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จงัหวดัพษิณุโลก มีพระพทุธชินราชอนังดงาม  มีพระเครื�องพระบูชาเสมือนเป็นตวัแทนที�ยดึเหนี�ยวทางจิตใจที�

สาํคญัของชาวพทุธพิษณุโลกและอยูคู่่กบัชนชาติไทยมายาวนาน การประกวดการอนุรักษพ์ระเครื�องพระบูชาในครั� งนี�  จึง

เป็นกิจกรรมสาํคญัอีกกิจกรรมหนึ�ง ที�ทางจงัหวดัพิษณุโลกจะช่วยส่งเสริมใหผู้ที้�นบัถือและศรัทธาไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของ

พระเครื�องพระบูชา  ดงันั�นจึงเป็นสิ�งที�คนไทยทุกคนตอ้งช่วยกนัอนุรักษแ์ละบาํรุงรักษาไวใ้หค้งอยูเ่ป็นมรดกแก่คนรุ่นหลงั

ไดสื้บทอดต่อไปในอนาคต 

วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมนี�   อีกสิ�งที�สาํคญัคือรายไดก้ารประกวดพระเครื�องภายในงานนี� เพื�อนาํรายไดจ้าก

การจดังาน มอบเป็นทุนการศึกษาใหก้บั เด็กที�ยากจน  รวมทั�งไปทาํประโยชน์ใหก้บัสาธารณะใหมี้ความกา้วหนา้และ

พฒันาต่อยอดไดต่้อไป และสาํหรับการช่วยเหลือทางดา้นการศึกษาซึ�งจดัวา่เป็นการสร้างกศุลอนัยิ�งใหญ ่อีกทางหนึ�งที�ทาง

คณะผูจ้ดังานจะไดมี้ส่วนร่วมช่วยเหลือในโอกาสครั� งนี�  

ขอขอบคุณทุกท่านที�มีส่วนช่วยในการจดังานครั� งนี�สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ตามวตัถุประสงค ์และขอพรใหสิ้�ง

ศกัดิ� สิทธิ� ทั�งหลายทั�งปวงในสากลโลกโปรดคุม้ครองรักษาทุกท่าน ขอจง ดลบนัดาลใหทุ้กท่านประสบแต่สิ�ง ที�ดีอนัเป็น

เป็นมงคลต่อชีวติท่านและครอบครัวของท่าน ใหมี้แต่ความสุขความเจริญในหนา้ที�การงานตลอดไป 

 

 

ธรรมสถิตย ์   บูรณเขตต ์  

ประธานชมรมพทุธศิลป์ชินราชจงัหวดัพิษณุโลก 
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ดว้ยจงัหวดัพษิณุโลก เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวพทุธทั�งประเทศ โดยมีพระพทุธชินราชอนังดงาม และมีพระ

นางพญา ซึ�งเป็นตวัแทนยคุอยธุยา และเป็นหนึ�งในพระชุดเบญจภาคี  พระเครื�องพระบูชานั�นเป็นเสมือนตวัแทนของพระ

สัมมาสมัพทุธเจา้ซึ�งเป็นสิ�งยดึเหนี�ยวทางจิตใจที�สาํคญัยิ�งของชาวพทุธมีความเป็นมาคู่กบัชนชาติไทยมาอยา่งยาวนาน มี

ความเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมที�ชดัเจนการจดันิทรรศการประกวดการอนุรักษพ์ระเครื�องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์

ในครั� งนี�  จึงเป็นกิจกรรมสาํคญัอยา่งหนึ�ง ที�จะช่วยส่งเสริมใหผู้ที้�นบัถือพระพทุธศาสนาไดต้ระหนกัถึงคุณค่าอนัยิ�งใหญ่

ของพระเครื�องพระบูชาซึ�งนอกจากจะเป็นมงคลวตัถทีุ�อยูคู่่กบั ศรัทธาและความเชื�อในสงัคมไทยมาอยา่งยาวนานแลว้ ยงั

อาํนวยคุณประโยชน์อยา่งมหาศาลต่อการศึกษาทางดา้น ประวติัศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และวฒันธรรมของชาติอีกดว้ย 

ดงันั�นจึงเป็นที�ที�คนไทยทุกคนตอ้งช่วยกนัอนุรักษ ์บาํรุงรักษาไวใ้หค้งอยูเ่ป็นมรดกตกทอดแก่อนุชนสืบต่อไป 

นอกจากนี�แลว้วตัถุประสงคส์าํคญัคือจดัทาํฐานขอ้มูลพระเครื�องและเพื�อนาํรายไดจ้ากการจดังาน มอบเป็น

ทุนการศึกษาให้กบั เด็กที�ยากจน  รวมทั�งเพื�อนาํไปใชกิ้จกรรมสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ในดา้นการศึกษาซึ�งนบัเป็น

การสร้างกศุลอนัยิ�งใหญ่ อีกทางหนึ�งดว้ย 

ขอขอบคุณทุกท่านที�มีส่วนช่วยในการจดังานครั� งนี�สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ตามวตัถุประสงคแ์ละขออาราธนา 

บารมีแห่งคุณพระศรีรตันตรัยตลอดจนสิ�งศกัดิ� สิทธิ� บรรดามีใหส้ากลโลกโปรดคุม้ครอง ดลบนัดาลใหทุ้กท่านประสบแต่สิ�ง 

ที�เป็นมงคลต่อชีวติ มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหนา้ที�การงานตลอดไปเทอญ 

 

 

 

 

   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชุมพล เสมาขนัธ ์

ผูอ้าํนวยการสาํนกัศิลปะและวฒันธรรม  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จ. พิษณุโลก 
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คุณธรรมสถิตย์

คุณวุฒิชัย

คุณสุเมธ

คุณภานุรักษ์

คุณปฐมภูมิ

คุณสุรางค์

คุณสมนึก

ร.ต.อ.ศักดิ์วิชิต

คุณธวัฒน์

คุณพรชัย

ร.ต.พงศกรณ์

คุณสุวิทย์

คุณมานพ

คุณอรัญ

ว่าที่ ร.ต.กิติศักดิ์

คุณสมจิต

คุณพิเชษฐ

คุณสมพล

บูรณเขตต์

อรุณศิริประเสริฐ

ธนะชัย

แสงสิริ

ไมตรีอโนทัย

บุญยพิมพะ

เป้าเสงี่ยม

ศรีเงิน

แสนสม

คงรอด

วธกิจสมบูรณ์

จินดาภรณ์เลิศ

สุขสวัสดิ์

สระเลิศ

ผดุงชัชวาล

เหล็กดี

เจริญภาพ

อินทรชูศรี

ประธาน

รองประธาน

รองประธาน

รองประธาน

เลขานุการ

เหรัญญิก

นายทะเบียน

ปฏิคม

ปฏิคม

ปฏิคม

ปฏิคม

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประสานงาน

ประสานงาน

ประสานงาน

คณะกรรมการบริหาร ชมรมพุทธศิลป์ชินราช พิษณุโลก
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มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง 
และเหรียญคณาจารย์ ทั่วประเทศ

จัดโดย

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
พิษณุโลก

ร่วมกับ

ชมรมพุทธศิลป์ชินราชพิษณุโลก

ในวันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทุ่งทะเลแก้ว) 

จังหวัดพิษณุโลก

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.   เพื่อน�ารายได้มอบให้เป็นกองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2.   ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา และสาธารณะกุศล

3.   ดูแลสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

4.   เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดพิษณุโลก
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คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
นายกสมาคมฯ    นายพยัพ  ค�าพันธุ์ 
รองนายก คนที่ 1   นายพิศาล  เตชะวิภาค  (ต้อย  เมืองนนท์)
รองนายก คนที่ 2   นายอนุศักดิ์  นารถกุลพัฒน์ (อ้า  สุพรรณ)
รองนายก คนที่ 3   นายศุภชัย  เรืองสรรงามสิริ (ตี๋เหล้า  ท่าพระจันทร์)
รองนายก คนที่ 4   นายสมภพ  ไทยธีระเสถียร (อั๊ง  เมืองชล)
รองนายก คนที่ 5   นายฐาปกรณ์  ดิษยนันทน์ (โอ๋  กันตนา)
รองนายก คนที่ 6   นายเสมอ  งิ้วงาม  (ป๋อง  สุพรรณ)
รองนายก คนที่ 7   พล.ร.อ. ปรีชาญ  จามเจริญ 
รองนายก คนที่ 8   พล.อ. เชวงศักดิ์  ทองสลวย 
รองนากย คนที่ 9   นายสุรเดช  ลิ้มพานิช    (หมึก  ท่าพระจันทร์)
อุปนายก คนที่ 1    นายกิติ  ธรรมจรัส  (กวง  ท่าพระจันทร์)
อุปนายก คนที่ 2    พล.ต.ท. จิตติ  รอดบางยาง 
อุปนายก คนที่ 3    นายชัยนฤทธิ์  เพชรพันธุ์ทอง 
อุปนายก คนที่ 4    นายสมาน  บุญเพ็ญ   (สมาน  คลองสาม)
อุปนายก คนที่ 5    นายพงษ์ภักดี  พัฒนกุล  (แมว  ทุ่งสง)
อุปนายก คนที่ 6    นายภิยวัฒน์  วัฒนายากร  (แต๊ก  สงขลา)
อุปนายก คนที่ 7    นายอนุวัตร  ศรีไสยเพชร  (บี  บ่อล้อ)
อุปนายก คนที่ 8    นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์ (อุ๊  กรุงสยาม)
อุปนายก คนที่ 9    นายพรรค  คูวิบูลย์ศิลป์ 
อุปนายก คนที่ 10   นายศุภกนก์ธีร์  อนุศรี   (โต่ง  ขอนแก่น)
อุปนายก คนที่ 11   นายชัชวาล  วงศ์จร 
เลขานุการ    พ.ต.อ. ระพิน  ชาติไทย 
รองเลขานุการ    นายกุนทร  ลาภอิทธิสันต์  (นี  สะพานใหม่)  
    - ผู้ช่วยเลขานุการ   นายชัยณรงค์  เรืองประโคน (แป๋ว  มรดกไทย)
    - รองผู้ช่วยเลขานุการ  นายปัญญวัฒน์  นิ่มสง่า  (อาท  เมืองน่าน) 
เหรัญญิก    นางสาวกชสร  พิพัฒนกุล  (ปู  มรดกไทย)
ปฏิคม     นายมีชัย  เอี่ยมประพันธ์  (เหน่ง  มรดกไทย)
    - ผู้ช่วยปฏิคม   นายวิชัย  แสงสุวรรณ  (เนตร  มรดกไทย)
    - ผู้ช่วยปฏิคม   นายวินชัย  กีรติพันธุ์ชัย  (โอ้ย  จอมทอง)
ประชาสัมพันธ์    พ.อ.อ. โกวิท  แย้มวงษ์ 
    - ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์  นายสมศักดิ์  ศกุนตนาฏ 
    - ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์  นายวันชัย  สอนมีทอง 
    - ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านหนังสือพิมพ์   นายแฉล้ม จันทรวงศ์ไพศาล  (แล่ม  คมชัดลึก)
    - ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านนิตยสารพระเครื่อง นางศสุมา  แย้มวงษ์ เฮงหลี   (ตูน  ศสุมา) 
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.ต.อ. ชลอ  ชูวงศ์
พล.ต.ต. ปราโมทย์  ไทรหอมหวน
พ.ต.อ. ทรงโปรด  สิริสุขขะ
อัยการมั่นเกียรติ  ธนวิจิตรพันธุ์
นายมงคล  เมฆมานะ
นายวิวัฒน์  เรืองพรสวัสดิ์
นายปรีดา  อภิปุญญา
นายสมพร  ทันตเวช
นายชูชีพ  เอี่ยมเอิบ
ร.ต.ต. พรเทพ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นายองอาจ  อ�าไพกุลวัฒนา
นายเสรี  ชยามฤต

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

พล.ต.ต. คงเดช  ชูศรี
พ.ต.อ. ปรีดี  เจริญศิลป์
อัยการสุธน  แสงสายัณห์
นายประจ�า  อู่อรุณ
นายสมศักดิ์  จวงสวัสดิ์
นายโชติชัย  สิริกาญนุกูล
นายสกลชัย   ตั้งธนาเจริญวงศ์
นายโกวิท  จิตตั้งมั่น
นายผูก  รัศมี
นายสุรวิช  พันศิริพัฒน์
นายส�าเริง  ทรงชุ่ม
นายชวลิตร  พุ่มอรัญ
นายมนตรี  ประไพพันธุ์

นายทะเบียน   นายวัธนชัย  มุตตามระ   (หน่อย  ข่าวสด)
นายกกิตติมศักดิ์   นายไชยทัศน์  เตชะไพบูลย์ 

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.อ. สมหมาย  เกาฎีระ

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ อาจารย์ประกร  พรพิสุทธิ์ 
รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ อาจารย์ประสาท  ทองอร่าม (ครูมืด)
รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ อาจารย์จรัล  พูนลาภ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายณรงค์ ศิลาลิขิต (เซี๊ยะ จาตุรงค์)

ว่าที่ร้อยตรี ภัทรกฤษณ์ พุ่มพิพัฒน์

นายมาโนช ก�าเนิดกาญจน์ (ปุ๊ กันตนา)

นายปรีชา  เกตุค�า
นายวสันต์  พัดทอง (โก๊ะ  กันตนา)

น.ส. ขวัญจิรา  บัวคง
นายพิพัฒณ์โชค พงศ์ณพิพัฒเดช (ริน ตากล้อง)

นายสุชาติ  ศรีสวรรค์ (ชาติ กันตนา)

นายประสิทธิ์  สุขใจ
ว่าที่ร้อยตรี เจตนิพัทธ์ สาสิงห์ (ผู้ก�ากับบอย)

ที่ปรึกษาฝ่ายศิลป์   นายประเสริฐ  ศรีรัตน์ชัชวาล (ประเสริฐ  วาดรูป)
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย  ท่านชาติชาย  สุขใส  
ประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง นายสุทัญ  ค�าพันธุ์ 
รองประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง พ.ต.ต. จตุพร  อรุณฤกษ์ถวิล 
     พ.ต.อ. วิศิษฐ์  สังขนันท์ 
     นายณรงค์ชัย  ไทยธีระเสถียร 
ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง นายมณู  บุญมาน�า  (นพ สวนมะเดื่อ)
     นายเตชทัต  เอี๋ยวคุ้มเจริญ (นิว คาวบอย)
     นายอติวัณณ์  ณรงค์ 
     นายชัยวัตร  ถีระแก้ว 
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 21 จังหวัดภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร   *** (ขึ้นตรงกับสมาคมฯ) *** 
จังหวัดก�าแพงเพชร   นายชัยยศ  เกียรติเบญจกุล (ครูยศ  ก�าแพง)
จังหวัดชัยนาท    นายสมพงษ์  สงวนตระการกุล (ตี๋  ชัยนาท)
จังหวัดนครนายก   นายสุรพล  สุทยา  (หน่อย  นครนายก)
จังหวัดนครปฐม    นายยุทธชัย  ปฐมวัฒนศิริ  (อ้วน  นครปฐม)
จังหวัดนครสวรรค์   นายวันชัย  อินลอย  (ก�านันโต้ง  นครสวรรค์)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครสวรรค์ นายเกื้อกูล  กลีบจ�าปา   (ป้อม  นครสวรรค์)
จังหวัดนนทบุรี    นายโทนทอง  สุขแก่น  (โทน  บางแค)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนนทบุรี   นายสุพจน์  ผมทอง  (พจน์  เมืองนนท์)
จังหวัดปทุมธานี    พล.ต.ท. ค�ารณวิทย์  ธูปกระจ่าง (ผู้การแจ๊ด)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายจิรวัฒน์  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ (เด่น  อยุธยา)
จังหวัดพิจิตร    นายสุดใจ  จูมจันทร์  (ใจ  ตะพานหิน)
จังหวัดพิษณุโลก    นายประดับ  พลคล้าย  (ประดับ  พิษณุโลก) 
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดพิษณุโลก  นายบุญชอบ  พ่วงเฟื่อง  (ชอบ  พิษณุโลก)
จังหวัดเพชรบูรณ์   นายกันต์  นิธิปรัชญากุล  (ตี๋  สมอทอด)
จังหวัดลพบุรี    นายมลชัย  สุติรัตนชัย  (ช้าง  ลพบุรี)
จังหวัดสมุทรปราการ   นายพิเชษฐ  โปร่งแก้วงาม  (หอย  ปากน�้า)
จังหวัดสมุทรสงคราม    นายโศภิษฐ์  เวชการ  (เบิ้ล  แม่กลอง)
จังหวัดสระบุรี    พ.ท. ปราโมทย์  ปรีชาศาสตร์ (ผู้พันโมทย์  สระบุรี)
จังหวัดสิงห์บุรี    **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดสุโขทัย    นายจิระพรชัย  ใบทอง  (หนุ่ม  ใบทอง)
จังหวัดสุพรรณบุรี   นายสมพร  โพธิ์อ้น  (โก๋  บ้านกร่าง)
จังหวัดอ่างทอง    นายประชาวุฒิ  สหประชากิจ (เอก  วิเศษ)
จังหวัดอุทัยธานี    นายปรีชา  พลอินทร์  (ช่างแดง  อุทัย)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย    นายอนุสรณ์  วงใหญ่  (อัยการจิ๋ว)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเชียงราย นายสมยศ  ประจ�าเมือง  (สมยศ  เชียงราย)
จังหวัดเชียงใหม่    นายวีระชัย  ไชยเจริญ  (โจ๊ก  ล�าพูน)
จังหวัดน่าน    นายเฉลิมพล  อานุภาพบรรเจิด (ส.จ. บอม  เมืองน่าน)
จังหวัดพะเยา    นายจีรเดช  ศรีวิลาศ  (นายกยุ้ย  ดอกค�าใต้)
จังหวัดแพร่    นายพรชัย  วิภาสกุลเด่น  (พรชัย  แพร่)
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายอุทิศ  ถาวร   (กล้วย  มรดกไทย)
จังหวัดล�าปาง    นายธีรเดช  จังตระกูล  (ต้น  ล�าปาง)
จังหวัดล�าพูน    นายสุพจน์  วงศ์เขียว  (เอส  เชียงใหม่)
จังหวัดอุตรดิตถ์    นายประสพโชค  แสงพันธ์  (โชคเล็ก  อุตรดิตถ์)
ฝ่ายประสานงานภาคเหนือ 9 จังหวัด 
  - ประธานฯ    นายขวัญชัย  แจ่มใจ  (ป๊อก  เชียงราย)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์    นายสว่าง  รุ่งกรุด  (สีเผือก  กาฬสินธุ์)
จังหวัดขอนแก่น    นายสมศักดิ์  สัตยบัณฑิต  (ปุ๊  ขอนแก่น)
จังหวัดชัยภูมิ    นายณรงค์  ล�่าฮวด  (วัฒน์  ชัยภูมิ)
จังหวัดนครราชสีมา   นายชัชวาล  วงศ์จร
จังหวัดนครพนม    นายวัลลภ  แก้วอุดมผล  (แอ๊ด  ธาตุพนม)
จังหวัดบุรีรัมย์      นายไพโรจน์  สิงห์น้อย  (มุ่ย  นางรอง)
จังหวัดบึงกาฬ      นายปิติพงษ์  กายสิทธิ์  (มณีแดง  เซกา)
จังหวัดมหาสารคาม   พ.ต.อ. อุดมศักดิ์  เปลี่ยนข�า (ผู้ก�ากับเปิ้ล)
จังหวัดมุกดาหาร   นายจีรศักดิ์  เกิดสมบุญสุข (เบียร์  มุกดาหาร)
จังหวัดยโสธร    นายปริญญา  ไทยบุญนาค (หนุ่ย  ยโสธร)
จังหวัดร้อยเอ็ด      นายสุรพงษ์  ไชยราช  (พงษ์  ร้อยเอ็ด)
จังหวัดเลย    นายธรรมวัธน์  ทองธรรมรงค์ (บิ๊กกิม  วังสะพุง)
จังหวัดสกลนคร      นายสุรชัย  สกุลโชคชัยรัตน์ (ลี่  สกลฯ)
จังหวัดสุรินทร์    นายวรพงษ์  อังประภาพรชัย (ตี๋  สุรินทร์)
จังหวัดศรีสะเกษ    นายดนุชา อิศรางกูร ณ อยุธยา (ใหม่  อิสโร)
จังหวัดหนองคาย   นายวิชญ์พัชร์  บรรณารักษ์ (หน่อง  ศรีวิกรณ์)
จังหวัดหนองบัวล�าภู   นายธนาพงษ์  ดวงจันทร์  (หนวด  หนองบัวล�าภู)
จังหวัดอุดรธานี      นายอัครฉัตร  ขันธะมูล  (ฉัตร  อุดรฯ)
จังหวัดอุบลราชธานี   นายวีระยุทธ  วรรณรัตน์  (สิทธิ์  อุบลฯ)
จังหวัดอ�านาจเจริญ   นายกานต์  นามบุตร  (ชัย  อ�านาจเจริญ)
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคอีสาน นายนิตินัย  ก�าเนิดกาญจน์ (หรั่ง  อุดรฯ)
ฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
  - ประธานฯ       นายชยุต  ธันศรีชัย  (ศิลป์  เมืองทอง)
  - รองประธานฯ   นายวัชรวุธ  บุญชู  (ตู่  ร้อยเอ็ด)
     นายสมศักดิ์  หิรัญอนันต์พงศ์ (กล้วย  หนองกี่)
  - ผู้ช่วยประธานฯ   นายชูเกียรติ  วิชัยศักดิ์  (อ้วน  โคราช)
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 7 จังหวัดภาคตะวันออก
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฯ   นาวาโท คมสัน  ท้วมพงษ์  (ผู้พันโบว์)
จังหวัดจันทบุรี      นายรังสรรค์  เจริญลาภ  (สรรค์  จันทบุรี)
จังหวัดฉะเชิงเทรา   **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดชลบุรี เขต 1   นายคมสัน  ชาญชัยวรวิทย์ (หน่อย  ศรีราชา)
  (อ.เมือง, อ.พนัสนิคม, อ.พานทอง, อ.บางพระ, อ.ศรีราชา, อ.แหลมฉบัง) 
จังหวัดชลบุรี เขต 2   นายพงศกร  โชติธรรมนาวี (บี  พัทยา)
  (เมืองพัทยา, อ.บางละมุง, อ.สัตหีบ)
จังหวัดตราด    นายบุญประเสริฐ  ไวยกูล (ผู้ใหญ่แระ  ตราด)
จังหวัดปราจีนบุรี   นายไพฑูรย์  ป้อมศรี  (ป้อม  ปราจีนบุรี)
จังหวัดระยอง    นายฐานุทัศน์  จันทร์อารักษ์ (นัย  ไอยรา)
จังหวัดสระแก้ว      น.ส. ปิยฉัตร  ขาวดี  (พัด  เทพอวตาร)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 5 จังหวัดภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี   นายอ�านาจ  ยิ้มละมัย  (หนุ่ย  เมืองกาญจน์)
จังหวัดตาก    นายยุทธนา  ภุมรินทร์  (ตู่  น�้าทิพย์)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     นายสัญญา  วิจิตรจินดา  (ยา  หัวหิน)
จังหวัดเพชรบุรี      นายเอกชัย  อังกินันทน์  (เอก  เพชรบุรี)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเพชรบุรี นายพงศ์เทพ  เวศย์วรุตม์  (เฮียนั๊ม  เพชรบุรี)
จังหวัดราชบุรี    นายสถิต  มหัทธนไพศาล  (สถิต  ราชบุรี)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 14 จังหวัดภาคใต้
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนบน นายวรศักดิ์  อดิเทพวรพันธุ์  (โกหว่า  ทุ่งสง)
รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนบน    ท่านสกล  จันทรักษ์   (รอง ผวจ.นครศรธีรรมราช)
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนล่าง นายสมศักดิ์  วานิชสุวรรณ  (โกหมิ่น  หาดใหญ่)
รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนล่าง พล.ต.ต. พีระ  บุญเลี้ยง
จังหวัดกระบี่    นายอดิพจน์  ศรีสุคนธ์  (โกจู๊ด  กระบี่)
จังหวัดชุมพร    นายกิตติธัช  นุชประยูร  (ทอม  ชุมพร)
-ที่ปรึกษาประธานจังหวัดชุมพร   นายวรเทพ  นุชประยูร  (เฮียย้ง  ชุมพร)
จังหวัดตรัง    นายบุญเลิศ  พวงงาม    (เอก  ท่าพระจันทร์)
-ที่ปรึกษาประธานจังหวัดตรัง  นายสุริยา  รัตนแสงทอง  (โกชุ้น  กันตัง)
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จังหวัดนครศรีธรรมราช    	 นายระพีพันธ์		รักษาพงษ์			 (ติ่ง		ทุ่งสง)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายพรัญชัย  อดิเทพวรพันธุ์ (โกเด๊ะ  ทุ่งสง)
จังหวัดนราธิวาส   นายพิชญ์พิเชษฐ  อังศุนาค (แขก  รือเสาะ)
จังหวัดปัตตานี      นายสมศักดิ์  แซ่ฉั่ว  (ฉั่ว  ปัตตานี)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดปัตตานี นายสมวุฒิ  โชคสกุลนิมิต (ตง เบอร์ 4 ปัตตานี)
จังหวัดพังงา    นายอาทิตย์  การุณกรสกุล (แบ๊งค์  พังงา)
จังหวัดพัทลุง    นายพีระศักดิ์  ปทุมรัตน์  (โจ้  พัทลุง)
จังหวัดภูเก็ต    นายธนชาติ  บุญสูง  (แตน  ภูเก็ต)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดภูเก็ต    นายผดุงศักดิ์  พึ่งเพียร  (นก  ภูเก็ต)
จังหวัดระนอง    นายเลิศพรชัย  นครพัฒน์  (ต่อ  ระนอง)
จังหวัดสตูล    นายมานิตย์  เพียรศรีวัชรา (อ.มานิตย์  สตูล)
จังหวัดสงขลา    นายสมบัติ  ไวกิตติพงษ์  (แหลม  สงขลา)
จังหวัดสุราษฏร์ธานี   นายวิทวัฒน์  กาญจนะ  (โอ๊ะ  สุราษฏร์)
จังหวัดยะลา    นายใช้  วงศ์นิตยลัภย์  (ใช้  เบตง)

ฝ่ายประสานงานภาคใต้ 14 จังหวัด
  - ประธาน    นายศักดิ์ชาย  โกศลศักดิ์สกุล (เทียม  ปัตตานี)
  - รองประธาน    นายพินิจ  เตียเจริญ  (โก้  หาดใหญ่)
  - รองประธาน    นายทักษิณ  แก้วสามดวง
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คุณกิติ  ธรรมจรัส
คุณก�าพล  จารุจันทนากุล
คุณกมล  วิริยะตลอดกาล
คุณกุนทร  ลาภอิทธิสันต์
คุณเกียรติสกุล  ก้อนผา
คุณกิตติชัย  วณิชชากรพงศ์
คุณกฤษฎ์  คงวุฒิปัญญา
คุณกฤษฎา  นาราย
คุณกรกช  ศิริวัฒน์
คุณไกรฤกษ์  ผลดี
คุณก�าธร  ลิ้มปิติเรืองกิจ

คุณขวัญชัย  แจ่มใจ 
คุณกรณ์  ประจันตะเสน
ด.ต. คุรุวิทย์  บุญทิพย์จ�าปา
คุณกฤษฎา  โพธิ์เงิน
คุณกฤชเชาว์  สินธุเจริญ
คุณกิตติพงษ์  ลิ่นแก้ว
คุณเกษม  พูนศิริ
คุณไกรสร  ทามเสถียรชัย
คุณก้องเกียรติ  จันทร์แก้ว
คุณกิตติชัย  ด�ารงศักดิ์วิทยา
คุณเกษม  พูนศิริ

คุณโกศล  อิ่มประเสริฐกุล
คุณเกื้อกูล  กลีบจ�าปา
คุณคัมภีร์  สุขสงวน
คุณกริด  สังขพันธ์
คุณโกวิท  จิตตั้งมั่น
คุณก�าพล  หมู่พุทธรักษ์
คุณกิตติเดช  เขียวศรี
คุณคมสันต์  นันวณิชย์
คุณขวัญชัย  เฟื่องฟู
คุณกรีฑาภัส  ส่งศรี

หมวด ก , ข , ค

คณะกรรมการรับและตัดสิน

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

พล.ต.ต. จิตติ  รอดบางยาง
คุณฉัตรชัย  ธีระแนว
คุณจักรพันธ์  ทองแก้ว
คุณเจริญ  โกมลวิศิษฐ์
คุณจิราวุฒิ  เจิมจ�ารูญ
คุณจักรพันธ์  เงินศรี

คุณจรัล  เรืองศิลป์
คุณจรัล  ราชสีห์ 
คุณเฉลิมพร  เปียทอง
คุณเจษฎา  ทนุธรรมนิธิ
คุณจิระเมธ  บ�ารุงไทย
คณุจารเุกยีรต ิ จติต์ผ่องอ�าไพ

คุณเฉลา  พูลอ่อน 
คุณจตุรงค์  เทียมทองค�า
คุณจิระวัฒน์  ทับแก้ว
คุณจรัญ  แย้มเสาธง 
คุณเฉลิมพันธ์  ธนสารวิวัฒน์

หมวด ง , จ , ฉ
คุณจิระพรชัย  ใบทอง
คุณเฉลิมพล  อานภุาพบรรเจดิ
ด.ต. จ�านง  สุทธจิรีสรรค์
คุณเจษฎา  เกษมธนากร
คุณจิรวัตร  จิระเกษม

คุณชูชัย  เขมาพัฒนกุล
คุณชวลิตร  พุ่มอรัญ 
คุณชัยนรินทร์  ชัยวริศธนกานต์

คุณชวภณ  เริ่มวาณิชย์
คุณช�านาญ  กลั่นสอน
คุณชาญยุทธ  ปฐมก�าเนิด
คุณชัยฤทธิ์  เพชรพันธุ์ทอง
คุณชายชาญ  พรมเกตุสกุล
คุณชานนท์  ขันโท
คุณชลัช  ชมเจริญ
คุณชัชวาลย์  จิรายุกุล
ด.ต. ชาตรี  นนทสุต
คุณชาญชัย  บัวเปล่งศรี

คุณชาตรี  กระแสร์สุนทร
คุณชาญชัย  ราชสิงโห
คุณโชติอนันต์  เจี่ยโชติกุล
คุณฐิติพรรณ  โพธิ์กลิ่น
คุณชัยวัฒน์  จารุพงศ์สุนทร
คุณชนก  แตงตรง
คุณชัยวัฒน์  เขียวข�า 
คุณชัยยุทธ  วูวนิช
คุณชนินทร์  ภาคสุชล
คุณชูเกียรติ  บานพับทอง
คุณฐานุทัศน์  จันทร์อารักษ์
คุณชุ้น  สังข์เงิน

คุณชิตพงศ์  สุขสวัสดิ์อารยา
คุณชูเดช  ค�าฝึกฝน
คุณชูศักดิ์  กุฎโง้ง
คุณชลิต  มณีญากรณ์
คุณชุติกาญจน์  ทองนิล
คุณชัชวาล  ผึ้งทอง
คุณชัยสิทธิ์  ขวักไขว่พวก
คุณชีวิน  กุลอนรรฆพันธ์
คุณชัยวัฒน์  เขียวศรี
คุณชญานันท์  แซ่ฉั่ว 
คุณโชติพัฒน์  คงเมือง
คณุช. กฤษณะ  เพช็ญไพศษิฎ์

หมวด ช , ซ , ญ , ฐ
คุณชัยฤกษ์  อินทรวิชะ
คุณชาญชัย  มานิตทวีผล
คณุฐจกัขณ์  สพุรรณธมานนท์
คุณชัยยะสิทธิ์  หมื่นหมวด
คณุชยัโรจน์  กาญจนศลิาโรจน์
คุณชัยสิทธิ์  จารุจันทนากุล
คุณฐาปนา  มานัสฤดี
คุณชัยวิวัฒน์  หทัยวณิชสิริ
คุณชัย  ฑีฆะโภวรรณ
คุณชูเกียรติ  วิชัยศักดิ์
คุณชิตพล  ลีชัยอุดมเลิศธนทรัพย์

คุณโชคประเสริฐ  เสนีย์บุญ
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คุณณรงค์  จิตต์เนื่อง 
คุณต่อพณ  นิยมจันทร์
คุณดิษพงศ์  พงษ์รัตนกูล
คุณณัฐกิตต์  วราเกตุ 
คุณดิษฎี  เจริญมหาดไทย
คุณณัฐวัฒน์  แพทย์ประสิทธิ์

คุณณรงค์ชัย  ไทยธีระเสถียร
คุณณกรณ์  สังขมาน 
คุณณรงศักดิ์  เที่ยงล�้า
คุณณรงค์ฤทธิ์  สถาปรสิริ
คุณณัฐพร  ธาราวุฒิ
คุณไตรรงค์  กุยเพ็ชร

คุณณรงค์  รักกิจการพูล
คุณณัฐวุฒิ  อิศวเรศตระกูล
คุณณัฐวัฒน์  กรวสุรมย์
คุณดอกรัก  ฤทธิ์บ�ารุง
คุณณรงค์ชัย  จันทร์เที่ยง
คุณณัฐพงษ์  งามสุคนธวนิชกุล

หมวด ณ , ด , ต
คุณตรีวัฒน์  สันติอรรถพันธุ์
คุณณศักดิ์  ก้อนผา
คุณดุสิต  ตั้งประเสริฐพานิช
คุณดิเรก  ผลวัชนะ
คุณณัฐพงษ์  ภูวคีรีวิวัฒน์
จ.ส.อ. ไตรภพ  เรืองวุฒิชนะพืช

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

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

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

หมวด ถ , ท , น , ธ
คุณทรงพล  ค�าพันธุ์
คุณทวิช  วงศ์ผาสุกโชติ
คุณทรงกลด  หน่อพุทธวงกูร
คุณทรงเกียรติ  โพธิ์ประเสริฐ
คุณธัญญ์นิธิ  ชวรัตน์นิธิโชติ
คุณธนกฤษ์  พรหมมณี
คุณน�าชัยชนะ  ดีวิ
คุณธนนท์พรรดิ  เรืองชัยพัฒนะ

คุณนทีธร  เจริญลาภ
คุณธัชพล  คงวุฒิปัญญา
คุณธนโชติ  ตรีสังข์
คุณนเรศ  สัพพวิญญู
คุณนัทธี  นาคเปรื้อง
คุณนรารักษ์  ไสยเวช

คุณประสิทธิ์  กิติเรียงลาภ
คุณประดับ  พลคล้าย
คุณปรีชา  พลอินทร์
คุณปัญญวัฒน์  นิ่มสง่า
คุณประเสริฐ  เปี่ยมสุข
คุณบุญเลิศ  พวงงาม
คุณเปรม  พุทธศิริ
คุณประเสริฐ  ขันทอง
คุณปิติโรจน์  อรุณเลิศศิริ
คุณประเวศ  แก้วกัญญาติ

คุณบงกชธร  บ�ารุงพืช
คุณปัญญา  ปัญญาค�า
คุณประเสริฐ  สระทองซัง
คุณปรีชา  โพธิ์หิรัญ
คุณประณีต  ธรรมกิจ 
คุณปลวัชร  กรรเชียงแก้ว
คุณปณชัย  อัศวแสงรัตน์
คุณปิยฉัตร  ขาวดี
คุณประเทือง  ภู่ระหงษ์
คุณปราโมทย์  เทศเรือง

คุณประจ�า  อู่อรุณ
คุณเปรม  สิริขจรเดชสกุล
คุณบัณฑิตพงษ์  นาคสินธุ์
คุณประถม  อยู่คล�้า
คุณปัญญา  ไกรภักดีกุล
คุณประพันธ์  ปาธิสุทธิ์
คุณบรรยง  ว่องเกษกิจ
คุณประทีป  ปลอมขุนทด
คุณบุญประเสริฐ  ไวยกูล

หมวด บ , ป
คุณประพันธ์  พงษ์ภู่
คุณบุญชอบ  พ่วงเฟื่อง
คุณประเสริฐ  ฮ้อเจริญ 
คุณประสพโชค  แสงพันธ์
คุณปรีชา  เอี่ยมสะอาด
คุณบัญชา  เดชพัฒนกิจ
คุณปริญญา  ศิวะยิ่งสุวรรณ์
คุณประสิทธิ์  ก่อเกียรติคุณ
คุณประวฒัน์  อนสุรณ์ศิรศัิกดิ์
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คุณพิศาล  เตชะวิภาค
คุณพัทธ์นาฐ  ยศกุลเกียรติ
คุณพยุหแสนยากร  พรเชิดชู
คุณพิงพันธุ์  รัตนมณีปกรณ์
คุณพิทักษ์  สุพรศิลป์ชัย
คุณพีรพงษ์  พรสิทธิพันธุ์
คุณไพศาล  ปั้มงาม
คุณพัฒนะ  ธรรมวิริยะกุล
คุณพิชิต  แสงศร
คุณไพโรจน์  ธีระธ�ารงชัยกุล
คุณไพโรจน์  ซื่อชัยเจริญ
คุณพงษ์พัฒน์  จาริยะ
คุณพารินทร์  แก้วสวัสดิ์

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

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

หมวด ผ , ฝ , พ , ฟ
คุณพรชัย  อรุณเลิศศิริ
คุณพิภพ  ยาคล้าย
คณุพงศ์ศาล  ถนอมพงศ์สานต์
คุณพงศ์เทพ  จันทร์ทิพย์
คุณพนม  พึ่งดี
คุณพงษ์ภักดี  พัฒนกุล
คุณพงษ์สวัสดิ์  สุขเรืองรอง
คุณพินิจ  ก�าลังหาญ
คุณพงษ์ธร  เขมภาคิน
คุณพรชัย  โรจนศิริพงษ์
คุณพุฒิพงษ์  เรือนพระจันทร์
คุณพัชรินทร์  ดีบัว

คุณภัควัฒน์  สุทธิประภา
คุณภูดิท  พรสวรรค์ศิริกุล
คุณมนตรี  สถีระกานนท์
คุณมนัส  สืบบก
คุณมนตรี  สุรนารถ
คุณมานพ  ศักดิ์เรืองงาม
คุณเรืองวิทย์  ดิษฐเกษร
คุณยุทธนา  สระมาลา
คุณรติ  เลิศอริยะทรัพย์
คุณภาคภูมิ  แสงแก้ว

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

คุณภัทรพล  จิรเสถียรอ�าไพ
คุณภาณุพงศ์  เสรีวัฒน์
คุณเมธี  บุญทอง
คุณมณู  ถนอมปัญญารักษ์
คุณมานะ  สุขสุวานนท์
คุณรังสรรค์  ทับแก้ว
คุณระพีพันธ์  รักษาพงษ์
คุณโรจน์  ปิ่นแก้ว
คุณรชตะ  เส็งประชา

หมวด ภ , ม , ย , ร , ล
คุณภีรพัฒน์  มึถาวร
คุณภูหิรัณย์  ธนารัญญ์โรจน์
คุณไมตรี  ศรีทอง
คุณมาโนช  เกิดปราชญ์
คุณมงคลพยัคฆ์  วาจาสัตย์
คุณยุทธพงษ์  สิริทรัพย์ทวี
คุณรชต  พิศาลสาคร
พ.ต.ท. ระพิน  ชาติไทย
คุณรังสรรค์  เจริญลาภ

คุณวุฒิพงษ์  ธีระธนากร
คุณวีระพล  บัวชาติ
คุณวันชัย  อินลอย
คุณวิสูตร  จันทร์เพ็ง
คุณวินชัย  กีรติพันธ์ชัย
คุณวศิน  ศรีบูรพา
คุณวสัญปกรณ์  ทองแดง
คุณวสันต์  อังสิทธากุล
คุณวิโรจน์  ตันติธรรมธร
คุณวิษณุ  ชูบุญเลิศ
คุณวีระศักดิ์  พลราบ
คุณวรรณธนะ  กสานติกุล

คุณวิวัฒน์  เรืองพรสวัสดิ์
คุณวีระชัย  ไชยเจริญ
คุณวรพจน์  แซ่ไหล
คุณวิสูตร  วีระธ�ารงกุล
คุณวิทยา  วัฒนานันต์วานิชย์
คุณวีรศักดิ์  พึ่งประยูรพงศ์
คุณวิสุทธิ์  ศุกลสกุล
คุณวิเชียร  เติมรุ่งเรืองเลิศ
คุณวิษณุ  สุขเจริญ
คุณไวยากร  พึ่งบุญ
คุณวีรโรจน์  บุญยังสวัสดิ์
คุณศักดิ์นรินทร์  ศรนิล

คุณวิศาล  นันทสันติ 
คุณวิวัฒน์  นิลนาวี
คุณวิสิฒโรจน์  กัณฑ์ชูสิน
คุณวรเชนท์  ค�าภีระ 
คุณวินัย  แพ่งสุภา
คุณวศิน  เฆษะวิริยะกุล
คุณวุฒิไกร  บุตรช�านิ 
คุณวิเชียร  คุณากรรักษ์
คุณวินัย  เจริญสุข
คุณวัชรนรพงษ์  นะเรศรัมย์
คุณวีรชาติ  ตุลาพงษ์
คุณวีระศักดิ์  รังศิโรภาส

หมวด ว
คุณวันชัย  จันทร์สว่าง
คุณวิทวัฒ  จันทนวงษ์
คุณวัสวัตติ์  คูห์ศรีวินิจ
คุณวิฑูรย์  ค�าคงสัตย์
คุณวสันต์  จริยสุขสกุล
คุณวสันต์  พูนสิน
คุณวิษณุ  อุดม
คุณวิสุทธิ์  พรมเกตุสกุล
คุณวิบูลย์  คงทองประเสริฐ
คุณวุฒิชัย  อรุณศิริประเสริฐ
คุณวัลลภ  โตทิม
คุณวิศิษฐ์  ทองโต
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คุณวินัย  เหลืองเจริญกิจ
คุณวรเทพ  นุชประยูร
ว่าที่ ร.ต. วรรัตน์  ถนอมปัญญารักษ์

คุณวัลลภ  สุทธิแสวง
คุณวินิจ  จันทร์ศรี

คุณวิชัย  ทองสีสุก
คุณวีรภัทร์  ดวงแก้ว

คุณวรเทพ  คูหาวิชาช่าง
คุณวิชญ์พัชร์  บรรณารักษ์

คุณศุภศิลป์  ผลภาษี 
คุณศภกฤต  คูหาสรรพสิน
คุณศิริชัย  สกุลธาราภิรมย์
คุณศุภกิจ  มีเย็น

คุณศุภชัย  เรืองสรรงามศิริ
คุณศุภรุจ  จ�านงประสาทพร
คุณศิระ  เอกบุตร
คุณศิลป์เจษฎ์  ทองเกลี้ยง

คุณศุภกร  พูนสยามพงษ์
คุณศุภกร  บัวคง
คุณศุภราช  ชูรัศมี
คุณศักดิ์  บังขม

หมวด ศ
คุณศักดิ์สิทธิ์  นวกุลศิรินารถ
คุณศักดิ์ชาย  โกศลศักดิ์สกุล
คุณโศภิษฐ์  เวชการ

คุณสมภพ  ไทยธีระเสถียร
คุณสิงห์  เฉยดี
คุณสังวร  ขจรรุ่งศิลป์
คุณสายัณห์  คชวัตร
คุณสุพจน์  ผมทอง
คุณสุนันท์  กลิ่นจ�าปา
คุณสมัคร  พันธุมวัทก์
คุณสุทัญ  ค�าพันธุ์
คุณสุรชัย  พิพัฒน์ไพฑูรย์
คุณสุรเดช  เที่ยงตรง 
คุณสมพล  อยู่เย็น
คุณสมพร  โพธิ์อ้น
คุณสุนทร  บุญยะทวีวัฒน์
คุณสมบัติ  ทองอ�าไพ
คุณสุพจน์  ประวัติร้อย
คุณสมศักดิ์  ลาภชิตาภรณ์
คุณสมเกียรติ  เชื้อเหล่าวานิช
คุณสมศักดิ์  คติเกษมเลิศ
คุณสมเกียรติ  บุญเสรฐ
คุณสันติ  บวรหฤทัย
คุณสุวิทย์  อิงวีรวัฒน์ 
คุณสกล  โฆษิตเกษมสุข
พ.อ.อ. สุเทพ  กันทะวงศ์
คุณสรรเสริญ  สันตินันตรักษ์
คุณสนาน  มาเลิศพรสกุล
คุณสิทธิชัย  สหแพทย์
คุณส�าเรือน  ทับจันทร์
คุณสมทัย  วราหะจีระกุล
คุณสมบัติ  ลานทอง
คุณสุริเยนทร์  บุญมี

คุณสมศักดิ์  คงวุฒิปัญญา
คุณสมชาย  ทับจ๊อก
คุณสถิต  มหัทธนไพศาล
คุณสมยศ  จารุจันทนากุล
คุณสุดใจ  จูมจันทร์
คุณส�าเภา  ใจพันธ์
คุณสันติ  อรุณศิริ
คุณสุเทพ  จิระวัฒน์สุนทร
คุณสุรศักดิ์  โพธิ์สฤษดิ์
คุณสมพงษ์  สงวนตระการกุล
คุณสัณฑิต  จึงประภา
คุณสวรรค์  พวงพิกุล
คุณสถิรพงศ์  ถีระแก้ว
คุณสมควร  อุ่นยินดี
คุณสุก  สุกกลิ่น
คุณสมเกียรติ  ประดู่ 
คุณสกลชัย  ตั้งธนาเจริญวงศ์
คุณสมหมาย  ทองสุข 
คุณสันติ  วิชิตวาที
คุณสมศักดิ์  ตั้งสกุลโอฬาร
คุณสมชัย  บุญชูประเสริฐ
คุณสุรพงษ์  รักษาทางดี
คุณสนธิ  อนุจรพันธ์
คุณสมศักดิ์  หิรัญอนันต์พงศ์
คุณสิทธิโชค  มาเลิศพรสกุล
คุณสนิท  กลิ่นคง
คุณสมพร  มะโนประเสริฐกุล
คุณสิรภพ  ภัทรจินดาภรณ์
คุณสุริยะ  ช่วยสถิตย์
คุณสัญญา  เกศทองค�า

คุณเสมอ  งิ้วงาม
คุณสุพจน์  วงศ์เขียว
คุณสมชาย  ลิ้มไชยาวัฒน์
คุณสกล  ข�าจร
คุณสิริพงษ์  คณาคุปต์
คุณสมชาย  บุรพพงษานนท์
คุณสราวุธ  ลี้ชัยมงคล
คุณสุรเดช  ลิ้มพานิช
คุณสุรวิทย์  ทิพย์นันทิมา
คุณสุวิช  ยะสวัสดิ์
คุณสมิง  เชยโต
คุณโสภณ  นาคใหม่
คุณสมบัติ  เพชรแต่ง
คุณสิทธิชัย  ธรรมสฤษดิ์
คุณสราวุธ  สุรัติชัย 
คุณสยุมภู  คงทอง
คุณสุรชัย  ด่านประสิทธิผล
คุณสามารถ  พวงสุวรรณ
คุณสุวิชาญ  วิภาตะจิตร์
คุณสิทธิพันธ์  พันธุ์ทอง
คุณสุทัศน์  สุวรรณรัตน์
คุณสาโรจน์  แย้มเสาธง
คุณสาคร  การสร้าง
คณุสมบรูณ์  วฒันประเสรฐิกลุ
คุณสมศักดิ์  สุชัยรัตน์
คุณสิทธิชัย  สาระธนะ
คุณสุเมธ  จันทร์ฉาย
คุณสุทัศน์  สายันประเสริฐ
คุณสมเกียรติ  เชื้อเหล่าวานิช

หมวด ส
คุณเสวก  ค�าแหง
คุณสมาน  บุญเพ็ญ
คุณสมชัย  จงทวีทรัพย์
คุณสมัคร  ตันทัตสวัสดิ์
คุณสหพจ  ผมทอง
คุณสัญญา  วิจิตรจินดา
คุณสมชาย  ไตรรัตน์
คุณสรธัญ  ไทรสุข
คุณส�าเริง  ส�าเภาลอย
คุณสหธัช  พันธุมวัทก์
คุณสิริศักดิ์  พิชัยกุล
คุณสันติ  ช้างชาวนา
คุณสุริสิทธิ์  โมตันตะสุทธิ์
คุณสิรภพ  สถาพร
คุณสุริยา  รัตนแสงทอง
คุณสมเกียรติ  วงศกรลลิต
คุณสมศักดิ์  แซ่ฉั่ว
คุณสมบัติ  ไวกิตติพงษ์
คุณโสภณ  ปลื้มอารมณ์
คุณสมศักดิ์  ภานุวัฒน์วนิชย์
คุณสุรัตน์  หมู่พุทธรักษ์
คุณสุพจน์  สวัสดิ์วงศ์วิชา
คุณสุทธิศักดิ์  เชิดพุดซา
คุณโสภณ  แจ้งเรือง
คุณสรวิศ  แวววิเศษ
คุณสมบัติ  รอดประเสริฐ
คุณสุชาติ  ไพบูลย์กิจกุล
คุณสุวินัย  เกิดเจริญ
คุณสนธยา  ไกรแก้ว
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คุณอนุศักดิ์  นารถกุลพัฒน์
คุณอภิชาติ  สู้ณรงค์
คุณอรรถวัติ  ศิริสิทธิธงไชย
คุณอรรตภูมิ  สร้อยทอง
คุณอรุณ  จีนแสง
คุณอนันต์  กรรณสูต
คุณอมฤทธิ์  ไกรนรา
คุณอ�านาจ  จิระเกียรติโชดก
คุณอภิชัย  กุศลสินชัย
คุณอธิพงศ์  บุญชื่น
คุณอุทัย  ศิริผล
คุณอภิวัฒน์  เจิมขวัญ
คุณอ�านาจ  ยิ้มละมัย
คุณเฮี้ยงกวง  ถนอมปัญญารักษ์

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

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

หมวด ห , อ , ฮ
คุณองอาจ  อ�าไพกุลวัฒนา
คุณอุดมศักดิ์  อินทร์สุข
คุณอาคม  ทรงสถาพรเจริญ
คุณอภิธาร  จิรัชญาเจริญ
คุณอมรศักดิ์  อ�าไพชัยโชค
คุณอ�านาจ  ปิ่นสุวรรณ์
คุณอนันต์  หนูทิม
คุณอนันต์  เขมาพัฒนกุล
คุณเอกชัย  สามิภักดิ์
คุณอัครวิทย์  พูลผล
คุณอ�าพล  ชาเหลา
คุณอดุลย์  หริ่มยิ่ง
คุณอิทธิพล  เจียมโมปกรณ์

หากซองเชิญคณะกรรมการส่งไม่ถึง หรือรายชื่อตกหล่น พิมพ์ผิด

ทางคณะกรรมการจัดงาน ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และขอบคุณทุกท่าน
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สื่อและนิตยสารพระเครื่อง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์
นิตยสารข่าวพระเครื่อง
นิตยสารลานโพธิ์
นิตยสารพระท่าพระจันทร์
นิตยสารสื่อและพระเครื่อง
นิตยสารสุดยอดพระเครื่อง
นิตยสารเอกคัมภีร์
นิตยสารเกจิแห่งสยาม

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร
นิตยสารอมต
นิตยสารฅนรักพระ
นิตยสารพุทธคุณ
นิตยสารพระเกจิ
นิตยสารพระเครื่องล�้าค่า
นิตยสารองค์พระ

หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
นิตยสารคเณศ์พร
นิตยสารพุทธคยา
นิตยสารพุทโธ
นิตยสารศักดิ์สิทธิ์
นิตยสารพระเครื่องเมืองพุทธ
นิตยสารคลังพระเครื่อง
นิตยสารอมตะล้านนา

ประชาสัมพันธ์
พ.อ.อ. โกวิทย์  แย้มวงษ์ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ, ประธานชมรมนักข่าว และช่างภาพพระเครื่อง
คุณกุนทร ลาภอิทธิสันต์
คุณวัชรพล เหมือนทับ
คุณสมศักดิ์ ศกุนตนาฏ
คุณยงยุทธ มิ่งเจริญ
คุณชัยณรงค์ เรื่องประโคน
คุณวิชา ฤกษ์สุนทรี
คุณจุไรศรี สู่ไชย
คุณศักดิ์ชัย เฮงหลี
คุณเกียรติศักดิ์ พงษ์แพทย์
คุณศิริพร แย้มวงษ์
คุณวิลาวัลย์ อินทร์ผิว
คุณวิภาวรรณ ทองศิริ

คุณวัธชัย มุตตามระ
คุณอุทัยวรรณ เพชรพันธุ์ทอง
คุณวันชัย สอนมีทอง
คุณจ�ารัส อุปพงศ์
คุณภาสกร เฉลิมฉัตรวณิชย์
คุณสุรัตน์ ธรรมสุโก
คุณประภร วัฒนานุกูล
คุณชัยสิทธ์ จารุจันทนากุล
คุณพงศ์พฤทธิ์ วิชัยดิษฐ์
คุณยุทธศักดิ์ เพ็งนารีย์
คุณวันชุรี เจริญวัฒน์
คุณกวิสรา สนามชัย

คุณศสุมา แย้มวงษ์
คุณกรินทร์ แย้มวงษ์
คุณชาญวิทย์ รถทอง
คุณพนม แพทย์คุณ
คุณอนุชา ทรงศิริ
คุณนฤเทพ รัตนภักดี
คุณช�านาญ วิสุทธนะ
คุณฉัตรชัย บุญเมือง
คุณวาทิน ค�าแฝง
พ.จ.อ.ชิระวุธ สัจจะบุตร
คุณชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิชย

ประชาสัมพันธ์
www.thaprachan.com (ท่าพระจันทร์ดอทคอม)
www.prathaprachan-mag.com

www.samakompra.com (สมาคมพระดอทคอม)
www.amatasiam.com (อมตะสยามดอทคอม)

ประชาสัมพันธ์
@ วัดเด่นพระดัง วันเสาร์ 13.15 - 14.00 น.  สถานีวิทยุพล.1 คลื่น AM.1350 kHz  โดยจ่าโกวิท  แย้มวงษ์, 
    คุณเล็ก  ราชบุรี
@ รายการมรดกไทย ทางยานเกราะ AM.540 kHz วันจันทร์-ศุกร์ 22.00 - 23.00 น.  โดยไก่  โพธิ์ทอง
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หลักการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
พิจารณาความแท้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสวยงามและคงไว้ซึ่งสภาพเดิม
เป็นส�าคัญ ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

กติกาการตัดสินพระที่ส่งเข้าประกวด
  1. พระที่ส่งเข้าประกวดทุกรายการต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้ม
  2. คณะกรรมการตัดสินจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และถือหลักมาตรฐานสากลนิยม
  3. การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด

ก�าหนดการงานประกวดฯ
   09.00 น. รับพระเข้าประกวด
   14.00 น. ปิดการรับพระเข้าประกวด
   14.30 น. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินพระ
   16.00 น. คืนพระทุกรายการ
   16.30 น. มอบรางวัล

อัตราค่าบ�ารุงในการส่งพระเข้าประกวด
องค์ละ 300 บาท ทุกรายการ

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคถ่ายภาพ
ทีมงาน... นิตยสารพระท่าพระจันทร์

โทร. 02-4143555

โรงแรมที่พักคณะกรรมการ
1.โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว        2.โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์        3.โรงแรมโกลเด้นแกรนด์

ติดต่อห้องพักได้ที่
 1. คุณเกียรติ กุมภวาปี  โทร. 094-530-6345
 2. คุณเอ้ป อุบล   โทร. 087-242-8266
 3. คุณสุเมธ พิษณุโลก  โทร. 094-395-4199

ติดต่อจองแผงพระ
 1. คุณนี สะพานใหม่  โทร. 081-985-9369

ติดต่อประสานงานในพื้นที่
1.คุณจ้อ พิษณุโลก  โทร. 085-053-2374

*ใบประกาศฯสามารถมารับได้หลังจากงานประกวดฯ ประมาณ 90 วัน*
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ใบสมัครจัดส่งใบประกาศนียบัตร ทางไปรษณีย์
ชื่อ-นามสกุล________________________________________ โทร._____________________

ที่อยู่ ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ที่ส่งประกวด โต๊ะที่ รายการที่ รางวัลที่ เลขกล่อง

อัตราค่าบริการ ในการจัดส่งใบประกาศนียบัตร 1-5 ใบ 120 บาท 6 ใบขึ้นไป ใบละ 20 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   ได้ที่  คุณจ้อ พิษณุโลก   โทร. 085-053-2374

*ใบประกาศนียบัตรของงานนี้ จะได้รับประมาณภายใน 90 วัน หลังงานประกวดฯ เสร็จสิ้น*
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แผนที่สถานที่จัดการประกวด
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทุ่งทะเลแก้ว)

จังหวัดพิษณุโลก และ สถานที่จัดเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ และที่พัก
ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

ติดต่อห้องพักได้ที่
       1. คุณเกียรติ กุมภวาปี  โทร. 094-530-6345
       2. คุณเอ้ป อุบล   โทร. 087-242-8266
       3. คุณสุเมธ พิษณุโลก   โทร. 094-395-4199
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สารบัญ
หน้า

021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052

พระเบญจภาคี (ยอดนิยม)
พระยอดขุนพล (ยอดนิยม)
พระเนื้อชิน (ทั่วไป)
พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระเนื้อดิน (ทั่วไป)
พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระกรุ จังหวัดสุโขทัย (ยอดนิยม)
พระกรุก�าแพงเพชร (ยอดนิยม)
พระเนื้อผง (ทั่วไป)
เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ (ยอดนิยม)
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ (ยอดนิยม)
พระรูปเหมือน - เหรียญหล่อ (ยอดนิยม)
เครื่องราง (ยอดนิยม)
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (ยอดนิยม)
พระปิดตา - พระมหาอุด (ยอดนิยม)
เครื่องราง จ.นครสวรรค์ - จ.พิจิตร (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ จังหวัดพิจิตร (ยอดนิยม)
พระหลวงพ่อเงิน จ.พิจิตร (ยอดนิยม)
หลวงพ่อเงิน วัดท้ายน�้า จ.พิจิตร (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ จังหวัดนครสวรรค์ (ยอดนิยม)
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ (ยอดนิยม)
หลวงปู่สี วัดเขาถ�้าบุญนาค จ.นครสวรรค์ (ทั่วไป)
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน จ.นครสวรรค์ (ทั่วไป)
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา (ยอดนิยม)
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง (ยอดนิยม)
หลวงปู่ทวด ยอดนิยม ชุดที่ 1
หลวงปู่ทวด ยอดนิยม ชุดที่ 2
หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ล�าปาง (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ จังหวัดพิษณุโลก ชุดที่ 1 (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ จังหวัดพิษณุโลก ชุดที่ 2 (ทั่วไป)

โต๊ะที่

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32



สารบัญ
หน้า

053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066

067
068
069

070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082

พระคณาจารย์ จังหวัดพิษณุโลก ชุดที่ 3 (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ จังหวัดพิษณุโลก ชุดที่ 4 (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ จังหวัดพิษณุโลก ชุดที่ 5 (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ จังหวัดพิษณุโลก ชุดที่ 6 (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (ทั่วไป)
หลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน จ.พิษณุโลก (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ อ.บางระก�า จ.พิษณุโลก ชุดที่ 1 (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ อ.บางระก�า จ.พิษณุโลก ชุดที่ 2 (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ อ.นครไทย - ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (ทั่วไป)
หลวงพ่อสนอง วัดนครไทยวราราม จ.พิษณุโลก (ทั่วไป)
หลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน จ.พิษณุโลก (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (ทั่วไป)
หลวงพ่อไซ่ วัดจูงนาง จ.พิษณุโลก (ทั่วไป)
หลวงปู่รอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส - หลวงปู่แขก ปภาโส 
วัดสุนทรประดิษฐ์ (ทั่วไป)
หลวงปู่ราม ปรกฺกโม วัดวังเงิน จ.สุโขทัย (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ จังหวัดก�าแพงเพชร (ยอดนิยม)
หลวงปู่ครูบาอิน อินโท จ.เชียงใหม่ 
และพระคณาจารย์ ภาคเหนือ (ยอดนิยม)
หลวงปู่สิม วัดถ�้าผาปล่อง จ.เชียงใหม่ (ยอดนิยม)
พระกรุวัดกลางคลองข่อย จังหวัดราชบุรี (ทั่วไป)
หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา (ทั่วไป)
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ (ยอดนิยม)
หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล จ.ศรีสะเกษ (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ จ.มหาสารคาม (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ จังหวัดสุรินทร์ (ทั่วไป)
หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต และหลวงพ่อไฉน ฉนฺสาโร (ทั่วไป)
หลวงปู่แสน ปสนโน จ.ศรีษะเกศ (ทั่วไป)
หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ทั่วไป ชุดที่ 1
พระคณาจารย์ทั่วไป ชุดที่ 2
พระคณาจารย์ทั่วไป ชุดที่ 3

โต๊ะที่

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน)
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์
พระสมเด็จจิตรดา ปี 2508 - 2513
พระสมเด็จอรหัง พิมพ์สังฆาฏิ วัดมหาธาตุ
พระสมเด็จอรหัง พิมพ์ฐานคู่ วัดมหาธาตุ
พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหธาตุ, วัดสร้อยทอง
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม จังหวัดอ่างทอง
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน จังหวัดอ่างทอง
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด จังหวัดอ่างทอง
พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าแพงซุ้มกอ (ซุ้มกอด�า) พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าแพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุ่งเศรษฐี จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าแพงลีลาพลูจีบ จังหวัดก�าแพงเพชร
พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จังหวัดล�าพูน
พระรอด พิมพ์กลาง กรุวัดมหาวัน จังหวัดล�าพูน
พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จังหวัดล�าพูน
พระรอด พิมพ์ต้อ กรุวัดมหาวัน จังหวัดล�าพูน
พระรอด พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จังหวัดล�าพูน
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี
พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์เทวพดา กรุวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์อกใหญ่ ฐานสูง, ฐานเตี้ย กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์แขนอ่อน (พิมพ์เล็ก) กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

พระร่วงยืนหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สวรรคโลก จ.สุโขทัย
พระร่วงทรงเกาะ เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย
พระท่ามะปรางค์ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระศาสดา กรุเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
พระลีลาอัฏฐารส กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อชินเขียว จ.พิษณุโลก
พระลีลา กรุวังหิน เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
พระลีลาไก่เขี่ย วัดสุดสวาท เนื้อชินเงิน, ตะกั่วสนิมแดง จ.พิษณุโลก
พระซุ้มกอ เนื้อชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระท่ามะปรางค์ เนื้อชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร
พระลีลาก�าแพงขาว เนื้อชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร
พระนางพญา กรุวัดหัวเมือง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครสวรรค์
พระซุ้มนครโกษา กรุวัดสว่างอารมณ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สิงห์บุรี
พระหูยาน เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระร่วงนั่ง กรุดอนกระโดน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ชัยนาท
พระยอดขุนพล กรุวิหารพระ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ชัยนาท
พระซุ้มโพธิ์ กรุวัดมหาชัย เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์
พระร่วงยืนหลังลายผ้า กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อตะกั่วสนิมแดง - ชินเงิน จ.ลพบุรี
พระหูยาน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ กรุเก่า พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระหูยาน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ กรุใหม่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระหูยาน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระหูยาน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระนาคปรก กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระนาคปรก กรุวัดปืน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระร่วงยืน กรุถ�้ามหาเถร เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระร่วงนั่ง กรุม่วงค่อม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระร่วงยืน กรุวิหารกรอ เนื้อชินเงิน, ตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
พระร่วงนั่ง กรุช่างกล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระมเหศวรเดี่ยว - ศวรตรง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุศรีโสฬส จ.สิงห์บุรี
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

พระเชียงแสนปรกโพธิ์ จ.เชียงราย (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระเชียงแสน จ.เชียงราย (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกรุถ�้าขุนตาล จ.ล�าพูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระอู่ทอง กรุทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระก�าแพงซุ้มยอ ชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร
พระนางก�าแพง ชินเงิน จ.สุโขทัย - ก�าแพงเพชร
พระชินราชซุ้มส้นคู่ กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก
พระสรรค์นั่ง ชินเงิน จ.ชัยนาท (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระพิจิตรข้างเม็ด ชินเงิน 
พระพิจิตร ชินเงิน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระลีลาสุพรรณ ชินเงิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระลีลา กรุชุมนุมสงฆ์ ชินเงิน
พระท่ากระดาน หูช้าง กรุวัดเทวสังฆาราม
พระกรุวัดสุวรรณ จ.อ่างทอง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระชินราช ชินตะกั่ว วัดสามจีน กรุงเทพฯ
พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระกรุวัดกลางตลาดพลู กรุงเทพฯ
พระกรุวัดเลียบ กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกรุวัดเกาะ กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกรุวัดบางกะปิ สนิมแดง กรุงเทพฯ
พระร่วงนั่งหลังลิ่ม เนื้อชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย
พระอู่ทอง สนิมแดง กรุศรีสะอาด จ.เพชรบูรณ์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระงบน�้าอ้อย หลวงพ่อเนียม จ.สุพรรณบุรี
พระงบน�้าอ้อย (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระโคนสมอ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ เนื้อชินตะกั่ว กรุงเทพฯ
พระยอดขุนพลหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ
หลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ
พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์ยืน จ.ระยอง
พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์นั่ง จ.ระยอง
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า จ.ราชบุรี
พระท่ากระดานน้อย กรุท่าเสา จ.กาญจนบุรี
พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ จ.กาญจนบุรี
พระกลีบบัวหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ จ.กาญจนบุรี
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114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
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148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

พระนางเสน่ห์จันทร์ จังหวัดสุโขทัย
พระลีลา กรุวัดถ�้าหีบ จังหวัดสุโขทัย
พระร่วงยืน เปิดโลก จังหวัดสุโขทัย
พนะร่วงนั่งเชตุพน จังหวัดสุโขทัย
พระงบน�้าอ้อย จังหวัดสุโขทัย
พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง จังหวัดสุโขทัย
พระนาง กรุทับขุนวัง จังหวัดสุโขทัย
พระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย
พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่ามะม่วง - วัดสระศรี จังหวัดสุโขทัย
พระร่วงยืน กรุทัพข้าว จังหวัดสุโขทัย
พระชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก
พระนาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์มีหู จังหวัดพิษณุโลก
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม่มีหู จังหวัดพิษณุโลก
พระท่ามะปราง กรุวัดสะตือ จังหวัดพิษณุโลก
พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
พระท่ามะปราง ไม่จ�ากัดกรุ จังหวัดพิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤาษีหลังนาง จังหวัดพิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มเปลวเพลิง จังหวัดพิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราช จังหวัดพิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์รัศมีหน้าเดียว จังหวัดพิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นางสองหน้า จังหวัดพิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด จังหวัดพิษณุโลก
พระหลวงพ่อโต กรุวัดชีปะขาวหาย จังหวัดพิษณุโลก
พระสรรค์ยืน จังหวัดชัยนาท
พระสรรค์นั่งไหล่ยก จังหวัดชัยนาท
พระสรรค์นั่ง จังหวัดชัยนาท
พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพฯ
พระคง สีแดง กรุเก่า จังหวัดล�าพูน
พระคง สีเขียว กรุเก่า จังหวัดล�าพูน
พระคง (ไม่จ�ากัดสี) จังหวัดล�าพูน
พระคง กรุใหม่ จังหวัดล�าพูน
พระบาง จังหวัดล�าพูน
พระเปิม จังหวัดล�าพูน
พระลบ จังหวัดล�าพูน
พระลือโขง จังหวัดล�าพูน
พระลือหน้ามงคล จังหวัดล�าพูน
พระเลี่ยง จังหวัดล�าพูน
พระสาม วัดดอนแก้ว จังหวัดล�าพูน
พระรอดหลวง จังหวัดล�าพูน
พระคง กรุดอยค�า จังหวัดเชียงใหม่
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154.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

พระก�าแพงลีลา กลีบจ�าปา จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าแพงเปิดโลก เม็ดทองหลาง จังหวัดก�าแพงเพชร
พระนางก�าแพงกลีบบัว จังหวัดก�าแพงเพชร
พระนางก�าแพงกลีบบัว ฐานตาราง จังหวัดก�าแพงเพชร
พระนางก�าแพง พิมพ์ตื้น จังหวัดก�าแพงเพชร
พระนางก�าแพง พิมพ์ลึก จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าแพงเม็ดมะลื่น จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าแพงเม็ดมะเคล็ด จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าแพงงบน�้าอ้อย จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าแพงปรกลูกยอ จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าแพงซุ้มยอ จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าแพงหน้าอิฐ จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าลีลา จังหวัดก�าแพงเพชร
พระนางก�าแพงลูกแป้งคู่ จังหวัดก�าแพงเพชร
พระนางก�าแพงลูกแป้งเดี่ยว จังหวัดก�าแพงเพชร
พระก�าแพงหน้าโหนก จังหวัดก�าแพงเพชร
พระเม็ดน้อยหน่า จังหวัดก�าแพงเพชร
พระร่วงนั่งเข่ากว้าง กรุ สปจ จังหวัดก�าแพงเพชร
พระยอดขุนพล จังหวัดก�าแพงเพชร
พระพิจิตรเขี้ยวงู จังหวัดพิจิตร
พระเม็ดน้อยหน่า หลังไม่ยันต์ จังหวัดพิจิตร
พระท่ามะปราง กรุมะละกอ จังหวัดพิจิตร
พระหลวงพ่อเงิน บางคลาน (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จังหวัดพิจิตร
พระขุนแผน พิมพ์ใบพุทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์หน้าใหญ่ ไหล่ยก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระกริ่งคลองตะเคียน (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤาษี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง ปางสมาธิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง ปางมารวิชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อจุก กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี
พระหลวงพ่อหมอ กรุมหากัณฑ์ จังหวัดลพบุรี
พระเดี่ยวด�า - เดี่ยวแดง กรุท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
พระนารายณ์ทรงปืน จังหวัดลพบุรี
พระซุ้มกระรอก กระแต จังหวัดลพบุรี
พระปางปาฏิหาริย์ จังหวัดลพบุรี
พระซุ้มนครโกษา จังหวัดลพบุรี
พระร่วงยืน เนื้อดิน กรุค่ายนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
พระยอดขุนพล (ไม่จ�ากัดกรุ) จังหวัดลพบุรี
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195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

พระกรุวัดประยูร กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระบัณฑูร กรุวังหน้า กรุงเทพฯ
พระขวัญอีโต้ กรุวัดเลียบ กรุงเทพฯ
พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระกรุวัดบางสระแก กรุงเทพฯ
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ กรุงเทพฯ
พระกรุวัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
พระพิมพ์เม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ
พระลีลาพุทธ ๒๕ ศตวรรษ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราช โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระรอด โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระรูปเหมือนในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่ออ๋อย พิมพ์เม็ดบัว วัดไทร กรุงเทพฯ
พระนาคปรก พิมพ์ตัวหนอน วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
พระพิมพ์จันทร์ลอย สังฆราชแพ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ชู วัดนาคปรก กรุงเทพฯ
พระกรุ วัดโปรดเกษ จ.นนทบุรี
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี
พระหลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน จ.นนทบุรี
พระหลวงพ่อนุ่น วัดนางใน จ.อ่างทอง
พระหลวงพ่อโป้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระสิบชาตัดเดี่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา
พระเม็ดน้อยหน่า จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระงบน�้าอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระขุนแผน หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระหลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
พระพุทธชินราช กรุวัดเสาธงทอง จ.สุพรรณบุรี
พระกรุ วัดบางยี่หน จ.สุพรรณบุรี
พระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี
พระรอด ปลุกเสกประเทศอินเดีย
พระผงสุพรรณ ปลุกเสกประเทศอินเดีย
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230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.

พระปิลันทน์ พิมพ์ซุ้มประตู วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ปางปฐมเทศนา วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์โมคคัลลา - สารีบุตร วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ปิดตา วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์หยดแป้ง วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ครอบแก้วใหญ่ วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์ วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์พระสังกัจจายน์
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานสูง
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานเตี้ย
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสมาธิ
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสดุ้งมาร
พระวัดเงินคลองเตย (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระวัดสามปลื้ม พิมพ์เศียรโล้น
พระวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัว (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระวัดเฉลิมพระเกียรติ์ พิมพ์สามชั้น ยันต์ห้าตัว
พระวัดเฉลิมพระเกียรติ์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ป่าเลไลย์
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ไสยาสน์
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์นาคปรก
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ขัดสมาธิเพชร, ขัดสมาธิราบ
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธกวัก
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิเล็กข้างกนก
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือ
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิจิ๋ว ข้างเม็ด, ข้างเส้น
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ปิดตา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร วัดกัลป์ยาฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่เผือก พิมพ์ขุดสระใหญ่ ปี 2460 จ.สมุทรปราการ
พระหลวงปู่เผือก พิมพ์ขุดสระเล็ก ปี 2460 จ.สมุทรปราการ
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267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.

พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ไหล่ตรง จ.อ่างทอง
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แข้งหมอน จ.อ่างทอง
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น หูประบ่า จ.อ่างทอง 
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แขนติ่ง, พิมพ์ห้าชั้น, พิมพ์ 7 ชั้นอกตัน - อกวี จ.อ่างทอง
พระกรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ฐานคู่ วัดบางขุนพรหม
พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา
พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่
พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก
พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องหญ่
พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก
พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง
พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิ
พระวัดพลับ พิมพ์ปิดตา
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ฐานคู่ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ยืนอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ไสยาสน์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ลีลา วัดอินทรวิหาร (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระหลวงปู่ภู พิมพ์แซยิด วัดอินทรวิหาร (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้น แขนหักศอก วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้น แขนกลม วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 7 ชั้น แขนกลม วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้น ทรงเจดีย์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้น หูบายศรี วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้น หูติ่งพิมพ์โย้ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สมาธิ ห้าเหลี่ยม วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สังกัจจายน์ ห้าเหลี่ยม วัดอินทรวิหาร (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ปิดตา วัดอินทรวิหาร (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่าน วัดทรงประมูล
พระวัดรังษี (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระเพชรหลีก พิมพ์ขัดสมาธิเพชร, พิมพ์ขัดสมาธิราบ วัดอินทราราม
พระวัดปากน�้า รุ่นแรก มีเคลือบ
พระวัดปากน�้า รุ่นแรก ไม่เคลือบ
พระวัดปากน�้า รุ่นสาม พิมพ์ตื้น
พระวัดปากน�้า รุ่นสาม พิมพ์ลึก
พระหลวงปู่ปั้น พิมพ์ทรงกรวย วัดสะพานสูง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระนาคปรกวัดพระแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
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พระยอดขุนพล เนื้อดิน กรุเตาทุเรียง
พระร่วงยืนประทานพร เนื้อดิน สุโขทัย
พระนางเส้นด้าย เนื้อดิน กรุวัดพญาด�า
พระร่วงยืนปิดโลก เนื้อชิน สุโขทัย (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระชินราชใบเสมา เนื้อดิน กรุวังยายมาก
พระลีลาฝักดาบ เนื้อดิน
พระกรุวัดพญาด�า เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระร่วงนั่งหลังตัน เนื้อชิน
พระนางเข่าบ่วง - เข่ากว้าง เนื้อชิน
พระเชตุพน พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน
พระหัวใจก�าแพง เนื้อดิน
พระฤาโขง เนื้อดิน กรุเตาทุเรียง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระท่ามะปราง เนื้อดิน
พระลีลากรุวัดมหาธาตุ เนื้อชิน
พระร่วงปางประทานพร เนื้อชิน
พระซุ้มเรือนแก้ว (กระต่ายแกลบ) เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง
พระร่วงนั่งกรุน�้าผึ้ง เนื้อชิน
พระกรุบางขลัง เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระนางเพชรกลับ กรุเขาพนมเพลิง เนื้อชิน
พระนางแขนอ่อน เนื้อชิน
พระเชตุพน บัวสองชั้น พิมพ์ใหญ่ เนื้อชิน
พระนางข้างเม็ด เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง
พระกรุโป่งมะขาม เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระนางข้างแจกัน กรุเตาทุเรียง (นางเสน่ห์จันทร์เตาทุเรียง) เนื้อดิน
พระสังกัจจายน์ เนื้อชิน
พระซุ้มนครโกษา เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระนางกรุดอนลาน เนื้อดิน
พระนางหน้าตะกวน เนื้อชิน
พระร่วงนั่งเข่ากว้าง - ข่าแคบ เนื้อชิน
พระร่วงนั่งผมหวี เนื้อชิน กรุเขาพนมเพลิง
พระกรุเขาพนมเพลิง เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระลีลาระเวง เนื้อดิน กรุเตาทุเรียง
พระอู่ทองนั่ง เนื้อดิน
พระร่วงนั่งอู่ทอง เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระนาคปรก กรุเจดีย์ราย
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พระก�าแพงลีลา เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดกรุ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระก�าแพงเปิดโลก เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระก�าแพงยอดขุนพล เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดกรุ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระก�าแพงท่ามะปราง เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
นางก�าแพง เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระก�าแพงห้าร้อย เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระก�าแพงซุ้มยอ เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระก�าแพงซุ้มยอ เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระก�าแพงอู่ทอง เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระก�าแพงฐานตาราง เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระก�าแพงเชตุพล เนื้อชิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระยอดขุนพล เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระก�าแพงกลีบบัว (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระนางก�าแพง เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระนางก�าแพงเม็ดมะเคล็ด
พระก�าแพงฐานตาราง เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระก�าแพงซุ้มยอ เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระก�าแพงเชตุพล เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระก�าแพงกลีบบัวตัด (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระนางก�าแพงลูกแป้งเดี่ยว
พระก�าแพงลีลา เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดกรุ, ไม่จ�ากัดพิมพ์, ยกเว้น ลีลาเม็ดขนุนและพลูจีบ)
พระก�าแพงหน้าอิฐ (ไม่จ�ากัดกรุ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระก�าแพงท่ามะปราง เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระร่วงนั่ง กรุ สปจ.
นางก�าแพง กรุ สปจ.
พระนางก�าแพง พิมพ์หัวเรือเมล์
พระนางก�าแพง เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระก�าแพงเปิดโลก เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระก�าแพงลูกแป้ง เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดกรุ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระก�าแพงปรก เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดกรุ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระก�าแพง เนื้อว่าน และ ว่านหน้าทอง (ไม่จ�ากัดกรุ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระแผงก�าแพง (ไม่จ�ากัดกรุ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์เล็ก
พระก�าแพงซุ้มกอ แผงตัด
พระกรุวัดคูยาง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
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พระสมเด็จ กรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระประจ�าวัน วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระเล็บมือ ท่านเจ้าจุ้ย วัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ รุ่นพล.ต.อ.เผ่า พิมพ์จัมโบ้ วัดอินทร์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ รุ่นพล.ต.อ.เผ่า วัดอินทร์ กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์มีหน้าตา วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์สามเหลี่ยม วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระสมเด็จเกศมงคล รุ่นแรก วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ
พระสมเด็จแสน วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จสาริกาจินดามณี หลวงพ่อพร วัดจินดาราม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณศรี (ประหยัด) วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระพิมพ์เม็ดบัว หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญ วัดปากน�้า รุ่น 4 กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญ วัดปากน�้า รุ่น 5 กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญ วัดปากน�้า รุ่น 6 กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อจาด วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
พระผงเกศา ครูบาศรีวิชัย จ.เชียงใหม่ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระวัดนก จ.อ่างทอง
พระฝักไม้ขาว กรุบางระก�า จ.พิษณุโลก
พระพิมพ์เล็บมือ หลวงพ่อชื่น วัดป่ามุณี จ.อ่างทอง
พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นแรก วัดศีลขันธ์ จ.อ่างทอง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระนางพญาผมด�า หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงปู่เส็ง พิมพ์พระประธาน รุ่นแรก วัดบางนา จ.ปทุมธานี
พระสมเด็จ หลวงปู่เส็ง เนื้อว่านสบู่เลือด วัดบางนา จ.ปทุมธานี
พระสมเด็จ หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์เกศบัวตูม จ.ปทุมธานี
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม
พระพิมพ์สมาธิบัวฟันปลา หลวงพ่อฉ�่า วัดท้องคุ้ง จ.สมุทรปราการ
พระผง หลวงพ่อโสธร ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
พระผงของขวัญ วัดเกาะจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่นแรก วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ
พระท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา พิมพ์เล็บมือ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานบัว วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานสามชั้น วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
พระวัดปราสาทบุญญาวาส กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
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เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโสธร ปี 2460 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อมงคลบพิธ รุ่นแรก ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญพระพุทธชินราช หลังอกเลา - หนังสือสามแถว - ห้าแถว ปี 2460 จ.พิษณุโลก
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466 จ.ชัยนาท
เหรียญกรมหลวงชุมพร ปี 2466 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน - ทองแดง ปี 2467 กรุงเทพ
เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก ปี 2468 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์ห้า ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ขอเบ็ด ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์เสี้ยนตอง, หลังเรียบ ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญกลมนั่งเต็มองค์ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ปี 2473 จ.ชลบุรี
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ ปี 2482 จ.นครสวรรค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย ปี 2482 จ.ล�าพูน
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซ�าป่าง่าม ปี 2483 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ปี 2483 กรุงเทพฯ
เหรียญพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นแรก ปี 2483 (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.ชลบุรี
เหรียญ อ.ว. วัดสุทัศน์ ปี 2483 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม ปี 2484 จ.สมุทรสงคราม
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หน้าแก่ ยันต์หยิก ปี 2484 จ.สมุทรสาคร
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484 (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.สมุทรสาคร
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก ปี 2485 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน วัดสุทัศน์ ปี 2485 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ รุ่นแรก ปี 2488 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี รุ่นแรก อาศรมบางมด ปี 2495 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ่นแรก เนื้อทองค�า, เงิน ปี 2495 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 กรุงเทพฯ
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโสธร เนื้อเงินลงยา ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญพระพุทธ 25 พุทธศตวรรษ เนื้อทองค�า, เงิน, นาค กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน�้า ปี 2500 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) กรุงเทพฯ
เหรียญถวายภัตตาหาร หลวงพ่อสด วัดปากน�้า ปี 2501 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก ปี 2503 จ.เพชรบุรี
เหรียญ ร.9 ทรงผนวช ปี 2508 บล็อกนิยม กรุงเทพฯ
เหรียญจักรเพชร วัดดอน ปี 2508 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) กรุงเทพฯ
เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
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พระกริ่งตั๊กแตนยุคต้น เนื้อสัมฤทธิ์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระชัยวัฒน์สามเหลี่ยม ปี 2466 วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่งหน้าอินเดีย ปี 2482 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่งหน้าไทย ปี 2482 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่งวัดช้าง ปี 2484 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่งอุบาเก็ง เจ้าคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศน์ฯ รุ่น 1 - 4 กรุงเทพฯ
พระกริ่งน�้าท่วม ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งเก่า ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งใหม่ ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด มีโค๊ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวไม่ขีด มีโค๊ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิยาว มีโค๊ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิสั้น มีโค๊ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน ไม่มีโค๊ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์) กรุงเทพฯ
พระกริ่งจาตุรงค์ ปี 2490 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่งทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์น�้าเต้าอียง สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ปี 2482 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ ปี 2487 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์เบ้าแตก วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์เขื่อนไม่จ�ากัด วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์เศียรทุย วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์หน้ากระบี่ วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์ฐานสูง วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวแหลม ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่ง 7 รอบ ปี 2499 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ
พระกริ่งแหลมฟ้าผ่า ปี 2484 จ.สมุทรปราการ
พระชัยวัฒน์แหลมฟ้าผ่า ปี 2484 จ.สมุทรปราการ
พระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว ปี 2485 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) จ.สมุทรปราการ
พระกริ่งประภามณฑล อ.กึ๋น ปี 2480 วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ
พระกริ่งใหญ่ ปี 2484 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ ปี 2484 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อโสธร 2 หน้า ปี 2497 (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.ฉะเชิงเทรา
พระหลวงพ่อโสธร ปี 2500 (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.ฉะเชิงเทรา
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พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อเพชร พิมพ์กลีบบัวหูปลิง วัดท่าหลวง จ.พิจิตร
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม วัดท่าหลวง จ.พิจิตร
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อชุ่มสร้าง วัดท้ายน�้า จ.พิจิตร
พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.พิจิตร
รูปหล่อพญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า พิมพ์คอแอล วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า วัดบางคลาน ปี 2515 (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.พิจิตร
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเงิน เนื้อทองเหลือง วัดบางคลาน ปี 2515 (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.พิจิตร
พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อศรีสวัสดิ์ วัดศรีสวัสดิ์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.นครสวรรค์
พระหลวงปู่ศุข หล่อสี่เหลี่ยม มีห่วงขวาง เนื้อทองผสม วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างรัศมี เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างไม่รัศมี เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปูศ่ขุ พมิพ์ตดัชดิ เนือ้เงิน, ฝาบาตร, สมัฤทธ์ิ, ชนิตะกัว่ วดัปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชยันาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างเรียบ เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างเรียบ เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดหัวหาด 
พระหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดส้มเสี้ยว 
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล
พระหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเดิม พิมพ์ A วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเดิม พิมพ์ B วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเดิม พิมพ์ C วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเดิม พิมพ์ D วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเดิม พิมพ์คอตึง วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
พระรูปหล่อ หลวงปู่เผือก รุ่นแรก หลังตะเข็บ ปี 2502 วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
พระรูปหล่อ หลวงพ่อจาด รุ่นแรก วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี
พระเหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ รุ่นแรก วัดก�าแพง (ไม่จ�ากัดพิมพ์) กรุงเทพฯ
พระหล่อเนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ปางซ่อนหา วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
พระหล่อเนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ปิดตา วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
พระหล่อพระพุทธห้าเหลี่ยม พิมพ์อุ้มบาตร วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ
พระเหรียญหล่อ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ
พระรูปหล่อไต่ฮงกง รุ่นแรก กรุงเทพฯ
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หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพฯ
เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง กรุงเทพฯ
เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
เบี้ยแก้ หลวงพ่อพักตร์ วัดโบสถ์ จ.อ่างทอง
เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบ้างเหี้ย พิมพ์หุบปาก จ.สมุทรปราการ
เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบ้างเหี้ย พิมพ์อ้าปาก จ.สมุทรปราการ
เสือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ
เสือ หลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาส กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดรุ่น)
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง
หนุมาน หลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน จ.นนทบุรี (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา
องคต หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ
แพะ หลวงพ่ออ�่า วัดหนองกระบอก จ.ระยอง
จิ้งจก หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง จ.อยุธยา
สาริกา หลวงพ่อสนิท วัดล�าบัวลอย จ.นครนายก
ตะกรุด หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
ตะกรุดโสฬสมงคล หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
ตะกรุดโสฬสมงคล อาจารย์แปลก วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
ตะกรุด หลวงพ่อปาน วัดบ้างเหี้ย จ.สมุทรปราการ
ตะกรุดลูกอม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม
ตะกรุด หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี
ตะกรุดกระดูกห่าน พ่อหรุ่น วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ
ตะกรุดหน้าผากเสือ หลวงปู่นาค วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) กรุงเทพฯ
พิศมรใบลาน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสาคร
ลูกอม เนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
ลูกอม พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา จ.นครปฐม
ยักษ์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ
ปลักขลิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี
ราหูกะลาแกะ หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง ขนาดห้อยคอ จ.นครปฐม
ราหูกะลาแกะ อาจารย์ปิ่น วัดศรีษะทอง ขนาดห้อยคอ จ.นครปฐม
กะลาแกะ ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ จ.ล�าปาง
ปลาตะเพียน หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
แหวนพิรอด เก่า (ไม่จ�ากัดส�านัก)
ตะกรุดเก่า (ไม่จ�ากัดคณาจารย์)
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เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466
เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อทองค�า, เงิน, ทองแดงปี 2466
เหรียญหล่อ หลวงพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมมูล (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมมามูลปั้ม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญชินราช วัดโพธิ์ธาราม (พิมพ์รูปไข่, พิมพ์รูปเสมา) เนื้อชินตะกั่วปี 2461
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ศุข วัดปากครองมะขามเฒ่า (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระหลวงปู่ศุข ผงคลุกรัก พิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่
พระหลวงปู่ศุข ผงคลุกรัก พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่องผงคลุกรัก
พระปิดตาปลวงปู่ศุข พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตาปลวงปู่ศุข พิมพ์ห้าเหลี่ยมกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อชินตะกั่ว
พระปิดตาปลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังฝังตะกรุด เนื้อชินตะกั่ว
หลวงปู่ศุขพระพุทธชินราช พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังฝังตะกรุด เนื้อชินตะกั่ว
รูปถ่ายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระหลวงปู่ศุข หล่อสี่เหลี่ยมมีห่วงขวาง เนื้อทองผสม
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยมข้างรัศมี เนื้อทองแดงนิยม
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยมไม่มีรัศมี เนื้อทองแดงนิยม
พระหลวงปู่ศุข  พิมพ์ตัดชิด เนื้อฝาบาตร, สัมฤทธิ์, ชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ประภามณฑล, เนื้อทองแดง - เนื้อชินตะกั่ว ออกวัดอนงค์ฯ
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างอุ เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างยันต์ เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างเรียบ เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวบาน เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดนก เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์บัวเม็ดหลังยันต์นูน เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวเม็ด เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดหัวหาด เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดส้มเสี้ยว เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ 
พระหลวงปู่ศุข  พิมพ์บัวเล็บช้างคลองขอม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อทองแดง ออกวัดโคกหม้อ
พญาเต่าเรือนหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว
เหรียญหล่อหูขวาง วัดอู่ทองคลองมะขามเฒ่า เนื้อชินตะกั่ว

- หน้า 036 -

โต๊ะที่

หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (ยอดนิยม)16



590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.

พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อชินตะกั่ว
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อชินตะกั่ว
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อชินตะกั่ว
พระมหาอุด หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อสัมฤทธิ์
พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์แต่ง
พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ไม่แต่ง
พระมหาอุด หลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อสัมฤทธิ์
พระปิดตา หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุเก่า จ.นนทบุรี
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุใหม่ จ.นนทบุรี
พระปิดตา แร่บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี จ.นนทบุรี
พระปิดตา วัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง พิมพ์กบ - พิมพ์เขียด
พระปิดตา วัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง พิมพ์ชีโบ
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล พิมพ์ปั้นลอยองค์ ผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี
พระปิดตา หลวงปู่ภู่ วัดนอก จ.ชลบุรี
พระปิดตา หลวงปู่เจียม วัดก�าแพง จ.ชลบุรี
พระปิดตา หลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่อง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระปิดตา หลวงปู่ศุข พิมพ์กรมหลวงชุมพร เนื้อผงคลุกรัก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระปิดตา อาจารย์เปิง วัดชินวนาราม จ.ปทุมธานี
พระปิดตา หลวงปู่จีน วัดท่าลาด (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.ฉะเชิงทรา
พระปิดตา หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย จ.สิงห์บุรี
พระปิดตา วัดโพธิ์เอน พิมพ์เข่าบุ๋ม (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดเนื้อ) จ.สระบุรี
พระปิดตา วัดห้วยจระเข้ ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.นครปฐม
พระปิดตา หลวงปู่ยิ้ม พิมพ์ใหญ่ วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี
พระปิดตา สังกัจจายน์ หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี
พระปิดตา หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี
พระปิดตา พระครูญาณ วัดสัมปะทวน จ.ฉะเชิงเทรา
พระปิดตา วัดอัมพวัน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระมหาอุด หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ จ.นนทบุรี
พระปิดตาพิชัย (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตา หลวงพ่อเชย พิมพ์แขนกลม วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
พระปิดตา หลวงพ่อเชย พิมพ์หักศอก วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
พระปิดตา หลวงพ่อแย้ม วัดด่านส�าโรง เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
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คชสีห์ - สิงห์ปากเป็ด หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
เสือหลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
ม้ามังกร - หมู - กระต่าย หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอบรูปหัวใจ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอบสี่เหลี่ยม, พิมพ์ข้าวหลามตัด, พิมพ์ทรงกลม หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิม์สามขวัญ ปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์สองขวัญ ปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์ยกขา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์ปากสาริกา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
พระปิดตางาแกะ พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
งาแกะแม่นางกวัก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
งาแกะปีเกิด 12 นักกษัตริย์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
งาแกะหลวงพ่อเดิม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์สี่เหลี่ยม, รูปไข่ เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ - ลงถม
ตะกรุดลูกคั่น พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอสาริกา ขนาดเล็ก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอขนาดปากกา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ แบบธรรมดา
มีดหมอขนาดปากกา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ แบบสามกษัตริย์
มีดหมอขนาดปากกา ด้ามตัด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ขนาดใบมีด 6 นิ้ว ไม่เกิน 9 นิ้ว
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ สามกษัตริย์ ขนาดใบมีด 6 นิ้ว ไม่เกิน 9 นิ้ว
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ใบมีดขนาด 9 นิ้วขึ้นไป (ไม่จ�ากัดขนาด)
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ลายนาคคู่ (ไม่จ�ากัดขนาด)
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ขนาดปากกา
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ขนาดปากกา สามกษัตริย์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป
ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
เสื้อยันต์สิงห์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ถักเชือกลงรัก
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ไม่ถักเชือก
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ ฝาบาตร ไม่จ�ากัดเนื้อ
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ถักเชือกลงรัก
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ไม่ถักเชือก
ตะกรุหลวงพ่อเตียง 3 กษัตริย์ ถักเชือกลงรัก - ไม่ถักเชือก
ตะกรุดหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
ตะกรุดหลวงปู่ภู (ไม่จ�ากัดรุ่น, ไม่จ�ากัดขนาด)
แหวนหลวงพ่อเขียน (ไม่จ�ากัดรุ่น, ยกเว้นย้อนยุค)

- หน้า 038 -

โต๊ะที่

เครื่องราง จ.นครสวรรค์ - จ.พิจิตร (ยอดนิยม)18



663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.

รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดบางคลาน
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดบางคลาน
เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ วัดบางคลาน
เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก วัดบางคลาน
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน เนื้อผงจุ่มรัก วัดบางคลาน
พระเนื้อดิน หลวงพ่อเงิน พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน
พระเนื้อดิน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์คอแอล ปี 2515 วัดบางคลาน
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์นิ้วจุด ปี 2515 วัดบางคลาน
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์มือนับแบงค์ ปี 2515 วัดบางคลาน
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์มือเลขแปด ปี 2515 วัดบางคลาน
เหรียญปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ ปี 2515 วัดบางคลาน
เหรียญปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก ปี 2515 วัดบางคลาน
เหรียญหลวงพ่อเงินขวัญถุง วัดบางคลาน ปี 2515
เหรียญหลวงพ่อเงินรูปไข่ ไม่จ�ากัดหลัง วัดบางคลาน ปี 2515
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.ชุ่ม สร้าง ตอกและไม่ตอก “ช”
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ใหญ่ วัดห้วยเขน
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์กลาง - เล็ก วัดห้วยเขน
เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน ออกวัดท้ายน�้า ปี 2515
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน ออกวัดวังจิก ปี 2515
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน ออกวัดหอไกร
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน รุ่น อ.ตะพานหิน ปี 2522
เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์เสมา ปี 2472
พระหล่อโบราญ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม หลังอุ
พระหล่อโบราญ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังอุ
เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบใหญ่ - จอบเล็ก
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิง
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน (ไม่จ�ากัดรุ่น)
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน หลังชินราช (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตาหลวงปู่ภู พิมพ์หยดน�้า เนื้อชินสนิมแดง
พระปิดตาหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก หลังเบี้ย - หลังกระต่าย
เหรียญหลวงปู่ภู หางแมงป่อง
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเตียง รุ่นแรก วัดเขารูปช้าง
รูปหล่อ หลวงพ่อเงิน อ.แจ๊ะ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

- หน้า 039 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ จังหวัดพิจิตร (ยอดนิยม)19



700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.

รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่นรัดอก วัดท้ายน�้า ปี 2509
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน�้า ปี 2515
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน�้า ปี 2515
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2516
พระเนื้อผงหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2516
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ วัดท้ายน�้า ปี 2526
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นฝังลูกนิมิต ปี 2526 วัดท่าบัว
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นหนึ่ง วัดบ้านน้อย ปี 2527
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นร่วมใจสร้างสะพาน วัดบางคลาน ปี 2528
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตก วัดคงคาราม ปี 2528
พระผงของขวัญหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน�้า ปี 2528
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นด�ารงสุข วัดท้ายน�้า ปี 2530
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่น สปจ.30 วัดท้ายน�้า ปี 2530
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฉลองสะพาน วัดท้ายน�้า ปี 2531
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฟ้าค�ารณ วัดคงคาราม ปี 2534
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเทพประทาน วัดท้ายน�้า ปี 2535
หลวงพ่อเงิน รุ่นเฟริ์ธ วัดบางคลาน ปี 2537
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นพิมพ์ขี้ตาแข้งตุ่ม วัดทุ่งน้อย ปี 2539
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี วัดท้ายน�้า ปี 2543
เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี วัดท้ายน�้า ปี 2543
เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี วัดท้ายน�้า ปี 2543
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างวิหาร วัดท้ายน�้า ปี 2546
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นอุลง วัดบางคลาน ปี 2550
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตาหล่อระฆัง วัดทุ่งน้อย ปี 2550
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น ๑๐๐ ปี วัดห้วยเขน ปี 2557
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินหมุน วัดทับทิม ปี 2558
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงปู่หมุน รุ่นเงินหมุน วัดทับทิม ปี 2558
หลวงพ่อเงิน รุ่นเจ้าสัว (รวยหายห่วง) วัดสากเหล็ก ปี 2560
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินมหาศาล วัดวงษ์มณีศรัทธา ปี 2560
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ วัดท้ายน�้า ปี 2561
ล็อกเก็ตหลวงพ่อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ วัดท้ายน�้า ปี 2561
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินไหลมา ปี 2561
รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่นกฐิน วัดทับทิม ปี 2561
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รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 26
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง บล็อกแตก ปี 26
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ บล็อกธรรมดา ปี 26
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก ปี 26 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ พิมพ์กรรมการ ปี 26
รูปหล่อหลวงพ่อเดิม รุ่นช้างคู่ ปี 26 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน หลังหลวงพ่อเดิม รุ่นช้างคู่ ปี 26
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินทองไหลมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2554
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินทองไหลมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2554
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินทองไหลมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2554
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินทองไหลมา พิมพ์นิยม เนื้อเงิน ปี 2554
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินทองไหลมา พิมพ์นิยม เนื้อนวโลหะ ปี 2554
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินล้าน 555 พิมพ์นิยม เนื้อเงิน ปี 2554
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินล้าน 555 พิมพ์นิยม เนื้อนวโลหะ ปี 2554
พระกริ่งหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน�้า เนื้อเงิน ปี 2556
พระกริ่งหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน�้า เนื้อนวโลหะ อุดเงิน ปี 2556
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสมโภชหลวงพ่อเงิน องค์ใหญ่ เนื้อทองผสม อุดทองค�า ปี 2558
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสมโภชหลวงพ่อเงิน องค์ใหญ่ อุดเงิน ปี 2558
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสมโภชหลวงพ่อเงิน องค์ใหญ่ อุดหัวใจเงิน ปี 2558
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2560
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ย้อนยุค เนื้อนวโลหะ ปี 2560
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2560
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินโภคทรัพย์มหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2561
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินโภคทรัพย์มหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2561
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์หน้าเหมือน รุ่นเงินโภคทรัพย์มหาเศรษฐี ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเสาร์ ๕ มหาลาภ เนื้อเงินยวง ปี 2537
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเสาร์ ๕ มหาลาภ เนื้อทองเหลือง ปี 2537
รูปหล่อพิมพ์ขี้ตา รุ่นเงินโภคทรัพย์มหาเศรษฐี ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อหลวงปู่ค�า รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 37
รูปหล่อหลวงปู่ค�า รุ่นแรก เนื้อทองผสมมวลสาร ปี 37
รูปหล่อหลวงปู่เงินปู่จั่น รุ่น จ.๔๗ เนื้อเงินผสม ปี 47
รูปหล่อหลวงปู่เงินปู่จั่น รุ่น จ.๔๗ เนื้อนวโลหะ ผสมมวลสาร ปี 47
รูปหล่อหลวงปู่เงินปู่จั่น รุ่น จ.๔๗ เนื้อทองเหลือง ผสมมวลสาร ปี 47
รูปหลวงปู่จั่น รุ่นแรก เนื้อทองผสมมวลสาร ปี 53
รูปหล่อหลวงปู่จั่น รุ่นกรรมการ เนื้อตะกั่ว ปี 53
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ ปี 37 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้ออัลปาก้า (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ A
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ B
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ C
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ D
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์คอตึง
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐานสูง
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐานเตี้ย
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม เนื้อตะกั่ว วัดหนองโพธิ์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์จอบเล็ก ด้านหลัง หลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง
เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์เสมา ปี 2470
เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์แมงกะบี้หลังแบบ - หลังเรียบ ปี 2470
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์แมงกะบี้หลังตัวหนังสือ ปี 2482
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์โค้ง ปี 2482
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์ตรง ปี 2482
เหรียญหลวงพ่อเดิมรูปไข่ พิมพ์ต้อ ปี 2482
เหรียญหลวงพ่อเดิมรูปไข่ พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2482
เหรียญหลวงพ่อเดิม - หลวงพ่อคล้าย ปี 2483
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้อ บล็อกกลาก ปั๊มห่วงในตัว
เหรียญหน้าหมวกหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ แจกที่วัดท่าฉนวน ปี 2483
เหรียญหลวงพ่อเดิมรูปไข่ เนื้อเงินลงยา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงพ่อเดิมรูปไข่ เนื้อเงินข้างไข่ปลา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถมหลังอกเลา
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ห้าเหลี่ยมนาคปรก ปี 2470
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์เปลวเทียน หน้าสั้น ปี 2483
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ปักกลด 2470
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า - เนื้อตะกั่ว
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังยันต์ใบพัด เนื้อตะกั่ว
พระกริ่งใหญ่หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว
เหรียญเปลวเทียนหลวงพ่อเดิม พิมพ์หน้ายาว ปี 2483
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อัดกระจกขนาดห้อยคอ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
แหวนลงยา - ลงถม หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
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807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.

พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์นิ้วกระดก ปี 2507
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์หูกาง ปี 2508
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2512
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อตะกั่ว ปี 2512
พระรูปหล่อโบราณ รุ่นเสาร์ 5 เนื้อเงิน ปี 2512
พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์ชุดใหญ่ - เล็ก ปี 2512
พระรูปเหมือน แผ่นปั๊ม ปี 2512
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแม่ชีกุหลาบ ปี 2513
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นผู้ใหญ่ลี ปี 2513
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นผู้การอภัย ตอกโค๊ด ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองระฆัง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองระฆัง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่ว ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบ ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเข็มกลัด ปี 2516
พระสมเด็จ หลังยันต์สิบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516
พระสมเด็จ หลังเรียบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516
พระสมเด็จ หลังเรียบ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2516
พระสมเด็จ เนื้อทองเหลือง ตัดพิเศษ ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2516
เหรียยหล่อระฆังใหญ่ ปี 2512
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507
เหรียญกลมใหญ่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507
เหรียญรูปไข่ รุ่น 2 ปี 2508
เหรียญเสมาเล็ก ครึ่งองค์ ปี 2512
เหรียญเสมาเต็มองค์ ปี 2512
เหรียญใบสาเก ปี 2512
เหรียญกลม หลังพระปิดตา ปี 2513
เหรียญมหาลาภ ปี 2516
เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2515
เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น ปี 2515
เหรียญท�าบุญสรงน�้า ปี 2517
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842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.

พระรูปหล่อรุ่นแรก เนื้อนวโลหะ, ทองเหลืองรมด�า ปี 2518
พระรูปหล่อรุ่นสอง เนื้อเงิน, นวโลหะ ปี 2518
พระรูปหล่อรุ่นสอง เนื้อทองเหลืองรมด�า พิมพ์ 2 ตรง และ 2 โค้ง ปี 2518
พระรูปหล่อรุ่นวัดโพธิ์ ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ศิษย์ชลบุรีสร้างถวาย ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2514
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514
เหรียญอายุยืนเต็มองค์ เนื้อทองค�า, เงิน ปี 2517
เหรียญอายุยืนเต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517
เหรียญอายุยืนเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517
เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2517
เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517
เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517
เหรียญขวัญถุง รุ่นแรก สีหน้า - สีหลัง ปี 2517
พระปรกใบมะขาม ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2517
เหรียญมหาลาภ เนื้อเงิน, อัลปาก้า ปี 2518
เหรียญมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2518
เหรียญมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518
เหรียญหลังพญานาค ปี 2518
เหรียญจตุรพิธพรชัย ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญกนกข้าง ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพรหมวิหารธรรม ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหน้าแก่, หน้าอรหันต์ ปี 2519
เหรียญเกลียวเชือก ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหน้าหนุ่ม หลังปิดตา ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญโภคทรัพย์ ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญยันต์ดวง ราชาฤกษ์ ปี 2519
เหรียญสองอาจารย์ ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญขวัญถุง มีหู, ไม่มีหู ปี 2518
เหรียญขวัญถุง มั่งมี ศรีสุข ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงรูปเหมือน ชานหมาก ปี 2514
พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ฐานติ่ง, ปรกโพธิ์ ปี 2514
พระสมเด็จ ปี 2516
พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน ปี 2518
พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน รุ่นผูกพัทธสีมา ปี 2519
แหวน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515
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878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.

พระรูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2515
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นหลังตรงแขนบั้ง ปี 2524
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นหลังตรง ปี 2524
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อเงิน ปี 2531
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี 2531
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2531
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อตะกั่ว ปี 2531
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นศาลเจ้าพ่อดาบทอง ปี 2530
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นหน้าแมว ปี 2531
พระรูปหล่อ รุ่นสร้างโรงครัว ปี 2528
พระรูปหล่อ รุ่นหลังเตารีด ปี 2530
พระรูปหล่อ รุ่นฉลองมณฑป 6 รอบ ปี 2532
พระกริ่ง รุ่นสร้างมณฑป ปี 2531
พระชัยวัฒน์ รุ่นสร้างมณฑป ปี 2531
เหรียญรุ่นแรก พิมพ์สระอิ 2 ตัว ปี 2508
เหรียญทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกจิกใหญ่) ปี 2513
เหรียญทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกจิกเล็ก) ปี 2513
เหรียญกลมหลังยันต์เสาร์ห้า ปี 2513
เหรียญกลมพิเศษ ปี 2513
เหรียญสิวลีมหาลาภ ปี 2513
เหรียญกฐินสามัคคี 5 รอบ ปี 2520
เหรียญ รุ่นสร้างอนามัย ต.จันเสน ปี 2525
เหรียญแจกทาน ปี 2528
เหรียญฉลองศาลเจ้าพ่อดาบทอง ปี 2530
เหรียญรูปไข่ รุ่นมณฑป ปี 2531
เหรียญเสมา รุ่นมณฑป ปี 2531
เหรียญรุ่น 6 หลังยันต์นะ, หลังยันต์เจดีย์ ปี 2531
พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2527
พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นเจริญทรัพย์ ปี 2530
พระนาคปรกใบมะขาม หลังยันต์ ปี 2531
พระผงสมเด็จ รุ่นแรก ปี 2515
พระผงสมเด็จ หลังระฆัง ปี 2526
พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2515
พระปิดตา รุ่น 2 ปี 2522
ล็อกเก็ต (ไม่จ�ากัดรุ่น)

- หน้า 045 -

โต๊ะที่
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913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.

พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง
พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม
พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น
พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ฟ้า
พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ต๊อก
พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น
พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ทรงเครื่อง
พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ไม่ทรงเครื่อง
พระพิมพ์ยันต์แถวเดียว (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น
พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน
พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก
พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ลึก
พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ตื้น
พระพิมพ์ทรงครุฑปีกแข็ง
พระพิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวชั้นเดียว
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 7 จุด
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 8 จุด
พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวโค้ง
พระพิมพ์ทรงเม่น เล็ก
พระพิมพ์ทรงเม่น หัวกลับ
พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิชัย
พระพิมพ์ทรงนก ปางสมาธิ บัวเม็ด
พระพิมพ์ทรงนก ฐานสามชั้น
พระพิมพ์ทรงนก ฐานสายบัว - บัวฟันปลา
พระพิมพ์ทรงปลาจีน
พระพิมพ์ทรงปลากัด
พระพิมพ์ทรงปลาหมอ
พระพิมพ์ทรงปลาหมู
พระพิมพ์ทรงโบราณ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระเนื้อผงพุทธคุณ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ผงลูกอม
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948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.

พระกริ่งชินบัญชร
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร
พระสังกัจจายน์ชินบัญชร
พระปิดตาชินบัญชร (ปุ้มปุ๋ย)
พระผงโสฬสมหาพรหม ปี 2503
สมเด็จชินบัญชร
พระสมเด็จวัดไร่วารี
พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก บล็อกแรก
พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก บล็อกสอง
พระผงพรายกุมาร (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก ปี 2508
พระปิดตา เนื้อผงฝังทับทิม
พระปิดตา หลังรูปเหมือน
พระปิดตาข้าวตอกแตก
พระรูปหล่อรุ่นไตรมาส
เหรียญห่วงเชื่อม 8 รอบ
เหรียญหล่อฉลุ 8 รอบ
เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อทองแดง, นวโลหะ
เหรียญเจริญพรบน, ล่าง
เหรียญนาคปรก 8 รอบ
เหรียญนาคปรกไตรมาส
พระนาคปรกใบมะขาม (องค์จ้อย)
เหรียญบาตรน�้ามนต์
เหรียญสมเด็จศรีราชา พิมพ์นั่งพาน
เหรียญสมเด็จศรีราชา พิมพ์หยดน�้า
เหรียญน�้าเต้าหลังนูน ปี 2516
เหรียญกลมพระพุทธโสธร
เหรียญกลมเล็ก ออกวัดโพธิ์สัมพันธ์
เหรีญญพระพุทธโสธร วัดส�าเภาทอง
เหรีญญอรหันต์ วัดแม่น�้าคู้
เหรียยกรมหลวงชุทพร รุ่นนาวิกโยธินสร้าง
พระกริ่งพระเจ้าตากสิน ปี 2518
ตะกรุดโทน ตอกโค๊ต เลข 3
หนุมาน ก้นอุดผงพรายกุมาร
แหนบก้านยาว, สั้น
ลูกอมผงพรายกุมาร
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985.
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1002.
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1008.

1009.

1010.

1011.
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1014.

1015.

1016.

1017.

1018.

1019.

พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลางลึก ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดใหญ่ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดเล็ก ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยน�้าใหญ่ - เล็ก ปี 2502
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505
พระกริ่งพระองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2505
พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน (เบตง) เนื้อนวโลหะ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อนวโลหะ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อโลหะผสม ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด เนื้อเหลือง ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด (เข่าตุ่ม) พิมพ์นิยม ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “B” หัวมน ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “C” หัวมน ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั๊มซ�้า ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั๊มซ�้า - ไม่ปั๊มซ�้า ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก “แข้งขีด” (หน้าอาปาเช่) ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก (หน้าอาปาเช่) ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่ - หน้าเชิด ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็น ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาใหญ่ ปี 2502
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาเล็ก ปี 2502
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า (พิมพ์นิยม) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล (ผ่าปาก) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล (ไม่ผ่าปาก) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509
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1051.
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1054.

พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “ตัว ท” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ตัว ท” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “เสาอากาศ - สายฝน” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ว. มีจุด” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์ใหญ่ปั๊มหลังหนังสือ ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์กลางปั๊มหลังหนังสือ ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “มีหู” ปี 2506
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “หน้าจีน” ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “กะไหล่ทอง” ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกสามขดใน “กิ่งไผ่” ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกสองจุด ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกหน้าผากสองเส้นประคดขาด ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา บล็อกช้างปล้อง, พ. ขีด, หน้าผากสามเส้นครึ่ง อัลปาก้า ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น�้าเต้า “หน้าแก่” ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น�้าเต้า “หน้าหนุ่ม” ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่ - เล็ก แจกปีนัง ปี2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังหนังสือ 5 แถว” ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง (หน้าผาก 3 เส้น, 4 เส้น, หนังสือเลยหู) เนื้ออัลปาก้า ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุน ๑” ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี2509
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี2511
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “หน้าเลื่อนหลังเจดีย์” เนื้ออัลปาก้า ปี 2511
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1088.
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เหรียญวัดนางเหลียว ปี 2514
พระผงรูปเหมือนพิมพ์ระฆัง ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515
เหรียญกลมรูปเหมือน ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515
เหรียญระฆัง สิริมงคล เสาร์ห้า ปี 2516
พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ศิริราช ปี 2517
พรผงมงคลเกษม 1 ปี 2517
พระผงไตรเกษม (มงคลเกษม 2) ปี 2517
พระปรกใบมะขาม หลังลายเซ็น รุ่นแรก ปี 2517
เหรียญนวรัตน์ ปี 2517
เหรียญแตงโม ปี 2517
เหรียญวัดพลับพลา ปี 2517
เหรียญกลมรูปเหมือน รุ่นศาลากลาง ปี 2517
เหรียญกลมพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ รุ่นศาลากลาง ปี 2517
เหรียญกองพันล�าปาง ปี 2517
เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวีละ ปี 2518
เหรียญกองพันเชียงราย ปี 2518
เหรียญ มทบ. 7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปี 2518
เหรียญกิ่งไผ่ เนื้อทองค�า, เนื้อเงิน ปี 2518
เหรียญกิ่งไผ่ เนื้อทองแดง ปี 2518
พระกริ่งอวโลกิเตศวร ปี 2518
พระกริ่งอวโลกิเตศวร (ไม่จ�ากัดรุ่น, ยกเว้นรุ่นแรก)
พระรูปหล่อก้นหนู - ก้นดอกจันทร์ ปี 2518
พระปิดตามหาอุตม์ ปี 2518
พระปิดตาสารพัดดี ปี 2518
พระปิดตามหาโชค ปี 2518
พระปิดตามหาลาภ ปี 2518
เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองค�า, เนื้อเงิน ปี 2523
เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2523
เหรียญกลมรูปเหมือน ที่ระลึก 6 รอบ ปี 2526
พระรูปหล่อลอยองค์ ที่ระลึก 6 รอบ ปี 2526
เหรียญเจ้าสัว รุ่นแรก ปี 2535
เหรียญรูปเหมือน รุ่นหน่วยรบ ร.17 พัน 2 (กองพันล�าปาง 2) ปี 2536
เหรียญระฆัง รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ (หลังมังกร) ปี 2536
เหรียญนั่งพาน รุ่นเมตตามหาบารมี (3 ม.ค.) ปี 2537
เหรียญรูปเหมือน ที่ระลึก 7 รอบ ปี 2538
เหรียญแจกทาน ปี 2538
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1103.
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1111.
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1125.

1126.

1127.

1128.

1129.

พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน
พระศรีศาสดา - พระพุทธชินสีห์ กรุวัดใหญ่ เนื้อเงิน
พระนางวัดใหญ่ กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน, ดิน
พระยอดอัฏฐารส กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเขียว
พระชินราชใบเสมา เนื้อชินเขียว
พระพุทธชินราช เนื้อสัมฤทธิ์
พระสามนาง กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน, ดิน
พระท่ามะปราง กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน
พระพุทธชินราชใบมะยม กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน
พระกรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระพุทธชินราช พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ)
พระนางพญา พิมพ์มีหู กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ)
พระนางพญา พิมพ์ไม่มีหู กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ)
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤาษีหลังนาง
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤาษีเปลวเพลิง หลังนาง
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ทรงชฎา หลังนาง
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นางสองหน้า
พระกรุวัดจุฬามณี (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระลีลา กรุวัดสุดสวาท เนื้อชินเงิน, สนิมแดง
พระลีลา กรุวัดวังหิน เนื้อชินเงิน, ดิน
พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน, ดิน
พระซุ้มเรือนแก้ว (ซุ้มต�าลึง) กรุวัดอรัญญิก เนื้อชินเงิน, ดิน
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดอรัญญิก เนื้อชินเงิน, ดิน
พระร่วงเปิดโลก กรุวัดอรัญญิก เนื้อชินเงิน
พระสามนาง กรุวัดอรัญญิก เนื้อดิน
พระนางพญา กรุวัดอรัญญิก เนื้อชินเงิน
พระยอดโถ กรุวัดอรัญญิก เนื้อดิน
พระพุทธชินราช กรุสมอแดง เนื้อชินเงิน, สนิมแดง
พระท่ามะปราง กรุวัดท่ามะปราง เนื้อชินเงิน, ดิน
พระท่ามะปราง กรุวัดเจดีย์ยอดทอง เนื้อชินเงิน, ดิน
พระท่ามะปราง กรุวัดเจดีย์ยอดทอง เนื้อดิน
พระท่ามะปราง กรุวัดสะตือ เนื้อดิน
พระท่ามะปราง เนื้อชินเงิน (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระยอดขุนพล กรุวัดวังมะสระ เนื้อดิน
พระนางพญา กรุวัดวังมะสระ เนื้อดิน
พระท่ามะปราง กรุวัดตายม เนื้อชิน
พระชินราชใบเสมา วัดยาง เนื้อชินเงิน, สนิมแดง

- หน้า 051 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ จังหวัดพิษณุโลก ชุดที่ 1 (ทั่วไป)31



1130.

1131.

1132.

1133.

1134.

1135.

1136.

1137.

1138.

1139.

1140.

1141.

1142.

1143.

1144.

1145.

1146.

1147.

1148.

1149.

1150.

1151.

1152.

1153.

1154.

1155.

1156.

1157.

1158.

1159.

1160.

1161.

1162.

1163.

เหรียญพระพุทธชินราช การแสดงพิษณุโลก ปี 2459 (ไถนา)
เหรียญพระพุทธชินราช การแสดงกสิกรรม ปี 2459-2460
เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์อกเลา ปี 2460
เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์หลังหนังสือ สามแถว ปี 2460
เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์หลังหนังสือ ห้าแถว ปี 2460
เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์เสมา ปี 2476-2480
เหรียญพระพุทธชินราช กรรมการจัดงานสมโภช ปี 2490-2492
เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์เสมาเล็ก ปี 2495
เหรียญพระพุทธชินราช หลังพานพระศรี ปี 2496
เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์เสมา ปี 2505
พระกริ่งนเรศวร พิมพ์สังฆาฏิ เขี้ยวตะขาบ ปี 2507
พระกริ่งนเรศวร พิมพ์สังฆาฏิ หางปลาทู ปี 2507
พระกริ่งนเรศวร พิมพ์เล็ก (ปั้ม) ปี 2507
พระกริ่งนเรศวร พิมพ์พระพุทธอุ้มบาตร ปี 2507
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ ปี 2515
พระชัยวัฒน์นเรศวรวังจันทร์ ปี 2515
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาจักรพรรดิ ปี 2515
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรรมการ ปี 2515
รูปหล่อพระพุทธชินราชมหาจักรพรรดิ ปี 2515
พระพุทธชินราชใบเสมา บล็อกลึก เนื้อนวโลหะ ปี 2515
พระพุทธชินราชใบเสมา บล็อกตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2515
พระพุทธชินราชใบเสมา บล็อกหลังแบบ เนื้อนวโลหะ ปี 2515
พระยอดอัฏฐารส เนื้อนวโลหะ ปี 2515
เหรียญพระพุทธชินราช มหาราช (มั่นในธรรม) ปี 2515
เข็มกลัดเน็กไท พระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ ปี 2515
เหรียญพระพุทธชินราช พระฤกษ์พระราชทาน พิธีจักรพรรดิ ปี 2515
พระชุดไตรภาคี พิธีจักรพรรดิ ปี 2515
พระชุดยอดขุนพล พิธีจักรพรรดิ ปี 2515
พระพุทธชินราชใบเสมา หลังธรรมจักร เนื้อตะกั่ว ปี 2515
พระพุทธชินสีห์ หลังธรรมจักร เนื้อตะกั่ว ปี 2515
พระนางพญา หลังธรรมจักร เนื้อตะกั่ว ปี 2515
พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อผงว่าน ปี 2515
พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อดิน ปี 2515
พระพุทธชินราช พุทธสมาคมพิษณุโลก เนื้อดิน ปี 2515
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1164.

1165.

1166.

1167.

1168.

1169.

1170.

1171.

1172.

1173.

1174.

1175.

1176.

1177.

1178.

1179.

1180.

1181.

1182.

1183.

1184.

1185.

1186.

1187.

1188.

1189.

1190.

1191.

1192.

1193.

1194.

1195.

1196.

1197.

1198.

1199.

รูปหล่อพระพุทธชินราช รุ่นหลวงพรหมโยธี ปี 2495
รูปหล่อพระพุทธชินราช พิมพ์ก้นพาพระศรี, ก้นยันต์ ปี 2505
เหรียญก�าแพงนิ้ว ปี 2507
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศอิสรภาพ ปี 2507
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผด็จศึก ปี 2507
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โภคทรัพย์ ปี 2507
แหวนพระพุทธชินราช ปี 2507
แหวน - แหนบ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2507
เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์เสมา ปี 2511 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งพระพุทธชินราช ภ.ป.ร. ปี 2517
พระกริ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2517
พระกริ่งสมเด็จพระเอกาทศรถ ปี 2517
เหรียญพระพุทธชินราช - ในหลวงทรงผนวช ปี 2517
เหรียญพระพุทธชินราช ภ.ป.ร. ปี 2517
เหรียญในหลวงทรงผนวช ภ.ป.ร. ปี 2517
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - สมเด็จพระเอกาทศรถ ปี 2517
พระกริ่งพระพุทธชินราช พระมาลาเบี่ยง พิมพ์ใหญ่ ปี 2520
พระกริ่งพระพุทธชินราช พระมาลาเบี่ยง พิมพ์เล็ก ปี 2520
เหรียญพระพุทธชินราช พระมาลาเบี่ยง ปี 2520
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก ปี 2522
พระชัยวัฒน์นเรศวรเผด็จศึก ปี 2522
พระยอดธงนเรศวรเผด็จศึก ปี 2522
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช ปี 2522
เหรียญหล่อล้อแม็กซ์นเรศวรเผด็จศึก ปี 2522
รูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2522
พระกริ่งนเรศวร 400 ปี ครองราชย์ ปี 2533 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์นเรศวร 400 ปี ครองราชย์ ปี 2533 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระพุทธชินราช 400 ปี ครองราชย์ เนื้อเงิน ปี 2533
เหรียญพระพุทธชินราช 400 ปี ครองราชย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2533
เหรียญพระพุทธชินราช 400 ปี ครองราชย์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2533
เหรียญพระพุทธชินราช หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยืนหล่ังน�้าทักษิโณทก 111 ป ี  
เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญพระพุทธชินราช หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยืนหล่ังน�้าทักษิโณทก 111 ป ี  
เนื้ออัลปาก้า, ทองแดง
เหรียญพระลีลา วัดจุฬามณี ปี 2511
พระลีลา วัดจุฬามณี เนื้อว่าน หน้าทองค�า, เงิน ปี 2511
พระนางพญา วัดจุฬามณี เนื้อว่าน หน้าทองค�า, เงิน ปี 2511
แหนบหลวงพ่อเพชร หลังเข็มกลัด วัดจุฬามณี ปี 2511
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1200.

1201.

1202.

1203.

1204.

1205.

1206.

1207.

1208.

1209.

1210.

1211.

1212.

1213.

1214.

1215.

1216.

1217.

1218.

1219.

1220.

1221.

1222.

1223.

1224.

1225.

1226.

1227.

1228.

1229.

1230.

1231.

1232.

1233.

1234.

1235.

พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว (พิมพ์ A) มีโค๊ต ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว มีโค๊ต ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น (หน้าเสาร์ 5) มีโค๊ต ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น มีโค๊ต ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด มีโค๊ต ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวไม่ขีด มีโค๊ต ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์แต่งเก่า มีโค๊ต ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ มีโค๊ต ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ ไม่มีโค๊ต ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน ปี 2485 (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่มีโค๊ต)
เหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีน บล็อกสระอะจุด ปี 2485
เหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีน บล็อกสระอิขีด ปี 2485
พระนางพญาหน้าบาก อ.ถนอม วัดนางพญา พิมพ์ใหญ่ ปี 2496
พระนางพญาหน้าบาก อ.ถนอม วัดนางพญา พิมพ์กลาง ปี 2496
พระนางพญาหน้าบาก อ.ถนอม วัดนางพญา พิมพ์เล็ก ปี 2496
พระพุทธชินราช อ.ถนอม วัดนางพญา เนื้อดิน ลงรักปิดทอง ปี 2496
พระประจ�าวันเกิด อ.ถนอม วัดนางพญา ปี 2496
พระนางพญา อ.ถนอม วัดนางพญา เนื้อทองสัมฤทธิ์ ปี 2509
พระนางพญา อ.ถนอม วัดนางพญา เนื้อดิน ปี 2509
พระนางพญา อ.ถนอม วัดนางพญา เนื้อว่าน หลังยันต์มะอะอุ ปี 2509
พระนางพญา วัดนางพญา เนื้อดิน หลังยันต์ดวง พิมพ์ใหญ่ เข่าโค้ง ปี 2514
พระนางพญา วัดนางพญา เนื้อดิน หลังยันต์ดวง พิมพ์เล็ก สังฆาฏิ ปี 2514
พระกริ่งนางพญา รุ่นแรก วัดนางพญา ปี 2514
พระชัยวัฒน์นางพญา รุ่นแรก วัดนางพญา ปี 2514
พระกริ่งธรรมราชา รุ่นแรก วัดนางพญา ปี 2514
พระชัยวัฒน์ธรรมราชา รุ่นแรก วัดนางพญา ปี 2514
พระสังกัจจายน์ วัดนางพญา ปี 2514
เหรียญพระฤกษ์ รุ่นแรก วัดนางพญา ปี 2512
เหรียญพระฤกษ์ รุ่นสอง วัดนางพญา ปี 2514
เหรียญพระปางลีลา วัดนางพญา ปี 2514
เหรียญพระพุทธชินราช วัดนางพญา พิมพ์เสมา หน้าทองค�า ปี 2514
เหรียญนางพญามหาลาภ วัดนางพญา พิมพ์เสมา หน้าทองค�า ปี 2514
พระกริ่งนางพญา รุ่นสอง วัดนางพญา ปี 2519
เข็มกลัดเน็คไท พิมพ์ชินราช วัดนางพญา ปี 2514
เข็มกลัดเน็คไท พิมพ์นางพญา วัดนางพญา ปี 2514
พระท่ามะปราง ตอกเจดีย์ วัดท่ามะปราง เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2510
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1236.

1237.
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1239.

1240.

1241.
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1243.

1244.
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1246.

1247.

1248.
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1250.

1251.

1252.

1253.

1254.

1255.

1256.

1257.

1258.

1259.
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1261.
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1264.

1265.

1266.

1267.

1268.

1269.

พระกริ่งพระพุทธชินราชปฏิสังขรณ์ ก้นตอกโค๊ต ปี 2530
พระพุทธชินราชปฏิสังขรณ์ ก้นตอกโค๊ต ปี 2530
เหรียญพระพุทธชินราชปฏิสังขรณ์ ปี 2530 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระพุทธชินราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (บางทราย) ปี 2536
พระพุทธชินราชเจ้าสัว ปี 2536
เหรียญพระพุทธชินราช เพริธ์ ปี 2536
เหรียญพระพุทธชินราช เพริธ์ ปี 2537
พระกริ่งพระพุทธชินราชอินโดจีนมหาจักรพรรดิ ปี 2542
พระกริ่งนเรศวรพระองค์ด�า เนื้อทองค�า ปี 2542
พระกริ่งนเรศวรพระองค์ด�า เนื้อเงิน ปี 2542
พระกริ่งนเรศวรพระองค์ด�า เนื้อนวโลหะ ปี 2542
พระชัยวัฒน์นเรศวรพระองค์ด�า เนื้อทองค�า ปี 2542
พระชัยวัฒน์นเรศวรพระองค์ด�า เนื้อเงิน ปี 2542
พระชัยวัฒน์นเรศวรพระองค์ด�า เนื้อนวโลหะ ปี 2542
เหรียญพระพุทธชินราช พระอัฏฐารส ปี 2542
เหรียญน�้ามนต์พระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื้อเงิน ปี 2542
เหรียญน�้ามนต์พระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2542
เหรียญน�้ามนต์พระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2542
เหรียญน�้ามนต์พระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2542
เหรียญพระพุทธชินราชจักรพรรดิ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อทองค�า ปี 2542
เหรียญพระพุทธชินราชจักรพรรดิ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงิน ปี 2542
เหรียญพระพุทธชินราชจักรพรรดิ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงิน ลงยา ปี 2542
เหรียญพระพุทธชินราชจักรพรรดิ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อนวโลหะ ปี 2542
เหรียญพระพุทธชินราชจักรพรรดิ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อชุบทอง ปี 2542
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกลม เนื้อเงิน ปี 2542
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกลม เนื้อชุบทอง หน้าเงิน ปี 2542
เหรยีญพระพทุธชนิราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกลม เนือ้ทองแดง, อลัปาก้า ปี 2542
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกลม ปี 2542 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระพุทธชินราชสมพระพี่น้อง ปี 2542
พระพุทธชินราชใบเสมามหาจักรพรรดิ ปี 2542 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมหาจักรพรรดิพระองค์ด�า ปี 2542 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ ปี 2544
พระกริ่งนเรศวร 100 ปี ทภ.3 ปี 2545
ล็อกเก็ตพระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นมหาราช ปี 2555 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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1270.

1271.

1272.

1273.

1274.

1275.

1276.

1277.

1278.

1279.

1280.

1281.

1282.

1283.

1284.

1285.

1286.

1287.

1288.

1289.

1290.

1291.

1292.

1293.

1294.

1295.

1296.

1297.

1298.

1299.

1300.

1301.

1302.

1303.

1304.

1305.

พระรูปหล่อหลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว รุ่นแรก ปี 2496 (อุดเดียว)
พระรูปหล่อหลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว รุ่นแรก ปี 2496 (สองอุด)
เหรียญเสมาหลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว พิมพ์เสมาเล็ก ปี 2493 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาหลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว ปี 2509
พระผงรูปเหมือน หลังยันต์ หลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว ปี 2509
พระผงหลังยันต์ หลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ตะกรุดพวง 3 หลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว
เหรียญจาร และเครื่องรางจารลายมือ หลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว
เหรียญพระครูอนุโยคศาสนกิจ (รอด) วัดนางพญา
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก หลวงพ่อแดง ปี 2515
เหรียญรูปไข่ รุ่นสอง หลวงพ่อแดง ปี 2515
พระรูปเหมือนปั้ม หลวงพ่อขาวไชยสิทธิ์ รุ่นแรก ปี 2520
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อขาวไชยสิทธิ์ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2520
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อขาวไชยสิทธิ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520
พระเนื้อผงพระครูต่วน วัดตาปะขาวหาย พิมพ์นาคปรก (พระคง)
พระเนื้อผงพระครูต่วน วัดตาปะขาวหาย พิมพ์ปิดตา
เหรียญหลวงพ่อสิงโต วัดสกัดน�้ามัน รุ่นแรก ปี 2509
เหรียญหลวงพ่อสิงโต วัดสกัดน�้ามัน พิมพ์เสมา ปี 2510
เหรียญหลวงพ่อหลาบ วัดมะตูม รุ่นแรก ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อสุเทพ หลังพระพุทธชินราช วัดแสงดาว รุ่นแรก
ล็อกเกตหลวงพ่อสุเทพ หลังยันต์ พิมพ์สี่เหลี่ยม
เหรียญหลวงพ่อตุ๊เจ้าป่า รุ่นแรก ปี 2518
เหรียญหลวงพ่อนิยม วัดคูหาสวรรค์ รุ่นแรก ปี 2518
เหรียญหลวงพ่อด�า วัดบางพะยอม ปี 2516
รูปหล่อหลวงปู่อ่อน วัดเนินมะเกลือ รุ่นสปรินเตอร์
รูปหล่อหลวงปู่อ่อน วัดเนินมะเกลือ รุ่น ว.กระจาย
เหรียญหล่อหลวงปู่อ่อน วัดเนินมะเกลือ รุ่นปลดหนี้ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปหล่อหลวงปู่หล้า รุ่นไตรมาส
เหรียญชินราชสี่เหลี่ยม หลังหลวงปู่หล้าครึ่งองค์
เหรียญหันข้างหลวงปู่หล้า (เหรียญตกต้นตาล) เนื้อทองแดงรมด�า ปี 37
เหรียญสาลิกามหาลาภ หลังสาลิกาตัวเดียว เนื้อทองเหลือง ปี 39
เหรียญพัดยศ หลังสาลิกาตัวเดียว (เหรียญกงจักร) ปี 49
เหรียญพระนเรศวรอุ้มไก่ ปี 49 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ วัดท่ามะปราง ปี 12
เหรียญกลมกะไหล่ทอง วัดท่ามะปราง ปี 12
เหรียญพระพุทธชินราชข้าวหลามตัด วัดท่ามะปราง ปี 16
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1306.

1307.

1308.

1309.

1310.

1311.

1312.

1313.

1314.

1315.

1316.

1317.

1318.

1319.

1320.

1321.

1322.

1323.

1324.

1325.

1326.

1327.

1328.

1329.

1330.

1331.

1332.

1333.

1334.

1335.

1336.

1337.

1338.

1339.

1340.

รูปหล่อหลวงพ่อสงวน วัดบึงล�า รุ่นแรก
้เหรียญจอบหลวงพ่อสงวน วัดบึงล�า รุ่นแรก
สมเด็จหลวงพ่อสงวน วัดบึงล�า รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อปั้น วัดเนินกลุ่ม ปี 98
เหรียญหลวงพ่อปั้น วัดเนินกลุ่ม ปี 17
เหรียญหลวงพ่อปั้น วัดเนินกลุ่ม ปี 23
รูปหล่อหลวงพ่อปั้น วัดเนินกลุ่ม ปี 23
รูปหล่อหลวงพ่อยม วัดตายม รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อยม วัดตายม รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อยม วัดตายม รุ่นสอง
แหวน เหรียญหลวงพ่อยม วัดตายม
เหรียญหลวงพ่อเทศ วัดสนามคลี ปี 99
เหรียญหลวงพ่อเทศ วัดสนามคลี ปี 10
เหรียญหลวงพ่อวัดสายสมัน ปี 16
เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดเนินกลุ่มเหนือ ปี 17
เหรียญหน้ายิ้ม หลวงพ่อทองอินทร์ วัดไผ่หลง รุ่นแรก
เหรียญหน้าหนุ่ม หลวงพ่อทองอินทร์ วัดไผ่หลง รุ่นแรก
รูปเหมือนปั๊มเล็ก หลวงพ่อทองอินทร์ วัดไผ่หลง รุ่นแรก
รูปเหมือนปั๊มใหญ่ หลวงพ่อทองอินทร์ วัดไผ่หลง รุ่นแรก
เหรียญอาร์ม หลวงพ่อทองอินทร์ หลังพระพุทธชิน วัดไผ่หลง ปี 12
เหรียญหลวงพ่อทองอินทร์ วัดไผ่หลง รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
รูปถ่ายหลวงพ่อทองอินทร์ วัดไผ่หลง
แหนบ - แหวน หลวงพ่อทองอินทร์ วัดไผ่หลง
เหรียญหลวงพ่อเดช - หลวงพ่อยัง วัดบ้านใหม่
เหรียญหลวงพ่อทั่ง - หลวงพ่อเทียน วัดท่าโรง ตะวันออก
เหรียญชินราชจักรพรรดิ วัดบางทราย เนื้อทองค�า ปี 36
เหรียญชินราชจักรพรรดิ วัดบางทราย เนื้อเงิน ปี 36
เหรียญชินราชจักรพรรดิ วัดบางทราย เนื้อนวโลหะ ปี 36
เหรียญชินราชจักรพรรดิ วัดบางทราย เนื้อกะไหล่ทอง ปี 36
เหรียญอาจารย์แดง วัดบางทราย รุ่นแรก
รูปหล่ออาจารย์แดง วัดบางทราย รุ่นแรก
เหรียญชินราช วัดบางทราย ปี 16
เหรียญชินราช หล่อโบราณ วัดงิ้วงาม พิมพ์เสมา
เหรียญชินราช หล่อโบราณ วัดงิ้วงาม พิมพ์สามเหลี่ยม
แผ่นปั้มอกเลา วัดงิ้วงาม เนื้อฝาบาตร
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1345.
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1347.
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1349.
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1351.

1352.

1353.

1354.

1355.

1356.

1357.

1358.

1359.

1360.

1361.

1362.

1363.

1364.

1365.

1366.

1367.

1368.

1369.

1370.

1371.

1372.

1373.

1374.

1375.

พระรูปหล่อหลวงพ่อหรั่ง รุ่นแรก วัดสามเรือน พิมพ์มือตะแกง กะไหล่ทอง ปี 2515
พระรูปหล่อหลวงพ่อหรั่ง รุ่นแรก วัดสามเรือน พิมพ์มือตะแกง, มือขีด ปี 2515
พระรูปหล่อหลวงพ่อหรั่ง รุ่นแรก วัดสามเรือน พิมพ์มือขีด กะไหล่ทอง ปี 2515
พระรูปหล่อหลวงพ่อหรั่ง รุ่นสอง วัดสามเรือน พิมพ์ใหญ่ ปี 2524
พระรูปหล่อหลวงพ่อหรั่ง รุ่นสอง วัดสามเรือน พิมพ์เล็ก ปี 2524
พระรูปหล่อหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน ปี 2526
พระรูปหล่อหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน เนื้อเงิน ปี 2529
พระรูปหล่อหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน ซุ้มเรือนแก้ว ปี 2529
เหรียญรูปไข่ลงยา หลวงพ่อหรั่ง รุ่นแรก วัดสามเรือน (กรรมการ) ปี 2503
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อหรั่ง รุ่นแรก วัดสามเรือน ปี 2503
เหรียญอาร์มหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน เนื้อเงิน ปี 2516
เหรียญเสมาหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน เนื้อเงิน ปี 2516
เหรียญเสมาหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน เนื้อทองแดง รมด�า ปี 2516
เหรียญเสมาหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน เนื้อทองแดง ไม่รมด�า ปี 2516
เหรียญเสมาหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน เนื้อทองแดง ปี 2521
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อหรั่ง ออกวัดท่าหมื่นราม เนื้อทองแดง ปี 2522
เหรียญรูปไข่ลงยา หลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน (กรรมการ) ปี 2526
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน เนื้ออัลปาก้า ปี 2526
เหรียญเสมาหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน เนื้อทองแดง ปี 2526
เหรียญแผ่นปั๊มใบโพธิ์ หลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน ปี 2526
เหรียญหลวงหลวงพ่อหรั่ง พิมพ์จอบ รุ่นแรก วัดสามเรือน ปี 2524
เหรียญหลวงหลวงพ่อหรั่ง พิมพ์จอบ รุ่นสอง วัดสามเรือน ปี 2529
เหรียญหลวงหลวงพ่อหรั่ง พิมพ์จอบ รุ่นสาม วัดสามเรือน ปี 2532
รูปถ่ายหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน รูปอัดกระจกขาว, ด�า
รูปถ่ายหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน หลังแผ่นปั๊มยันต์ใบพัด
รูปถ่ายหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน หลังตะกรุดสามกษัตริย์
ล็อกเกตหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน ปี 2526 (ไม่จ�ากัดขนาด)
แหนบหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน (ไม่จ�ากัดรุ่น)
เข็มกลัดหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน (ไม่จ�ากัดรุ่น)
โล่กรรมการ หลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน รุ่นแรก
พระนางพญา หลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน รุ่นแรก เนื้อดิน
แหวนหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน (ไม่จ�ากัดรุ่น, ไม่จ�ากัดปี)
พระเนื้อผงสมเด็จหลังเงาหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน
พระเนื้อผงชินราชหลังหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน พิมพ์สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม
ผ้ายันต์ชาย ธงหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน 
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พระพิมพ์สิงห์ป้อนเหยื่อ รุ่นแรก (ฝักไม้ด�า) วัดสุนทรประดิษฐ์
พระสมเด็จบางระก�า รุ่นแรก (ฝักไม้ขาว) วัดสุนทรประดิษฐ์
พระยอดขุนพล เนื้อชิน กรุชุมแสงสงคราม
เหรียญหล่อหลวงพ่ออินทร์ รุ่นแรก ออกวัดกรับพวง
รูปถ่ายอัดกระจกเลี่ยมเงิน พระครูพุทธิสุนทร (หรุ่น)
เหรียญพระครูพุทธิสุนทร (หรุ่น) วัดสุนทรประดิษฐ์ ปี 2500
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นแรก (อุนูน)
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นสอง (อุจม ฐานบัว)
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นสอง (อุจมนั่งเพชรกลับ)
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นสอง พิมพ์ต้อ (อุจม)
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นสอง (อุลอย)
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นสาม (อุจมฐานสูง)
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นสาม (อุจมฐานเตี้ย)
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นแรก (วอหยัก เอตรง)
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นแรก (วอตรง เอตรง)
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นแรก (วอหยัก เองอ)
รูปถ่ายอัดกระจก หลวงพ่อทรัพย์ ปี 2501
รูปถ่ายอัดกระจก หลวงพ่อทรัพย์ พิมพ์นั่งเสื่อน�้ามัน
รูปถ่ายอัดกระจก หลวงพ่อทรัพย์ พิมพ์มีตาลปัด
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นสร้างวิหาร ปี 2522
เหรียญเต่าหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นสร้างวิหาร ปี 2522
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ ลงยา รุ่นสร้างวิหาร ปี 2522
หลวงพ่อทรัพย์ เนื้อดินเผา ออกวัดพันเสา ปี 2526
เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อทรัพย์ ปี 2536
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นซุ้มประตู
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นซุ้มประตู
ล็อกเก็ตหลวงพ่อทรัพย์ ปี 2544
หลวงพ่อทรัพย์ เนื้อกระเบื้อง หลังคาโบสถ์
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นทรัพย์ไหลมา
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ ปี 2555
รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ ปี 2555
พระสมเด็จพิมพ์สี่เหลี่ยม หลวงพ่อมาก วัดบางแก้ว เนื้อดินเจ็ดป่าช้า หลังยันต์
พระสมเด็จพิมพ์สามเหลี่ยม หลวงพ่อมาก วัดบางแก้ว เนื้อดินเจ็ดป่าช้า หลังยันต์
รูปหล่อหลวงพ่อมาก รุ่นแรก วัดบางแก้ว ปี 2514
เหรียญเสมาหลวงพ่อมาก รุ่นแรก วัดบางแก้ว ปี 2514
เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์บก วัดหนองหลวง
ล็อกเก็ต ทรัพย์มาก
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พระพิมพ์สิงห์ป้อนเหยื่อ วัดสุนทรประดิษฐ์ (ผงเก่าผสมว่าน แร่) ปี 2512
พระพิมพ์นางพญาหน้าทอง (รุ่นพระบิน) อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
พระพิมพ์นางวัดจุฬาหน้าทอง (รุ่นพระบิน) อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
พระพิมพ์พุทธชินราชหน้าทอง (รุ่นพระบิน) อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
พระพิมพ์สิงห์ป้อนเหยื่อ (รุ่นพระบิน) อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
พระพิมพ์สมเด็จบางระก�า (รุ่นพระบิน) อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
พระพิมพ์สิงห์ป้อนเหยื่อ วัดสุนทรประดิษฐ์ ปี 2534
พระสมเด็จบางระก�า (ฝักไม้ขาว) วัดสุนทรประดิษฐ์ ปี 2534
เหรียญหล่อฉีดหลวงพ่ออินทร์ วัดสุนทรประดิษฐ์ ปี 2525
พระกริ่งหลวงอินทร์ วัดสุนทรประดิษฐ์ ปี 2534 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อหลวงพ่ออินทร์ วัดสุนทรประดิษฐ์ ปี 2534
เหรียญหายห่วง หลวงพ่ออินทร์ วัดสุนทรประดิษฐ์ ปี 2534
เหรียญพระพุทธชินราช อกเลา วัดสุนทรประดิษฐ์ ปี 2534
เหรียญหล่อรุ่นแรก พิมพ์จอบ หลวงพ่อขาว วัดหนองพะยอม
พระพิมพ์ลีลา ทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อคูณ
พระพิมพ์พระประธาน ฐานผ้าทิพย์ หลวงพ่อคูณ
พระพิมพ์สมเด็จห้าชั้น หลวงพ่อคูณ
พระพิมพ์สมเด็จหกเหลี่ยม ฐานหมอน หลวงพ่อคูณ
พระพิมพ์พรายคู่ หลวงพ่อคูณ
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคูณ พิมพ์แอปเปิล ปี 2517
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อคูณ วัดบ้านดง
เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์ถาวร หลังหลวงพ่อชินราช
เหรียญอาร์มรุ่นแรก หลวงปู่เอี่ยม วัดหนองอ้อ
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญจันทร์ ออกวัดถ�้าทราย
เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อบุญจันทร์ ออกวัดในห้วย
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแขก
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อแขก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
รูปหล่อรุ่นสอง หลวงพ่อแขก
เหรียญทรัพย์ คูณ มาก ปี 2534
ล็อกเกต รุ่นแรก อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
ปิดตาเนื้อผง อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
รูปหล่อรุ่นแรก อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
เหรียญรุ่นแรก อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
ล็อกเกตมหานิยม อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญสมปรารถนา อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
เหรียญปั้มเจ้าสัว หลวงพ่ออินทร์ รุ่นแรก ปี 2559
เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่ออินทร์ รุ่นแรก ปี 2559
ดอกไม้สวรรค์ อาจารย์ไสว

- หน้า 060 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ อ.บางระก�า จ.พษิณุโลก ชุดที ่2 (ทัว่ไป)40



1451.

1452.

1453.

1454.

1455.

1456.

1457.

1458.

1459.

1460.

1461.

1462.

1463.

1464.

1465.

1466.

1467.

1468.

1469.

1470.

1471.

1472.

1473.

1474.

1475.

1476.

1477.

1478.

1479.

1480.

1481.

1482.

1483.

1484.

1485.

1486.

1487.

เหรียญหลวงพ่อเรือง วัดบ้านดง (ไม่มีรุ่น)
เหรียญหลวงพ่อเรือง วัดบ้านดง รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อเรือง วัดบ้านดง
เหรียญหลวงพ่อพัด งานผูกพัทธสีมา วัดชาติตระการ
พระผงหลวงพ่อพัด งานผูกพัทธสีมา วัดชาติตระการ พิมพ์สี่เหลี่ยม
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม
พระกริ่งปวเรศสมบูรณ์ธรรม วัดป่าสมบูรณ์ธรรม รุ่นแรก
เหรียญบาตรน�้ามนต์ปวเรศสมบูรณ์ธรรม วัดป่าสมบูรณ์ธรรม รุ่นแรก
เหรียญพระพุทธชินราช สร้างถังน�้ามัน และท�าบุญอายุ 70 ปี วัดป่าสมบูรณ์ธรรม
เหรียญหล่อพระสิวรี ที่ระลึกหลวงพ่อสมบูรณ์ พรรษา 2560
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดหน้าพระธาตุ
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อกล�่า วัดหน้าพระธาตุ
พระบูชาหลวงพ่อเพชร วัดหน้าพระธาตุ
เหรียญรุ่นแรก พ่อขุนบาง หลังดอกจ�าปาขาว วัดกลางศรีพุทธาราม
เหรียญพ่อขุนบาง หลังนกยูง วัดกลางศรีพุทธาราม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งศรีอินทราทิตย์ รุ่นแรก วัดกลางศรีพุทธาราม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อปาน รุ่นแรก วัดกลางศรีพุทธาราม
เหรียญครูบาสร้อย วัดป่าโมกข์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อถ่าย (โชติ ธมโม) วัดหนองกะท้าว
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก หลวงพ่อถ่าย (โชติ ธมโม) วัดหนองกะท้าว
เหรียญหลวงพ่อหม่ง วัดนาบัว
รูปหล่อหลวงพ่อหม่ง วัดนาบัว
เหรียญหลวงปู่นครชุมรูปงาม วัดนาลานข้าว
รูปหล่อหลวงพ่อใส วัดนาจาน
เหรียญพระปฐมบรมกษัตริย์ผู้สร้างชาติไทย หลังชินราช อนุสาวรีย์พ่อขุนบาง
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อพรหมมี วัดตะเคียนทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนั่งพาน หลวงพ่อพรหมมี หลังพ่อขุนบาง วัดตะเคียนทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเกต หลวงพ่อพรหมมี วัดตะเคียนทอง (ไม่จ�ากัดรุ่น)
รูปหล่อ หลวงพ่อพรหมมี รุ่นโชคดีมีทรัพย์ วัดตะเคียนทอง เนื้อเงิน
รูปหล่อ หลวงพ่อพรหมมี รุ่นโชคดีมีทรัพย์ วัดตะเคียนทอง เนื้อนวโลหะ
รูปหล่อ หลวงพ่อพรหมมี รุ่นโชคดีมีทรัพย์ วัดตะเคียนทอง เนื้อทองผสม
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเพชร ครบรอบอายุ 85 ปี วัดตะเคียนทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อ หลวงพ่อเงิน รุ่นปาฏิหาริย์ วัดตะเคียนทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ตะกรุดหลวงพ่อพรหมมี วัดตะเคียนทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมหาเศรษฐี หลวงพ่อเสมือน วัดน�้าล้อม เนื้อเงิน
เหรียญมหาเศรษฐี หลวงพ่อเสมือน วัดน�้าล้อม เนื้อนวโลหะ
รูปหล่อลอยองค์ หลวงพ่อเสมือน วัดน�้าล้อม
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รูปหล่อหลวงพ่อสนอง รุ่น 60 ปี เนื้อทองค�า
รูปหล่อหลวงพ่อสนอง รุ่น 60 ปี เนื้อเงิน
รูปหล่อหลวงพ่อสนอง รุ่น 60 ปี เนื้อนวโลหะ
รูปหล่อหลวงพ่อสนอง รุ่น 60 ปี พิมพ์พระประธาน เนื้อทองค�า
รูปหล่อหลวงพ่อสนอง รุ่น 60 ปี พิมพ์พระประธาน เนื้อเงิน
รูปหล่อหลวงพ่อสนอง รุ่น 60 ปี พิมพ์พระประธาน เนื้อนวโลหะ
เหรียญหลวงพ่อสนอง หลังพระประธาน รุ่น 60 ปี
พระพุทธชินราชหยดน�้า หลวงพ่อสนอง รุ่น 60 ปี เนื้อผง
ภาพถ่ายหลวงพ่อสนอง หลังพระประธาน รุ่น 60 ปี ฝังตะกรุด
พระปิดตา หลวงพ่อสนอง รุ่น 60 ปี ตะกรุดทองค�า
พระปิดตา หลวงพ่อสนอง รุ่น 60 ปี ตะกรุดเงิน
พระปิดตา หลังเหรียญหลวงพ่อสนอง รุ่น 60 ปี
พระบูชา พระประธานหลวงพ่อใหญ่ 5 นิ้ว รุ่น 60 ปี
พระบูชาหลวงพ่อสนอง 5 นิ้ว รุ่น 60 ปี
ตะกรุด (ชุดกล่องเล็ก) หลวงพ่อสนอง รุ่น 60 ปี
เหรียญหลวงพ่อสนอง รุ่นพรประเสริฐ วัดป่าคาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อสมปรารถนา หลวงพ่อสนอง รุ่น 80 ปี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสมปรารถนา หลวงพ่อสนอง รุ่น 80 ปี เนื้อเงิน
เหรียญสมปรารถนา หลวงพ่อสนอง รุ่น 80 ปี เนื้ออัลปาก้า
เหรียญสมปรารถนา หลวงพ่อสนอง รุ่น 80 ปี เนื้อทองแดง
เหรียญชินราช หลังหลวงพ่อสนอง รุ่นกฐิน เนื้อทองค�า ปี 2559
เหรียญชินราช หลังหลวงพ่อสนอง รุ่นกฐิน เนื้อเนื้อเงิน ลงยาสีแดง ปี 2559
เหรียญชินราช หลังหลวงพ่อสนอง รุ่นกฐิน เนื้อเนื้อเงิน ลงยาสีเขียว ปี 2559
เหรียญชินราช หลังหลวงพ่อสนอง รุ่นกฐิน เนื้อเนื้อเงิน ลงยาสีน�้าเงิน ปี 2559
เหรียญชินราช หลังหลวงพ่อสนอง รุ่นกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2559
เหรียญขวัญถุงมหาบารมี หลวงพ่อสนอง รุ่นกฐิน ปี 2559
เหรียญหลวงพ่อสนอง รุ่นมงคลมหาบารมี 83 เนื้อเงิน ลงยา
เหรียญหลวงพ่อสนอง รุ่นมงคลมหาบารมี 83 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อสนอง รุ่นมงคลมหาบารมี 83 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อสนอง รุ่นมงคลมหาบารมี 83 เนื้อทองพระประธาน
เหรียญหลวงพ่อสนอง รุ่นมงคลมหาบารมี 83 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อสนอง รุ่นมงคลมหาบารมี 83 ชุดกรรมการลงยา 3 สี
ตะกรุดหลวงพ่อสนอง (ไม่จ�ากัดรุ่น, ไม่จ�ากัดปี)
มีดหมอหลวงพ่อสนอง (ไม่จ�ากัดรุ่น, ไม่จ�ากัดปี)
ล็อกเกตหลวงพ่อสนอง (ไม่จ�ากัดรุ่น, ไม่จ�ากัดปี)
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เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อพันธ์ ออกวัดเขาสมอแคลง พิมพ์ใหญ่ ปี 2510
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อพันธ์ ออกวัดเขาสมอแคลง พิมพ์เล็ก ปี 2510
เหรียญหล่อนางพญา หลวงพ่อพันธ์ ออกวัดเขาสมอแคลง ปี 2510
พระรูปหล่อหลวงพ่อพันธ์ ออกวัดเขาสมอแคลง เนื้อนวโลหะ ปี 2510
พระรูปหล่อหลวงพ่อพันธ์ ออกวัดเขาสมอแคลง เนื้อโลหะผสม ปี 2510
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ พิมพ์พัดยศ (กงจักร) รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน พิมพ์สองหน้า (ใบโพธิ์) เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน ครบรอบ 80 ปี หน้าหนุ่ม รมด�า ปี 2516
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน ครบรอบ 80 ปี หน้าหนุ่ม กะหลั่ย ปี 2516
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน ครบรอบ 80 ปี หน้าแก่ ปี 2516
รูปหล่อหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน รุ่นสอง เนื้อทองเหลือง รมด�า ปี 2516
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หน้าพระพุทธชินราช รุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้อทองค�า ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หน้าพระพุทธชินราช รุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หน้าพระพุทธชินราช รุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หลังยันต์ รุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้อทองค�า ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หลังยันต์ รุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หลังยันต์ รุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2517
พระพุทธชินราช หลวงพ่อพันธ์ เนื้อชานหมาก ดิน ผง
พระสังกัจจายน์ วัดบางสะพาน เนื้อผง ปี 2516
พระปิดตา หลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน ปี 2516
พระรูปเหมือน หลวงพ่อพันธ์ หลังอิง เนื้อชานหมาก
พระรูปเหมือน หลวงพ่อพันธ์ หลังอิง เนื้อดิน
พระรูปเหมือน หลวงพ่อพันธ์ เนื้อดิน, ผง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
หลวงพ่อพันธ์ เนื้อดิน, เนื้อชานหมาก, เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยมรัศมี
พระหลวงพ่อพันธ์ พิมพ์สี่เหลี่ยม ขาโต๊ะ เนื้อว่าน, ชานหมาก
พระหลวงพ่อพันธ์ พิมพ์เม็ดกระดุม เนื้อชานหมาก
รูปถ่ายหลวงพ่อพันธ์ หลังหลวงพ่อม้วน รุ่นแรก
รูปถ่ายหลวงพ่อพันธ์ (ไม่จ�ากัดรุ่น)
รูปถ่ายหลวงพ่อพันธ์ หุ้มฟอร์ย ชานหมาก
ล็อกเก็ตหลวงพ่อพันธ์ (ไม่จ�ากัดรุ่น)
เหรียญพระพุทธชินราช วัดวังทอง ปี 2514
พระสมเด็จ เนื้อผง วัดวังทอง ปี 2514
รูปหล่อพ่อขุนเณร หลวงพ่อพันธ์ปลุกเสก รุ่นเสก
เหรียญจอบพ่อปู่ขุนเณร หลวงพ่อพันธ์ปลุกเสก รุ่นเสก
แหวนลงถม หลวงพ่อพันธ์
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รูปหล่อเจ้าคุณพิศาลธรรมภาณี วัดกระบังมังคลาราม รุ่นแรก ปี 17
รูปหล่อเจ้าคุณพิศาลธรรมภาณี วัดกระบังมังคลาราม เนื้อตะกั่วชาร์ปรถไฟ ปี 17
รูปหล่อเจ้าคุณพิศาลธรรมภาณี วัดกระบังมังคลาราม รุ่น 105 ปี 53
เหรียญเจ้าคุณพิศาลธรรมภาณี วัดกระบังมังคลาราม ปี 17 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงปู่รอด วัดสันติกาวาส รุ่นแรก ปี 13
เหรียญหลวงปู่รอด วัดสันติกาวาส ปี 17
เหรียญหลวงปู่รอด วัดสันติกาวาส รุ่นแรก หล่อใหญ่ ปี 28
เหรียญหลวงปู่รอด วัดสันติกาวาส รุ่นแรก หล่อเล็ก ปี 28
รูปหล่อหลวงพ่อจ่าง วัดทองแท้ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 17
รูปหล่อหลวงพ่อจ่าง วัดทองแท้ รุ่นสอง ปี 36
เหรียญหลวงพ่อจ่าง วัดทองแท้ รุ่นแรก ปี 17
เหรียญหลวงพ่อจ่าง วัดทองแท้ รุ่นสอง ปี 36
รูปหล่อพระครูสมุทร วัดหนองหม้อแกง รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อเถ้า วัดคลองตาล รุ่นแรก
พระพุทธชินราช หลังอกเลา วัดหนองหม้อแกง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อสาม วัดท่าชัย รุ่นแรก ปี 2525
เหรียญหลวงพ่อกุหลาบ รุ่นแรก ปี 2508
พระเนื้อดิน กลับบัว หลวงพ่อหลาบ รุ่นแรก
รูปหล่อหลวงพ่อเพชร วัดหางไหล รุ่นแรก
รูปหล่อหลวงพ่อเพชร วัดหางไหล รุ่นสอง
รูปหล่อหลวงพ่อเพชร วัดหางไหล รุ่นสาม สร้างอนามัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อจง หลวงพ่อเพชร วัดหางไหล ปี 2519
เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าช้าง ปี 2516 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อทิม วัดสะพานหิน รุ่นแรก
เหรียญรูปไข่ อาจารย์น้อม วัดเมมสุวรรณนาราม รุ่นแรก
รูปหล่อหลวงพ่อเหลือ วัดคุ้งใหญ่ รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
รูปหล่อหลวงพ่อเหลือ วัดคุ้งใหญ่ รุ่นสอง
เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดคุ้งใหญ่ รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดคุ้งใหญ่ รุ่นสอง
เหรียญหลวงพ่อฉลวย มนาโป วัดเมฆสุวรรณนาราม รุ่นแรก
รูปหล่อหลวงพ่อม่อม วัดย่านขาด รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดไผ่ขอดอน รุ่นแรก ปี 15
รูปหล่อหลวงพ่อขวัญ วัดทับยายเชียง รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์ หลวงพ่อขวัญ วัดทับยายเชียง รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดไผ่ขอดอน รุ่นสู่มาตุภูมิ ปี 26
เหรียญหลวงพ่อดาวเรือง วัดคลองมะเกลือ รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกริ่งบุญรอด ๑ วัดสันติกาวาส รุ่นแรก แช่น�้ามนต์
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เหรียญเสมา หลวงพ่อไซ่ เนื้อทองแดง ปี 2511
เหรียญเสมา หลวงพ่อไซ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2511
ตะกรุด รุ่นแรก ปี 2510
ตะกรุด รุ่นสอง ปี 2510
ตะกรุด รุ่นสาม ปี 2516
กริ่งพระพุทธชินราช หลวงพ่อไซ่ เนื้อทองค�า ปี 2513
กริ่งพระพุทธชินราช หลวงพ่อไซ่ เนื้อเงิน ปี 2513
กริ่งพระพุทธชินราช หลวงพ่อไซ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513
กริ่งน้อยพระพุทธชินราช หลวงพ่อไซ่ เนื้อเงิน ปี 2513
กริ่งน้อยพระพุทธชินราช หลวงพ่อไซ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อไซ่ เนื้อทองค�า ปี 2513
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อไซ่ เนื้อทองแดง กะไหล่ทอง ปี 2513
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อไซ่ เนื้อทองแดง รมด�า ปี 2513
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อไซ่ เนื้อทองแดง ผิวไฟ ปี 2513
เหรียญกลมพระพุทธชินราช หลวงพ่อไซ่ เนื้อทองแดง รมควัน ปี 2513
เหรียญกลมพระพุทธชินราช หลวงพ่อไซ่ เนื้อทองแดง ผิวไฟ ปี 2513
รูปหล่อหลวงพ่อไซ่ รุ่นแรก ปี 2513
ล็อกเกตสี่เหลี่ยม รุ่นแรก หลวงพ่อไซ่ ปี 2510
ล็อกเกตรูปไข่ หลวงพ่อไซ่ ปี 2510
ล็อกเกตสามเหลี่ยม หลวงพ่อไซ่ ปี 2513
ล็อกเกตหลวงพ่อไซ่ หลังตะกรุดสามดอก ปี 2513
ล็อกเกตหลวงพ่อไซ่ หลังพระพุทธชินราช ปี 2513
ภาพถ่าย หลวงพ่อไซ่ ปี 2510
ภาพถ่าย หลวงพ่อไซ่ ปี 2513
พระผงหลวงพ่อขาว สองหน้า ปี 2516
พระผงหลวงพ่อขาว หน้าเดียว ปี 2516
สิงห์แกะ หลวงพ่อไซ่ ปี 2516
แหวน หลวงพ่อไซ่ ปี 2516
เหรียญที่ระลึกประชุมเพลิง ปี 2519
รูปหล่อหลวงพ่อไซ่ รุ่นสอง ปี 2541
เหรียญเสมา รุ่นสอง เนื้อทองแดง พ่นทรายทอง ปี 2558
เหรียญเสมา รุ่นสอง เนื้ออัลปาก้า ปี 2558
เหรียญเสมา รุ่นสอง เนื้อทองแดง ปี 2558
แหนบ หลวงพ่อไซ่ ปี 2516
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เหรียญบาตรน�้ามนต์ สรงน�้า - ปลอดภัย หลวงปู่รอด ปี 2547 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญแคล้วคลาด - ปลอดภัย หลวงปู่รอด ปี 2547 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหนุมานแปดกร หลวงปู่รอด ปี 48 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเบญจมหาพรหม 5 หน้า หลวงปู่รอด ปี 47 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์ครึ่งองค์ หลวงปู่รอด (ครบ 7 รอบ 84 ปี) ปี 48 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงปู่รอด (ครบ 7 รอบ 84 ปี) ปี 48 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จเทหล่อโบราณ หลวงปู่รอด รุ่น 7 รอบ 84 ปี ปี 48 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปเหมือนปั๊ม หลวงปู่รอด รุ่นแรก ก้นอุดผงเกศา ปี 49 (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
รูปหล่อโบราณ หลวงปู่รอด พิมพ์ฐานเตี้ย - ก้นอุดผงเกศา ปี 47 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรอดเนื้อผง หลวงปู่รอด (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดตะกรุด)
ชุดงาแกะ หลวงปู่รอด (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดขนาด)
พระปรกใบมะขาม หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นแรก ปี 51 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหนุมานตัว ๙ หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นผู้ชนะสิบทิศสร้างโบสถ์ ปี 51 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญบาตรน�้ามนต์ขี่เสือเขี้ยวดาบ หลวงปู่แขก ปภาโส ปี 52 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์ หลังยันต์เสือคู่สิงห์ หลวงปู่แขก ปภาโส ปี 51 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนั่งพาน หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นมงคลบารมี 87 ปี 52 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญอาร์มเสมา หลวงปู่แขก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินหน้ากากทอง, นวโลหะหน้ากากทอง ปี 53
เหรียญเสมา หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 53 (ไม่จ�ากัดสี)
เหรียญเสมา หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 53 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่หล่อโบราณ ครึ่งองค์ หลวงปู่แขก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 53 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสี่เหลี่ยม หลังโต๊ะหมู่บูชา หลวงปู่แขก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ไตรมาส ปี 53 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญกลมน่ังเตม็องค์ บนเสอื - สิงห์ หลวงปูแ่ขก รุน่ฉลองอายุ 88 ปี (แซยดิ) ปี 54 (ไม่จ�ากัดเนือ้)
เหรียญอาร์มบรมครูปู่ฤาษี หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นอภินิหาร ปี 54 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์ หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นเจริญพร ปี 54 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเตารีดนั่งเต็มองค์ หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นอายุยืน ปี 54 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรยีญเมด็แตงครึง่องค์ หลวงปูแ่ขก ปภาโส (รุน่แรก) รุน่มหามงคล 87 ทิว่ทศิ ปี 52 (ไม่จ�ากดัเนือ้)
พระกริ่งเททอง หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นพิชิตมาร ปี 53 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่ง หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นชินบัญชร ปี 55 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงพ่อเงนิ เททอง (รุน่แรก) หลวงปูแ่ขก ปภาโส รุน่ผูช้นะสิบทิศสร้างโบสถ์ ปี 51 (ไม่จ�ากดัเนือ้)
พระปิดตาหล่อ หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นแรก เทหล่อในวัด หลังยันต์ครู ปี 51 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นอภินิหาร ปี 54 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 53 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปหล่อปั๊ม หลวงปู่แขก ปภาโส (รุ่นแรก) รุ่นเจริญพร ปี 54 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ ครึ่งองค์ หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นอายุยืน ปี 55 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญอาร์มพญานาคคู่ หลวงปูแ่ขก ปภาโส รุน่อภิมหามงคล ชนิบัญชร 555 ปี 55 (ไม่จ�ากดัเนือ้)
มีดหมอ หลวงปู่แขก ปภาโส (ไม่จ�ากัดรุ่น)
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ล็อกเก็ตถือเทียนน�้ามนต์ รุ่นเจริญธรรม ปี 53
ล็อกเก็ตเต็มองค์ รุ่นสร้างบารมี ปี 54
ล็อกเก็ต รุ่นเม็ดกระดุม
ล็อกเก็ต รุ่นเจริญพร ๗๑
ล็อกเก็ต มหามงคล รุ่นแซยิด
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ราม ปรกฺกโม รุ่นเจริญพร ๗๑ กรรมการลงยา
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ราม ปรกฺกโม รุ่นเจริญพร ๗๑ เนื้อทองแดง
พระกริ่งรุ่นแรก หลวงปู่ราม ปรกฺกโม รุ่งวังเงิน ปี 59 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปเหมือนหล่อลอยองค์ (รุ่นแรก) หลวงปู่ราม รุ่งวังเงิน เนื้อทองค�า, นาก, เงิน ปี 59
พระรูปเหมือนหล่อลอยองค์ (รุ่นแรก) หลวงปู่ราม รุ่งวังเงิน ปี 59 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงรูปเหมือน หลวงปู่ราม ปรกฺกโม รุ่งวังเงิน ปี 59
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นมหาบารมี เศรษฐีวังเงิน เนื้อทองค�า, เงิน หน้ากากทองค�า
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นมหาบารมี เศรษฐีวังเงิน ชุดลงยาลายธงชาติ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นมหาบารมี เศรษฐีวังเงิน ชุดแจกรรมการ หลังเรียบ
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นมหาบารมี เศรษฐีวังเงิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดหน้ากาก)
พระผงครึ่งองค์ รุ่นมหาบารมี เศรษฐีวังเงิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงครึ่งองค์ รุ่นดวงเศรษฐี หลวงปู่ราม ปรกฺกโม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก เนื้อทองค�า, เนื้อเงิน
พระนาคปรกใบมะขาม ชุดทองค�า (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ยกเว้นเนื้อทองค�า)
พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อจอบ เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญหล่อจอบ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อจอบ ชุดแจกกรรมการ หลังเรียบ
พระผงจอบ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาเต็มองค์ รุ่นมหาบารมีศรีวังเงิน เนื้อทองค�า, เงินหน้ากากทองค�า, เงินลงยา
เหรียญเสมาเต็มองค์ รุ่นมหาบารมีศรีวังเงิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาเต็มองค์ รุ่นมหาบารมีศรีวังเงิน ชุดหลังเรียบ
เหรยีญเสมาเตม็องค์ (จิว๋) รุน่มหาบารมศีรวีงัเงนิ ชุดทองค�า (ไม่จ�ากดัเน้ือ, ยกเว้นเน้ือทองค�า)
เหรียญเสมาเต็มองค์ (จิ๋ว) รุ่นมหาบารมีศรีวังเงิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นมนต์พระกาฬ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นมนต์พระกาฬ ชุดกรรมการ หลังเรียบ
พระปิดตามหาเศรษฐีศรีวังเงิน เนื้อทองค�า, เงินหน้ากากทองค�า, เงินลงยา
พระปิดตามหาเศรษฐีศรีวังเงิน เนื้อผง
พระปิดตามหาเศรษฐีศรีวังเงิน ชุดกรรมการ หลังเรียบ
พระปิดตามหาเศรษฐีศรีวังเงิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เงินลงยา ปี 2501
เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์นิยม บล็อกแรก
เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์สอง
เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์สาม
เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์เศียรโล้น
เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์บ่าแตก
เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์ผมดก
เหรียญกลม พระวิบูลวชิรธรรม หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ปี 2506 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญดาวเทียม หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เนื้อเงิน
เหรียญดาวเทียม หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เนื้อนวโลหะ
เหรียญดาวเทียม หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เนื้ออัลปาก้า
เหรียญฉลองอายุ ๙๐ ปี หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ปี 2516
เหรียญเจริญศรี หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ปี 2516 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาหลวงพ่อสว่าง ออกวัดโค้งวิไล ปี 2517 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญที่ระลึกปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ตอก ว.บ.
รูปหล่อใหญ่ หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ปี 2508
รูปหล่อเล็ก หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ปี 2508
รูปเหมือนปั๊มปากจู่ หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เนื้อทองเหลือง ปี 2519
รูปหล่อฉีดอุดกริ่ง หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ปี 2519
เหรียญเจ้าคุณวิเชียรโมลี พิมพ์ ๕ ตัวเดียว ปี 2584
เหรียญเจ้าคุณวิเชียรโมลี พิมพ์ ๕ สองตัว ปี 2584
รูปหล่อเจ้าคุณวิเชียรโมลี รุ่นแรก
พระกริ่งเจ้าคุณวิเชียรโมลี เนื้อทองผสม
พระสิวลีเจ้าคุณวิเชียรโมลี เนื้อทองผสม
ล็อกเก็ตเจ้าคุณวิเชียรโมลี รูปไข่
รูปอัดกระจกเล็ก เจ้าคุณวิเชียรโมลี หลังมีตรา
เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดสว่างอารมณ์ ปี 2500
เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อข�า วัดโพธิ์เตี้ย
เหรียญหล่อพระพุทธ ข้างอุ หลวงพ่อข�า มีห่วง
เหรียญหล่อ ข้างอุ หลวงพ่อข�า ออกวัดลานกระบือ
เหรียญหล่อพระปิดตา หลวงพ่อข�า เนื้อทองผสม
เหรียญหล่อหยดน�้า พิมพ์พระพุทธ หลวงพ่อข�า หลังมีจาร
พระหลวงพ่อข�า พิมพ์ลีลาทุ่งขาว เนื้อผง, ดิน
พระหลวงพ่อข�า พิมพ์ลีลาทุ่งด�า เนื้อดินเผา ผสมใบลาน
พระกริ่ง ๙ แผ่นดิน ปี 62
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พระกริ่งไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท เนื้อเงิน, นวโลหะเต็มสูตรปัดผิว
พระกริ่งไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งไจยะเบงชร - วันพญาวัน หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์ไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรอดปั้มจิ๋ว หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเกตเต็มองค์ไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดฉาก)
ล็อกเกตครึ่งองค์ไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดฉาก)
เหรียญบาตรน�้ามนต์ หลวงปู่ครูบาอิน อินโท เนื้อเงินลงยา, เนื้อเงิน (ไม่จ�ากัดสี)
เหรียญบาตรน�้ามนต์ หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปรกใบมะขาม รุ่น ๙๙ ปี (พิชิตมาร) หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปรกพิมพ์พระสิงห์ รุ่น ๙๙ ปี หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเกตเต็มองค์ รุ่น ๙๙ ปี หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดฉาก)
ล็อกเกตครูบาศรีวิชัย รุ่น ๙๙ ปี หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดฉาก)
พระสมเด็จไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ล็อกเก็ต รุ่นเมตตา หลวงปู่ครูบาอิน อินโท
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ครูบาครอง ขัตติโย วัดท่ามะแกว๋น ปี 52 จ.ล�าปาง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจริญพร หลวงปู่ครูบาครอง ขัตติโย วัดท่ามะแกว๋น จ.ล�าปาง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปเหมือนปั้ม รุ่นแรก หลวงปู่ครูบาครอง ขัตติโย วัดท่ามะแกว๋น จ. ล�าปาง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ต มหามงคล ๙๑ หลวงปู่ครูบาครอง วัดท่ามะแกว๋น ฉากทองซุปเปอร์จัมโบ้ จ.ล�าปาง
ล็อกเก็ต มหามงคล ๙๑ หลวงปูครูบาครอง วัดท่ามะแกว๋น ฉากทองจัมโบ้ จ.ล�าปาง
เหรียญมหามงคล ๙๑ หลวงปู่ครูบาครอง ขัตติโย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก หลวงปูค่รบูาครอง ขัตติโย วดัท่ามะแกว๋น จ.ล�าปาง (ไมจ่�ากดัเนื้อ)
เหรียญเจริญพร หลวงปู่ครูบาเสน (พระครูมงคลเกษม เขมจาโร) วัดผาปังหลวง 
จ.ล�าปาง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งสิริมังคโล หลวงปู่ครูบาทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปรกใบมะขาม รุน่แรก หลวงปูค่รบูาทอง วดัพระธาตศุรจีอมทอง จ.เชยีงใหม่ (ไม่จ�ากดัเนือ้)
ล็อกเกตมหามงคล ๙๕ หลวงปู่ครูบาทอง สิริมังคโล วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 
(ไม่จ�ากัดฉาก, ไม่จ�ากัดขนาด)
เหรียญใบโพธิ์สมปรารถนา ครูบาอินตา อินทปัญโญ วัดห้วยไซ ปี 38 จ.ล�าพูน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเกตมหามงคล ๙๕ ครูบาอินตา อินทปัญโญ (ไม่จ�ากัดฉาก, ไม่จ�ากัดขนาด)
ล็อกเกตมหามงคล ๙๕ ครูบาศรีวิชัยครูบาอินตา อินทปัญโญ วัดห้วยไซ จ.ล�าพูน
(ไม่จ�ากัดฉาก,ไม่จ�ากัดขนาด)
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เหรียญกลมใหญ่ครึ่งองค์ หน้าตรง หลังพญาเม็งราย ปี 2518
เหรียญรูปไข่ครึ่งใหญ่ หันข้าง รุ่นสร้างเขื่อนท่าวังหิน ปี 2522
เหรียญรูปไข่ครึ่งใหญ่ หน้าตรง สมเด็จโต ปี 2518
เหรียญรูปไข่ครึ่งใหญ่ หน้าตรง ปี 2518
เหรียญพุทธะมามากะ (เหรียญกลม - รูปไข่) ปี 2518
เหรียญที่ระลึก อายุครบ 80 ปี ร.ร.จ.ว.สร้างถวาย ปี 2532
เหรียญกลมครึ่งองค์ หลังเจดีย์ วัดสันติธรรม ปี 2517
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ หันข้าง ที่ระลึกคุณสวัส วงค์ทองค�า ปี 2521
เหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์ หลังสีวลี ที่ระลึกอายุครบ 82 ปี
เหรียญกลมครึ่งองค์ หลังปิดตา ปี 2520
เหรียญครึ่งองค์ พิมพ์ใบไม้ ปี 2521
เหรียญกลมครึ่งองค์ หน้าตรง หลังบาตร ออกวัดไชยสถาน อ.สารถี ปี 2520
เหรียญเสมาครึ่งองค์ รุ่นพุทธบูชา ร.ศ.๓๙๖
เหรียญรูปไข่เล็ก ครึ่งองค์ ศิษย์ ท.อ. สร้างถวาย ปี 2521
เหรียญสี่เหลี่ยม 2 หน้า ออกวัดค�าประมง จ.สกลนคร
เหรียญหยดน�้า หน้าพระประธาน วัดอินทาราม อ.เชียงดาว ปี 2530
เหรียญหน้าพระประธาน พิมพ์ใบไม้ วัดอินทาราม อ.เชียงดาว ปี 2530
เหรียญกลมครึ่งองค์ หน้าตรง หลังบาตร รุ่นสังฆบูชา ปี 2522
เหรียญกลมครึ่งองค์ หน้าตรง หลังกรงจักร
เหรียญใบเสมา นั่งเต็มองค์ ที่ระลึกพระราชทานเพลิง
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ หลังยันต์ ปี 2521
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ ไม่มีหู หน้าตรง หลังหลวงพ่อโปราณ ศิษย์ ท.อ. สร้างถวาย ปี 2519
เหรียญพิมพ์หยดน�้า นั่งเต็มองค์ ที่ระลึกสร้างอุโบสถ วัดชัยพฤกษ์ โคกส�าโรง ปี 2522
เหรียญกลมเล็ก ครึ่งองค์ หันข้าง หลังเจดี ปี 2531
เหรยีญกลมเลก็ นัง่เต็มองค์ ท่ีระลกึครบ 13 ปี หน่วย ก.ร.ป.กลาง (รุน่พฒันาชาตไิทย) ปี 2524
เหรียญรูปไข่เล็ก ครึ่งองค์ ที่ระลึกผูกพัทธสีมา วัดแจ้งแสงอรุณ จ.สกลนคร ปี 2521
พระเนื้อผง พิมพ์สี่เหลี่ยม นั่งเต็มองค์ รุ่นผสมเถ้าอังคารหลวงปู่สิม ปี 2539
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ หลังยันต์ ปี 2521
เหรียญหยดน�้า ครึ่งองค์หน้าตรง หลังโบสถ์ รุ่นที่ระลึกสร้างโบสถ์ วัดศีรปิ่งชัย
เหรียญรูปไข่ นั่งเต็มองค์ ที่ระลึกสร้างกุฎิ วัดปราสาทนิมิต ปี 2518
เหรียญกลม ครึ่งองค์ หันข้างหลังยันต์ ๕ พ.ศ.ปีเกิด ปี 2453
เหรียญเสมา นั่งเต็มองค์ รุ่นฉลองอายุครบ 70 คณะคุณวรพล สร้างถวาย
เหรียญรูปไข่ ครึ่งองค์ หลวงปู่สิม - อาจารย์มั่น สันติวิหาร - วรญาณวิมุติ
เหรียญรูปไข่ ครึ่งองค์ หน้าตรง วัดป่าสันติสังฆาราม จ.สกลนคร ปี 2522
เหรียญครึ่งองค์ พิมพ์ระฆัง รุ่นที่ระลึกเททองหล่อระฆัง วัดถ�้าพุทธาจาโร
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สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ช่างหลวง (พิมพ์พระประธานข้างซ้อน)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ช่างหลวง (พิมพ์พระประธานใหญ่)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ช่างหลวง (พิมพ์พระประธานเกศทะลุซุ้มอกวี)

สมเดจ็กรวุดักลางคลองข่อย แตกกร ุ2490 แม่พมิพ์ช่างหลวง (พมิพ์ฐานแซม 1 มหีเูส้นใต้ฐาน 2 ชัน้)

สมเด็จกรวุดักลางคลองข่อย แตกกร ุ2490 แม่พมิพ์ช่างหลวง (พมิพ์ฐานแซม 2 ไม่มหีใูต้ฐานชัน้เดยีว)

สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ช่างหลวง (พิมพ์อกกระบอก)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ช่างหลวง (พิมพ์เกศบัวตูม)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ช่างหลวง (พิมพ์ทรงเจดีย์)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ช่างหลวง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ชาวบ้าน (พิมพ์พระประธาน)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ชาวบ้าน (พิมพ์เจดีย์)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ชาวบ้าน (พิมพ์เกศบัวตูม)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ชาวบ้าน (พิมพ์ฐานแซม)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ชาวบ้าน (พิมพ์เส้นด้าย)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ชาวบ้าน (พิมพ์ฐานคู่)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ชาวบ้าน (พิมพ์ 7 ชั้น)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ชาวบ้าน (พิมพ์ 6 ชั้น)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2490 แม่พิมพ์ชาวบ้าน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2500 ชุดน�้าท่วม (พิมพ์พระประธาน)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2500 ชุดน�้าท่วม (พิมพ์ฐานหมอน)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2500 ชุดน�้าท่วม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2516 (พิมพ์พระประธานเศียรโต)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2516 (พิมพ์พระประธานอกกระบอก)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2516 (พิมพ์พระประธานอกวี)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2516 (พิมพ์เส้นด้าย)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2516 (พิมพ์เจดีย์ใหญ่)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2516 (พิมพ์เจดีย์ข้างซ้อน)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2516 (พิมพ์ฐานแซม)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2516 (พิมพ์ฐานคู่)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2516 (พิมพ์ปรกโพธิ์)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2516 (พิมพ์หลังแบบ)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2516 (พิมพ์พระนอนไสยาสน์)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2516 (พิมพ์ยืนอุ้มบาตร)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย แตกกรุ 2516 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
สมเด็จกรุวัดกลางคลองข่อย (พิมพ์ยืนอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณเที่ยงสร้าง)
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พระสมเด็จ พิมพ์ 9 ชั้น เนื้อผงพุทธคุณ รุ่นแรก ปี 2498
พระสมเด็จ รุ่นสร้างอุโบสถ พิมพ์ ว.ต.ก. เล็ก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2537
พระผงรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2538
เหรียญรุ่น รวยทรัพย์ มั่งมี ศรีสุข หลังพระสิวลี เนื้อทองแดง ปี 2539
พระปิดตา รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2539
พระสมเด็จปรกโพธิ์ รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2539
พระปิดตาเสาร์ห้า รุ่นโรยผงตะไบ เนื้อเกสร ปี 2539
พระปิดตาเสาร์ห้า รุ่นโรยผงตะไบ เนื้อใบลาน ปี 2539
พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2539
เหรียญหล่อ พิมพ์นางพญา หลังรูปเหมือน รุ่นแรก เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2539
เหรียญขวัญถุง รุ่นเสาร์ห้า มหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540
พระสมเด็จ เสาร์ห้า เนื้อผงพุทธคุณ ฝังตะกรุด ปี 2540
พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงเกสร แช่น�้ามนต์ พิมพ์จัมโบ้ ปี 2540
ล็อกเกต หลวงพ่อรวย ปี 2540
พระปิดตาเสาร์ห้า พิมพ์ปลดหนี้ เนื้อเกสร ปี 2540
พระสมเด็จ พิมพ์ไกรเซอร์ หลังเหรียญสตางค์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2544
พระขุนแผนเคลือบสังคโลก รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2550
ลูกอมรวยมหาลาภ ปิดทองลงนะเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2552
เหรียญเสมาบาตรน�้ามนต์ รุ่นกฐิน เนื้อทองทิพย์ ปี 2553
ล็อกเกต รุ่นเสาร์ห้า พญาวัน สามภพพ่าย ปี 2553
เหรียญรูปไข่ รุ่นกฐิน 54 เนื้อทองแดง ปี 2554
เหรียญหลวงพ่อรวย รุ่นรวย 55 เนื้ออัลปาก้า ปี 2555
รูปหล่อโบราณหลวงปู่ทวด รุ่นเปิดโลก เนื้อนวโลหะ ตะกรุดสาริกาเงิน ปี 2556
รูปเหมือนปั้ม รุ่นกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2556
รูปเหมือนปั้ม รุ่นกฐิน เนื้อทองทิพย์ ปี 2556
เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557
เหรียญเสมา รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558
เหรียญเสมา รุ่นรวยทันใจ เนื้อกะไหล่ทองลงยา กรรมการ ปี 2558
เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส 59 รวย รวย รวย เนื้อเงินลงยาสีน�้าเงิน ปี 2559
เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส 59 รวย รวย รวย เนื้อทองแดงลงยา กรรมการ ปี 2559
เลสหลวงพ่อรวย รุ่นไตรมาส 59 รวย รวย รวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559
เหรียญนั่งพาน รุ่นรวยรวย เฮงเฮง เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2560
ไก่ขนาดบูชา 5 นิ้ว รุ่นรวยรวย เฮงเฮง เนื้อ กะไหล่ทองลงยา รุ่นแรก ปี 2560
เลสหลวงพ่อรวย รุ่นเปิดโลก สตมวาร เนื้อเงิน หนัก 4 บาท ปี 2560
เลสหลวงพ่อรวย รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าแดง หนัก 2 บาท ปี 2561
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เหรียญรุ่นแรก วัดแจ้งนอก ปี 2512
เหรียญพระพุทธชินราช วัดแจ้งนอก ปี 2512 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระพุทธ วัดยางใหญ่ ปี 2512 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฎิสงฆ์ วัดสระแก้ว ปี 2517
พระนาคปรกใบมะขาม ปี 2517 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสี่เหลี่ยม หลังก�าแพงแก้ว ปี 2517 ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระนาคปรกใบมะขาม ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสร้างบารมี ปี 2519
พระรูปหล่อรุ่นแรก รุ่นสร้างบารมี ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาหัวจรวจ รุ่นแรก โค๊ตชิด, โค๊ตห่าง ปี 2519
เหรียญลูกเสือชาวบ้าน ปี 2520 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญวัดสิงหาราม ปี 2520 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญธนาคารศรีนคร ปี 2521 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญ รุ่นราชากฤษ์โภคทรัพย์ ปี 2521 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมหาอ�านาจ หลังสิงห์ออกบุรีรัมย์ ปี 2521
เหรียญมงคลมิ่งเมือง ปี 2521 (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์เล็ก)
พระกริ่งทหารพราน ปี 2526 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสหกรณ์ บล็อคเลข 3 มีขีด ปี 2530
พระกริ่งญาณวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปี 2535 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปี 2535 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจริญพรบน ครึ่งองค์ เนื้อเงิน, นวโลหะ ปี 2536
เหรียญเจริญพรบน ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536
เหรียญเจริญพรล่าง ครึ่งองค์ เนื้อเงิน, นวโลหะ ปี 2536
เหรียญเจริญพรล่าง ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536
เหรียญเสมาฉลองสมณศักดิ์ หลังพัดยศ ปี 2535 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา วัดปรก ปี 2536
พระกริ่ง รุ่นทิ้งทวน ปี  2536
พระรูปเหมือนปั้ม รุ่นเทพประทานพร ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม รุ่นรับเสด็จรับจากพระหัตถ์สมเด็จพระราชินี เนื้อทองค�า (โค๊ตคูณ) ปี 2536
ปิดตาปุ้มปุ๋ย ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ศิษย์อุตรดิตถ์สร้างถวาย ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาจัมโบ้เสาร์ห้า คูณพันล้าน เนื้อผง (มีหน้ากากทอง, ไม่มีหน้ากากทอง) ปี 2537
พระกริ่ง รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อทองค�า เงิน ปี 2537
เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ, ทองเหลือง, ทองแดง ปี 2537
พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นอิทฤทธิ์บารมี ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่ง ส.ก ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญฉลุ ส.ก, เหรียญรูปไข่ทหารเสือราชนี ส.ก ปี 2536
เหรียญรุ่นไตรมาศ สร้างบารมี เนื้อเงินลงยาน�้าเงิน ปี 2536
เหรียญนั่งพาน เนื้อทองค�า เงิน นวโลหะ วัดบ้านคลอง ปี 2537
เหรียญนั่งพาน เนื้อทองแดง วัดบ้านคลอง ปี 2537
เหรียญรูปไข่ นั่งเต็มองค์ รุ่นมหาบารมี ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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พระกริ่งเจริญลาภ เนื้อนวะโลหะ ปี 2542
พระกริ่งชินบัญชร (เนื้อเหล็กน�้าพี้, เงิน) พระปิดตา (เหล็กน�้าพี้), พระชัยวัฒน์ชินบัญชร (เนื้อเหล็กน�้าพี้) 
ไตรมาสรวยทันใจ ปี 2543
พระกริ่งพรหมรังสี, สมเด็จหล่อโบราณ, พระหลวงพ่อโบศถ์น้อย ปี 2543, พระกริ่งหิรัญญราช 
วัดซับล�าไย ปี 2542
พระกริ่งสมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งจักรพรรดิ์ พิมพ์สะดุ้งกลับ ปี 2545 (ไม่จ�ากัดเกศ)
เหรียญหล่อโบราญ ไตรมาศรวยทันใจ เนื้อทองค�า, เหล็กน�้าพี้, ทองทิพย์ ปี 2543
เหรียญรุ่นแรก (ตอกโค๊ตเลข1) ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญอาร์ม หลังนายณ์ทรงครุฑ ปี 2542 (ไม่จ�ากัดโค๊ต)
เหรียญหมุนเงิน,หมุนทอง บล๊อกประค�า 19 เม็ด ปี 2542 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหมุนเงิน,หมุนทอง บล๊อกประค�า 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 (ไม่จ�ากัดบล็อกหนา - บาง)
เหรียญมังกรคู่ เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหน้าใหญ่ ไตรมาสรวยทันใจ ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมนต์พระกาฬ หลังหนุมาน  ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาเย็น, นวโลหะลงยา โค๊ตและหมายเลขมาตรฐาน ปี 2543
เหรียญมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดงลงยา บล็อกแตก 7 โค๊ต หลังเหรียญตอกหมายเลข ปี 2543
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ตอก 3 โค้ต ปี 2543
พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะ แต่งดินไทย ปี 2543
พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ (พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก) แต่งและไม่แต่งดินไทย ปี 2543
พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อขาวผงงาช้าง (ไม่จ�ากัด), เนื้อผงต่างๆ (ไม่จ�ากัดเนื้อ, โค้ต) ปี2543
พระปิดตา ไตรมาสรวยทนัใจ เนือ้ผงกสินไฟ (เนือ้เทา) 1 โค้ต, 2 โค้ต ปี 2543 (ไม่จ�ากดัชนวนพระแก้วมรกต)
พระผงรูปไข่ หลังยันต์ดวงเศรษฐี เนื้อผงชานหมาก, เนื้อผงพุทธคุณไม่จ�ากัด ปี 2543
เหรียญข้าวหลามตัด หลังพรหมสี่หน้า รุ่นจักรพรรดิตราธิราช ปี 2545
เหรียญเม็ดแตง เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรวย รวย เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543
เหรียญโภคทรัพย์นางกวัก เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก วัดป่าหนองหล่ม (ไม่จ�ากัดเนื้อ), รุ่นไตรมาสชนะมาร, รุ่นจักรพรรดิตราธิราช 
(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระนาคปรกใบมะขาม เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จหลังปั๊มลายเซ็น วัดซับละไย ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระแก้วมรกตแจกทาน เนื้อผงชานหมาก, เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542
พระผงรูปเหมือน พิมพ์นั่งตั่ง รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542 (ไม่จ�ากัด)
พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542 (ไม่จ�ากัด)
ล็อกเก็ตเจริญลาภ ปี 2542, ล็อกเก็ตเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543, ล็อกเก็ตรุ่นไหว้ครูเปิดธาตุ ปี 2544
พระรูปหล่อเตารีดเจริญลาภ ปี 2542
พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์วัดป่าหนองหล่ม ปี 2542 (ไม่จ�ากัดวัด)
พระสมเด็จรุ่นแรก หลังยันต์ห้า ปี 2541
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1975.
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1977.

1978.

1979.

1980.

1981.

1982.

1983.

1984.

พระนาดูน ปรกเดี่ยว (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระพิมพ์นาดูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระแผงนาดูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระพิมพ์นาดูน พระตัด (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระแผงนาดูนตัดเก้า (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระนาดูน ปรกคู่ตัด (นาคเต็ม) กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน ปรกคู่ตัด (นาคขาด) กรุพระธาตุนาดูน
พระพิมพ์ยอดตัดปางยมกปฏิหาริย์หนา กรุพระธาตุนาดูน
พระพิมพ์ยอกตัดปางยมกปฏิหาริย์บาง กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงนาดูนตัดเดี่ยว กรุพระธาตุนาดูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระแผงนาดูนตัด ไม่จ�ากัดขนาด (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระพิมพ์ประภามณฑลใหญ่ ตัดสี่ กรุหนองโง้ง
พระพิมพ์ประภามณฑลเล็ก ตัดสี่ กรุหนองโง้ง
เหรียญพระแก้วมรกต รุ่นแรก วัดมหาชัย ปี 2473
เหรียญหลวงปู่ป้อ รุ่นแรก วัดโพธิ์ศรี (บ้านเอียด) ปี 2492
หลวงปู่สาธุ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดบ้านเหล่า ปี 2509
เตารีดปั้มหลวงปู่สาธุ์ วัดบ้านเหล่ารุ่นแรก
เหรียญรุ่นแรก พระครูสารกิตประยุต (หลวงปู่สิงห์) วัดหนองเขื่อนช้าง ปี 2509
พระเนื้อผงว่าน วัดมหาชัย ปี 2473
เหรียญกลมรูปไข่ หลวงปู่หนูหล้า วัดซ�าแฮด บรบือ ปี 2519
เหรียญกลมรูปไข่ หลวงปู่มหาส�าอางค์ วัดหัวหนอง-วังไชย บรบือ ปี 2536
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ข�า เกสาโร เจริญพรบน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
กริ่งยอดศีล หลวงปู่ข�า เกสาโร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่ข�า เกสาโร รุ่นสร้างกุฏิ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อมนูญชัย มนุญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
พระกริ่งเจริญยิ่ง หลวงพ่อมนูญชัย มนุญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
พระผงเจริญลาภ หลวงพ่อมนูญชัย มนุญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์สุริยันต์ โฆษปัญโญ
พระกริ่งใหญ่มหาสมปรารถนา หลวงพ่อสุริยันต์ โฆษปัญโญ
พระชัยมหาสมปรารถนา หลวงพ่อสุริยันต์ โฆษปัญโญ
พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก หลวงพ่อสุริยันต์ โฆษปัญโญ
รูปเหมือนปั้ม รุ่นแรก หลวงพ่อสุริยันต์ โฆษปัญโญ
เหรียญปั้มเตารีดโภคทรัพย์ หลวงพ่อสุริยันต์ โฆษปัญโญ
เหรียญพระเจริญราชเดช (กวด) รุ่นแรก ปี 2512
พระชัยวัฒน์ตรีโลกเชษฐ์ รุ่นแรก หลวงพ่อมนูญชัย มนุญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
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พระสมเด็จหล่อหลังรูปเหมือน รุ่นเศรษฐีชินบัญชร หลวงปู่เฮง ปภาโส เนื้อเงิน
พระสมเด็จหล่อหลังรูปเหมือน รุ่นเศรษฐีชินบัญชร หลวงปู่เฮง ปภาโส (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จหล่อหลังเรียบ รุ่นเศรษฐีชินบัญชร หลวงปู่เฮง ปภาโส เนื้อเงิน
พระสมเด็จหล่อหลังเรียบ รุ่นเศรษฐีชินบัญชร หลวงปู่เฮง ปภาโส (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อเจ้าสัว (รุ่นแรก) รุ่นเศรษฐีเฮงพันล้าน หลวงปู่เฮง ปภาโส เนื้อเงิน
เหรียญหล่อเจ้าสัว (รุ่นแรก) รุ่นเศรษฐีเฮงพันล้าน หลวงปู่เฮง ปภาโส (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรยีญหล่อเจ้าสัว (รุน่แรก) รุน่เศรษฐเีฮงพนัล้าน หลวงปูเ่ฮง กรรมการหลงัเรยีบ (ไม่จ�ากัดเนือ้)
เหรียญเสมา รุ่นเฮงเฮงเฮง เงินมาไม่ขาดสาย หลวงปู่เฮง ปภาโส (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นเมตตา หลวงปู่เฮง ปภาโส (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระบูชารูปเหมือน หน้าตัก 5 นิ้ว รุ่นเฮงเฮงเฮง เงินมาไม่ขาดสาย หลวงปู่เฮง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก หลวงปู่เผือก สุภัทโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาบูชาครู รุ่นแรก หลวงปู่เผือก สุภัทโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาผู้ชนะสิบทิศสร้างโบสถ์ หลวงปู่เผือก สุภัทโท เนื้อเงินลงยา (ไม่จ�ากัดสี)
เหรียญเสมาผู้ชนะสิบทิศสร้างโบสถ์ หลวงปู่เผือก สุภัทโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญอาร์มมหามงคล ๘๔ ปี หลวงปู่เผือก สุภัทโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ตครึ่งองค์ มหามงคล ๘๒ ปี หลวงปู่เผือก สุภัทโท (ไม่จ�ากัดฉาก, ไม่จ�ากัดขนาด)
พระขุนแผนมหามงคล ๘๔ ปี หลวงปู่เผือก สุภัทโท พิมพ์ใหญ่ (ไม่จ�ากัดตะกรุด, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระขุนแผนมหามงคล ๘๔ ปี หลวงปู่เผือก สุภัทโท พิมพ์เล็ก (ไม่จ�ากัดตะกรุด, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระบูชารูปเหมือน หน้าตัก 5 นิ้ว รุ่นมงคลบารมี หลวงปู่เผือก สุภัทโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ตเมตตาบารมี หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล (ไม่จ�ากัดฉาก, ไม่จ�ากัดขนาด)
ล็อกเก็ตมหามงคล ๘๐ ปี หลวงปู่ใหญ่ ญาณวโร (ไม่จ�ากัดฉาก, ไม่จ�ากัดขนาด)
ล็อกเก็ตมีชัย หลวงปู่มีชัย กามฉินโท (ไม่จ�ากัดฉาก, ไม่จ�ากัดขนาด)
พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก หลวงปู่มีชัย กามฉินโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรอด - ปลอดภัย หลวงปู่รอด อาภัสสโร เนื้อเงินลงยา (ไม่จ�ากัดสี)
เหรียญรอด - ปลอดภัย หลวงปู่รอด อาภัสสโร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมังกรคู่ รุ่นเศรษฐี หลวงปู่รอด อาภัสสโร เนื้อเงินหน้ากากทองค�า, เงินลงยา
เหรียญมังกรคู่ รุ่นเศรษฐี หลวงปู่รอด อาภัสสโร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อครึ่งองค์ รุ่นมหาเศรษฐีโภคทรัพย์ หลวงปู่รอด อาภัสสโร เนื้อเงิน, นวโลหะ
เหรียญหล่อครึ่งองค์ รุ่นมหาเศรษฐีโภคทรัพย์ หลวงปู่รอด อาภัสสโร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อครึ่งองค์ รุ่นมหาเศรษฐีโภคทรัพย์ หลวงปู่รอด อาภัสสโร เนื้อเงิน, นวโลหะ
รูปเหมือนหล่อเบ้าทุบ รุ่นมหาเศรษฐีโภคทรัพย์ หลวงปู่รอด อาภัสสโร เนื้อเงิน, นวโลหะ
รูปเหมือนหล่อเบ้าทุบ รุ่นมหาเศรษฐีโภคทรัพย์ หลวงปู่รอด อาภัสสโร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระบูชารปูเหมือน หน้าตกั 5 นิว้ รุน่มหาเศรษฐโีภคทรพัย์ หลวงปูร่อด อาภสัสโร (ไม่จ�ากดัเนือ้)
ล็อกเก็ตนั่งเต็มองค์ รุ่นเจริญพร พระอาจารย์เอก จันทสุวัณโณ (ไม่จ�ากัดฉาก, ไม่จ�ากัดขนาด)
ล็อกเก็ตครึ่งองค์ รุ่นเจริญพร พระอาจารย์เอก จันทสุวัณโณ (ไม่จ�ากัดฉาก, ไม่จ�ากัดขนาด)
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เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อคสระเอคงเค (คอติ่ง) ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อคสระเอคงเค ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อกสระอาหน้าตรงเล็ก ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อกสระอาหน้าตรงใหญ่ ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อคแท็งก์น�้า เนื้อเงิน ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อกแท็งก์น�้า เนื้อทองแดง ปี 2512
รูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อผาง ตอก ผาง ปี 2517
รูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อผาง ตอก ฉ ปี 2517
รูปหล่อโบราณ ออกวัดดงเค็ง หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต
พระกริ่งมัญจาคีรี หลวงพ่อผาง จิตฺคุตฺโต พิธีภูธร เนื้อเงิน ปี 2519
พระกริ่งมัญจาคีรี หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร เนื้อนวโลหะ ปี 2519
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519
เหรียญฉลุ หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร เนื้อเงิน ปี 2519
เหรียญฉลุ หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร เนื้อนวโลหะ ปี 2519
เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร เนื้อเงิน ปี 2519
เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร เนื้อนวโลหะ ปี 2519
เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร เนื้อทองแดง ปี 2519 
เหรียญหล่อรุ่นแรก หลวงปู่พัน วัดจันทร์ประสิทธิ์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญปั๊มรุ่นแรก หลวงปู่พัน วัดจันทร์ประสิทธิ์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก สมเด็จพุฒาจารย์ อาสภเถร ปี 2509 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หางเต่า หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน วัดสมศรี
เหรียญรุ่นแรก พิมพ์ห้าชาย หลวงปู่บุญมา มุนิโก วัดหนองตูม
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อไฉน ฉนฺทสาโร วัดคุณากร ออกวัดหนองแก เนื้อเงิน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อไฉน ฉนฺทสาโร วัดคุณากร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสร้างเจดีย์ หลวงพ่อไฉน ฉนฺสาโร วัดคุณากร เนื้อเงิน
เหรียญสร้างเจดีย์ หลวงพ่อไฉน ฉนฺสาโร วัดคุณากร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อไฉน ฉนฺทสาโร วัดคุณากร เนื้อเงิน
เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อไฉน ฉนฺทสาโร วัดคุณากร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อโบราณ รุ่นบารมี หลวงพ่อไฉน ฉนฺสาโร วัดคุณากร เนื้อเงิน
รูปหล่อโบราณรุ่นบารมี หลวงพ่อไฉน ฉนฺสาโร วัดคุณากร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
สมเด็จหลังปู่เจ้า หลวงพ่อไฉน ฉนฺทสาโร วัดคุณากร 
สมเด็จนางพญา หลังยันต์หัวใจ หลวงพ่อไฉน ฉนฺทสาโร วัดคุณากร
พระกรุบ้านโต้น 
พระกรุวังเพิ่ม เนื้อตะกั่วสนิมแดง
พระกรุวังเพิ่ม เนื้อชินเงิน
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เหรียญรุ่นแรกครึ่งองค์แสนสะท้าน ปี 2556 (วัดจัดสร้าง)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นแสนสะท้าน 2 ปี 2560 (วัดจัดสร้าง)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นแสนสะท้าน 3 ปี 2561 (วัดจัดสร้าง)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นวัฒนะมงคล ปี 2559 (วัดจัดสร้าง)
หนุมาน รุ่นแรก เฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี2559
พระขุนแผนทรงพล รุ่นแสนวิเศษ ปี 2559 (วัดจัดสร้าง)
พระสมเด็จ หลังยันต์ปั้น รุ่นเมตตา ปี 2561
เหรียญไม้มงคล นั่งเต็มองค์ ปี 2561 (วัดจัดสร้าง)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 (วัดจัดสร้าง)
หนุมาน รุ่นแสนส�าริต ปี 2561
เหรียญเต่า รุ่นแสนพุทธคุณ ปี 2560
พระนาคปรกนาคา แสนบารมี ปี 2561
พระผงสิวลี หลังพระแม่ธรณี ปี 2561
เหรียญรูปไข่ รุ่นมหาโภคทรัพย์ ปี 2560
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นตอก 1 มั่งมี ศรีสุข ลาภผล พูลทวี ปี 2559
เหรียญเสมา รุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2559
เหรียญเสมาครึ่งองค์ รุ่นเจ้าสัวแสนนิยม ปี 2559
เหรียญโต๊ะหมู่มหาลาภ เสาร์ ๕ ปี 2559
พระผงรูปเหมือนโต๊ะหมู่มหาลาภ เสาร์ ๕ ปี 2559
เหรียญรูปไข่รุ่นเมตตา เสาร์ ๕ ปี 2559 
เหรียญรูปไข่รุ่นชนะจน เสาร์ ๕ ปี 2559
ล็อกเก็ตรุ่นชนะจน เสาร์ ๕ ปี 2559
พระปิดตา รุ่นรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2559
เหรียญมังกรยี่กอฮง รุ่นมหาปราบ ปี 2561
พระขุนแผน รุ่นประสพโชค เนื้อผง ไม่มีฝัง ปี 2560
พระขุนแผน รุ่นประสพโชค เนื้อผง มีฝัง ปี 2560
กุมารทอง รุ่นประสพโชค เนื้อผง ปี 2560
พญาหมู ปี 2560
เหรียญแสนเจริญทรัพย์พูลทวี เนื้อเงินลงยา ปี 2561
เหรียญแสนเจริญทรัพย์พูลทวี เนื้อนวโลหะแก่ทองค�าลงยา (หน้ากากทองค�า,เงิน) ปี 2561
เหรียญแสนเจริญทรัพย์พูลทวี เนื้อนวโลหะแก่ทองค�า หน้า 2K ปี 2561
เหรียญแสนเจริญทรัพย์พูลทวี เนื้อนวโลหะแก่ทองค�า (ลง, รวมโค็ด, ตอก 9 รอบ) ปี 2561
เหรียญเต่า รุ่นรวยรวยรวย เนื้อเงินลงนา
เหรียญเต่า รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินลงนา
พระปิดตา รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2559
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พระผงดวงเศรษฐี รุ่นแรก หน้ากากทอง, หน้ากากเงิน
พระผงดวงเศรษฐี รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ, ชานหมาก มีแผ่นตะกรุดหน้า, หลัง ตอก ส. อ พัดยศ 
(ไม่มีหมายเลข)
พระผงดวงล�่าซ�า พิมพ์ขอบเกียวเชือก มีตะกรุด,ไม่มีตะกรุด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงนั่งเมฆ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงอายุยืน รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระเนื้อผงนั่งตั่ง รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ปิดตามือไขว้ รุ่นรับทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ปิดตาเทพบันดาล (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
กริ่งพระแก้ว (ไม่จ�ากัดเนื้อ )
เหรียญมังกรคู่ปั้ม รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาสมปรารถนา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญตอก 1 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมนต์พระกาฬ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหมานเงินหมานทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนาคปรก สมปรารถนา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญคุ้มบารมี 6 แผ่นดิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมานาคราช ฮก ลก ซิ่ว (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปเหมือนเตารีดเจริญลาภ เนื้อโลหะ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญห่วงเชื่อมเศรษฐีเงินล้าน รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจริญพรบน ครึ่งองค์ห่มคลุม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจริญพรล่าง ครึ่งองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเมตามหาลาภ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเมตาบารมี รุ่นสุดท้าย (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพยัคฆ์ 6 แผ่นดิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพยัคฆ์ขันติโก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหน้าหนุ่ม รุ่นสร้างบารมี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
กริ่งชินบัญชร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อโบราณ รุ่นแรก ร ศ. 237 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อเบ่าทุบ รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อนั่งเต่าพญาเต่าเรือน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อ ฐานพญานาค รุ่นมหาสมปรารถนา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาเศรษฐีสมปรารถนา ฐานบัว (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเต่ามังกร โคตรเศรษฐี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมามหาเศรษฐี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมหามงคล 113 ปี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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เหรียญไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2539 วัดบวรนิเวศวิหาร 
พระปิดตากนกข้าง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
พระสมเด็จอรหัง ปี 2519 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
พระกริ่งเจริญพร
พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี
พระกริ่งญาณรังสี 79
พระกริ่งบารมี 80
พระกริ่งบารมี 84
พระกริ่งพุทธสิริมงคล
พระกริ่งเจริญโภคทรัพย์ 
พระพระกริ่งชินสีห์ 47
พระกริ่งอรหัง (พิมพ์หน้าใหญ่) รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
พระกริ่งอรหัง (พิมพ์หน้าใหญ่) รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
พระกริ่งเจริญ สุวัฑฒโน รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
พระพุทธชินสีห์ เนื้อทองแดง, ทองเหลือง
พระกริ่งอรหัง รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2556
พระกริ่งอรหัง รุ่น 100 ปี พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อส�าริด ปี 2556
พระกริ่งเจริญโภคทรัยย์ รุ่น 100 ปี ปี 2556
พระสมเด็จแพ 9 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 7 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 8 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 2 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อเกสร ตอกหมายเลข จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 3 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อเกสร ตอกหมายเลข จ.สิงห์บุรี 
พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อเกสร จ.สิงห์บุรี 
พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อผงน�้ามัน ปี 2539 จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อลายรัศมี ปี 2539 จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จเขมังกโร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อใบลาน ปี 2539 จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จหลังรูปเหมือน รุ่น 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 
พระปิดตา เนื้อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 5 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อใบลาน จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 5 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อเกสร จ.สิงห์บุรี 
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539 จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อใบลาน ปี 2539 จ.สิงห์บุรี
พระปิดตาจัมโบ้ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อเกสร จ.สิงห์บุรี
พระปิดตาจัมโบ้ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนิ้อใบลาน จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 9 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 
พระสมเด็จแพ 6 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 5 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อลาย จ.สิงห์บุรี
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2165.

2166.

2167.

2168.

2169.

2170.

2171.
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2173.

2174.

2175.

2176.

2177.

2178.

2179.

2180.

2181.

2182.

2183.

2184.

2185.

2186.

2187.

2188.

2189.

2190.

2191.

2192.

2193.

2194.

2195.

2196.

2197.

2198.

2199.

2200.

2201.

2202.

2203.

2204.

เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่น 250 ปี กรุงธนบุรี เนื้อทองแดง
เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่น 250 ปี กรุงธนบุรี เนื้อทองเหลือง
เหรียญ รุ่น เมตตา บารมี สมเด็จพระเจ้าตากสิน เนื้อทองแดง จ.จันทบุรี
หลวงปูทวด เนื้อว่าน รุ่น เฉลิมพระเกียรติ วัดช้างให้ ปี 2550 จ.ปัตตานี
พระสมเด็จ ตะกรุดเงิน มหาสุรศักดิ์ จ.สมุทรสงคราม 
พระปิดตา ตะกรุดเงิน พระมหาสุรศักดิ์ จ.สมุทรสงคราม 
พระขุนแผน หลวงพ่อตัด วัดชายนา
ปลัดขิกตอกโค๊ด หลวงพ่อตัด วัดชายนา
ตะกรุดตอกโค๊ด ไม่จ�ากัดปี หลวงพ่อตัด วัดชายนา
เหรียญเต่า รุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา เนื้อทองแดง, ทองเหลือง จ.กาญจนบุรี
เหรียญเต่า เศรษฐีจัมโบ้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา เนื้อทองแดง, ทองเหลือง จ.กาญจนบุรี
เหรียญเต่า ปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา เนื้อทองแดง, ทองเหลือง จ.กาญจนบุรี
เหรียญเต่าจิ๋ว หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา เนื้อเงิน, ทองแดง จ.กาญจนบุรี
พระกริ่งก้นลายเซ็นต์ รุ่นแรก หลวพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา เนื้อทองชนวน จ.กาญจนบุรี 
ครุฑราชาโชค หลวงพ่อหวั่น เนื้อทองแดง, ทองเหลือง จ.พิจิตร 
พระผงขุนแผน รุ่นพรายจินดา มหาเสน่ห์ ตะกรุดทองแดง หลวงพ่อหวั่น จ.พิจิตร 
พระผงขุนแผน ปิดหน้ากากชุบทอง หลวงพ่อนนท์ 
พระกริ่งเจ้าสัว หลวงพ่อสัญญา (คง) วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
พระกริ่งเจ้าสัว หลวงพ่อสัญญา (คง) วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง จ.นครปฐม 
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อสัญญา (คง) วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม 
พระผง รุ่น 83 พรรษา หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
พระผงขุนแผน รุ่น 83 พรรษา หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
เหรียญเจ้าสัว 5 วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง จ.นครปฐม 
เหรียญเจ้าสัว 5 วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดงผสมแร่ จ.นครปฐม
หนุมาน รุ่น แสนสัมฤทธิ์ หลวงปู่แสน วัดหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
เหรียญรูปเหมือน หลวงปู่แสน วัดหนองจิก เนื้อทองแดง (ไม่ชุบ, ไม่ปิดหน้ากาก) จ.ศรีสะเกษ
เหรียญเต่า หลวงปู่แสน วัดหนองจิก เนื้อทองแดง, ทองเหลือง จ.ศรีสะเกษ
เหรียญนารายณ์พลิกแผ่นดิน หลวงปู่แสน วัดหนองจิก เนื้อทองแดง จ.ศรีสะเกษ
เหรียญ รุ่นอาจารย์ใหญ่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อไทเทเนียม จ.นครราชสีมา
เหรียญ รุ่นพินัยกรรม เนื้อทองแดงไม่ปิดหน้า หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จ.นครราชสีมา
เหรียญ รุ่นบารมี 91 พรรษา หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อทองแดง จ.นครราชสีมา
เหรียญ รุ่นบารมี 91 พรรษา หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อทองเหลือง, ทองแดง จ.นครราชสีมา 
เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช ศุนย์การทหารม้า ค่ายอดิสร เนื้อทองแดง ปี 2557
พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 
พระสมเด็จ 100 ปี เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 7 พัน เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 
พระสมเด็จแพ 8 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
เหรียญ ร.9 นวมหาราช เนื้อทองเหลือง, ทองแดง
พระนางพญา สก รุ่น 5 รอบ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ
พระสังกัจจายณ์ สก รุ่น 5 รอบ เนื้อนวโลหะ
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2235.

2236.

2237.

2238.

2239.

เหรียญหลวงปู่ค�ามั่น วัดศิลาดาษ รุ่นแรก จ.ขอนแก่น
เหรียญหลวงปู่ค�ามั่น วัดศิลาดาษ รุ่นสาม จ.ขอนแก่น (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งปุสสวโร หลวงปู่ทวน วัดโป่งยาง เนื้อผง จ.จันทบุรี
พระกริ่งปุสสวโร หลวงปู่ทวน วัดโป่งยาง ช่อ จ.จันทบุรี
พระกริ่งปุสสวโร หลวงปู่ทวน วัดโป่งยาง เนื้อเงิน จ.จันทบุรี
พระกริ่งปุสสวโร หลวงปู่ทวน วัดโป่งยาง เนื้อนวโลหะ จ.จันทบุรี
พระกริ่งปุสสวโร หลวงปู่ทวน วัดโป่งยาง เนื้อสัมฤทธิ์ กรรมการ จ.จันทบุรี
พระกริ่งปุสสวโร หลวงปู่ทวน วัดโป่งยาง เนื้อเหล็กน�้าพี จ.จันทบุรี
พระกริ่งปุสสวโร หลวงปู่ทวน วัดโป่งยาง (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 
เสืองาแกะต หลวงปู่ทองอยู่ ส�วุฑุโฒ วัดป่าไผ่ จ.นครราชสีมา
รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่ทองอยู่ ส�วุฑุโฒ วัดป่าไผ่ เนื้อตะกั่ว จ.นครราชสีมา
รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่ทองอยู่ ส�วุฑุโฒ วัดป่าไผ่ ช่อ จ.นครราชสีมา
รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่ทองอยู่ ส�วุฑุโฒ วัดป่าไผ่ เนื้อเงิน จ.นครราชสีมา
รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่ทองอยู่ ส�วุฑุโฒ วัดป่าไผ่ เนื้อนวะ จ.นครราชสีมา
รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่ทองอยู่ ส�วุฑุโฒ วัดป่าไผ่ เนื้อสัมฤทธิ์ จ.นครราชสีมา
รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่ทองอยู่ ส�วุฑุโฒ วัดป่าไผ่ เนื้อตะกั่ว จ.นครราชสีมา
รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่ทองอยู่ ส�วุฑุโฒ วัดป่าไผ่ เนื้อเหล็กน�้าพี จ.นครราชสีมา
รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่ทองอยู่ ส�วุฑุโฒ จ.นครราชสีมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 
พระปิดตามหาโภคทรัพย์ หลวงปู่บุญสม สมาจาโร เนื้อผง จ.ชลบุรี
พระปิดตามหาโภคทรัพย์ หลวงปู่บุญสม สมาจาโร ช่อ จ.ชลบุรี
พระขุนแผน รุ่นแรก หลวงพ่อสาคร มนูญโญ วัดหนองกรับ เนื้อโลหะ ปี 2530 จ.ระยอง
เหรียญเจริญบารมี หลวงพ่อสาคร มนูญโญ วัดหนองกรับ เนื้อเงิน, ทองแดง ปี 2535 จ.ระยอง
เหรียญเสมารุ่นแรก หลวงพ่อสาคร มนูญโญ วัดหนองกรับ เนื้อนวโลหะ, ทองแดง ปี 2548 
จ.ระยอง
เหรียญหนุมาน หลวงพ่อสาคร มนูญโญ วัดหนองกรับ ปี 2548 จ.ระยอง
กุมารทอง รุ่นแรก หลวงพ่อสาคร มนูญโญ วัดหนองกรับ ปี 2541 จ.ระยอง
พระพิฆเนศ เนื้อผง หลวงพ่อสาคร มนูญโญ วัดหนองกรับ ปี 2538 จ.ระยอง
เหรียญหมูปีทอง หลวงพ่อสาคร มนูญโญ วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ระยอง
ลูกอมผงพรายกุมาร จ.ระยอง
กมุารทองจินดามณ ีรุน่แรก หลวงพ่อสาคร มนญูโญ วดัหนองกรบั เนือ้ชนวน, ทองแดง จ.ระยอง
ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
ลูกอมเทียนชัยบรอนท์ทอง จ.ระยอง
ลูกอมผงพรายกุมาร บรอนท์น�้ามัน จ.ระยอง
ลูกอมผงพรายกุมาร บรอนท์ฝุ่น จ.ระยอง
รูปหล่อหมูลอยองค์ หลวงพ่อสาคร มนูญโญ วัดหนองกรับ ปี 2538 จ.ระยอง
พระปิดตามหาโภคทรัพย์ หลวงปู่บุญสม สมาจาโร จ.ชลบรี (ไม่จ�ากัดเนื้อโลหะ)
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