. ผาเช็ดหนา ยันตรูปชาง หลวงพอวิบูล วัดทาพุทรา
๑๙. ตะกรุดชุด หลวงพอวิบูล วัดทาพุทรา
๒๐. แหวนลงยา หลวงพอวิบูล วัดทาพุทรา ป ๒๕๐๑ ขนาดใหญ
๒๑. แหวนลงยา หลวงพอวิบูล วัดทาพุทรา ป ๒๕๐๑ ขนาดเล็ก
๒๒. แหวนลงถม หลวงพอวิบูล ออกวัดโคงวิไล ป ๒๕๑๗
๒๓. แหวนลงยารูปอารม หลวงพอวิบูล วัดทาพุทรา ป ๒๕๑๙
๒๔. แหวนพระพุทธชินราช วัดสิงคาราม ป ๒๕๑๗
๒๕. ผายันตอกเลา วัดสิงคาราม ป ๒๕๑๗
๒๖. ผายันต ๓ อาจารย (ลพ.กัน ลพ.จุล ลพ.วิบูล)
๒๗. สิงหตาโปน หลวงพอแสวง วัดวังน้ําแดง รุนแรก เนื้อทองผสม
๒๘. สิงหตาโปน หลวงพอแสวง วัดวังน้ําแดง ตะกั่วอาบทองแดง
๒๙. แหนบพระพุทธนั่ง วัดปราสาท ป ๒๕๑๙
๓๐. แหนบพระพุทธ ปางลีลา วัดปราสาท ป ๒๕๑๙
๓๑. ภาพปลอกแขน ทรายเงิน ทรายทอง เจาคุณวิเชียรโมลี

เครื่องราง ยอดนิยม จังหวัดกําแพงเพชร

๑. เหรียญพระบรมธาตุฯ (หนอไม) เน้ือเงิน ติดเข็มกลัด ป ๒๔๙๗ 
๒. เหรียญพระบรมธาตุฯ (หนอไม) เน้ือเงิน ป ๒๔๙๗ 
๓. เหรียญพระบรมธาตุฯ (หนอไม) เน้ือทองฝาบาตร ป ๒๔๙๗
๔. เหรียญหลวงพอพระวิเชียรโมลี หลังยันตหนาผากเสือ (ลพ.ชวง) 
 ป ๒๕๑๕ 
๕. เหรียญจักร วัดพระบรมธาตุฯ บล็อกนิยม เน้ือทองแดงชุบกะหลั่ย 
 ป ๒๕๑๕ 
๖. เหรียญจักรวัดพระบรมธาตุฯ บล็อกนิยมเน้ือทองแดง 
 ป พ.ศ. ๒๕๑๕                            
๗. เหรียญจักร วัดพระบรมธาตุฯ บล็อกสอง เน้ือทองแดง ป ๒๕๑๕ 
๘. เหรียญเสมาเจาคณะจังหวัดกําแพงเพชร (ทองพาน) ป ๒๕๑๗ 
๙. เหรียญที่ระลึกนครชุม (ทองพาน) ป ๒๕๑๘ 
๑๐. รูปหลอเกตุวิเชียร (ทองพาน) ป ๒๕๑๘ 
๑๑. เหรียญพระอุปชฌายกลึง-ทองพาน เน้ือเงิน ป ๒๕๑๙ 
๑๒. เหรียญพระอุปชฌายกลึง-ทองพาน เน้ือทองแดง ป ๒๕๑๙ 
๑๓. เหรียญที่ระลึกสรางอุโบสถวัดคูยาง ป ๒๕๒๑ 
๑๔. เหรียญรอดมรณะ ตอกโคต เน้ือเงิน ป ๒๕๒๓ 
๑๕. เหรียญรอดมรณะ ตอกโคต เน้ือทองแดง ป ๒๕๒๓ 
๑๖. เหรียญรอดมรณะ ชุบกะหลั่ย ป ๒๕๒๓ 
๑๗. เหรียญรอดมรณะ เนื้อทองแดง ป ๒๕๒๓ 

๑๘. เหรียญฉลองอายคุรบ ๕ รอบ ป ๒๕๒๘ 
๑๙. รูปหลอพระวิเชียรธรรมคณี เนื้อโลหะ ป ๒๕๒๘ 
๒๐. รูปถายอัดกระจกหลวงพอบุญมี รุนแรก ป ๒๔๙๖ 
๒๑. รูปถายอัดกระจกหลวงพอบุญมี ป ๒๕๓๕ 
๒๒. เหรียญหลวงพอบุญมี ป ๒๕๐๐ 
๒๓. ล็อคเก็ตเจาพอเจาแมนครชุม 
๒๔. เหรียญเสาร ๕ หลวงพออุโมงค รุนแรก ป ๒๕๒๓ 
๒๕. รูปหลอหลวงพออุโมงค รุนแรกเสารหา (ฐานกลม) 
 ป ๒๕๒๓ 
๒๖. รูปหลอหลวงพออุโมงค พิมพใหญ เนื้อเงิน ป ๒๕๓๕ 
๒๗. รูปหลอหลวงพออุโมงค พิมพใหญ ป ๒๕๓๕ (ไมจํากัดเนื้อ) 
๒๘. รูปหลอหลวงพออุโมงค พิมพเล็ก เนื้อเงิน ป ๒๕๓๕ 
๒๙. รูปหลอหลวงพออุโมงค พิมพเล็ก ป ๒๕๓๕ (ไมจํากัดเนื้อ) 
๓๐. รูปหลอหลวงพออุโมงคป ๒๕๕๐ (ไมจํากัดเนื้อ) 
๓๑. เหรียญหลวงพออุโมงค ที่ระลึก ๘๐ ป โรงเรียนบานนครชุม 
 ป ๒๕๔๕ 
๓๒. เหรียญที่ระลึกครบรอบ ๘๐ ป หลวงพอทองหลอ เนื้อเงิน 
 ป ๒๕๔๕ 
๓๓. รูปเหมือนพระยาวชิรปราการ ป ๒๕๔๒ 
๓๔. เหรียญพระยาวชิรปราการ ป ๒๕๒๐

พระคณาจารยทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร

โตะที่ ๑๕

โตะที่ ๑๖
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๓๐

หลวงพอวิบูล วชิรธรรม (สวาง) วัดทาพุทรา ยอดนิยม ๑โตะที่ ๑๗

๑. เหรียญใบเสมาที่ระลึกฉลองศาลา ป ๒๔๙๒
๒. เหรียญพระพุทธที่ระลึกกึ่งพุทธกาล ป ๒๕๐๐
๓. สมเด็จเน้ือผง หลังวิบูล ป ๒๕๑๕
๔. สมเด็จเน้ือผงนํ้ามัน หลังยันต ป ๒๕๑๗
๕. เหรียญเสมา ลพ.วิบูล เนื้ออัลปากา ออกวัดโคงวิไล ป ๒๕๑๗
๖. เหรียญเสมา ลพ.วิบูล เนื้อทองแดง บล็อกวงเดือน ออกวัดโคงวิไล 
 ป ๒๕๑๗
๗. เหรียญเสมา ลพ.วิบูล เนื้อทองแดง บล็อกเสนขีด ออกวัดโคงวิไล 
 ป ๒๕๑๗
๘. เหรียญวางศิลาฤกษ ป ๒๕๑๗
๙. เหรียญรูปคู วัดสันติวนาราม เนื้อนวะ ป ๒๕๑๙ (ทวิ)
๑๐. เหรียญรูปคู วัดสันติวนาราม เนื้อทองแดง ป ๒๕๑๙ (ทวิ)
๑๑. เหรียญปลอดภัย ออกวัดสิงคาราม เนื้ออัลปากาชุบนิเกิ้ล ป ๒๕๑๗
๑๒. เหรียญที่ระลึกหลอรูปเหมือน ป ๒๕๑๖
๑๓. เหรียญขวัญถุง เนื้ออัลปากาชุบนิเกิ้ล ป ๒๕๑๒
๑๔. เหรียญหลวงพอจุล หลวงพอสวาง เนื้อทองแดง ป ๒๕๑๐
๑๕. เหรียญหลวงพอจุล หลวงพอสวาง เนื้ออัลปากาชุบนิเกิ้ล ป ๒๕๑๐
๑๖. เหรียญฉลองโรงเรียนพระปริยัติธรรม เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง ป ๒๕๑๙
๑๗. เหรียญฉลองโรงเรียนพระปริยัติธรรม เนื้อทองแดงกะหลั่ยเงิน ป ๒๕๑๙

๑๘. เหรียญเงินลงยา ป ๒๕๓๗ ไมจํากัดสี
๑๙. เหรียญปลอดภัย หลวงพอลําไย รุนแรก เนื้ออัลปากาชุบนิเกิ้ล 
 ป ๒๕๓๗
๒๐. พระเน้ือผง สมเด็จอินโดจีนพิมพ ๕ ชั้น หลวงพอวิบูล
๒๑. พระเน้ือผง พิมพขาโตะ หลวงพอวิบูล
๒๒. พระเน้ือผงน้ํามัน พิมพเม็ดแตง หลวงพอวิบูล
๒๓. พระเน้ือผงน้ํามัน พมิพสามเหล่ียม หลวงพอวิบูล
๒๔. พระเน้ือผงน้ํามัน ไมจํากัดพิมพ หลวงพอวิบูล
๒๕. พระเน้ือดิน พิมพซุมกอ รุนผูกพัทธสีมา หลวงพอวิบูล ป ๒๕๐๗
๒๖. พระเน้ือดิน พิมพลีลา รุนผูกพัทธสีมา หลวงพอวิบูล ป ๒๕๐๗
๒๗. พระเน้ือดิน พิมพขุนแผน รุนผูกพัทธสีมา หลวงพอวิบูล ป ๒๕๐๗
๒๘. พระเน้ือดิน พิมพรูปเหมือน หลวงพอวิบูล ป ๒๕๐๘
๒๙. พระเน้ือผง พิมพเล็บมือ หลังวิบูล ป ๒๕๑๒
๓๐. รูปถายกระจก ฉลองสมณศักดิ์ หลวงพอวิบูล วัดทาพุทรา 
 ป ๒๕๐๒
๓๑. รูปถายกระจก หมคลุม ภาพขาว-ดํา หลวงพอวิบูล วัดทาพุทรา
๓๒. รูปถายกระจก หมชิด ภาพขาว-ดํา หลวงพอวิบูล วัดทาพุทรา
๓๓. ล็อกเก็ตอลูมิเนียม หลังยันต หลวงพอวิบูล วัดทาพุทรา

หลวงพอวิบูล วชิรธรรม (สวาง) วัดทาพุทรา ๒โตะที่ ๑๘

๑. เหรียญพระพุทธชินราช วัดทางิ้ว ไมจํากัดพิมพ ป ๒๔๖๘
๒. เหรียญกลมนั่งเต็มองค เนื้ออัลปากา ป ๒๕๐๖
๓. เหรียญกลมมีรัศมี เนื้อเงิน ป ๒๕๐๖
๔. เหรียญกลมมีรัศมี เนื้อทองแดงรมดํา ป ๒๕๐๖
๕. เหรียญกลมมีรัศมี เนื้อทองแดงผิวไฟ ป ๒๕๐๖
๖. เหรียญกลมไมมีรัศมี (เหรอหรา) เนื้ออัลปากา ป ๒๕๐๖
๗. รูปเหมือนปม พิมพใหญ เนื้อโลหะพิมพไมมีหางนํ้า ป ๒๕๐๘
๘. รูปเหมือนปม พิมพใหญ เนื้อโลหะพิมพหางนํ้า ป ๒๕๐๘
๙. รูปเหมือนปม พิมพเล็ก เนื้อโลหะ พิมพนิยม ตาเทากัน ป ๒๕๐๘
๑๐. รูปเหมือนปม พิมพเล็ก เนื้อโลหะ พิมพนิยม ตาไมเทากัน ป ๒๕๐๘
๑๑. รูปเหมือนปม พิมพปากจู ตัวหนังสือจม ป ๒๕๑๙
๑๒. รูปเหมือนปม พิมพปากจู ตัวหนังสือนูน ป ๒๕๑๙
๑๓. รูปหลอฉีด อุดกริ่ง กะหลั่ยเงิน ป ๒๕๑๙
๑๔. รูปหลอฉีด อุดกริ่ง กะหลั่ยทอง ป ๒๕๑๙
๑๕. รูปหลอฉีด อุดกริ่ง รมดํา ป ๒๕๑๙
๑๖. เหรียญปลอดภัย พิมพนิยม พิมพที่ ๑ ป ๒๕๑๐
๑๗. เหรียญปลอดภัย พิมพนิยม พิมพที่ ๒ ป ๒๕๑๐
๑๘. เหรียญปลอดภัย พิมพนิยม พิมพที่ ๓ ป ๒๕๑๐

๑๙. เหรียญปลอดภัย พิมพนิยม พิมพที่ ๑๓ ป ๒๕๑๐ (บากลาก)
๒๐. เหรียญปลอดภัย พิมพบาแตกส้ัน ป ๒๕๑๐
๒๑. เหรียญปลอดภัย พิมพบาแตกยาว ป ๒๕๑๐
๒๒. เหรียญปลอดภัย พิมพเศียรโลน ไมจํากัดพิมพ ป ๒๕๑๐
๒๓. เหรียญปลอดภัย พิมพทรงผม อ.แตก ป ๒๕๑๐
๒๔. เหรียญปลอดภัย พิมพทรงผม อ.ไมแตก ป ๒๕๑๐
๒๕. เหรียญปลอดภัย พิมพหนาผากกวาง เนื้ออัลปากาชุบนิเกิ้ล ป ๒๕๑๐
๒๖. เหรียญปลอดภัย พิมพ วบ ป ๒๕๑๙
๒๗. เหรียญฉลองอายุ ๙๐ ป พิมพนิยม กะหลั่ยทอง ป ๒๕๑๕
๒๘. เหรียญฉลองอายุ ๙๐ ป พิมพหูขีด กะหลั่ยทอง ป ๒๕๑๕
๒๙. เหรียญดาวเทียม เนื้อเงิน บล็อกยันตเต็ม ป ๒๕๑๕
๓๐. เหรียญดาวเทียม เนื้อเงิน บล็อกยันตขาด ป ๒๕๑๕
๓๑. เหรียญดาวเทียม เนื้อเงิน เนื้อนวะ ป ๒๕๑๕
๓๒. เหรียญดาวเทียม เนื้อเงิน เนื้ออัลปากา ป ๒๕๑๕
๓๓. เหรียญเสาร ๕ เจริญศรี เนื้อเงิน ป ๒๕๑๖
๓๔. เหรียญเสาร ๕ เจริญศรี เนื้ออัลปากาชุบนิเกิ้ล ป ๒๕๑๖
๓๕. เหรียญเสาร ๕ เจริญศรี เนื้ออัลปากาไมชุบ ป ๒๕๑๖
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๓๑

พระคณาจารยทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร

๑. เหรียญหลวงปูเจือ วัดหนองแผนดิน รุนแรก ป ๒๕๓๕
๒. เหรียญหลวงปูเจือ วัดหนองแผนดิน รุนสอง ป ๒๕๔๐
๓. เหรียญปลอดภัย หลวงปูเจือ วัดหนองแผนดิน ป ๒๕๕๖
๔. เหรียญเสมายกชอฟา หลวงปูเจือ วัดหนองแผนดิน ป ๒๕๖๒
๕. เหรียญอายุยืน หลวงปูเจือ วัดหนองแผนดิน ป ๒๕๖๑
๖. เหรียญหลวงพอปุน วดัรัตนปทุม ฉลองอายุ ๖๗ ป 
 หลังดอกบัว ๕ ดอก รุนแรก ป ๒๕๔๕
๗. พระเน้ือผง พิมพปากนํ้ารุนแรก หลังดอกบัว ๓ ดอก
๘. เหรียญหลวงพอนํ้าคาง วัดวังชะโอน รุนแรก ป ๒๕๑๘
๙. เหรียญหลวงพอนํ้าคาง วัดวังชะโอน เนื้อทองแดงรมดํา
๑๐. รูปหลอโบราณ หลวงพอผิว วัดบาง
๑๑. เหรียญหลวงพอผิว วัดบาง นั่งเต็มองค
๑๒. เหรียญหลวงพอผิว วัดบาง นั่งคร่ึงองค
๑๓. เหรียญพระวิษณุ วิทยาลัยเทคนิค ป ๒๕๒๔
๑๔. รูปหลอพระอิศวร พิมพเล็ก พิพิธภัณฑ จัดสราง ป ๒๕๒๖
๑๕. เหรียญหลวงพอเพชร วัดวังพระธาตุ ป ๒๕๑๖
๑๖. เหรียญหลวงพอเพชร วัดวังพระธาตุ เนื้อตะกั่วอุดผง ป ๒๕๑๖
๑๗. รูปหลอหลวงพอแทน วัดวังพระธาตุ กนอุดกริ่ง
๑๘. เหรียญหลวงพอวิบูล ที่ระลึกครบรอบ ๑๐๐ ป ร.ร.กพ. ไมจํากัดเนื้อ
๑๙. เหรียญที่ระลึกปลอดภัย ครบรอบ ๕๐ ป ไมจํากัดเนื้อ

๒๐. ล็อกเก็ตหินออน หลวงพอสวาง รุนสรางหลังคามณฑป 
 ป ๒๕๖๑ ไมจํากัดสี
๒๑. เหรียญพระอิศวร ป ๒๕๒๖
๒๒. เหรียญสมเด็จมหาราช หลวงพอมหาสุธีร วัดทรงธรรม 
 ป ๒๕๓๕
๒๓. เหรียญพระปยะมหาราช วัดวังพระธาตุ ป ๒๕๓๕ 
 ไมจํากัดเนื้อ
๒๔. เหรียญจอบหลวงพอหนู วัดบอทอง ไมจํากัดเนื้อ
๒๕. เหรียญวัดใหม ไทย-จีน รุนแรก
๒๖. เหรียญเจาพอหลักเมือง หลังพระอิศวร ไมจํากัดเนื้อ
๒๗. เหรียญพระแกว-พระพุทธสิหิงค หลังซุมกอ ไมจํากัดเนื้อ
๒๘. เหรียญพระแกว-พระพุทธสิหิงค หลังเม็ดขนนุ ไมจํากัดเนื้อ
๒๙. เหรียญยันตดวง วัดบาง ไมจํากัดเนื้อ
๓๐. เหรียญกําแพงเจ็ดดาว หลวงปูครูบาคําเปง รุนแรก
๓๑. เจาแมญิลี ดูดทรัพย (กวนอิมดํา) หลวงปูครูบาคําเปง 
 ป ๒๕๓๙
๓๒. พระแมอุมายิม รุนแรก ป ๒๕๓๙
๓๓. พระไตรภาคี เม็ดขนุน ไมจํากัดเนื้อ
๓๔. พระไตรภาคี ทามะปราง ไมจํากัดเนื้อ
๓๕. พระไตรภาคี นางกําแพง ไมจํากัดเนื้อ

พระคณาจารยทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร

โตะท่ี ๑๙

โตะที่ ๒๐

๑. เหรียญเจาคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ พิมพหาตัวเดียว ป ๒๔๘๕
๒. เหรียญเจาคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ พิมพหาสองตัวเดียว 
 ป ๒๔๘๕
๓. รูปหลอโบราณ เจาคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ มีกริ่ง ป ๒๔๘๕
๔. รูปหลอโบราณ เจาคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ ไมมีกริ่ง ป ๒๔๘๕
๕. พระกร่ิง เจาคุณวิเชียรโมล ีวัดบรมธาตุ
๖. พระศิวลี เนื้อทองผสม เจาคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ
๗. พระสังกัจจายน เนื้อทองผสม เจาคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ
๘. แมโพสพ เนื้อตะกั่ว เจาคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ
๙. นางกวัก เนื้อตะกั่ว เจาคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ
๑๐. เหรียญเสมา ที่ระลึกผูกพัทธสีมา วัดกุฏิการาม ป ๒๔๘๓
๑๑. เหรียญกลม เน้ือเงิน ที่ระลึกผูกพัทธสีมา วัดกุฏิการาม ป ๒๔๘๓
๑๒. เหรียญเสมาพระครูวินิจ วชิรคุณ (คํา) วัดไตรภูมิ ป ๒๔๗๓
๑๓. เหรียญหยดน้ํา หลวงพอพรวน วัดไตรภูมิ
๑๔. เหรียญอารม หลวงพอกัน วัดกุฏิการาม ป ๒๕๑๑
๑๕. เหรียญพระครูวชิรปญญาคุณ วัดกุฏิการาม ป ๒๕๑๗
๑๖. พระยอดธง วัดกฏิการาม ป ๒๕๑๗
๑๗. เหรียญ พระอาจารย จํารัส วัดคลองหวยยั้ง รุน ๑ ป ๒๕๑๗

๑๘. เหรียญ หลวงพอโพธิ์ วัดทาไมแดง รุน ๑ ป ๒๕๑๓ บล็อกนิยม
๑๙. เหรียญเสมา หลวงพอขํา วัดโพธิ์เตี้ย รุนแรก
๒๐. เหรียญหลอ พระพุทธ ขางอุ หลวงพอขํา กรุเกา มีหวง
๒๑. เหรียญหลอ พระพุทธ ขางอุ หลวงพอขาํ กรุเกา ไมมีหวง
๒๒. เหรียญหลอ พระพุทธ ขางอุ หลวงพอขํา กรุใหมวัดหัวฝาย 
 มีหวง
๒๓. เหรียญหลอ พระพุทธ ขางอุ หลวงพอขํา กรุใหมวัดหัวฝาย 
 ไมมีหวง
๒๔. เหรียญหยดนํ้า พิมพพระพุทธ หลวงพอขํา หลังยันต-ไมมียันต
๒๕. เหรียญหลอพระปดตา หลวงพอขํา
๒๖. พระชัยวัฒน พิมพครึ่งซีก หลวงพอขํา
๒๗. พระชัยวัฒน พิมพเต็มองค หลวงพอขํา
๒๘. พระลีลาทุงขาว เนื้อดิน หลวงพอขํา
๒๙. พระนาคปรก เนื้อดิน หลวงพอขํา
๓๐. รูปหลอโบราณ หลวงพอขํา ป ๒๕๑๒
๓๑. เหรียญหลอโบราณ พิมพเตารีด หลวงพอกลับ
๓๒. เหรียญ หลวงพอกลับ วัดแกวสุริยะฉาย รุนแรก
๓๓. รูปหลอ หลวงพอกลับ รุนแรก
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๓๒

พระคณาจารยทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรโตะที่ ๒๑

๑. พระพิมพทรงไกหางพวง
๒. พระพิมพทรงไกหางรวม
๓. พระพิมพทรงไกหางสามเสน
๔. พระพิมพทรงไกหางสี่เสน ไกฟา
๕. พระพิมพทรงไกหางสี่เสน ไกตอก
๖. พระพิมพทรงไกหางหาเสน
๗. พระพิมพทรงหนุมานใหญ ทรงเครื่อง
๘. พระพิมพทรงหนุมานใหญ ไมทรงเครื่อง
๙. พระพิมพยันตแถวเดียว ไมจํากัดพิมพ
๑๐. พระพิมพทรงหนุมานแบกแทน
๑๑. พระพิมพทรงหนุมานหาวเปนดาวเปนเดือน
๑๒. พระพิมพทรงครุฑเล็ก
๑๓. พระพิมพทรงครุฑใหญ พิมพลึก
๑๔. พระพิมพทรงครุฑใหญ พิมพตื้น
๑๕. พระพิมพทรงครุฑปกแข็ง
๑๖. พระพิมพทรงครุฑผีเสื้อ
๑๗. พระพิมพทรงเมน บัวชั้นเดียว
๑๘. พระพิมพทรงเมน บัวสองชั้น ๗ จุด

๑๙. พระพิมพทรงเมน บัวสองชั้น ๘ จุด
๒๐. พระพิมพทรงเมนมังกร
๒๑. พระพิมพทรงเมนบัวโคง
๒๒. พระพิมพทรงเมนเล็ก
๒๓. พระพิมพทรงเมนหัวกลับ
๒๔. พระพิมพทรงนก ปางมารวิชัย
๒๕. พระพิมพทรงนก สมาธิ บัวเม็ด
๒๖. พระพิมพทรงนก ฐานสามช้ัน
๒๗. พระพิมพทรงนก ฐานสายบัว-บัวฟนปลา
๒๘. พระพิมพทรงปลาจีน
๒๙. พระพิมพทรงปลากัด
๓๐. พระพิมพทรงปลาหมอ
๓๑. พระพิมพทรงปลาหมู
๓๒. พระพิมพทรงโบราณ ไมจํากัดพิมพ
๓๓. พระพิมพทรงสมาธิเพชร ไมจํากัดพิมพ
๓๔. พระเนื้อผงพุทธคุณ ไมจํากัดพิมพ
๓๕. ผงลูกอม

พระหลวงพอปาน วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอดนิยมโตะที่ ๒๒

๑. เหรียญเสมารุนแรก หลวงพอจุล วัดหงสทอง ป ๒๔๘๑
๒. เหรียญหลวงพอจุล วัดหงสทอง เนื้อทองแดง ป ๒๔๙๙
๓. เหรียญหลวงพอจุล วัดหงสทอง เนื้อเหลือง ป ๒๔๙๙
๔. รูปเหมือนปม หลวงพอจุล วัดหงสทอง รุนแรกสรงนํ้า 
 เนื้อทองเหลือง
๕. เหรียญกลม จิ๊กโก สรางหอสมุด ปม หลวงพอจุล 
 วัดหงสทอง ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๐๖
๖. เหรียญกลม หลวงพอจุล หลังพระบรมธาตุ เนื้อทองแดง 
 ป ๒๕๐๐
๗. เหรียญรูปไขหลังเสมา หลวงพอจุล เนื้อทองแดง ป ๒๕๐๗
๘. เหรียญรูปไขหลังเสมา หลวงพอจุล เนื้ออัลปากา ป ๒๕๐๗
๙. เหรียญหยดนํ้ามนต หลวงพอจุล ออกวัดสิงคาราม 
 เนื้อเงิน ป ๒๕๑๘
๑๐. เหรียญหลวงพอโฉม ที่ระลึกสรางศาลา วัดคหูาสวรรค 
 รุนแรก ป ๒๕๐๖
๑๑. รูปหลอโบราณ พอโฉม วัดคูหาสวรรค รุนแรก
๑๒. เหรียญหลวงพออินทร พิมพแหวกมาน
๑๓. เหรียญหลวงพออินทร พิมพพรหมสี่หนาใหญ ไมจํากัดเนื้อ
๑๔. เหรียญหลวงพออินทร พิมพพรหมสี่หนาเล็ก ไมจํากัดเนื้อ
๑๕. เหรียญเสารหาปลอดภัย หลวงพออินทร ป ๒๕๒๓ บล็อกนิยม

๑๖. เหรียญหลวงพออินทร หลังยันธรรมจักร ป ๒๕๒๐ ไมจํากัดเนื้อ
๑๗. รูปหลอหลวงพออินทรคลองประคํา ออกวัดดงหนองหลวง
๑๘. รูปหลอฉีดหลวงพออินทร รุนแรก
๑๙. ล็อกเก็ตหลวงพออินทร อายุ ๘๖ ป ป ๒๕๒๒
๒๐. แหนบหลวงพออินทร อายุ ๘๖ ป ป ๒๕๒๒
๒๑. กริ่งหลวงพอศรีมงคล วัดจันทาราม รุนแรก ป ๒๕๒๔
๒๒. เหรียญลงยา หลวงพอศรีมงคล วัดจันทาราม
๒๓. เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพอศรีมงคล เนื้อทองแดงกะไหลทอง ป ๒๕๒๔
๒๔. สมเด็จหลวงพอศรีมงคล วัดจันทาราม รุนแรก ป ๒๕๒๔ ไมจํากัดเนื้อ
๒๕. เหรียญรูปไขใหญ หลวงพอทวีป เนื้อทองแดง รุนแรก ป ๒๕๓๗
๒๖. เหรียญรูปไขเล็ก หลวงพอทวีป เนื้อเงินรุนแรก ตอกโคต สภ
๒๗. เหรียญรูปไขเล็กฉลองศาลา หลวงพอทวีป เนื้อเงินลงยา ป ๒๕๓๙
๒๘. กริ่งหลวงพอเกสร วัดโคงวิไล
๒๙. เหรียญหลวงพอแดง วัดมุจลินท รุนแรก ป ๒๕๑๖
๓๐. เหรียญหลวงพอแสวง วัดวังน้ําแดง รุนแรก
๓๑. เหรียญหลวงพอพรหม วัดศรีปุณณาวาส ป ๒๕๑๙ ไมจํากัดเนื้อ
๓๒. เหรียญฉลองพระประธาน วัดศรีภิรมย ป ๒๕๑๐
๓๓. สิวลี วัดสิงคาราม ป ๒๕๑๘
๓๔. สมเด็จวัดปราสาท พิมพใหญ รุนแรก ป ๒๕๑๙
๓๕. สมเด็จวัดปราสาท พิมพเล็ก รุนแรก ป ๒๕๑๙
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๓๓

พระหลวงปูทิม วัดละหารไร จังหวัดระยอง ยอดนิยม

๑. พระคง
๒. พระคง เขียว
๓. พระคง ลงรักปดทอง
๔. พระเปม
๕. พระเลี่ยง
๖. พระบาง
๗. พระลือ หนามงคล
๘. พระลือโขง
๙. พระลบ
๑๐. พระรอดหลวง
๑๑. พระกรุเทศบาล
๑๒. พระกรุถํ้าขุนตาล
๑๓. พระคงกรุชางคํ้า-ดอยคํา
๑๔. พระสามหอม
๑๕. พระขุนแผนกรุวัดหัวขวง
๑๖. พระสามทากาน
๑๗. พระยอดขุนพลกรุศาลเจา
๑๘. พระขุนไกรกรุศาลเจา

๑๙. พระเลี่ยงกรุชางค้ํา-ดอยคํา
๒๐. พระรอดบังภัย ไมจํากัดกรุ
๒๑. พระปรกโพธ์ิเชียงแสน สมาธิเล็ก
๒๒. พระปรกโพธ์ิเชียงแสน พิมพใหญ
๒๓. พระปรกโพธ์ิเชียงแสน ไมจํากัดพิมพ
๒๔. พระเชียงแสนซุมปราสาทไหว (ทุงลอ)
๒๕. พระเชียงแสนใบขาว
๒๖. พระเชียงแสน ตุกตาเล็ก
๒๗. พระเชียงแสน เนื้อชิน ไมจํากัดพิมพ
๒๘. พระยอกขุนพลกรุเวียงกาหลง
๒๙. พระซุมกอพะเยา (ผีผอม)
๓๐. พระยอดขุนพลพะเยา เนื้อดิน ไมจํากัดพิมพ
๓๑. พระยอดขุนพลนานอย ไมจํากัดพิมพ
๓๒. พระนางพญากรุบอสวก ไมจํากัดพิมพ
๓๓. พระเชียงแสนลาวเทียน ไมจํากัดกรุ
๓๔. พระยอดขุนพลกรุบานปน ไมจํากัดพิมพ
๓๕. พระกรุวังชิ้น ไมจํากัดพิมพ

 พระกรุภาคเหนือ ยอดนิยม

โตะที่ ๒๓

โตะที่ ๒๔

๑. พระกริ่งชินบัญชร
๒. พระชัยวัฒนชินบัญชร
๓. พระสังกัจจายนชินบัญชร
๔. พระปดตามหาลาภชินบัญชร ปุมปุย
๕. พระสมเด็จชินบัญชร หลังยันตแดง
๖. พระสมเด็จวัดไรวารี
๗. เหรียญรุนแรง ฉลองสมณศักดิ์ ป ๒๕๐๘
๘. พระผงพรายกุมาร พิมพนางพญา (พรายเด่ียว-พรายคู)
๙. พระผงพรายกุมาร พิมพรูปเหมือนหัวโต-หัวเล็ก
๑๐. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ยุคแรก เน้ือกระยาสารทพิมพเล็ก-ใหญ
๑๑. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพใหญ (บล็อกแรก)
๑๒. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพเล็ก (บล็อกแรก)
๑๓. พระผงพรายกุมาร พิมพสิวลี, จันทรลอย ๙๖ องค, ปดตาชุด ๙๖ องค
๑๔. พระสมเด็จหลังยันตหา
๑๕. พระปดตาบัวผุด, พระผงโสฬสมหามงคล ไมจํากัดพิมพ
๑๖. พระปดตาฝงพลอย หลังยันตหา, ยันตนํ้าเตา
๑๗. เหรียญเจริญพรบน
๑๘. เหรียญเจริญพรลาง

๑๙. เหรียญหวงเชื่อม ๘ รอบ
๒๐. เหรียญหลอฉลุ ๘ รอบ
๒๑. เหรียญเสมา ๘ รอบ ลงยา ไมจํากัดเนื้อ
๒๒. เหรียญเสมา ๘ รอบ เนื้อเงินลงยาสีเดียว, 
 ทองแดง ลงยา
๒๓. เหรียญเสมา ๘ รอบ เนื้อทองแดง, นวโลหะ
๒๔. เหรียญนาคปรก ๘ รอบ
๒๕. พระรูปหลอ รุนไตรมาส
๒๖. เหรียญเจริญพรสอง ไตรมาส
๒๗. เหรียญนาคปรก ไตรมาส
๒๘. พระปดตายันตยุงมหาอุตตโม ไมจํากัดเนื้อ
๒๙. พระปดตาหลังรูปเหมือน
๓๐. พระนาคปรกใบมะขาม (ปรกจอย)
๓๑. เหรียญบาตรนํ้ามนต
๓๒. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพนั่งพาน
๓๓. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพหยดนํ้า
๓๔. หนุมารกนอุดผงพรายกุมาร
๓๕. ลูกอมผงพรายกุมาร
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๓๔

พระกรุจังหวัดสุโขทัยโตะที่ ๒๕

๑. รูปหลอหลวงพอเอม รุนแรก
๒. เหรียญหลวงพอเอม รุนแรก ไมจํากัดพิมพ
๓. รูปหลอหลวงพอเอม รุน ๒
๔. เหรียญหลวงพอเอม รุน ๒
๕. เหรียญหลวงพอเอม รุน ๓ ไมจํากัดพิมพ
๖. เหรียญพระพุทธบาท, อั้งยี่, พระพุทธวัดราชธานี 
 ป ๒๔๗๐
๗. เหรียญพระครูวินิจฉัยพุทธบัญญัติ (หลวงปูทิม) 
 วัดราชธานี รุนแรก ป ๒๔๗๓
๘. เหรียญหลวงพอป รุนแรก ป ๒๕๐๒
๙. รูปหลอหลวงพอป รุนแรก ป ๒๕๐๔
๑๐. เหรียญพระสวรรควรนายก รุนแรก ป ๒๔๙๐
๑๑. เหรียญหลวงปูจันทร วัดปาขอย รุนแรก ป ๒๕๑๔
๑๒. เหรียญหลอหลวงพอเอม วัดปากนํ้า
๑๓. เหรียญหลอหลวงพอสองพี่นอง วัดหนองโวง รุนแรก
๑๔. เหรียญหลวงปูตวน วัดตนหัด รุนแรก กะไหลทอง
๑๕. เหรียญหลวงพอหอม รุนแรก บล็อกแรก
๑๖. เหรียญหลวงพอหอม รุนแรก บล็อกสอง
๑๗. รูปหลอหลวงพอหอม รุนแรก

๑๘. เหรียญหลวงพอมา วัดปามะมวง รุน ๑
๑๙. รูปหลอหลวงพอมา วัดปามะมวง รุน ๑
๒๐. เหรียญหลวงพอมา วัดปามะมวง รุน ๒
๒๑. เหรียญหลวงปูเกต รุนแรกยันตจม
๒๒. เหรียญหลวงปูเกต รุนแรกยันตนูน
๒๓. เหรียญหลวงพอโถม รุน ๑ บล็อก ๑
๒๔. เหรียญหลวงพอโถม รุน ๑ บล็อก ๒
๒๕. เหรียญจอบหลวงพอโถม
๒๖. เหรียญหลอ ๘๐ ป หลวงพอโถม
๒๗. เหรียญหลวงปูทองอินทร วัดหนองบัว พิมพใหญ รุนแรก
๒๘. เหรียญหลวงปูทองอินทร วัดหนองบัว พิมพเล็ก รุนแรก
๒๙. เหรียญครูบาทิพย วัดหัวฝาย รุนแรก
๓๐. เหรยีญหลอหลวงพอศิลา รุนแรก ป ๒๕๑๙
๓๑. เหรียญหลอหลวงปูศุข วัดปลายนา
๓๒. เหรียญพระครูสุพัฒนธรรมคุณ รุนแรก วัดธรรมิการาม
๓๓. รูปหลอหลวงปูบุญมี อายุครบรอบ ๘๘ ป วัดเกาะ
๓๔. เหรียญหลวงปูบุญมี รมเกลา วัดเกาะ
๓๕. เหรียญจอบโบราณชินราชหลวงพออุย รุนแรก

พระเกจิจังหวัดสุโขทัยโตะที่ ๒๖

๑. พระรวงเปดโลก เนื้อดิน ไมจํากัดกรุ
๒. พระรวงประทานพร เน้ือดิน ไมจํากัดกรุ
๓. พระหลวงพอโต เนื้อดิน กรุวัดปามะมวง-กรุวัดสระศรี
๔. พระชินราชใบเสมา เน้ือดิน กรุวังยายมาก
๕. พระลีลาฝกดาบ เนื้อดิน ไมจํากัดกรุ
๖. พระงบนํ้าออย เนื้อดิน ไมจํากัดพิมพ
๗. พระยอดขุนพล เนื้อดิน ไมจํากัดกรุ
๘. พระเชตุพล พิมพเล็ก เน้ือดิน ไมจํากัดกรุ
๙. พระนางแขนออน เน้ือดิน ไมจํากัดกรุ
๑๐. พระนาคปรก เนื้อดิน กรุวัดกุฎีราย-กรุเตาทุเรียง
๑๑. พระทามะปราง เนื้อดิน ไมจํากัดกรุ
๑๒. พระรวงเปดโลก เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๑๓. พระรวงประทานพร  เน้ือชิน ไมจํากัดกรุ
๑๔. พระซุมเรือนแกว (กระตายแกลบ) เน้ือชิน 
 กรุวัดเขาพนมเพลิง
๑๕. พระรวงนั่ง กรุนํ้า เน้ือชิน
๑๖. พระกรุบางขลัง เนื้อชิน ไมจํากัดพิมพ
๑๗. พระทามะปราง เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ

๑๘. พระนางแขนออน เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๑๙. พระเชตุพล บัวสองชั้น พิมพใหญ เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๒๐. พระนางขางเม็ด เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง
๒๑. พระกรุวัดมหาธาตุ เนื้อชิน ไมจํากัดพิมพ
๒๒. พระเชตุพล เนื้อชิน พิมพเล็ก ไมจํากัดกรุ
๒๓. พระรวงนั่งหลังตัน เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๒๔. พระซุมนครโกษา เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๒๕. พระนางดอนลาน เนื้อดิน กรุวัดดอนลาน
๒๖. พระพิมพเจดีย เนื้อดิน กรุวัดมหาธาตุ
๒๗. พระนางบานพง เนื้อดิน กรุบานพง
๒๘. พระนางตะกวน เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๒๙. พระทรงมะคา เนื้อชิน กรุวัดทรงมะคา
๓๐. พระรวงนั่งเขากวาง เนื้อชิน ไมจํากัดกรุ
๓๑. พระกรุเตาทุเรียง เนื้อดิน ไมจํากัดพิมพ
๓๒. พระกรุวัดมหาธาตุ เนื้อดิน ไมจํากัดพิมพ
๓๓. พระกรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชิน ไมจํากัดพิมพ
๓๔. พระกรุวัดพญาดํา ไมจํากัดพิมพ
๓๕. พระกรุวัดทัพผึ้ง ไมจํากัดพิมพ
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๓๕

๑. พระสมเด็จผง ลป โถม วัดธรรมปญญาราม ป ๒๕๔๖ ไมจํากัดเนื้อ-ตะกรุด
๒. พระสมเด็จปม ลป โถม วัดธรรมปญญาราม ป ๒๕๔๖ ไมจํากัดเนื้อ
๓. พระปรกใบมะขามรุนแรก ลป โถมวัดธรรมปญญาราม ป ๒๕๔๖ ไมจํากัดเนื้อ
๔. ล็อกเกตเต็มองค รุนสรงนํ้า ๔๖ ลป โถม วัดธรรมปญญาราม ป ๒๕๔๖ ไมจํากัดฉาก ไมจํากัดขนาด
๕. ล็อกเกตเต็มองค รุนแซยิด ๘๒ ลป โถม วัดธรรมปญญาราม ป ๒๕๔๖ ไมจํากัดฉาก ไมจํากัดขนาด
๖. ล็อกเกตเต็มองคหันขาง รุนแรก ฉลอง ๗๐ ป ลป ทุเรียน วัดศรีคีรีสุวรรณราม ป ๒๕๔๖ จํากัดฉาก ไมจํากัดขนาด
๗. ล็อกเกตเต็มองคหันขาง รุนมหาเมตตา ลป ทุเรียน วัดศรีคีรีสุวรรณราม ป ๒๕๔๖ จํากัดฉาก ไมจํากัดขนาด
๘. ล็อกเกต รุนมหาบารมี ลป ทุเรียน วัดศรีคีรีสุวรรณราม ป ๒๕๔๖ จํากัดฉาก ไมจํากัดขนาด
๙. ล็อกเกตคร่ึงองคหนาตรง รุนพระครูวรธรรมประยุต ลป ทุเรียน วัดศรีคีรีสุวรรณราม ป ๒๕๔๖ 
 จํากัดฉาก ไมจํากัดขนาด
๑๐. พระผงโตะหมู รุนมหามงคล ๗๖ ลป ทุเรียน วัดศรีคีรีสุวรรณราม ป ๒๕๔๒ ไมจํากัดตะกรุด
๑๑. ล็อกเกตถือเทียนทํานํ้ามนต รุนเจริญธรรม รุนแรก ป ๕๓ ลป ราม ไมจํากัดฉาก-ไมจํากัดขนาด
๑๒. ล็อกเกตเต็มองค รุนสรางบารมี ป ๕๔ ลป ราม ไมจํากัดฉาก-ไมจํากัดขนาด
๑๓. ล็อกเกตเต็มองค รุนมหามงคล ๖ รอบ ๗๒ ป ป ๖๐ ลป ราม ฉากทอง ขนาดจัมโบ-ขนาดเบอร ๑ ไมจํากัดหลัง
๑๔. ล็อกเกตเต็มองค รุนมหามงคล ๖ รอบ ๗๒ ป ป ๖๐ ลป ราม ขนาดเบอร ๑ ไมจํากัดฉาก-ไมจํากัดหลัง
๑๕. เหรียญรูปไขคร่ึงองค รุนมหาบารมีเศรษฐีวังเงิน ป ๖๐ ลป ราม เนื้อทองคํา
๑๖. เหรียญรูปไขคร่ึงองค รุนมหาบารมีเศรษฐีวังเงิน ป ๖๐ ลป ราม เนื้อเงินลงยาลายธงชาติ 
 หนากากทอง-เนื้อเงินลงยาลายธงชาติ
๑๗. เหรียญรูปไขคร่ึงองค รุนมหาบารมีเศรษฐีวังเงิน ป ๖๐ ลป ราม ไมจํากัดเนื้อ
๑๘. เหรียญรูปไขคร่ึงองค รุนมหาบารมีเศรษฐีวังเงิน ป ๖๐ ลป ราม ชุดกรรมการหลังเรียบ
๑๙. พระปรกใบมะขาม รุนแรก รุนเศรษฐี ลป ราม เนื้อทองคํา
๒๐. พระปรกใบมะขาม รุนแรก รุนเศรษฐี ลป ราม ไมจํากัดเนื้อ
๒๑. เหรียญหลอพิมพจอบ รุนเศรษฐี ป ๖๑ ลป ราม เนื้อทองคํา
๒๒. เหรียญหลอพิมพจอบ รุนเศรษฐี ป ๖๑ ลป ราม เนื้อเงิน 
๒๓. เหรียญหลอพิมพจอบ รุนเศรษฐี ป ๖๑ ลป ราม ไมจํากัดเนื้อ
๒๔. เหรียญหลอพิมพจอบ รุนเศรษฐี ป ๖๑ ลป ราม ชุดกรรมการ ไมจํากัดเนื้อ
๒๕. เหรียญเสมาเต็มองค รุนมหาบารมีศรีวังเงิน ป ๖๑ ลป ราม เนื้อทองคํา
๒๖. เหรียญเสมาเต็มองค รุนมหาบารมีศรีวังเงิน ป ๖๑ ลป ราม เนื้อเงินลงยาหนากากทองคํา-เนื้อเงินลงยา
๒๗. เหรียญเสมาเต็มองค รุนมหาบารมีศรีวังเงิน ป ๖๑ ลป ราม ไมจํากัดเนื้อ
๒๘. เหรียญเสมาเต็มองค รุนมหาบารมีศรีวังเงิน ป ๖๑ ลป ราม ชุดกรรมการหลังเรียบ ไมจํากัดเนื้อ
๒๙. เหรียญเสมาปมจิ๋ว รุนมหาบารมีศรีวังเงิน ป ๖๑ ลป ราม เนื้อทองคํา
๓๐. เหรียญเสมาปมจิ๋ว รุนมหาบารมีศรีวังเงิน ป ๖๑ ลป ราม ชุดทองคําหลังเรียบ ไมจํากัดเนื้อ
๓๑. เหรียญเสมาปมจิ๋ว รุนมหาบารมีศรีวังเงิน ป ๖๑ ลป ราม ไมจํากัดเนื้อ
๓๒. พระผงครึ่งองค รุนมหาบารมีเศรษฐีวังเงิน ป ๖๐ ลป ราม ไมจํากัดตะกรุด-ไมจํากัดเนื้อ
๓๓. พระผงครึ่งองค รุนดวงเศรษฐีวังเงิน ป ๖๐ ลป ราม ไมจํากัดตะกรุด-ไมจํากัดเนื้อ
๓๔. พระผงพิมพจอบ รุนเศรษฐี ป ๖๑ ลป ราม ไมจํากัดตะกรุด-ไมจํากัดเนื้อ
๓๕. พระผงเสมา รุนมหาบารมีศรีวังเงิน ป ๖๑ ลป ราม ไมจํากัดตะกรุด-ไมจํากัดเนื้อ

พระคณาจารยทองถิ่น จังหวัดสุโขทัยโตะที่ ๒๗
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๓๖

๑. พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดใหญ เนื้อชินเงิน
๒. พระนางพญา กรุวัดใหญ เนื้อชินเงิน-ดิน
๓. พระยอดอัฎฐารส กรุวัดใหญ เนื้อชินเขียว
๔. พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อชินเขียว
๕. พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อสัมฤทธ์ิ
๖. พระสามนาง กรุวัดใหญ เนื้อชินเงิน-ดิน
๗. พระทามะปราง กรุวัดใหญ เนื้อชินเงิน-ดิน
๘. พระซุมเรือนแกว กรุวัดใหญ เนื้อชินเงิน-ดิน
๙. พระพุทธชินราชใบมะยม กรุวัดใหญ เนื้อชินเงิน
๑๐. พระกรุวัดใหญ เนื้อชินเงิน ไมจํากัดพิมพ
๑๑. พระพุทธชินราช พิมพซุมเสนคู กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ)
๑๒. พระนางพญา พิมพมีหู กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ)
๑๓. พระนางพญา พิมพไมมีหู กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ)
๑๔. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพฤๅษีหลังนาง
๑๕. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพฤๅษีเปลวเพลิงหลังนาง
๑๖. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพทรงชฎาหลังนาง
๑๗. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพทรงชฎาสองหนา
๑๘. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพซุมขางขีด

๑. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพสังฆาฎิยาว (มีโคต) ป ๒๔๘๕
๒. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพสังฆาฎิสั้น (มีโคต) ป ๒๔๘๕
๓. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพตอ (มีโคต) ป ๒๔๘๕
๔. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพตอ (ไมมีโคต) ป ๒๔๘๕
๕. เหรียญพระพุทธชินราช ไมจํากัดพิมพ ป ๒๔๘๕
๖. เหรียญพระพุทธชินราช พิมพเสมาเล็ก ป ๒๔๙๕
๗. รูปหลอพระพุทธชินราช รุนหลวงพรหมโยธี ป ๒๔๙๖
๘. เหรียญพระพุทธชินราช พิมพหลังพานพระศรี ป ๒๔๙๖
๙. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โภคทรัพย ป ๒๕๐๗
๑๐. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศอิสรภาพ ป ๒๕๐๗
๑๑. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผด็จศึก ป ๒๕๐๗
๑๒. เหรียญพระฤกษสรางอุโบสถวัดนางพญา รุนสอง ป ๒๕๑๔
๑๓. พระกริ่งนเรศวรวังจันทร พิธีจักรพรรดิฯ ป ๒๕๑๕
๑๔. พระพุทธชินราช พระนเรศวรมหาราช พิธีจักรพรรดิฯ ป ๒๕๑๕
๑๕. เหรียญพระพุทธชินราช ใบเสมา พิธีจักรพรรดิฯ ป ๒๕๑๕ 
 ไมจํากัดพิมพ
๑๖. เหรียญพระพุทธชินราชมหาราช (มั่นในธรรม) พิธีจักรพรรดิฯ 
 ป ๒๕๑๕
๑๗. เหรียญพระยอดอัฎฐารส พิธีจักพรรดิฯ ป ๒๕๑๕
๑๘. พระกริ่งพุทธชินราช ภปร ป ๒๕๑๗
๑๙. เหรียญพระพุทธชินราช หลัง ภปร ป ๒๕๑๗

๑๙. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพนางสองหนา
๒๐. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพนางหนาเดียว
๒๑. พระกรุวัดจุฬามณี ไมจํากัดพิมพ
๒๒. พระลีลา กรุวัดไกเขี่ย เน้ือชินเงิน-สนิมแดง
๒๓. พระซุมเรือนแกว (ซุมตําลึง) กรุวัดอรัญญิก เน้ือชินเงิน-ดิน
๒๔. พระซุมเสมาทิศ กรุวัดอรัญญิก เน้ือชินเงิน-ดิน
๒๕. พระซุมเปดโลก กรุวัดอรัญญิก เน้ือชินเงิน
๒๖. พระซุมสามนาง กรุวัดอรัญญิก เน้ือดิน
๒๗. พระนางพญา กรุวัดอรัญญิก เน้ือชินเงิน
๒๘. พระพุทธชินราช กรุเขาสมอแคลง เน้ือชินเงิน-สนิมแดง
๒๙. พระทามะปราง กรุวัดทามะปราง เน้ือชินเงิน-ดิน
๓๐. พระทามะปราง กรุวัดเจดียยอดทอง เน้ือชินเงิน-ดิน
๓๑. พระทามะปราง กรุวัดสะตือ เน้ือดิน
๓๒. พระยอดขุนพล กรุวัดวังมะสระ เน้ือดิน
๓๓. พระนางพญา กรุวัดวังมะสระ เน้ือดิน
๓๔. พระทามะปราง กรุวัดตายม เน้ือชิน
๓๕. พระหลวงพอโต กรุวัดตาปะขาวหาย

๒๐. เหรียญในหลวงทรงผนวช หลัง ภปร ป ๒๕๑๗
๒๑. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังสมเด็จพระเอกาทศรถ 
 ป ๒๕๑๗
๒๒. เหรียญพระพุทธชินราช พิมพเสมา ป ๒๕๑๑
๒๓. เหรียญพระพุทธชินราช รุนมาลาเบี่ยง ป ๒๕๒๐
๒๔. พระกร่ิงนเรศวร ๔๐๐ ป ครองราชย ป ๒๕๓๓ ไมจํากัดเนื้อ
๒๕. เหรียญพระพุทธชินราช ๔๐๐ ป ครองราชย ป ๒๕๓๓ ไมจํากัดเนื้อ
๒๖. เหรียญพระพุทธชินราช รุนเจาสัว ป ๒๕๓๖ ไมจํากัดเนื้อ
๒๗. พระกร่ิงนเรศวรองคดํา ป ๒๕๔๒ ไมจํากัดเนื้อ
๒๘. เหรียญพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระนเรศวรพิมพสี่เหลี่ยม
 ป ๒๕๔๒ ไมจํากัดเนื้อ
๒๙. เหรียญบาตรนํ้ามนตพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระนเรศวร
 ป ๒๕๔๒ ไมจํากัดเนื้อ
๓๐. เหรียญพระพุทธชินราชหลังสามพี่นอง ป ๒๕๔๒
๓๑. เหรียญหลวงพอทรัพย วัดปลักแรด ไมจํากัดบล็อค
๓๒. พระรูปหลอหลวงพอแจง วัดเกาะแกว รุนแรก ป ๒๔๙๓
๓๓. เหรียญหลวงพอแจง วัดเกาะแกว พิมพเสมาเล็ก ป ๒๔๙๓ 
 ไมจํากัดเนื้อ
๓๔. เหรียญรูปไข หลวงพอพันธ วัดบางสะพาน รุนมหาโชค-มหาลาภ 
 ป ๒๕๑๗ ไมจํากัดเนื้อ
๓๕. เหรียญรุนแรก ลป แขก วัดสุนทรประดิษฐ ป ๒๕๒๒

พระจังหวัดพิษณุโลก ยอดนิยม ๑

พระจังหวัดพิษณุโลก ยอดนิยม ๒

โตะที่ ๒๘

โตะท่ี ๒๙



นิทรรศการประกวดอนุรักษ�พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย�ทั่วประเทศ 
สมาคมผู�นิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย สาขาจังหวัดกําแพงเพชร  ประจําป� ๒๕๖๒

๓๗

พระเครื่อง เครื่องราง จังหวัดตากโตะที่ ๓๐

๑. พระกริ่งหลวงพอทบ วัดโบสถโพธิ์ทองเน้ือนวะ ไมจํากัดพิมพ
๒. รูปหลอโบราณ พิมพหนาฝรั่งฐานสูง-ฐานเตี้ย วัดศิลาโมง
๓. รูปหลอโบราณ พิมพหลังตรง วัดศิลาโมง
๔. รูปหลอโบราณ พิมพหนาหมู วัดศิลาโมง
๕. รูปหลอโบราณ พิมพหนางุม วัดศิลาโมง
๖. รูปหลอโบราณ พิมพอกซื่อ วัดศิลาโมง 
๗. รูปเหมือนปมรุนแรก พิมพโดดรม วัดชนแดน พ.ศ. ๒๕๐๐
๘. รูปหลอโบราณ พิมพฐานสูง วัดชนแดน พ.ศ. ๒๕๐๕
๙. รูปหลอโบราณ พิมพฐานกลาง-พิมพฐานเตี้ย วัดชนแดน พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๐. รูปหลอโบราณ พิมพระฆังสองหนาพอทบ-พอเขียน วัดชนแดน 
 พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๑. รูปหลอโบราณ พิมพพุทธกวักใหญ-พิมพอุมบาตร วัดชนแดน 
 พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๒. รูปหลอโบราณ พิมพหัวไมขีด วัดชนแดน พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๓. รูปหลอโบราณ พิมพหัวไมขีด ฐานสี่เหลี่ยม ฐานหกเหลี่ยม 
 ฐานยื่นกวักเล็ก วัดชนแดน พ.ศ. ๒๕๐๕
๑๔. รูปหลอโบราณ พิมพหัวไมขีดหัวโต วัดชนแดน พ.ศ. ๒๕๑๒
๑๕. รูปหลอโบราณ พิมพจิ๊กโก วัดชางเผอืก พ.ศ. ๒๕๑๗
๑๖. รูปหลอโบราณ พิมพฉลองอายุครบ ๙๔ ป ตอกโคด ๙๔ วัดชนแดน 
 พ.ศ. ๒๕๑๖
๑๗. รูปหลอฉีดพิมพฉลองอายุครบ ๙๖-๙๗ ป ไมจํากัดเนื้อ 

๑๘. เหรียญรุนแรก วัดทรงธรรม ทับคลอ ไมจํากัดเนื้อ พ.ศ. ๒๔๘๓
๑๙. เหรียญพิมพหนาแก เนื้อทองแดง-เนื้ออัลปากา พ.ศ. ๒๕๙๑-๒๕๙๒
๒๐. เหรียญพิมพหนาหนุม เนื้อทองแดง พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๐๕
๒๑. เหรียญโดดรม ไมจํากัดเนื้อ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๑
๒๒. เหรียญฉลองอายุ ๙๔ ป วัดชนแดน เนื้อทองเหลือง พ.ศ. ๒๕๑๖
๒๓. เหรียญทูลเกลา เนื้อทองแดงวัดโบสถโพธิ์ทอง ไมจํากัดโคด 
 พ.ศ. ๒๕๑๘
๒๔. เหรียญแอปเปลวัดชางเผือกไมจํากัดเนื้อ พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๘
๒๕. เหรียญกนกขาง วัดชางเผือก ไมจํากัดเนื้อ พ.ศ. ๒๕๑๙
๒๖. พระเนื้อผง-ชานหมาก รูปเหมือน หลังเรียบ หลังยันต วัดชนแดน 
 ป ๒๕๐๕
๒๗. พระเนื้อผงพิมพปดตา ปลัดพิศาล พ.ศ. ๒๕๑๒
๒๘. พระเนื้อผงพิมพสมเด็จ ไมจํากัดพิมพ พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๖
๒๙. พระเนื้อผงรูปเหมือน หลังยันต-หลังหนังสือ พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๘
๓๐. พระเนื้อผงพิมพจันทรลอย วัดโบสถโพธิ์ทอง พ.ศ. ๒๕๑๕
๓๑. พระเนื้อผงรูปเหมือนพิมพไตรมาส วัดโบสถโพธิ์ทอง พ.ศ. ๒๕๑๕
๓๒. พระเนื้อผงพิมพสมเด็จ รุนเข็มหัก วัดโบสถโพธิ์ทอง พ.ศ. ๒๕๑๕
๓๓. พระเนื้อผงพิมพสมเด็จ หลังใบโพธิ์ วัดชางเผือก พ.ศ. ๒๕๑๗
๓๔. แหวนเพชรกลับไมจํากัดวัด
๓๕. แหวนลงยาสีธงชาติ ไมจํากัดวัด

พระเครื่องหลวงพอทบ วัดชนแดน จังหวัดเพชรบูรณโตะที่ ๓๑

๑. รูปหลอโบราณ ครูบาวัง วัดบานเดน พิมพสังฆาฎิสะบัด
๒. รูปหลอปม ครูบาวัง วัดบานเดน พิมพ อุมพลอย
๓. รูปหลอปม พระครู อดุลย วัดทานา รุนแรก
๔. รูปหลอโบราณ หลวงพอแขก วัดสันปาลาน รุนแรก
๕. รูปหลอโบราณ หลวงพอประดับ วัดไผสีซอ รุนแรก
๖. รูปหลอ ครูบาสรอย วัดมงคลคีรีเขตรรุนแรก กนระฆัง ไมจํากัดเนื้อ
๗. รูปหลอ ครูบาสรอย วัดมงคลคีรีเขตร รุน ข.ส.ร ไมจํากัดเนื้อ
๘. รูปหลอ ครูบากัญไชย วัดมาตานุสรณ รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ
๙. รูปหลอ ครูบาปน วัดแมยะ รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ
๑๐. รูปหลอ ครูบาแกว วัดดอนมูล รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ
๑๑. เหรียญกลม ครูบาวัง วัดบานเดน รุนแรก
๑๒. เหรียญ หลวงพอแขก วัดสันปาลาน รุนแรก ไมจํากัดพิมพ
๑๓. เหรียญ ครูบาปน วัดแมยะ รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ
๑๔. เหรียญ หลวงพอบุญตัน วัดเชียงทอง รุนแรก ไมจํากัดพิมพ
๑๕. เหรียญ หลวงพอประดับ วัดไผสีซอ รุนแรก
๑๖. เหรียญ ครูบาสาย วัดทาไมแดง รุนแรก
๑๗. เหรียญ ครูบาสรอย วัดมงคลคีรีเขตร รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ
๑๘. เหรียญ ครูบาสรอย วัดมงคลคีรีเขตร รุนสอง

๑๙. เหรียญ ครูบากัญไชย วัดมาตานุสรณ รุนแรก
๒๐. เหรียญ หลวงพอเสาร วัดเชตุวัน รุนแรก
๒๑. เหรียญ ครูบาแกว วัดดอนมูล รุนแรก พิมพมีเกา
๒๒. เหรียญ ครูบากร วัดดอยคีรี รุนแรก
๒๓. เหรียญ หลวงพอมหาวิบูลย วัดโพธิคุณ อายุ ๖๐ ป ไมจํากัดเนื้อ
๒๔. สมเด็จ ฝาบาตร ครูบาสรอย วัดมงคลคีรีเขตร
๒๕. พระผง รูปเหมือน สี่เหลี่ยม หลวงพอแขก วัดสันปาลาน
๒๖. ตะกรุด เกากุม ครูบาสรอย วัดมงคลคีรีเขตร เชือกขาว
๒๗. ตะกรุด สิบสี่กุมใหญ ครูบากัญไชย วัดมาตานุสรณ
๒๘. ผายันต ครูบาสรอย วัดมงคลคีรีเขตร พิมพมีชื่อไมจํากัดแบบ
๒๙. ผายันต  มาเสพนาง ครูบาแกว วัดดอนมูล
๓๐. ผายันต นางกวัก หลวงพอแขก วัดสันปาลาน ไมจํากัดพิมพ
๓๑. ผายันต นางกวัก ครูบาวัง วัดบานเดน
๓๒. ผายันต นางกวัก ครูบาแกว วัดดอนมูล เขียนมือ
๓๓. ครุฑ ครูบาแกว วัดดอนมูล
๓๔. เม็ดแร ครูบาสรอย วัดมงคลคีรีเขตร ไมจํากัดแบบ
๓๕. ตะกรุด นางพิมพ ครูบากร วัดดอยคีรี ตอกโคต กท
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๓๘

๑. เหรียญวัดนางเหลียว ป ๒๕๑๔
๒. พระผงรูปเหมือนพิมพระฆัง ที่ระลึก ๕ รอบ ป ๒๕๑๕
๓. เหรียญกลมรูปเหมือน ที่ระลึก ๕ รอบ ป ๒๕๑๕
๔. เหรียญระฆัง สิริมงคล เสารหา ป ๒๕๑๖
๕. พระกริ่ง-พระชัยวัฒน ศิริราช ป ๒๕๑๗
๖. พระผงมงคลเกษม ๑ ป ๒๕๑๗
๗. พระผงไตรเกษม (มงคลเกษม ๒) ป ๒๕๑๗
๘. พระปรกใบมะขาม หลังลายเซ็น รุนแรก ป ๒๕๑๗
๙. เหรียญนวรัตน ป ๒๕๑๗
๑๐. เหรียญแตงโม ป ๒๕๑๗
๑๑. เหรียญวัดพลับพลา ป ๒๕๑๗
๑๒. เหรียญกลมรูปเหมือน รุนศาลากลาง ป ๒๕๑๗
๑๓. เหรียญกลมพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ 
 รุนศาลากลาง ป ๒๕๑๗
๑๔. เหรียญกองพันลําปาง ป ๒๕๑๗
๑๕. เหรียญกองพันเชียงใหม คายกาวีละ ป ๒๕๑๘
๑๖. เหรียญกองพันเชียงราย ป ๒๕๑๘
๑๗. เหรียญ มทบ.๗ คายสุรศักดิ์มนตรี ป ๒๕๑๘
๑๘. เหรียญก่ิงไผ เนื้อทองคํา เน้ือเงิน ป ๒๕๑๘

๑๙. เหรียญกิ่งไผ เนื้อทองแดง ป ๒๕๑๘
๒๐. พระกร่ิงอวโลกิเตศวร ป ๒๕๑๘
๒๑. พระกร่ิงอวโลกิเตศวร ไมจํากัดรุน ยกเวนรุนแรก
๒๒. พระรูปหลอกนหนู-กนดอกจันทร ป ๒๕๑๘
๒๓. พระปดตามหาอุตม ป ๒๕๑๘
๒๔. พระปดตาสารพัดดี ป ๒๕๑๘
๒๕. พระปดตามหาโชค ป ๒๕๑๘
๒๖. พระปดตามหาลาภ ป ๒๕๑๘
๒๗. เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองคํา เนื้อเงิน ป ๒๕๒๓
๒๘. เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ป ๒๕๒๓
๒๙. เหรียญกลมรูปเหมือน ที่ระลึก ๖ รอบ ป ๒๕๒๖
๓๐. พระรูปหลอลอยองค ที่ระลึก ๖ รอบ ป ๒๕๒๖
๓๑. เหรียญเจาสัว รุนแรก ป ๒๕๓๕
๓๒. เหรียญรูปเหมือน รุนหนวยรบ ร.๑๗ พัน ๒ 
 กองพันลําปาง ๒ ป ๒๕๓๖
๓๓. เหรียญระฆัง รุนเซ็งลี้ฮอ (หลังมังกร) ป ๒๕๓๖
๓๔. เหรียญนั่งพาน รุนเมตตามหาบารมี (๓ ม.ต.) ป ๒๕๓๗
๓๕. เหรียญรูปเหมือน ที่ระลึก ๗ รอบ ป ๒๕๓๘

พระหลวงพอเกษม เขมโก จังหวัดลําปาง

๑. รูปหลอโบราณหลวงพอเงิน วัดบางคลาน พิมพนิยม
๒. รูปหลอโบราณหลวงพอเงิน วัดบางคลาน พิมพขี้ตา
๓. เหรียญหลอโบราณหลวงพอเงิน วัดบางคลาน พิมพจอบใหญ
๔. เหรียญหลอโบราณหลวงพอเงิน วัดบางคลาน พิมพจอบเล็ก
๕. รูปหลอโบราณหลวงพอเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงจุมรัก
๖. พระเนื้อดิน หลวงพอเงิน วัดบางคลาน พิมพพระเจาหาพระองค
๗. พระเนื้อดิน หลวงพอเงิน วัดบางคลาน ไมจํากัดพิมพ
๘. รูปหลอปม หลวงพอเงิน วัดบางคลาน พิมพคอแอว ป ๒๕๑๕
๙. รูปหลอปม หลวงพอเงิน วัดบางคลาน พิมพนิ้วจุด ป ๒๕๑๕
๑๐. รูปหลอปม หลวงพอเงิน วัดบางคลาน พิมพมือนับแบงค ป ๒๕๑๕
๑๑. รูปหลอปม หลวงพอเงิน วัดบางคลาน พิมพมือเลขแปด ป ๒๕๑๕
๑๒. เหรียญปม หลวงพอเงิน วัดบางคลาน พิมพจอบใหญ ป ๒๕๑๕
๑๓. เหรียญปม หลวงพอเงิน วัดบางคลาน พิมพจอบเล็ก ป ๒๕๑๕
๑๔. เหรียญหลวงพอเงินขวัญถุง วัดบางคลาน ป ๒๕๑๕
๑๕. เหรียญหลวงพอเงินรูปไข ไมจํากัดหลัง วัดบางคลาน ป ๒๕๑๕
๑๖. รูปหลอหลวงพอเงิน อ.ชุมสราง ตอก-ไมตอก ช
๑๗. รูปหลอหลวงพอเงิน ออกวัดหวยเขน พิมพใหญ
๑๘. รูปหลอหลวงพอเงิน ออกวัดหวยเขน พิมพกลาง-เล็ก

๑๙. รูปหลอปม หลวงพอเงิน ออกวัดทายน้ํา ป ๒๕๑๕
๒๐. รูปหลอปม หลวงพอเงิน ออกวัดวังจิก ป ๒๕๑๕
๒๑. รูปหลอปม หลวงพอเงิน ออกวัดหอไกร
๒๒. รูปหลอปม หลวงพอเงิน รุน อ.ตะพานหิน ป ๒๕๒๒
๒๓. เหรียญหลวงพอเพชร พิมพเสมา ป ๒๔๗๒
๒๔. พระหลอโบราณหลวงพอเพชร พิมพสามเหล่ียมหลังอุ
๒๕. พระหลอโบราณหลวงพอเพชร พิมพสี่เหลี่ยมหลังอุ
๒๖. เหรียญหลวงพอเพชร พิมพจอบใหญ-จอบเล็ก
๒๗. รูปหลอโบราณหลวงพอเขียน พิมพหนาลิง
๒๘. เหรียญปมหลวงพอเขียน เนื้อเงินหลังชินราช ไมจํากัดพิมพ
๒๙. ปดตาหลวงปูภู พิมพหยดนํ้า เนื้อชินสนิมแดง
๓๐. ปดตาหลวงปูภู เนื้อผงคลุกรัก หลังเบี้ย-หลังกระตาย
๓๑. เหรียญหลวงปูภูหางแมลงปอง
๓๒. รูปหลอโบราณ หลวงพอเตียง รุนแรก วัดเขารูปชาง
๓๓. ตะกรุดหลวงปูภู ถักเชือกตะกรอลงรัก ไมจํากัดเนื้อ
๓๔. พญาเตาเรือน หลวงพอเงิน วัดบางคลาน
๓๕. ตะกรุดหลวงพอเงิน วัดบางคลาน

พระจังหวัดพิจิตร ยอดนิยม

โตะที่ ๓๒

โตะที่ ๓๓
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๓๙

พระหลวงพอเงิน จังหวัดพิจิตร ทั่วไปโตะที่ ๓๔

๑. พระรูปหลอปมหลวงพอเดิม วัดหนองโพพิมพ A
๒. พระรูปหลอปมหลวงพอเดิม วัดหนองโพพิมพ B
๓. พระรูปหลอปมหลวงพอเดิม วัดหนองโพพิมพ C
๔. พระรูปหลอปมหลวงพอเดิม วัดหนองโพพิมพ D
๕. พระรูปหลอปมหลวงพอเดิม วัดหนองโพ พิมพคอตึง
๖. พระรูปหลอปมหลวงพอเดิม วัดหนองหลวง พิมพฐานสูง
๗. พระรูปหลอปมหลวงพอเดิม วัดหนองหลวง พิมพฐานเตี้ย
๘. พระรูปหลอปมหลวงพอเดิม วัดหนองโพ เน้ือตะกั่ว
๙. เหรียญหลอหลวงพอเดิม พิมพจอบเล็ก ดานหลังหลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๑๐. เหรียญหลวงพอเดิม รุนแรก พิมพเสมา ป ๒๔๗๐
๑๑. เหรียญหลวงพอเดิม รุนแรก พิมพแมงกะบี้ หลังเรียบ ป ๒๔๗๐
๑๒. เหรียญหลวงพอเดิม รุนแรก พิมพแมงกะบี้ หลังตัวหนังสือ ป ๒๔๘๒
๑๓. เหรียญรูปไขหลวงพอเดิม พิมพดอกจันทรโคง ป ๒๔๘๒
๑๔. เหรียญรูปไขหลวงพอเดิม พิมพดอกจันทรตรง ป ๒๔๘๒
๑๕. เหรียญรูปไขหลวงพอเดิม พิมพตอ ป ๒๔๘๒ 
๑๖. เหรียญรูปไขหลวงพอเดิม พิมพหนาหนุม ป ๒๔๘๒
๑๗. เหรียญรูปไขหลวงพอเดิม-หลวงพอคลาย ป ๒๔๘๓

๑๘. เหรียญหลวงพอเดิม พิมพตอบล็อคกลาก พิมพหวงในตัว
๑๙. เหรียญหนาหมวกหลวงพอเดิม แจกวัดทาฉนวน ป ๒๔๘๓
๒๐. เหรียญรูปไขหลวงพอเดิม เนื้อเงินลงยา ไมจํากัดพิมพ 
๒๑. เหรียญรูปไขหลวงพอเดิม เนื้อเงินขางไขปลา ไมจํากัดพิมพ
๒๒. เหรียญหลวงพอเดิม พิมพสี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ
๒๓. เหรียญหลวงพอเดิม พิมพสี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม
๒๔. เหรียญรูปไขหลวงพอเดิม เนื้อเงินลงถม หลังอกเลา
๒๕. เหรียญรูปไขหลวงพอเดิม เนื้อเงินลงถม ไมจํากัดพิมพ
๒๖. เหรียญหลวงพอเดิม พิมพหาเหลี่ยมนาคปรก ป ๒๔๗๐
๒๗. เหรียญหลวงพอเดิม พิมพเปลวเทียนหนาสั้น ป ๒๔๘๓
๒๘. เหรียญหลวงพอเดิม พิมพปกกลด ป ๒๔๗๐
๒๙. เหรียญรูปไขหลวงพอเดิม พิมพแจกแมครัว เนื้ออัลปากา-ตะกั่ว
๓๐. เหรียญหลวงพอเดิม พิมพสี่เหลี่ยม หลังยันตใบพัด เนื้อตะกั่ว
๓๑. พระกริ่งใหญหลวงพอเดิม วัดหัวงิ้ว
๓๒. พระชัยวัฒนหลวงพอเดิม วัดหัวงิ้ว
๓๓. เหรียญเปลวเทียนหลวงพอเดิม พิมพหนายาว ป ๒๔๘๓

พระหลวงพอเดิมวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค ยอดนิยมโตะที่ ๓๕

๑. พระรูปเหมือนปมหลวงพอเงิน รุนรัดอก ป ๒๕๐๙ วัดทายนํ้า
๒. เหรียญหลวงพอเงิน รุนสรางอุโบสถ ป ๒๕๑๒ วัดหนองเตา
๓. เหรียญหลวงพอเงิน รุนผูกพัทธสีมา ป ๒๕๑๓ วัดโพทะเล
๔. พระรูปหลอหลวงพอเงิน ป ๒๕๑๕ วัดทายนํ้า
๕. เหรียญหลวงพอเงิน ป ๒๕๑๕ วัดทายนํ้า
๖. เหรียญหลวงพอเงิน หลังหลวงพอพิธ ป ๒๕๑๖ วัดหัวดง
๗. เหรียญจอบใหญหลวงพอเงิน หลังหลวงพอพิธ ป ๒๕๑๖ วัดหัวดง
๘. เหรียญหลวงพอเงิน ป ๒๕๑๖ วัดบางคลาน
๙. เหรียญหลวงพอเงิน หลังหลวงพอเขียน ป ๒๕๑๗ วัดประมูลนาค
๑๐. เหรียญหลวงพอเงิน หลังหลวงพอรัตนตรัย ป ๒๕๑๗ วัดหอไกร
๑๑. เหรียญหลวงพอเงิน หลังพระครูวิบูลวิหารธรรม ป ๒๕๑๗ 
 วัดไผทาโพธิ์เหนือ
๑๒. เหรียญหลวงพอเงิน พิมพสี่เหล่ียม หลังพระพุทธ ป ๒๕๑๗ วัดโพทะเล
๑๓. เหรียญหลวงพอเงิน หลังสมเด็จพุฒาจารยโต ป ๒๕๑๘ วัดพฤกษะวัน
๑๔. เหรียญกงจักรหลวงพอเงิน หลังหลวงพอเขียน ป ๒๕๑๘ วัดทาหอย
๑๕. เหรียญหลวงพอเงิน หลังพุทธชินมงคล ป ๒๕๑๙ วัดวังแดงเหนือ
๑๖. เหรียญหลวงพอเงิน หลังกรมหลวงชุมพร ป ๒๕๑๙ วัดหลวง
๑๗. เหรียญหลวงพอเงิน หลังหลวงพอเงิน วัดดอนยายหอม ป ๒๕๒๕ 
 วัดหวยยาว
๑๘. พระรูปหลอหลวงพอเงิน รุนชางคู ป ๒๕๒๖ วัดทายนํ้า

๑๙. เหรียญหลวงพอเงิน รุนสรางสะพาน วัดบางคลาน ป ๒๕๒๘
๒๐. พระผงของขวัญหลวงพอเงิน ป ๒๕๒๘ วัดทายนํ้า
๒๑. เหรียญหลวงพอเงิน หลังหลวงพอเชื้อ วัดคงคาราม ป ๒๕๒๙
๒๒. เหรียญหลวงพอเงิน รุน สปจ.๓๐ ป ๒๕๓๐ วัดทายนํ้า
๒๓. หลวงพอเงิน รุนฉลองสะพาน ป ๒๕๓๑ วัดทายนํ้า
๒๔. พระรูปหลอหลวงพอเงิน รุนเมตตาบารมี ป ๒๕๔๓ วัดทายนํ้า
๒๕. พระรูปหลอหลวงพอเงิน รุนเทพประทาน ป ๒๕๓๕ วัดทายนํ้า
๒๖. พระหลวงพอเงิน รุนเพิรธ ป ๒๕๓๗ วัดบางคลาน
๒๗. เหรียญจอบใหญหลวงพอเงิน รุนเมตตาบารมี ป ๒๕๓๐ วัดทายนํ้า
๒๘.  เหรียญจอบเล็กหลวงพอเงิน รุนเมตตาบารมี ป ๒๕๓๐ วัดทายนํ้า
๒๙. พระรูปหลอหลวงพอเงิน รุนสรางวิหาร ป ๒๕๔๖ วัดทายนํ้า
๓๐. เหรียญหลวงพอเงิน รุนเงินมหาศาล ป ๒๕๖๐ วัดวงษมณีศรัทธา
๓๑. พระรูปหลอหลวงพอเงิน รุนเงินสามัคคี ป ๒๕๖๑ 
 วัดนิคมสามัคคีธรรม
๓๒. เหรียญหลวงพอเงิน รุนเงินสามัคคี ป ๒๕๖๑ วัดนิคมสามัคคีธรรม
๓๓. พระรูปเหมือนปมหลวงพอเงิน รุนมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ 
 ป ๒๕๖๑ วัดทายนํ้า
๓๔. ล็อกเก็ตหลวงพอเงิน รุนมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ ป ๒๕๖๑ 
 วัดทายนํ้า
๓๕. เหรียญหลวงพอเงิน รุนเงินไหลมา สปป.ลาว ป ๒๕๖๑
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๔๐

พระหลวงปูศุข วัดปากคลองมะขามเฒา ยอดนิยม

๑. รูปหลอหลวงพอเขียน พิมพหนาลิงใหญ
๒. รูปหลอหลวงพอเขียน พิมพหนาลิงเล็ก
๓. รูปหลอหลวงพอเขียน พิมพหนาหมูวัด วังตะกู 
 (หนาเล็กหนาแตก)
๔. รูปหลอหลวงพอเขียน พิมพหนาหมู วัดทาหอย 
 (หนาใหญ)
๕. รูปหลอหลวงพอเขียน พิมพเขียน-ทบ วัดวังตะกู
๖. รูปหลอหลวงพอเขียน พิมพคอมเล็ก วัดสํานักขุนเณร
๗. รูปหลอหลวงพอเขียน พิมพคอมเล็ก วัดพราว
๘. รูปหลอหลวงพอเขียน รุนเถาแกหอเต้ียะ
๙. รูปหลอหลวงพอเขียน รุนกํานันเถาว สรางโรงเรียน
๑๐. รูปหลอหลวงพอเขียน รุนกํานันเถาว สรางศาลา
๑๑. พระกริ่งประทานพรหลวงพอเขียน รุน ๑๐๐ ป
๑๒. รูปหลอหลวงพอเขียน รุนถิ่นกําเนิด เน้ือเงิน
๑๓. รูปเหมือนปมหลวงพอเขียน รุน ๑๐๐ ป
๑๔. รูปหลอหลวงพอเขียน รุน ส ๕ ไมจํากัดเน้ือ
๑๕. รูปหลอหลวงพอเขียน รุน ข ๕ ไมจํากัดเน้ือ
๑๖. รูปหลอหลวงพอเขียน พิมพฐานมีชื่อ (ฐานหนังสือ)
๑๗. พระผงเทียนชัยหลวงพอเขียน พิมพหลวงพอเงิน ป ๐๓

๑๘. เหรียญหลวงพอเขียน หลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน ไมจํากัดพิมพ
๑๙. เหรียญสองเกจิ ลพ.เขียน-ลพ.ทบ
๒๐. เหรียญกลมเสารหาหลวงพอเขียน
๒๑. เหรียญเสมาใหญนั่งเต็มองค รุน ๑๐๐ ป
๒๒. เหรียญรูปไขสระเอขีดยาว หลวงพอเขียน
๒๓. เหรียญกงจักรหลังยันต หลวงพอเขียน
๒๔. เหรียญใบตําลึง หลวงพอเขียน
๒๕. เหรียญอารมหลวงพอเขียน วัดวังสําโรง
๒๖. เหรียญแสตมปหลวงพอเขียน วัดทาหอย (บล็อกวัด)
๒๗. เหรียญแสตมปหลวงพอเขียน วัดทาหอย (บล็อกบาน)
๒๘. เหรียญเสมาเล็กหลวงพอเขียน วัดชัยมงคล
๒๙. เหรียญใบโพธิ์เล็กหลวงพอเขียน วัดชัยมงคล
๓๐. เหรียญขวัญถุงหลวงพอเขียน ป ๒๕๐๕ (กะไหลทอง)
๓๑. เหรียญขวัญถุงหลวงพอเขียน ป ๒๕๐๕ (กะไหลเงิน)
๓๒. เหรียญขวัญถุงหลวงพอเขียน ป ๒๕๐๖
๓๓. เหรียญขวัญถุงหลวงพอเขียน ป ๒๕๐๗ หลังยันต-หลังหลวงปูศุข
๓๔. แหวนหลวงพอเขียน ไมจํากัดรุน ไมเกิน ป พ.ศ. ๒๕๐๗
๓๕. เหรียญหลวงพอเขียน หลังพระเจาเสือ ป ๒๕๑๖

พระหลวงพอเขียน ธมุมรกุขิโต วัดสํานักขุนเณร จังหวัดพิจิตร

โตะที่ ๓๖

โตะที่ ๓๗

๑. เหรียญหลวงปูศุข วัดปากคลองมะขามเฒา ป ๒๔๖๖
๒. เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อทองคํา-เนื้อเงิน ป ๒๔๖๖
๓. เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อทองแดง ป ๒๔๖๖
๔. เหรียญหลอหลวงพอธรรมจักร วัดเขานามูล ไมจํากัดพิมพ-เนื้อ
๕. เหรียญหลวงพอธรรมจักร วัดเขานามูล ไมจํากัดพิมพ
๖. พระปรกใบมะขามหลวงปูศุข ไมจํากัดเนื้อ
๗. พระหลวงปูศุข พิมพแจกแมครัวใหญ
๘. พระหลวงปูศุข พิมพแจกแมครัวเล็ก
๙. พระปดตา หลวงปูศุข พิมพพุงปอง
๑๐. พระปดตา หลวงปูศุข พิมพกรมหลวงชุมพร เนื้อผงคลุกรัก
๑๑. พระปดตา หลวงปูศุข พิมพหาเหล่ียมกรมหลวงชุมพร ตะกั่ว
๑๒. พระปดตา หลวงปูศุข พิมพหาเหล่ียม หลังฝงตะกรุด
๑๓. รูปถายหลวงปูศุข วัดปากครองมะขามเฒา ไมจํากัดพิมพ
๑๔. พระหลวงปูศุข หลอสี่เหล่ียมมีหวงขวาง เนื้อทองผสม
๑๕. พระหลวงปูศุข พิมพสี่เหล่ียมขางรัศมี เนื้อทองแดง
๑๖. พระหลวงปูศุข พิมพสี่เหล่ียมขางไมมีรัศมี เนื้อทองแดง
๑๗. พระหลวงปูศุข พิมพตัดชิด เนื้อฝาบาตร สัมฤทธิ์ ชินตะกั่ว
๑๘. พระหลวงปูศุข พิมพเนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพประภามณฑล 
 เนื้อทองแดง ออกวัดอนงคฯ 

๑๙. พระหลวงปูศุข พิมพหลังยันตนูน วัดดอนตาล
๒๐. พระหลวงปูศุข พิมพขางอุ เนื้อชินตะกั่ว
๒๑. พระหลวงปูศุข พิมพขางยันต เนื้อชินตะกั่ว
๒๒. พระหลวงปูศุข พิมพประภามณฑล ขางรัศมี เนื้อชินตะกั่ว
๒๓. พระหลวงปูศุข พิมพประภามณฑล ขางเรียบ เนื้อชินตะกั่ว
๒๔. พระหลวงปูศุข พิมพฐานบัวบาน เนื้อชินตะกั่ว
๒๕. พระหลวงปูศุข พิมพวักนก เนื้อชินตะกั่ว
๒๖. พระหลวงปูศุข พิมพบัวเม็ดหลังยันตนูน เนื้อชินตะกั่ว
๒๗. พระหลวงปูศุข พิมพฐานบัวเม็ด เนื้อชินตะกั่ว
๒๘. พระหลวงปูศุข พิมพคลองขอม พิมพทรงครุฑ
๒๙. พระหลวงปูศุข พิมพคลองขอม พิมพฐานบัวเล็บชาง
๓๐. พระหลวงปูศุข พิมพประภามณฑล ขางรัศมี เนื้อทองแดง 
 ออกวัดโคกหมอ
๓๑. พระหลวงปูศุข ออกวัดสมเสี้ยว เนื้อชินตะกั่ว
๓๒. พระหลวงปูศุข ออกวัดเขา เนื้อชินตะกั่ว
๓๓. พญาเตาเรือน หลวงปูศุข เนื้อชินตะกั่ว
๓๔. พระหลวงปูศุข ออกวัดสิงคาราม เนื้อชินตะกั่ว ไมจํากัดพิมพ
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๔๑

หลวงพอหวั่น กุสลจิตุโต วัดคลองคูณโตะที่ ๓๘

๑. เหรียญ รุนแรก ป ๒๕๔๖
๒. รูปหลอโบราณ รุนแรก ป ๒๕๕๐ ทุกเนื้อ
๓. สมเด็จอายุ ๗๒ ป ๒๕๒๐
๔. เหรียญเสมา รุน ๒ ป ๒๕๕๔ ทุกเนื้อ
๕. เหรียญมหาลาภ-มหาอุตมลงยาหนากากทุกเนื้อ ป ๒๕๕๔
๖. เหรียญมหาลาภ-มหาอุตม เนื้อเงิน-นวะ-สัตตะ ป ๒๕๕๔
๗. เหรียญมหาลาภ-มหาอุตม เนื้ออัลปากา-ทองระฆัง-ทองแดง ป ๒๕๕๔
๘. เหรียญมหาลาภ-มหาอุตม ไมตัดปก ทุกเนื้อ ป ๒๕๕๔
๙. พระกร่ิงกุสลจิตุโต ป ๒๕๕๔ ทุกเนื้อ
๑๐. รูปหลอปม รุนแรก ป ๒๕๕๔ ทุกเนื้อ
๑๑. เหรียญมหาปราบลงยา หนากาก ทุกเนื้อ ป ๒๕๕๖
๑๒. เหรียญมหาปราบ เนื้อเงิน ป ๒๕๕๖
๑๓. เหรียญมหาปราบ เนื้อนวะโลหะ สัตตะโลหะ ป ๒๕๕๖
๑๔. เหรียญมหาปราบ เนื้ออัลปากา ป ๒๕๕๖
๑๕. เหรียญมหาปราบ เนื้อทองทิพย ป ๒๕๕๖
๑๖. เหรียญมหาปราบ เนื้อทองแดงมันปู ป ๒๕๕๖
๑๗. รูปหลอ รุนสรางศาลา วัดดงตะขบ ป ๒๕๕๖
๑๘. เหรียญอายุวัฒนะ ๘๑ ป ๒๕๕๘ ทุกเนื้อ
๑๙. เหรียญอุดมทรัพยครึ่งองค ป ๒๕๕๙ ทุกเนื้อ
๒๐. เหรียญอุดมทรัพยเต็มองค ป ๒๕๕๙ ทุกเนื้อ
๒๑. พญาสุบรรณบุญฤทธ์ิเสาร ๕ ป ๒๕๖๐ ทุกเนื้อ
๒๒. พญาสุบรรณบุญฤทธ์ิ ป ๒๕๖๐ ทุกเนื้อ
๒๓. เหรียญเจริญพรเต็มองค เนื้อเงินหนากากทอง-เนื้อเงินลงยาธงชาติ-เนื้อเงินลงยาแดง ป ๒๕๖๐
๒๔. เหรียญเจริญพรเต็มองค เนื้อเงิน-เนื้อเงินไมตัดปก ป ๒๕๖๐
๒๕. เหรียญเจริญพรเต็มองค หนากากเงิน ทุกเนื้อ ป ๒๕๖๐
๒๖. เหรียญเจริญพรเต็มองค เนื้อสัตตะ-อัลปากา-ทองพระประธาน-ทองแดง  ป ๒๕๖๐
๒๗. เหรียญเจริญพรเต็มองค เนื้อสัตตะ-ทองพระประธาน-ทองแดง (โคต ๙ รอบ) ป ๒๕๖๐
๒๘. เหรียญมนตพระกาฬ เนื้อเงิน ป ๒๕๖๐
๒๙. เหรียญมนตพระกาฬ เนื้อตะกั่ว ป ๒๕๖๐
๓๐. เหรียญมนตพระกาฬ เนื้อสัตตะหนากากเงิน ป ๒๕๖๐
๓๑. เหรียญมนตพระกาฬ เนื้อทองแดงผิวรุง ป ๒๕๖๐
๓๒. เหรียญพญาเตาเรือน ๗ รอบ รุนฉลองวิหารแกวหลวงปูจันทร ทุกเนื้อ ป ๒๕๖๑
๓๓. ตะกรุดไมพิกุล รุนเศรษฐีพิกุลทอง ป ๒๕๖๑
๓๔. เหรียญพญาปราบ หนากาก ทุกเนื้อ ป ๒๕๖๑
๓๕. เหรียญพญาปราบ ทุกเนื้อ ป ๒๕๖๑
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๔๒

เครื่องราง จังหวัดนครสวรรค - จังหวัดพิจิตร ยอดนิยมโตะท่ี ๓๙

๑. คชสีห-สิงหปากเปด หลวงพอเฮง วัดเขาดิน
๒. เสือหลวงพอเฮง วัดเขาดิน
๓. มา-มังกร-หมู-กระตาย หลวงพอเฮง วัดเขาดิน
๔. สิงหงาแกะ พิมพในกรอบรูปหัวใจ หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๕. สิงหงาแกะ พิมพในกรอบสี่เหล่ียม พิมพขาวหลามตัด พิมพทรงกลม หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๖. สิงหงาแกะ พิมพสามขวัญปากเจาะ หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๗. สิงหงาแกะ พิมพสองขวัญปากเจาะ หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๘. สิงหงาแกะ พิมพยกขา หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๙. สิงหงาแกะ พิมพปากสาลิกา หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๑๐. พระปดตางาแกะ พิมพลอยองค หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๑๑. งาแกะแมนางกวัก พิมพลอยองค หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๑๒. งาแกะ ปเกิด ๑๒ นักษัตร ไมจํากัดพิมพ หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๑๓. งาแกะ พิมพตางๆ ไมจํากัดพิมพ หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๑๔. แหวนหลวงพอเดิม วัดหนองโพ พิมพสี่เหล่ียมรูปไข เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ-ลงถม
๑๕. รูปถายเกาหลวงพอเดิม วัดหนองโพ อัดกระจก ขนาดหอยคอ ไมจํากัดพิมพ
๑๖. แหวน ลงยา ลงถม หลวงพอกัน วัดเขาแกว
๑๗. ตะกรุดพวงลูกคั่นพระเจาหาพระองค หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๑๘. มีดหมอ สาลิกา ขนาดเล็ก หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๑๙. มีดหมอ ขนาดปากกา (แบบธรรมดา) หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๒๐. มีดหมอ ขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย) หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๒๑. มีดหมอ ขนาดปากกา (แบบดามตัด) หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๒๒. มีดหมอ ขนาดใบมีด ๖ นิ้ว ไมเกิน ๙ นิ้ว (แบบธรรมดา) หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๒๓. มีดหมอ ขนาดใบมีด ๖ นิ้ว ไมเกิน ๙ นิ้ว (แบบสามกษัตริย) หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๒๔. มีดหมอ ขนาดใบมีด ๙ นิ้วข้ึนไป ไมจํากัดขนาด หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๒๕. มีดหมอ แบบใบมีด แบบลายนาคคู ไมจํากัดขนาด หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๒๖. มีดหมอ ขนาดปากกา (แบบธรรมดา) หลวงพอกัน วัดเขาแกว
๒๗. มีดหมอ ขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย) หลวงพอกัน วัดเขาแกว
๒๘. มีดหมอ ขนาด ๕ นิ้วข้ึนไป หลวงพอกัน วัดเขาแกว
๒๙. ผารอยเทาหลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๓๐. เสื้อยันตสิงห หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
๓๑. ตะกรุด หลวงพอพิธ มีอั่วถักเชือกลงรัก
๓๒. ตะกรุด หลวงพอพิธ มีอั่วไมถักเชือกลงรัก
๓๓. ตะกรุด หลวงพอพิธ ฝาบาตรและไมจํากัดเน้ือ
๓๔. ตะกรุด หลวงพอเตียง มีอั่วถักเชือกลงรัก
๓๕. ตะกรุด หลวงพอเตียง มีอั่ว (ไมถักเชือก)
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๔๓

๑. พระรูปเหมือน พิมพนิ้วกระดก ป ๒๕๐๗
๒. พระรูปเหมือน พิมพหูกาง ป ๒๕๐๘
๓. พระรูปเหมือน พิมพกนระฆัง เน้ือทองเหลือง ป ๒๕๑๒
๔. พระรูปเหมือน พิมพกนระฆัง เน้ือทองแดง-ตะกั่ว ป ๒๕๑๒
๕. พระรูปหลอโบราณ ป ๒๕๑๒
๖. พระรูปเหมือน พิมพผูใหญลี+ผูการอภัย ป ๒๕๑๓-๒๕๑๖
๗. พระรูปเหมือน พิมพแมชีกุหลาบ ป ๒๕๑๓
๘. พระรูปเหมือน พิมพเขากวาง หลังเต็มทองระฆัง ป ๒๕๑๖
๙. พระรูปเหมือน พิมพเขากวาง หลังเต็มทองแดง ป ๒๕๑๖
๑๐. พระรูปเหมือน พิมพเขากวาง ไมจํากัดหลังและเน้ือ ป ๒๕๑๖
๑๑. พระสมเด็จ หลังยันตสิบ เน้ือทองระฆัง ป ๒๕๑๖
๑๒. พระสมเด็จ หลังยันตสิบ เน้ือทอง ระฆังและตะกั่ว ป ๒๕๑๖
๑๓. เหรียญ รุนแรกรูปไข ป ๒๕๐๗
๑๔. เหรียญ รุนสองรูปไข ป ๒๕๐๘
๑๕. เหรียญเสมาเต็มองค และครึ่งองค ป ๒๕๑๒
๑๖. เหรียญมหาลาภ ป ๒๕๑๖
๑๗. เหรียญโล ป ๒๕๑๖
๑๘. เหรียญฉลองมณฑป ป ๒๕๑๔

๑๙. เหรียญฉลองอายุ ๙๐ป ป ๒๕๑๗
๒๐. เหรียญแจกทาน พิมพสังฆาฎิสั้น ป ๒๕๑๕
๒๑. เหรียญแจกทาน พิมพสังฆาฎิยาว ป ๒๕๑๕
๒๒. เหรียญครั้งที่ ๒ ป ๒๕๑๕
๒๓. เหรียญกลม หลังพระปดตา ป ๒๕๑๓
๒๔. เหรียญระฆัง หลังยันตธง ป ๒๕๑๖
๒๕. เหรียญ หสช ป ๒๕๑๖
๒๖. พระผงฟาผา ป ๒๕๑๒
๒๗. พระผงรุนฉลองมณฑป ไมจํากัดพิมพ ป ๒๕๑๔
๒๘. พระผงรุนเบิกพระเนตรพระพุทธโชติกญาณ ไมจํากัดพิมพ 
 ป ๒๕๑๔
๒๙. พระผงรุนผัดกวยเตี๋ยว ไมจํากัดพิมพ ป ๒๕๑๕
๓๐. พระผงสมเด็จ หลังตรายาง ป ๒๕๑๕
๓๑. พระผงสมเด็จ หลังเรียบ ป ๒๕๑๕-๒๕๑๖
๓๒. พระผงสมเด็จ หลังยันตสิบ ป ๒๕๑๖
๓๓. พระผง พิมพเตารีดใหญ+เล็ก ป ๒๕๑๖
๓๔. พระผงสมเด็จ หลังขาวสาร+สองหนา ป ๒๕๑๖
๓๕. พระผงรูปเหมือน หลังยันตสิบ+สองหนา ป ๒๕๑๖

พระหลวงพอพรหม วัดชองแค ยอดนิยม

๑. รูปหลอ รุนแรก เนื้อนวะ ทองเหลืองรมดํา ป ๒๕๑๘
๒. รูปหลอ รุนสอง เนื้อเงิน นวะ ป ๒๕๑๘
๓. รูปหลอ รุนสอง เนื้อทองเหลืองรมดํา พิมพ ๒ ตรง-๒ โคง 
 ป ๒๕๑๘
๔. รูปหลอ รุนวัดโพธ์ิ ไมจํากัดเน้ือ ป ๒๕๑๙
๕. รูปเหมือนใบโพธ์ิ ศิษยชลบุรีสราง ไมจํากัดเน้ือ ป ๒๕๑๙
๖. เหรียญ รุนแรก เนื้อทองแดง ป ๒๕๑๔
๗. เหรียญ รุนแรก เนื้ออัลปากา ป ๒๕๑๔
๘. เหรียญอายุยืนเต็มองค เน้ือทองคํา-เงิน ป ๒๕๑๗
๙. เหรียญอายุยืนเต็มองค เน้ือนวะ ป ๒๕๑๗
๑๐. เหรียญอายุยืนเต็มองค เน้ือทองแดง ป ๒๕๑๗
๑๑. เหรียญอายุยืนครึ่งองค เน้ือเงิน ป ๒๕๑๗
๑๒. เหรียญอายุยืนครึ่งองค เน้ือนวะ ป ๒๕๑๗
๑๓. เหรียญอายุยืนครึ่งองค เน้ือทองแดง ป ๒๕๑๗
๑๔. เหรียญขวัญถุง รุนแรก สีหนา-สีหลัง ป ๒๕๑๗
๑๕. พระปรกใบมะขาม ไมจํากัดเน้ือ ป ๒๕๑๗
๑๖. เหรียญมหาลาภ เนื้อเงิน-อัลปากา ป ๒๕๑๘
๑๗. เหรียญมหาลาภ เนื้อนวะ ป ๒๕๑๘

๑๘. เหรียญมหาลาภ เนื้อทองแดง ป ๒๕๑๘
๑๙. เหรียญหลังพญานาค ป ๒๕๑๘
๒๐. เหรียญจตุรพิธพรชัย ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๑๘
๒๑. เหรียญกนกขาง ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๑๘
๒๒. เหรียญพรหมวิหารธรรม ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๑๘
๒๓. เหรียญหนาแก หนาอรหันต ป ๒๕๑๙
๒๔. เหรียญเกลียวเชือก ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๑๙
๒๕. เหรียญหนาหนุม หลังปดตา ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๑๙
๒๖. เหรียญโภคทรัพย ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๑๙
๒๗. เหรียญยันตดวง ราชาฤกษ ป ๒๕๑๙
๒๘. เหรียญสองอาจารย ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๑๙
๒๙. เหรียญขวัญถุง มั่งมี ศรีสุข ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๑๙
๓๐. พระผงรูปเหมือนชานหมาก ป ๒๕๑๔
๓๑. พระสมเด็จ รุนแรก พิมพฐานติ่ง พิมพปรกโพธิ์ ป ๒๕๑๔
๓๒. พระสมเด็จ หลังพระปดตา ป ๒๕๑๖
๓๓. พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน ป ๒๕๑๘
๓๔. พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน รุนผูกพัทธสีมา ป ๒๕๑๙
๓๕. ล็อกเก็ตสี่เหลี่ยม ดานหลังผงพุทธคุณ ป ๒๕๑๗

พระหลวงปูสี วัดเขาถํ้าบุญนาค

โตะที่ ๔๐

โตะที่ ๔๑
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๔๔

พระหลวงพอจอย วัดศรีอุทุมพร ๑โตะท่ี ๔๒
๑. เหรียญจักรพระอธิการจอย รุนแรก พิมพสี่จุด ที่ระลึกงาน ประจําป ๒๔๙๙
๒. เหรียญจักรพระอธิการจอย รุนแรก พิมพสี่จุด หลังยันต ป ๒๔๙๙ ทองแดง
๓. เหรียญจักรพระอธิการจอย รุนแรก พิมพสี่จุด หลังยันต ป ๒๔๙๙ อัลปากา
๔. เหรียญจักรพระอธิการจอย รุนแรก พิมพสามจุด ป ๒๕๐๐
๕. เหรียญรูปไข นั่งเต็มองค ป ๒๕๐๗
๖. เหรียญกลม ที่ระลึกงานฉลองพระอุโบสถ ป ๒๕๐๙ ไมจํากัดเนื้อ
๗. สมเด็จหลวงพอจอย รุนแรก หลังเงา พิมพลึก ป ๒๕๑๖
๘. สมเด็จหลวงพอจอย รุนแรก หลังเงา พิมพตื้น ป ๒๕๑๖
๙. สมเด็จหลังกระดุม ป ๒๕๑๙
๑๐. รูปหลอปมหลวงพอจอย ตัวหนังสือจม รุนแรก ป ๒๔๙๙
๑๑. รูปหลอปมหลวงพอจอย ตัวหนังสือนูน รุนสอง ป ๒๕๐๐
๑๒. รูปหลอปมหลวงพอจอย พิมพอวน รุนสาม ป ๒๕๑๖
๑๓. รูปหลอปม รุนมหาลาภ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ป ๒๕๓๕ ไมจํากัดเนื้อ
๑๔. รูปหลอปม รุนเจริญพรไตรมาส ๙๒ ป ๒๕๔๗ ไมจํากัดเนื้อ
๑๕. เหรียญเสมาครึ่งองค ที่ระลึกงานฉลองพระอุโบสถ ป ๒๕๑๐
๑๖. เหรียญสี่เหล่ียมปลอดภัย ป ๒๕๒๙ เนื้อนวะและทองแดงชุบทอง
๑๗. เหรียญสี่เหลี่ยมปลอดภัย ป ๒๕๒๙ เนื้ออัลปากา
๑๘. เหรียญมหาลาภ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ป ๒๕๓๕ ไมจํากัดเนื้อ
๑๙. เหรียญแจกทาน รูปไข ป ๒๕๓๖ ไมจํากัดเนื้อ
๒๐. เหรียญครบรอบ ๘๐ ป รุนปลอดภัย ป ๒๕๓๖ ไมจํากัดเนื้อ
๒๑. เหรียญรูปไข รุนรับเสด็จเจริญกาวหนา ป ๒๕๓๙ ไมจํากัดเนื้อ
๒๒. เหรียญบัวควํ่าบัวหงาย รุนพิเศษ ๘๒ ป ๒๕๓๙ ไมจํากัดเนื้อ
๒๓. เหรียญเสมาหลังยันตลายมือ ๙.๙.๙๙๙ ที่ระลึกสรางหอสวดมนต/หอฉัน ป ๒๕๔๔ ไมจํากัดเนื้อ
๒๔. เหรียญท่ีระลึกสรางมณฑปหอพระไตรปฎก ป ๒๕๔๖ ไมจํากัดเนื้อ
๒๕. เหรียญมังกรสี่แคว ป ๒๕๔๖ ไมจํากัดเนื้อ
๒๖. พระกร่ิงจันทสุวัณโณ ป ๒๕๓๕ ไมจํากัดเน้ือ
๒๗. พระกร่ิงใหญ สมใจนึก ๙๑ ป ป ๒๕๔๖ ไมจํากัดเนื้อ
๒๘. สิงห-คชสิงหงาแกะ ทรงเครื่อง ไมจํากัดป-ขนาด ศิลปะชางสมคิด
๒๙. สิงห-คชสิงหงาแกะ ไมทรงเครื่อง ไมจํากัดป-ขนาด ศิลปะชางสมคิด
๓๐. สิงหงาแกะ ไมทรงเครื่อง พ.จ. ๑-๙ พ.จ.๔๘-๕๐ ไมจํากัดป-ขนาด 
๓๑. สิงหงาแกะ พิมพทรงพุมขาวบิณฑ-วงเดือน-ขาวหลามตัด-หัวใจ-จิตรลดา-สมเด็จปดตา ไมจํากัดป 
 ศิลปะชางสมคิดมโนรมย
๓๒. มีดสาลิกา ไมจํากัดป แบบมีรอยจารย
๓๓. มีดปากกา ไมจํากัดป แบบมีรอยจารย
๓๔. มีดพก ขนาด ๗ นิ้วข้ึนไป ไมจํากัดป แบบมีรอยจารย
๓๕. ลอคเก็ตหิน ขนาดหอยคอ ไมจํากัดเน้ือ
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๔๕

๑. สมเด็จหลังเงา เสาร ๕ ป ๒๕๒๖
๒. สมเด็จหลังเงา เสาร ๕ ป ๒๕๓๓ มีกริ่ง-ไมมีกร่ิง
๓. รูปหลอปม หลวงพอจอย หลังยันตมะอะอุ รุนสาม ป ๒๕๑๖
๔. รูปหลอปม รุนเกลาหนาวิทยาลัยเทคนิค ป ๒๕๓๔ ไมจํากัดเนื้อ
๕. รูปหลอปม รุนเศรษฐี (ป.ช.ส) ป ๒๕๓๕ ไมจํากัดเนื้อ
๖. รูปหลอปม รุนสรงนํ้า ป ๒๕๓๘ ไมจํากัดเนื้อ
๗. เหรียญเตารีดที่ระลึกฉลองอุโบสถ ป ๒๕๑๐ ไมจํากัดเนื้อ
๘. เหรียญอารมทําบุญครบ ๖ รอบ ป ๒๕๑๙ ไมจํากัดเนื้อ
๙. พระรวงรางปน ป ๒๕๑๖
๑๐. เหรียญ ลพ.จอย รุนเตาลงสีประจําวัน เสาร ๕ ป ๒๕๒๓ ไมจํากัดเนื้อ
๑๑. เหรียญซุมกอ เสาร ๕ ป ๒๕๒๖ ไมจํากัดเนื้อ
๑๒. เหรียญรูปไขปลอดภัย ป ๒๕๓๒
๑๓. เหรียญเมตตา ลาภัง ป ๒๕๓๔ ไมจํากัดเนื้อ
๑๔. เหรียญโชคดี เสาร ๕ ป ๒๕๓๖ ไมจํากัดเนื้อ
๑๕. เหรียญซุมเจาสัว รุนแรก เสาร ๕ ป ๒๕๓๖ ไมจํากัดเนื้อ
๑๖. เหรียญเปดสถานีอนามัย ๖๐ พรรษา มหาราชินี ป ๒๕๓๖ ไมจํากัดเนื้อ
๑๗. เหรียญกนกขาง รุนปลอดภัยไตรมาส ป ๒๕๓๗ ไมจํากัดเนื้อ
๑๘. เหรียญเตา รุนอยูเย็นเปนสุข ป ๒๕๓๗ ไมจํากัดเนื้อ
๑๙. เหรียญ รุนซื้อที่ดินสรางศาลาเอนกประสงค ป ๒๕๓๗ ไมจํากัดเนื้อ
๒๐. เหรียญ รุนซื้อที่ดินสรางศาลาเอนกประสงค ป ๒๕๓๘ ไมจํากัดเนื้อ
๒๑. เหรียญนั่งพานปลอดภัย ป ๒๕๓๘ ไมจํากัดเนื้อ
๒๒. เหรียญสี่เหลี่ยม รุนรับเสด็จเจริญกาวหนา ป ๒๕๓๙ ไมจํากัดเนื้อ
๒๓. พระนาคปรก รุนรับเสด็จ เนื้อเงิน ป ๒๕๓๙
๒๔. เหรียญสรงนํ้าปลอดภัย ครบรอบ ๘๔ ป ป ๒๕๔๐ ไมจํากัดเนื้อ
๒๕. เหรียญแจกทาน วันปยะมหาราช ป ๒๕๔๕ ไมจํากัดเนื้อ
๒๖. เหรียญบาตรน้ํามนตหนายิ้มไตรมาส ป ๒๕๔๖ ไมจํากัดเนื้อ
๒๗. เหรียญเพิรธแคลวคลาดปลอดภัย อายุ ๙๒ ป ๒๕๔๘ ไมจํากัดเนื้อ
๒๘. พระนาคปรกหาเหล่ียม ป ๒๕๓๕ พระนาคปรกใบมะขาว ป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ไมจํากัดเนื้อ
๒๙. พระยอดธง รุน ๑ ที่ระลึกหลอพระประธาน ป ๒๕๔๗
๓๐. พระกร่ิงใหญ อุดมมงคล ป ๒๕๔๗ ไมจํากัดเนื้อ
๓๑. พระกร่ิงใหญ ๙๔ ป ๙ หนาปลอดภัยรวย ป ๒๕๔๙ ไมจํากัดเนื้อ
๓๒. แหวน ไมจํากัดป
๓๓. แหนบ ไมจํากัดป
๓๔. ภาพถาย ขนาดหอยคอ ไมจํากัดป
๓๕. สิงหและคชสิงหโลหะ ป ๔๘-๔๙

พระหลวงพอจอย วัดศรีอุทุมพร ๒โตะท่ี ๔๓
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๔๖

๑. พระสมเด็จปรกโพธิ์เกาใบ ไมจํากัดหลัง
๒. พระแหวกมานพิมพมารวิชัยอกใหญ และพิมพสมาธิ
๓. พระแหวกมานไมจํากัดพิมพ (พิมพมารวิชัยขางเม็ด, พิมพสมาธิเนื้อดิน, พิมพตอเนื้อผงน้ํามัน, พิมพรัศมีทรงเจดีย)
๔. พระนางพญาซุมคูเนื้อพระแหวกมาน
๕. พระสมเด็จหลังรูปเหมือน (รุนหนึ่ง, รุนสอง, รุนสาม, หลังรูปหนาเดียว)
๖. พระสมเด็จเนื้อผงชุดที่ ๑ (หลังยันต มะอะอุ, พิมพอกอุ, พิมพนักเลงโต)                                                
๗. พระสมเด็จเนื้อผงชุดที่ ๒ (พิมพโพธิ์ตุม, พิมพเกศยาว, พิมพเกศทะลุซุม)
๘. พระสมเด็จเนื้อผงนํ้ามันชุดที่ ๑ (พุทธกวัก,พุทธเจาในวิหารพิมพเล็กมีปรกโพธิ์,พุทธเจาในวิหารพิมพใหญ อรหํ ภควา)
๙. พระสมเด็จเนื้อผงนํ้ามันชุดที่ ๒ (พิมพซุมระฆังเถาวัลย,พิมพสมเด็จหลังสีวลีไมมียาม,พิมพปรกโพธิ์กิ่ง,พิมพขาโตะ)
๑๐. พระสมเด็จป๒๕๒๑ (หลังหนังสือ, หลังแปนพิมพ, เนื้อขาวหลังตรายาง, พระพุทธชินราช, สมเด็จดําฐานสิงห)
๑๑. พระสมเด็จชุดแตกลายงา (พิมพประทับสิงหหลังสิงห, พิมพซุมระฆังหลังสิงห, พิมพสมเด็จหลังยันตหาแถว)
๑๒. พระเนื้อผงวัดหนองอีดุกชุดที่ ๑ (แหวกมาน, สังกัจจายน, ซุมไขปลาฐานบัว, ปรกโพธิ์ฐานบัว, สมเด็จมีหนามีตา)
๑๓. พระเนื้อผงวัดหนองอีดุกชุดที่ ๒ (พระพุทธฐานปลาดุก, พระผงสุพรรณ, พระลีลา, พระจันทรลอย)
๑๔. พระสรรคขางเม็ดแกะพิมพโดยอาจารยไพ
๑๕. พระสรรคนั่งพิมพมาตรฐาน (พิมพขีดขางหู,พิมพขีดใตฐาน)
๑๖. พระลีลาสรรคพิมพมาตรฐานชูสามนิ้ว
๑๗. พระเนื้อดินยุคแรก (พระสีวลีจัมโบ,พระสีวลีกางรม,พระกันผีใหญ,พระยอดขุนพล,พระซุมกอ,พระขุนแผนแขงหมอน)
๑๘. พระสีวลีองคจอยเนื้อดิน พิมพไมมียาม
๑๙. พระสีวลีองคจอยเนื้อผงนํ้ามันพิมพมียาม
๒๐. รูปเหมือนปมรุนแรก
๒๑. รูปหลอรุนสอง กน มะอะอุ
๒๒. เหรียญรุนแรก หลังยันตมงกุฎพระพุทธเจา
๒๓. เหรียญรุนสอง หลังยันตนะโมตาบอด
๒๔.เหรียญรุนสาม พิมพพุมขาวบิณฑ
๒๕. เหรียญรุนสาม พิมพหลังหนุมาน อรหํ เต็ม
๒๖. เหรียญรุนสาม พิมพหลังหนุมาน อรหํ  ไมเต็ม
๒๗. เหรียญรุนสาม พิมพหลังยันตไตรสรณคมณ รมดํา
๒๘. เหรียญรุนสาม พิมพหลังยันตไตรสรณคมณ รมนํ้าตาลและผิวไฟ
๒๙. เหรียญรุนสามกะไหลทองเดิม (หลังหนุมาน, หลังยันต)
๓๐. เหรียญหลวงพอกวย ออกวัดเดิมบาง กะไหลนาก
๓๑. เหรียญหลวงพอกวย ออกวัดเดิมบาง รมดํา
๓๒. เหรียญหลวงพอกวย พิธีจตุรพิธพรชัย
๓๓. รูปถายรุนแรกหลังสิงห, รูปถายเลี่ยมเดิมหลังจีวร ป ๒๕๒๑
๓๔. รูปถายหลังตะกรุดสามกษัตริยเลี่ยมเดิมครึ่งตัวและเต็มตัว (ขาวดําและระบายสี)
๓๕. แหวนทองอิติทุกรุน (รุนแรก, หัวรูปไข สาริกา, หัวโลห, หัวตาราง)

พระหลวงพอกวย วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท ทั่วไปโตะที่ ๔๔
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๔๗

๑. เหรียญหลวงพอ พุทธมงคล รุนแรก ไมจํากัดเน้ือ
๒. รูปหลอปมหลวงพอ พุทธมงคล รุนนักโทษประหาร
๓. เหรียญหลวงพอสิน วัดหนองเตา รุนแรก ป ๒๕๔๐
๔. ปดตาหลวงพอสิน วัดหนองเตา ไมจํากัดพิมพ
๕. เหรียญหลอหลวงพอมา วัดมะพราวสูง ป ๒๔๘๘
๖. เหรียญหลอหลวงพอจอย วัดหนองนกยูง ป ๒๔๘๘
๗. เหรียญหลวงพอจู วัดดอนกลอย รุนแรก
๘. เหรียญหลวงพอพุฒ วัดทุงแกว รุนแรก ป ๒๕๐๒
๙. เหรียญหลวงพอปลั่ง วัดหวยรอบ รุนแรก ป ๒๕๐๒
๑๐. เหรียญหลวงพอพลอย วัดทุงโพ รุนแรก ป ๒๕๐๓
๑๑. รูปหลอปมหลวงพอพลอย วัดทุงโพ-วัดหวยขานาง 
 ไมจํากัดพิมพ
๑๒. เหรียญเงินลงยาหลวงพอพลอย วัดทุงโพ ป ๒๕๐๔
๑๓. เหรียญหลวงพอมวน วัดดอนหวาย รุนแรก ป ๒๕๐๔
๑๔. เหรียญหลวงพอเส็ง วัดหนองเรือโกลน ป ๒๕๐๔
๑๕. เหรียญหลวงพอพุฒ วัดทุงแกว ป ๒๕๐๖
๑๖. เหรียญหลวงพอพลอย วัดหวยขานาง ป ๒๕๐๖
๑๗. เหรียญหลวงพอขุน วัดผาทั่ง รุนแรก ป ๒๕๐๖

๑๘. รูปหลอปมหลวงพอเคลือบ วัดทัพทัน ป ๒๕๑๕ ไมจํากัดบล็อก
๑๙. เหรียญหลวงพอเคลือบ วัดทัพทัน ป ๒๕๑๕ รมดํา
๒๐. เหรียญหลวงพอเคลือบ วัดทัพทัน ป ๒๕๑๕ ชุบนิเกิล
๒๑. เหรียญหลวงพอเคลือบ วัดดงแขวน ป ๒๕๑๕
๒๒. เหรียญหลวงพอพุฒ วัดทุงแกว ป ๒๕๑๖
๒๓. รูปหลอหลวงพอพุฒ วัดทุงแกว ป ๒๕๑๖ เนื้อนวะโลหะ
๒๔. กริ่งคันธราฐ วัดเขาปฐวี ป ๒๕๑๖
๒๕. เหรียญคันธราฐ วัดเขาปฐวี ป ๒๕๑๖
๒๖. เหรียญหลวงพอวัดผาทั่ง ป ๒๕๑๖ ไมจํากัดพิมพ
๒๗. เหรียญหลวงพอแอว วัดหัวเมือง รุนแรก ป ๒๕๑๙
๒๘. เหรียญหลวงปูตี๋ วัดหลวงราชาวาส รุนแรก ป ๒๕๒๐
๒๙. เหรียญหลวงพอเสมา วัดปาสัก ป ๒๕๒๐
๓๐. เหรียญหลวงพอเคลือบ วัดดงแขวน (อุดอัฐิ)
๓๑. รูปหลอปมหลวงพอสด วัดหนองสะแก รุนแรก อุดตะกั่ว
๓๒. รูปหลอปมหลวงพอสด วัดหนองสะแก รุนสอง ไมจํากัดเนื้อ
๓๓. พระกรุหนองกระทุม (พิมพมาตรฐาน)
๓๔. พระวัดพลับ กรุวัดโคง พิมพสมาธิ
๓๕. พระวัดพลับ กรุวัดโคง ไมจํากัดพิมพ

พระจังหวัดอุทัยธานี

๑. หมากทุย หลวงปูเอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพฯ
๒. เบี้ยแก หลวงปูรอด วัดนายโรง กรุงเทพฯ
๓. เบี้ยแก หลวงปูเพิ่ม วัดกลางบางแกว จ.นครปฐม
๔. เบี้ยแก หลวงพอพักตร วัดโบสถ จ.อางทอง
๕. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพอปาน พิมพหุบปาก วัดบางเห้ีย 
 จ.สมุทรปราการ
๖. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพอปาน พิมพอาปาก วัดบางเห้ีย 
 จ.สมุทรปราการ
๗. เสือ หลวงพอนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ
๘. เสือ หลวงพอวงค ไมจํากัดรุน วัดปริวาส กรุงเทพฯ
๙. สิงหงาแกะ หลวงพอมุย วัดดอนไร จ.สุพรรณบุรี
๑๐. สิงหงาแกะ หลวงพอหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง
๑๑. หนุมาน หลวงพอสุน ไมจํากัดเนื้อ-ไมจํากัดพิมพ 
 วัดศาลากุน จ.นนทบุรี
๑๒. ลิง หลวงพอดิ่ง วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา
๑๓. องคต หลวงพอปาน วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ
๑๔. แพะ หลวงพออํ่า วัดหนองกระบอก จ.ระยอง
๑๕. จิ้งจก หลวงพอหนาย วัดบานแจง จ.อยุธยา
๑๖. สาลิกา หลวงพอสนิท วัดลําบัวลอย จ.นครนายก

๑๗. ตะกรุดหลวงปูศุข วัดปากคลองมะขามเฒา จ.ชัยนาท
๑๘. ตะกรุดโสฬสมงคล หลวงปูกลิ่น วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
๑๙. ตะกรุดโสฬสมงคล อาจารยแปลก วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
๒๐. ตะกรุดหลวงพอปาน วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ
๒๑. ตะกรุดลูกอม หลวงปูใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม
๒๒. ตะกรุดหลวงพอทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี
๒๓. ตะกรุดกระดูกหาน พอหรุน วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ
๒๔. ตะกรุดหนาผากเสือ หลวงปูนาค วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ
๒๕. พิศมรใบลาน หลวงพอแกว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสาคร
๒๖. ลูกอมเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
๒๗. ลูกอม พระปลัดปาน วัดตุกตา จ.นครปฐม
๒๘. ยักษพระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ
๒๙. ปลัดขิก หลวงพออ๋ี วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี
๓๐. ราหูกะลาแกะ หลวงพอนอย ขนาดหอยคอ วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม
๓๑. ราหูกะลาแกะ อาจารยปน ขนาดหอยคอ วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม
๓๒. กะลาแกะ ครูบานันตา วัดทุงมานใต จ.ลําปาง
๓๓. ปลาตะเพียน หลวงพอจง วัดหนาตางนอก
๓๔. แหวนพิรอด เกา ไมจํากัดสํานัก
๓๕. ตะกรุดเกา ไมจํากัดคณาจารย

เครื่องรางยอดนิยม

โตะที่ ๔๕

โตะที่ ๔๖



นิทรรศการประกวดอนุรักษ�พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย�ทั่วประเทศ 
สมาคมผู�นิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย สาขาจังหวัดกําแพงเพชร  ประจําป� ๒๕๖๒

๔๘

เครื่องรางเมืองเหนือ ยอดนิยมโตะที่ ๔๗

๑. เหรียญรุนแรก วัดแจงนอก ป ๒๕๑๒
๒. เหรียญรูปไข รุนสรางกุฎิสงฆ วัดสระแกว ป ๒๕๑๗
๓. เหรียญ หลวงพอคง วัดถนนหักใหญ (ไมจํากัดป)
๔. เหรียญ สมเด็จวัดโคกรักษ (ไมจํากัดป)
๕. เหรียญส่ีเหลี่ยม หลังกําแพง ป ๒๕๑๗
๖. เหรียญ หลังกําแพงเล็ก ป ๒๕๑๙
๗. เหรียญสรางบารมี ป ๒๕๑๙
๘. เหรียญ วัดใหม พิเรนท ป ๒๕๑๙
๙. พระกร่ิง ป ๒๕๑๙ (ไมจํากัดเนื้อ-พิมพ)
๑๐. เหรียญลูกเสือชาวบาน ป ๒๕๒๐
๑๑. ผงวัดพันอน (ไมจํากัดป)
๑๒. พระกร่ิง รุนทหารพราน ป ๒๕๒๖
๑๓. พระปดตาเนื้อผง วัดโพธิ์ปรือแวง ป ๒๕๒๙
๑๔. เหรียญ ผาปา นนท ป ๒๕๒๙
๑๕. เหรียญ สหกรณ ป ๒๕๓๐
๑๖. พระกร่ิงญาณวิทยาคม วัดบานไร ป ๒๕๓๕
๑๗. เหรียญเจริญพร บน ป ๒๕๓๖
๑๘. เหรียญเจริญพร ลาง ป ๒๕๓๖

๑๙. พระกริ่ง รุนทวีคูณ ป ๒๕๓๖
๒๐. เหรียญ รุนทวีคูณ ป ๒๕๓๖
๒๑. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ (ไมจํากัดรุน) ป ๒๕๓๖
๒๒. เหรียญสรางบารมี (เนื้อเงินลงยา) ป ๒๕๓๖
๒๓. เหรียญหลัง ส.ก. ป ๒๕๓๖
๒๔. พระกริ่ง ส.ก. ป ๒๕๓๖
๒๕. เหรียญเจาแมกวนอิม ป ๒๕๓๖
๒๖. พระปดตา รุนคูณพันลาน ป ๒๕๓๖
๒๗. เหรียญรุนรับเสด็จ ป ๒๕๓๖
๒๘. พระรูปเหมือนปม รุนเทพประทานพร ป ๒๕๓๖
๒๙. เหรียญรุนเทพประทานพร (ไมจํากัดเนื้อ-พิมพ)
๓๐. เหรียญน่ังพาน ชนะมาร (เนื้อเงิน,นวะ) ป ๒๕๓๗
๓๑. เหรียญน่ังพาน ชนะมาร (เนื้อทองเหลือง, ทองแดง) 
 ป ๒๕๓๗
๓๒. เหรียญน่ังพาน บานคลอง (ไมจํากัดเนื้อ) ป ๒๕๓๗
๓๓. เหรียญสิริมงคล (ไมจํากัดเนื้อ-พิมพ)
๓๔. เหรียญเซงล้ีฮอ (ไมจํากัดเนื้อ-พิมพ)
๓๕. พระชุดพิเศษสุดยอด (ไมจํากัดเนื้อ-พิมพ)

พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร จังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยมโตะที่ ๔๘

๑. กะลาราหูโบราณ ลานนา
๒. กะลาราหู ครูบานันตา วัดทุงมานใต
๓. วัวธนู โบราณลานนา
๔. วัวธนู ครูบาคําแสน วัดปาดอกมูล (ไมจํากัดรุน)
๕. วัวธนู อาจารยเณรวิเศษณสิงหคํา วัดปาสัก
๖. กุมารทอง ลานนาไมจํากัดเกจิ
๗. มีดแหกโบราณลานนา
๘. มีดหลูป ลานนาดามงา
๙. นางกวัก โบราณลานนา
๑๐. อิ่น โบราณลานนา ไมจํากัดเน้ือ
๑๑. ลูกอม ครูบาปากกอง ไมจํากัดรุน
๑๒. ตะกรุด คาดเอว โบราณลานนา
๑๓. มหาวานยาสัก โบราณลานนา
๑๔. ตะกรุดยันตหนีบ โบราณลานนา
๑๕. สรอยประคํา โบราณลานนา
๑๖. ตะกรุดพอกคร่ังโบราณลานนา
๑๗. ตะกรุดดาบสะหรีกันชัย ครูบาขันแกว วัดสันพระเจาแดง
๑๘. ผายันตพระเจาแดง ครูบาขันแกว วัดสันพระเจาแดง 
 ไมจํากัดขนาด

๑๙. ผายันครูบาวัง วัดบานเดน (เขียนมือ กึ่งพิมพ)
๒๐. ผายันครูบาวัง วัดบานเดน ไมจํากัดพิมพ
๒๑. ตะกรุดเกากุม ๓ กษัตริย ครูบาวัง วัดบานเดน
๒๒. ตะกรุดเกากุม เลี่ยมเดิม ครูบาวัง วัดบานเดน
๒๓. ตะกรุด จําปาสี่ตน ครูบาวัง วัดบานเดน
๒๔. ตะกรุด สังวาล ครูบาสรอย วัดมงคลคีรีเขตต จ.ตาก
๒๕. ลูกอมผงพรายกุมาร หลวงปูปน วัดแมยะ
๒๖. กะลาราหู หลวงพอแขก วัดสันปาลาน
๒๗. ผายันต มาเสพนาง พระอาจารยกอบชัย สุปภาโส วัดแมยะ
๒๘. ขุนแผนผงพรายกุมาร ครูบากร วัดดอยคีรี
๒๙. ผายันต หลวงพอแขก วัดสันปาลาน
๓๐. ผายันต มาเสพนาง ครูบาตา วัดบานเหลา ไมจํากัดรุน
๓๑. ผายันต เมตตาคาขาย ครูบาตา วัดบานเหลา ไมจํากัดรุน
๓๒. ผายันต เมตตา โบราณลานนา
๓๓. แมลงภู ลานนา
๓๔. อุติ่ง ลานนา
๓๕. สิงหเจาพอดํา วัดบุพพาราม
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๔๙

๑. พระกร่ิงเจริญลาภ เนื้อนวะโลหะ ป ๒๕๔๒
๒. พระกร่ิงชินบัญชร (เนื้อเหล็กนํ้าพี้, เนื้อเงิน) พระปด (เนื้อเหล็กนํ้าพี้) 
 พระชัยวัฒนชินบัญชร (เนื้อเหล็กนํ้าพี้) ไตรมาสรวยทันใจ ป ๒๕๔๓
๓. พระกร่ิงพรมรังษี, พระสมเด็จหลอโบราณ, พระหลวงพอโบสถนอย ป ๒๕๔๓, 
 พระกร่ิงหิรัญญราช วัดซับลําไย ป ๒๕๔๒
๔. พระกร่ิงสัมฤทธ์ิผล เสารหามหาเศรษฐี ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๔๓
๕. พระกร่ิงจักรพรรดิ พิมพสะดุงกลับ ไมจํากัดเกศ ป ๒๕๔๕
๖. เหรียญหลอโบราณ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองคํา, เหล็กนํ้าพี้, ทองทิพย ป ๒๕๔๓
๗. เหรียญรุนแรก (ตอกโคตเลข ๑) ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๔๓
๘. เหรียญอารม หลังนารายณทรงครุฑ ไมจํากัดโคต ป ๒๕๔๒
๙. เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประคํา ๑๙ เม็ด ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๔๒
๑๐. เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประคํา ๑๘ เม็ด เนื้อทองแดงไมจํากัดบล็อก ป ๒๕๔๒
๑๑. เหรียญมังกรคู เสารหามหาเศรษฐี ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๔๓
๑๒. เหรียญหนาใหญ ไตรมาสรวมทันใจ ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๔๓
๑๓. เหรียญมนตพระกาฬ หลังหนุมาน ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๔๓
๑๔. เหรียญเสมาสมปรารถนา เนื้อทองแดงลงยา บลอกแตก ๗ โคตหลังตอกเลข ป ๒๕๔๓
๑๕. เหรียญเสมาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา นวะโลหะลงยา โคตและหมายเลขมาตรฐาน ป ๒๕๔๓
๑๖. เหรียญเสมาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ตอด ๓ โคต ป ๒๕๔๓
๑๗. พระรูปหลอไตรมาสรวยทันใจพิมพใหญ เนื้อทองคํา เงิน นวะ แตงดินไทย ป ๒๕๔๓
๑๘. พระรูปหลอไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองทิพย พิมพใหญ-เล็ก แตงและไมแตง ป ๒๕๔๓
๑๙. พระปดตาไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงตางๆ ไมจํากัดเนื้อ โคต ป ๒๕๔๓
๒๐. พระปดตาไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงกสินไฟ (เนื้อเทา) ไมจํากัดโคต ชนวนพระแกวมรกต ป ๒๕๔๓
๒๑. พระผงรูปไข หลังยันตดวงเศรษฐี เนื้อผงชานหมาก เนื้อผงพุทธคุณ ป ๒๕๔๓
๒๒. เหรียญขาวหลามตัด หลังพรหมสี่หนา รุนจักรพรรดิตราธิราช ป ๒๕๔๕
๒๓. เหรียญเม็ดแตง เสาร ๕ บูชาครู ไมจํากัดเน้ือ ป ๒๕๔๓
๒๔. เหรียญ รวย รวย เสารหามหาเศรษฐี ป ๒๕๔๓
๒๕. เหรียญโภคทรัพยนางกวัก เสารหามหาเศรษฐี ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๔๓
๒๖. ทาเวสสุวรรณ รุนแรก วัดปาหนองหลม ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดรุน
๒๗. พระนาคปรกใบมะขาม เสารหาบูชาครู ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๔๓
๒๘. พระสมเด็จ หลังปมลายเซ็น ไมจํากัดเน้ือ วัดซับลําไย ป ๒๕๔๓
๒๙. พระแกวมรกตแจกทาน เนื้อผงชานหมาก เนื้อผงพุทธคุณ ป ๒๕๔๒
๓๐. พระผงรูปเหมือน พิมพนั่งตั่ง รุนแรก เนื้อผงพุทธคุณ ไมจํากัด ป ๒๕๔๒
๓๑. พระปดตา รุนแรก เนื้อผงพุทธคุณ ไมจํากัด ป ๒๕๔๒
๓๒. ล็อกเก็ตเจริญลาภ ป ๒๕๔๒ ล็อกเก็ตเสารหาบูชาครู ป ๒๕๔๓ ล็อกเก็ตไหวครู ป ๒๕๔๔
๓๓. พระรูปหลอเตารีดเจริญลาภ ป ๒๕๔๒
๓๔. พระขุนแผน รุนแรก พิมพวัดปาหนองหลม ไมจํากัดวัด ป ๒๕๔๒
๓๕. พระสมเด็จ รุนแรก หลังยันตหา ป ๒๕๔๑

พระหลวงปูหมุน วัดบานจาน จังหวัดศรีสะเกษโตะที่ ๔๙
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๕๐

๑. พระกร่ิงไพรีพินาศ ป ๒๕๓๖-๒๕๕๖ เนื้อนวะ-ทองแดง
๒. พระสมเด็จไพรีพินาศ ป ๒๕๓๐-๒๕๕๖
๓. พระสมเด็จ รุน ๑๐๐ ป
๔. พระกร่ิงเจริญพร
๕. พระกร่ิงโภคทรัพยไพศาลี
๖. พระกร่ิงญาณรังสี ๗๙
๗. พระกร่ิงบารมี ป ๘๐
๘. พระกร่ิงบารมี ป ๘๔
๙. พระกร่ิงพุทธสิริมงคล
๑๐. พระกร่ิงอรหัง
๑๑. พระกร่ิงชินบัญชร รุน ๑๐๐ ป เนื้อนวะโลหะ
๑๒. พระกร่ิงชินบัญชร รุน ๑๐๐ ป เนื้อนวะโลหะกนทองแดง
๑๓. พระปดตานําโชค เนื้อผงคลุกรักดํา
๑๔. พระปดตากนกขาง รุน ๗ รอบ
๑๕. พระพุทธชินสีห เนื้อทองแดง-ทองเหลือง
๑๖. พระพุทธชินราช เนื้อนวะ-ทองแดง
๑๗. พระกร่ิง รุน ๑๐๐ ป เนื้อทองเหลือง ป ๒๕๕๖
๑๘. พระกร่ิง รุน ๑๐๐ ป เนื้อทองแดง ป ๒๕๕๖
๑๙. พระพุทธโสธร รุน ๑๒๐ ป กรมศุลกากร เนื้อเงิน
๒๐. พระลีลาทุงเศรษฐี หลวงพอ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป ๒๕๑๑
๒๑. พระสมเด็จปรกโพธิ์ เนื้อเกสร ๑๐๘ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป ๒๕๑๔
๒๒. พระสมเด็จฐานสิงห เนื้อผงลายรัศมี หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป ๒๕๑๕
๒๓. พระสมเด็จแพพิเศษ เสารหา หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป ๒๕๓๙
๒๔. พระสมเด็จเจาคุณแพ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป ๒๕๓๙
๒๕. พระสมเด็จฐานสิงห หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป ๒๕๓๙
๒๖. พระสมเด็จฐานสิงห เนื้อผงลาย หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป ๒๕๓๙
๒๗. พระสมเด็จฐานแซม หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป ๒๕๓๙
๒๘. พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป ๒๕๓๙
๒๙. พระปดตาจัมโบ เนื้อใบลาน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี
๓๐. พระปดตาจัมโบ เนื้อเกสร หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี
๓๑. พระสมเด็จ รุน ๑๐๐ ป หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี
๓๒. พระเนื้อผงพิมพ นางพญา สธ.
๓๓. เหรียญเตา รุนแรก หลวงพอเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี เนื้อทองเหลือง
๓๔. เหรียญเตา ปลดหน้ี หลวงพอเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี เนื้อทองแดง-ทองเหลือง
๓๕. เหรียญเตาเศรษฐีจัมโบ หลวงพอเพชร วัดไทรทองพัฒนา เนื้อทองแดง-ทองเหลือง ไมปดหนากาก
๓๖. เหรียญเตาจ๋ิว หลวงพอเพชร วัดไทรทองพัฒนา เนื้อเงิน-ทองแดง
๓๗. พระกร่ิงกนลายเซ็น รุนแรก หลวงพอเพชร วัดไทรทองพัฒนา
๓๘. พระกร่ิงกนลายเซ็น รุนแรก หลวงพอคลอย วัดภูเขาทอง พัทลุง

พระสมเด็จพระญาณสังวร และ คณาจารย ๑โตะท่ี ๕๐
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๕๑

พระสมเด็จพระญาณสังวร และคณาจารยทั่วไป ๒

พระกรุวัดราชบูรณะ จังหวัดอยุธยา

โตะที่ ๕๑

โตะท่ี ๕๒

๑. พระพุทโธ คุณแมบุญเรือน เนื้อดิน ป ๒๕๑๑ พิมพใหญ
๒. พระพุทโธ คุณแมบุญเรือน เนื้อดิน ป ๒๕๑๑ พิมพกลาง
๓. พระพุทโธ คุณแมบุญเรือน เนื้อดิน ป ๒๕๑๑ พิมพเล็ก
๔. พระจงอางออกศึก เนื้อดิน สีดํา คุณแมบุญเรือน
๕. พระจงอางออกศึก เนื้อดิน สีแดง คุณแมบุญเรือน
๖. พระขุนแผน รุนแรก หลวงพอตัด วัดชายนา
๗. สมเด็จเยียวชะนี หลวงพอตัด วัดชายนา
๘. เหรียญเลือนสมณศักดิ์ ป ๒๕๔๘ หลวงพอตัด วัดชายนา
๙. ตะกรุดตอกโคต ไมจํากัดป หลวงพอตัด วัดชายนา
๑๐. ตะกรุดไมตอกโคต ไมจํากัดป หลวงพอตัด วัดชายนา
๑๑. เหรียญเสมาบูชาครู หลวงพอตัด วัดชายนา
๑๒. ปลัดขิกไม ตอกโคต ไมจํากัดป หลวงพอตัด วัดชายนา
๑๓. พระผงพระสังขเรียกทรัพย อาจารยทิน วัดชายนา
๑๔. ขุนแผนนายรอย อาจารยทิน วัดชายนา
๑๕. เหรียญเลือนสมณศักดิ์ครึ่งองค หลวงพอตัด วัดชายนา
๑๖. พระผงหลวงปูทวด รุนเฉลิมพระเกียรติ วัดชางไห 
 จ.ปตตานี
๑๗. พระผงรุน ๗ รอบ หลวงปูเจือ วัดกลางบางแกว จ.นครปฐม
๑๘. เหรียญเตา หลวงปูแสน วัดหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
 เนื้อทองแดง-ทองเหลือง ไมลงยา
๑๙. รูปเหมือน หลวงปูแสน วัดหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
 เนื้อทองแดง-ทองเหลือง ไมลงยา

๑. พระอูทองซุมเรือนแกว กรุวัดราชบูรณะ
๒. พระอูทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ
๓. พระอูทองฐานสําเภา กรุวัดราชบูรณะ
๔. พระนาคปรก ไมจํากัด พิมพ กรุวัดราชบูรณะ
๕. พระพิมพโดดรม กรุวัดราชบูรณะ
๖. พระลีลากําแพงนิ้ว ไมจํากัด พิมพ กรุวัดราชบูรณะ
๗. พระปรุหนังเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ
๘. พระขุนแผนบัวหาจุด กรุวัดราชบูรณะ
๙. พระซุมเสมาทิศ (ยอดอุณาโลม) กรุวัดราชบูรณะ
๑๐. พระซุมระฆัง กรุวัดราชบูรณะ
๑๑. พระซุมจิก พิมพนั่ง-ยืน กรุวัดราชบูรณะ
๑๒. พระลีลาดอกไมไหว (ไมโปร) กรุวัดราชบูรณะ
๑๓. พระพิมพ จารึกหลังภาษาจีนทุก พิมพ กรุวัดราชบูรณะ
๑๔. พระลีลาแจกันคู กรุวัดราชบูรณะ
๑๕. พระขุนแผน พิมพแหวกมาน ซุมยอ กรุวัดราชบูรณะ
๑๖. พระแผงตัด ไมจํากัด พิมพ กรุวัดราชบูรณะ
๑๗. พระซุมปรกโพธ์ิ พิมพจิ๋ว กรุวัดราชบูรณะ
๑๘. พระซุมปรกโพธ์ิ พิมพกลาง กรุวัดราชบูรณะ

๒๐. เหรียญหลวงพอแสวง วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี เนื้อทองแดง-ทองเหลือง 
 ไมปดหนากาก
๒๑. เหรียญหลวงพอ ปกาศิต วัดหลักสาม จ.กรุงเทพ เนื้อทองแดง-ทองเหลือง ไมลงยา
๒๒. เหรียญคุมบารมี ๖ แผนดิน หลวงปูสอ วัดโพธิศรี จ.นครพนม 
 เนื้อทองแดง-ทองเหลือง
๒๓. พระสมเด็จยกฐานะ รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ วัดระฆัง กรุงเทพ
๒๔. พระสมเด็จยกฐานะ รุน ๒ ไมจํากัดเนื้อ วัดระฆัง กรุงเทพ
๒๕. พระยอดขุนพล เนื้อชิน พิมพปม หลวงพอฑูรย วัดโพธินิมิต กรุงเทพ
๒๖. พระยอดขุนพล เนื้อชินพิมพหลอโบราณ หลวงพอฑูรย วัดโพธินิมิต กรุงเทพ
๒๗. เหรียญ รุน ๒๕๐ ป กรุงธนบุรี พระเจาตากสิน เนื้อทองเหลือง ป ๒๕๖๑ ไมลงยา
๒๘. เหรียญ รุน ๒๕๐ ป กรุงธนบุรี พระเจาตากสิน เนื้อทองแดง ป ๒๕๖๑ ไมลงยา
๒๙. พระผงขุนแผน หลวงพอหว่ัน วัดคลองคูณ จ.พิจิตร
๓๐. หนุมาน ปลุกเสก วัดสุทัศน กรุงเทพ เนื้อทองเหลือง
๓๑. เหรียญเจาสัว ๔ เนื้อทองแดง วัดกลางบางแกว จ.นครปฐม
๓๒. เหรียญเจาสัว ๕ เนื้อทองแดง วัดกลางบางแกว จ.นครปฐม
๓๓. พระกร่ิง สก.รุน ๕ รอบ เนื้อทองเหลือง
๓๔. พระนางพญา สก.รุน ๕ รอบ เนื้อทองนวะโลหะ
๓๕. พระพุทธนวราชบพิตร หลัง ภปร เนื้อเงิน-ทองแดง
๓๖. หนุมานแสนสัมฤทธ์ิ หลวงปูแสน วัดหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ป ๒๕๖๑ เนื้อทองแดง
๓๗. พระกร่ิงพลังไทย เนื้อนวะโลหะ
๓๘. พระกร่ิง หลวงปูคําบุ เนื้อทองเหลือง-ทองแดง

๑๙. พระซุมปรกโพธิ์ พิมพใหญ กรุวัดราชบูรณะ
๒๐. พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ
๒๑. พระขุนแผนใบมะยม กรุวัดราชบูรณะ
๒๒. พระขุนแผนใบตําแย กรุวัดราชบูรณะ
๒๓. พระปางปฐมเทศนา กรุวัดราชบูรณะ
๒๔. พระลีลาชอดอกไม กรุวัดราชบูรณะ
๒๕. พระปางปาฏิหาริย ไมจํากัดพิมพ กรุวัดราชบูรณะ
๒๖. พระรวงยืนซุมประตู กรุวัดราชบูรณะ
๒๗. พระแผง ๒๑ กรุวัดราชบูรณะ
๒๘. พระรวงยืนซุมรมโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ
๒๙. พระลีลาโมคคัลลา-สารีบุตร กรุวัดราชบูรณะ
๓๐. พระศาสดา กรุวัดราชบูรณะ
๓๑. พระรวงยืนกําแพงคืบ พิมพใหญ กรุวัดราชบูรณะ
๓๒. พระรวงยืนกําแพงคืบ พิมพตอ กรุวัดราชบูรณะ
๓๓. พระสังกัจจายน กรุวัดราชบูรณะ
๓๔. พระซุมชินราช กรุวัดราชบูรณะ
๓๕. พระกรุวัดราชบูรณะ ไมจํากัดพิมพ ไมซํ้ารายการเดิม
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๕๒

๑. เหรียญเมตตา หลวงพอคูณ พิมพครึ่งองค เนื้อทองคํา เงินหนากากทองคํา
๒. เหรียญเมตตา หลวงพอคูณ พิมพครึ่งองค เนื้อเงินหลังแบบ เงินไมตัดปก เงินหลังยันต
๓. เหรียญเมตตา หลวงพอคูณ พิมพครึ่งองค เนื้อนวะหลังแบบ นวะหลังยันต
๔. เหรียญเมตตา หลวงพอคูณ พิมพครึ่งองค เนื้อชนวนพระกร่ิง
๕. เหรียญเมตตา หลวงพอคูณ พิมพครึ่งองค เนื้ออัลปากา ทองบานเชียง
๖. เหรียญเมตตา หลวงพอคูณ พิมพครึ่งองค เนื้อทองทิพย ๓ โคต ทองทิพย
๗. เหรียญเมตตา หลวงพอคูณ พิมพเต็มองค ไมจํากัดเนื้อ
๘. เหรียญเมตตา หลวงพอคูณ เนื้อทองแดง ตอกแจก
๙. เหรียญ หลวงพอคูณ รุนมหาปราบ ไมจํากัดเนื้อ
๑๐. เหรียญ หลวงพอคูณ ใบขี้เหล็ก รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ
๑๑. เหรียญเมตตา หลวงปูเปรื่อง เนื้อทองคํา เงินหนากากทองคํา เงิน ๙ รอบ
๑๒. เหรียญเมตตา หลวงปูเปรื่อง เนื้อนวะลงยา ชนวนหนากากอัลปากา
๑๓. เหรียญเมตตา หลวงปูเปรื่อง เนื้อทองทิพย ๓ โคต ทองแดง ตอกแจก
๑๔. เหรียญเมตตา หลวงพอรักษ อนาลโย ไมจํากัดเนื้อ
๑๕. เหรียญ หลวงพอรักษ อนาลโย เม็ดแตง รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ
๑๖. เหรียญ หลวงพอรักษ อนาลโย รุนเจาสัว เนื้อทองคํา เงินหนากากทองคํา นวะหนากากทองคํา
๑๗. เหรียญ หลวงพอรักษ อนาลโย รุนเจาสัว เนื้อเงินลงยา เนื้อเงิน
๑๘. เหรียญ หลวงพอรักษ อนาลโย รุนเจาสัว เนื้อนวะลงยา นวะ ทองแดงลงยา
๑๙. เหรียญ หลวงพอรักษ อนาลโย รุนเจาสัว เนื้อชนวนพระกร่ิง
๒๐. เหรียญ หลวงพอรักษ อนาลโย รุนเจาสัว เนื้ออัลปากา ทองฝาบาตร
๒๑. เหรียญ หลวงพอรักษ อนาลโย รุนเจาสัว เนื้อทองแดงผิวไฟ ทองแดงรมมันปู ตอกแจก
๒๒. เหรียญ หลวงพอรักษ อนาลโย รุนเจาสัว ตอกกรรมการ ไมตัดปกหลังเรียบ
๒๓. เหรียญ หลวงพอรักษ อนาลโย รุนเจาสัว รวมโคต ไมจํากัดเนื้อ
๒๔. เหรียญไพรีพินาศ หลวงพอคูณ ฝงตะกรุดใตทองแขน เนื้อทองคํา ทองคําลงยา เนื้อเงินหนากากทองคํา
๒๕. เหรียญไพรีพินาศ หลวงพอคูณ ฝงตะกรุดใตทองแขน เนื้อเงิน ๙ รอบ เนื้อเงินไมตัดปก
๒๖. เหรียญไพรีพินาศ หลวงพอคูณ ฝงตะกรุดใตทองแขน เนื้อเงินลงยา เนื้อเงินหลังยันต
๒๗. เหรียญไพรีพินาศ หลวงพอคูณ ฝงตะกรุดใตทองแขน เนื้อนวะ เนื้อมหาชนวน
๒๘. เหรียญไพรีพินาศ หลวงพอคูณ ฝงตะกรุดใตทองแขน เนื้ออัลปากา เนื้อทองทิพย
๒๙. เหรียญไพรีพินาศ หลวงพอคูณ ฝงตะกรุดใตทองแขน เนื้อทองแดงรมดํา ผิวไฟ ตอกแจก
๓๐. เหรียญไพรีพินาศ หลวงพอคูณ ฝงตะกรุดใตทองแขน ตอกกรรมการไมจํากัดเนื้อ
๓๑. เหรียญไพรีพินาศ หลวงพอคูณ ฝงตะกรุดใตทองแขน รวมโคต ไมจํากัดเนื้อ
๓๒. เหรียญหลวงปูจื่อ พันธมุตโต รุนอายุยืน ไมจํากัดเนื้อ
๓๓. เหรียญกลมหลวงพอสะอาด อายุวัฒนมงคล ครบ ๖ รอบ เนื้อเงิน นวะหนาเงิน ทองบานเชียง
๓๔. เหรียญกลมหลวงพอสะอาด อายุวัฒนมงคล ครบ ๖ รอบ เนื้อนวะลงยา ๓ กษัตริย
๓๕. เหรียญกลมหลวงพอสะอาด อายุวัฒนมงคล ครบ ๖ รอบ เนื้อทองแดงรมมันปู

เหรียญพระคณาจารยเมตตาสายบุญ ทั่วไปโตะที่ ๕๓
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๕๓

๑. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพใหญกรรมการ ป ๒๔๙๗
๒. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพใหญ ป ๒๔๙๗
๓. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพตอ ป ๒๔๙๗
๔. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพกลาง ป ๒๔๙๗
๕. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพพระรอดกรรมการ ป ๒๔๙๗
๖. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพพระรอด ป ๒๔๙๗
๗. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพลอยนํ้าใหญ-เล็ก ป ๒๕๐๒
๘. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน รุนพินัยกรรม พิมพใหญ ป ๒๕๐๕
๙. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน รุนพินัยกรรม พิมพพระรอด ป ๒๕๐๕
๑๐. พระกร่ิงองคเจาเฉลิมพล เนื้อนวะโลหะ ป ๒๕๐๕
๑๑. พระรูปหลอหลวงพอทวด รุนเลขใตฐาน (เบตง) เนื้อนวะโลหะ ป ๒๕๐๕
๑๒. พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ A เนื้อนวะโลหะ ป ๒๕๐๕
๑๓. พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ A เนื้อโลหะผสม ป ๒๕๐๕
๑๔. พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ เนื้อเมฆพัตร เหลือง ป ๒๕๐๕
๑๕. พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ เนื้อเมฆพัตร ป ๒๕๐๕
๑๖. พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ เนื้อแร ป ๒๕๐๕
๑๗. พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ หัวมน ป ๒๕๐๕
๑๘. พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ ปมซํ้า ป ๒๕๐๕
๑๙. พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ ปมซํ้า-ไมปม ป ๒๕๐๕
๒๐. พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดเล็ก (นิยม) ป ๒๕๐๕
๒๑. พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีด หนาใหญหนาเชิด ป ๒๕๐๕
๒๒. พระหลวงพอทวด พิมพบัวรอบ กนลายเซ็น ป ๒๕๐๘
๒๓. เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา รุนแรก เนื้อทองแดง ป ๒๕๐๐
๒๔. เหรียญหลวงพอทวด พิมพรูปไข รุน ๒ ไขปลาใหญ ป ๒๕๐๒
๒๕. เหรียญหลวงพอทวด พิมพรูปไข รุน ๒ ไขปลาเล็ก ป ๒๕๐๒
๒๖. เหรียญหลวงพอทวด รุนเล่ือนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ป ๒๕๐๘
๒๗. เหรียญหลวงพอทวด รุนเล่ือนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปากา ป ๒๕๐๘
๒๘. เหรียญหลวงพอทวด พิมพพุฒซอนใหญบุทองแจกกรรมการ ป ๒๕๐๙
๒๙. พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือใหญ “ตัว ท” ป ๒๕๐๕
๓๐. พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือเล็ก “ตัว ท” ป ๒๕๐๕
๓๑. พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือใหญ ป ๒๕๐๕
๓๒. พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือเล็ก ป ๒๕๐๕
๓๓. พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือเล็ก มีหู ป ๒๕๐๕
๓๔. พระกร่ิงอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ป ๒๕๐๖
๓๕. พระหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีดใหญ หนาจีน ป ๒๕๐๘

พระหลวงปูทวด วัดชางให ยอดนิยม ชุดที่ ๑โตะท่ี ๕๔
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๕๔

พระหลวงปูทวด วัดชางให ยอดนิยม ชุดที่ ๒โตะที่ ๕๕

๑. พระผงสมเด็จ รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ พิมพเศียรโต A
๒. พระผงสมเด็จ รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ พิมพเศียรโต B
๓. พระผงสมเด็จ รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ พิมพเสนดายลึก
๔. พระผงสมเด็จ รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ พิมพเสนดายใหญ-เล็ก
๕. พระผงสมเด็จ รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ พิมพไขปลาเลือน
๖. พระผงสมเด็จ รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ พิมพซุมซอน
๗. พระผงสมเด็จ รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ พิมพตอใหญ-เล็ก
๘. พระผงสมเด็จ รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ พิมพไขปลาใหญ
๙. พระผงสมเด็จ รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ พิมพคะแนน
๑๐. พระผง รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ พิมพรูปเหมือนสมเด็จฯ (โต)
๑๑. พระกริ่ง พระชัยวัฒน รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ พิมพพระประธาน 
 ไมจํากัดเนื้อ
๑๒. รูปเหมือนหลอสมเด็จพระพุฒจารย (โต) รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕
๑๓. เหรียญรูปเหมือน รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ ขนาด ๑ ซ.ม. ไมจํากัดเนื้อ
๑๔. เหรียญรูปเหมือน รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ ขนาด ๔ ซ.ม. ไมจํากัดเนื้อ
๑๕. เหรียญรูปเหมือน รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ ขนาด ๕ ซ.ม. ไมจํากัดเนื้อ
๑๖. เหรียญสมเด็จ (จิ๋ว) รุน ๑๐๐ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ ไมจํากัดเนื้อ
๑๗. พระผงสมเด็จ รุน ๑๐๘ ป พ.ศ. ๒๕๒๓ พิมพพระประธานใหญ A นิยม
๑๘. พระผงสมเด็จ รุน ๑๐๘ ป พ.ศ. ๒๕๒๓ พิมพใหญ

๑๙. พระผงสมเด็จ รุน ๑๐๘ ป พ.ศ. ๒๕๒๓ พิมพคะแนน
๒๐. พระผง รุน ๑๐๘ ป พ.ศ. ๒๕๒๓ พิมพรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย (โต)
๒๑. เหรียญหลอสมเด็จ รุน ๑๐๘ ป พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อตะก่ัวถํ้าชา
๒๒. พระหลอ พิมพพระประธาน รุน ๑๐๘ ป พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 ไมจํากัดพิมพ-เนื้อ
๒๓. พระหลอ พิมพรูปเหมือน รุน ๑๐๘ ป พ.ศ. ๒๕๒๓ ไมจํากัดพิมพ-เนื้อ
๒๔. เหรียญปมพิมพรูปเหมือน รุน ๑๐๘ ป พ.ศ. ๒๕๒๓ ไมจํากัดพิมพ-เนื้อ
๒๕. พระผงสมเด็จ รุน ๑๑๘ ป พ.ศ. ๒๕๓๓ พิมพพระประธานใหญ
๒๖. พระผงสมเด็จ รุน ๑๑๘ ป พ.ศ. ๒๕๓๓ ไมจํากัดพิมพ
๒๗. พระผงสมเด็จ รุน ๑๑๘ ป พ.ศ. ๒๕๓๓ พิมพคะแนน
๒๘. พระผงสมเด็จ รุน ๑๑๘ ป พ.ศ. ๒๕๓๓ พิมพรูปเหมือน
๒๙. พระหลอ พิมพรูปเหมือน รุน ๑๑๘ ป พ.ศ. ๒๕๓๓ ไมจํากัดพิมพ-เนื้อ
๓๐. เหรียญปมพิมพรูปเหมือน รุน ๑๑๘ ป พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 ไมจํากัดขนาด-เนื้อ
๓๑. พระสมเด็จ รุน ๑๒๒ ป พ.ศ. ๒๕๓๗ พิมพพระประธานใหญ
๓๒. รูปเหมือนหลอลอยองค รุน ๑๒๒ ป พ.ศ. ๒๕๓๗ ไมจํากัดเนื้อ-ขนาด
๓๓. เหรียญปมพิมพรูปเหมือน รุน ๑๒๒ ป พ.ศ. ๒๕๓๗ ไมจํากัดเนื้อ-ขนาด
๓๔. พระผงสมเด็จ รุน เสารหา รุนแรก ป พ.ศ.๒๕๓๖
๓๕. พระผงสมเด็จ รุน เสารหา รุนสอง ป พ.ศ.๒๕๓๙

พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ทั่วไปโตะที่ ๕๖

๑. พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือใหญ ป ๒๕๐๘
๒. พระหลวงพอทวด พิมพหลังหนังสือเล็ก ป ๒๕๐๘
๓. เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา รุน ๓ เนื้อทองแดง ป ๒๕๐๔
๔. เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา รุน ๓ เนื้อทองแดง ป ๒๕๐๔
๕. เหรียญหลวงพอทวด พิมพรูปไข รุน ๓ เนื้อทองแดง ป ๒๕๐๔
๖. เหรียญหลวงพอทวด พิมพรูปไข รุน ๔ เนื้ออัลปากา ป ๒๕๐๔
๗. เหรียญหลวงพอทวด พิมพนํ้าเตา ป ๒๕๐๕
๘. เหรียญหลวงพอทวด พิมพซุมกอ แจกปนัง ป ๒๕๐๖
๙. เหรียญหลวงพอทวด พิมพหกเหล่ียมใหญ-เล็ก แจกปนัง ป ๒๕๐๖
๑๐. เหรียญหลวงพอทวด พิมพใบสาเก ป ๒๕๐๖
๑๑. เหรียญหลวงพอทวด พิมพสามเหลี่ยมเล็ก หลังหนังสือ ๕ แถว ป ๒๕๐๖
๑๒. เหรียญหลวงพอทวด พิมพเม็ดแตง (หนาผาก ๓ เสน, ๔ เสน, 
 หนังสือเลยหู) เนื้ออัลปากา ป ๒๕๐๖
๑๓. เหรียญหลวงพอทวด พิมพหาเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหลทอง ป ๒๕๐๘
๑๔. เหรียญหลวงพอทวด พิมพสามเหลี่ยมเล็ก “หลัง รุน ๑” ป ๒๕๐๘
๑๕. เหรียญหลวงพอทวด พิมพเม็ดแตง เนื้ออัลปากา ป ๒๕๐๘
๑๖. เหรียญหลวงพอทวด พิมพพุฒซอนเล็ก เนื้ออัลปากา ป ๒๕๐๙
๑๗. เหรียญหลวงพอทวด พิมพพุฒซอนเล็ก เนื้ออัลปากา ป ๒๕๑๑
๑๘. เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา หนาเลือนหลังเจดีย เนื้ออัลปากา 
 ป ๒๕๑๑

๑๙. แหวนหลวงปูทวด ไมจํากัดเนื้อ ป ๒๕๐๓-๒๕๐๘
๒๐. เหรียญหลวงพอทวด พิมพหัวแหวน กะไหลทอง-อัลปากา ป ๒๕๐๖-๒๕๐๘
๒๑. เหรียญหลวงพอทวด พิมพสามเหลี่ยมเล็กเล็ก “หลัง รุน ๑” ป ๒๕๑๑
๒๒. รูปหลอพระอาจารยทิม ไมจํากัดเนื้อ วัดชางให ป ๒๕๐๘
๒๓. เหรียญพระอาจารยทิม พิมพรูปไขหมคลุม-หันขาง วัดชางให ป ๒๕๐๘
๒๔. พระหลวงพอทวดพิมพหลังหนังสือเล็ก อุมลูกแกว เนื้อโลหะวัดชางให ป ๒๕๐๘
๒๕. เหรียญหลวงพอทวด ทะเลซุง แจกปนัง ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดป
๒๖. เหรียญหลวงพอทวด ทะเลซุง พิมพซุมกอ แจกปนัง ไมจํากัดพิมพ ป ๒๕๐๘
๒๗. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพสี่เหลี่ยม ป ๒๕๒๔
๒๘. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพใหญ ป ๒๕๒๔
๒๙. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพกลาง ป ๒๕๒๔
๓๐. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน พิมพพระรอด ป ๒๕๒๔
๓๑. พระหลวงพอทวดพิมพหลังเตารีดใหญหนาเล็ก (ตอก-ไมตอกหมู) วัดคอกหมู 
 ป ๒๕๐๖
๓๒. พระหลวงพอทวดพิมพหลังเตารีด เนื้อโลหะผสม วัดไทร จ.นครสวรรค 
 ป ๒๕๐๖
๓๓. พระหลวงพอทวด เนื้อวาน วัดพะโคะ ป ๒๕๐๖
๓๔. พระหลวงพอทวด วัดเมือง ยะลา ป ๒๕๐๖
๓๕. พระหลวงพอทวด เนื้อวานฝงตะกรุด วัดทรายขาว ป ๒๕๑๔
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๑. พระกรุเมืองทุงยั้ง ชินเงิน-ดิน ไมจํากัดกรุ อุตรดิตถ
๒. พระวัดบึงสัมพันธ ไมจํากัดพิมพ อุตรดิตถ
๓. พระนางพญา เนื้อดิน หลวงพอไซร วัดชองลม อุตรดิตถ
๔. เหรียญหลวงพอศรีสวัสดิ์ วัดไผลูกชาง รุนแรก อุตรดิตถ
๕. เหรียญเจาปูหมวกคํา รุนแรก อุตรดิตถ
๖. เหรียญหลวงพอบท วัดบอทองอุดมธรรม รุนแรก สุโขทัย
๗. เหรียญหลวงพอจาง วัดบานเหมือง รุนแรก สุโขทัย
๘. เหรียญหลวงพอหลํ่า วัดวังทอง รุนแรก สุโขทัย
๙. พระรวงยืน ศ.ล. ๓๑ วัดหาดเส้ียว ไมจํากัดเน้ือ สุโขทัย
๑๐. พระรวงนั่ง ศ.ล. ๓๑ วัดหาดเส้ียว ไมจํากัดเนื้อ สุโขทัย
๑๑. เหรียญ ม.ร.ว.เล็ก วัดอัมรินทราราม ป ๒๔๖๘ กรุงเทพฯ
๑๒. เหรียญสี่เหลี่ยมพระอังคีรส วัดราชบพิตร ป ๒๔๘๑ กรุงเทพฯ
๑๓. เหรียญหลวงพอโต วัดกัลยา (หลังแบบ) ป ๒๔๙๐ กรุงเทพฯ
๑๔. เหรียญพระเมธีสมุทรเขตต (เจียง) วัดเจริญสุขาราม ป ๒๔๙๑ สมุทรสาคร
๑๕. เหรียญสมเด็จพระวันรัตกิตติโสภณ วัดราชบพิตร ป ๒๔๙๒ กรุงเทพฯ
๑๖. เหรียญพระโพธิมุนี วัดปราสาททอง ป ๒๔๙๓ สุพรรณบุรี
๑๗. เหรียญพระอุดมมงคล วัดมหาวงษเหนือ ป ๒๔๙๔
๑๘. เหรียญพระญาณเวที วัดพวงศาราม ป ๒๔๙๔ รุนแรก ปตตานี
๑๙. เหรียญพระพุทธฉายสระบุรี ป ๒๔๙๔ รุนแรก
๒๐. เหรียญหลวงพอสุข วัดหวยจระเข ป ๒๔๙๕
๒๑. เหรียญพระอุปชฌายหลง-หลวงพอชุด วัดคางคาว ป ๒๔๙๕ ลพบุรี
๒๒. เหรียญพระประจําวันหลวงปูใจ วัดเสด็จ ป ๒๔๙๗ สมุทรสงคราม
๒๓. เหรียญชินราช วัดชุมแสง ป ๒๔๙๗ นครสวรรค
๒๔. เหรียญพระบรมธาตุเพชรบุรี วัดมหาธาตุ ป ๒๔๙๗
๒๕. เหรียญพระอินเขมาจารย (แปะ) วัดชองลม ป ๒๔๙๗ ราชบุรี
๒๖. เหรียญพระประจําวัน วัดสมศรีราษฎรพระปรง ป ๒๔๙๗ ปราจีนบุรี
๒๗. เหรียญหลวงพอขันธ วัดสลุด ป ๒๔๙๗
๒๘. เหรียญพระภาวนาภิรามเถร วัดมหาธาตุฯ ป ๒๔๙๘ กรุงเทพฯ
๒๙. เหรียญหลวงพอเปา วัดสุคันธาวาส ป ๒๔๙๘
๓๐. เหรียญชินราช วัดบางบัวทอง ป ๒๔๙๘ นนทบุรี
๓๑. เหรีญพระประธาน วัดหลักสี่ ป ๒๔๙๘ สมุทรสาคร
๓๒. เหรียญหลวงพอแปลก วัดหนองจอก ป ๒๔๙๘ เพชรบุรี
๓๓. เหรียญหลวงครูวินทวุฒาจารย (ปลื้ม) วัดแกวตะเคียนทอง ป ๒๔๙๘ สุพรรณบุรี
๓๔. เหรียญหลวงพอเจริญ วัดไผลอม ป ๒๔๙๘ ราชบุรี
๓๕. เหรียญพระทีปงกร วัดสุขวัฒนาราม ป ๒๔๙๙
๓๖. เหรียญพระครูวิจิตรอาจารยวัตร (โพธิ์) วัดกลางอางแกว ป ๒๔๙๙ สมุทรสาคร
๓๗. เหรียญเจาแมลิ้มกอเนี่ยว ป ๒๔๙๕ รุนแรก ปตตานี
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