
10 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯชมรมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อโตวัดสว่างอารมณ์จ.กำาแพงเพชร

พระเบญจภาคี  
โต๊ะที่ 1 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

1  พระสมเด็จ วัดระฆ์ัง พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน)

2  พระสมเด็จ วัดระฆ์ัง พิมพ์เจดีย์

3  พระสมเด็จ วัดระฆ์ัง พิมพ์เกศบัวตูม

4  พระสมเด็จ วัดระฆ์ัง พิมพ์ฐานแซม

5  พระสมเด็จ วัดระฆ์ัง พิมพ์ปรกโพธิ์

6  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

7  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย

8  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์

9  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม

10  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

11  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆ์าฏิ

12  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ

13  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่

14  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์

15  พระสมเด็จจิตรลดา ปี 2508 - 2513

16  พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุ - วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ

17  พระสมเด็จ วัดเกศใชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม จ.อ่างทอง

18  พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน จ.อ่างทอง

19  พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด จ.อ่างทอง

20  พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก จ.ก�าแพงเพชร

21  พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.กำแพงเพชร

22  พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.ก�าแพงเพชร

23  พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี�ยะ จ.กำแพงเพชร

24  พระลีลาเม็ดขนุน - ลีลาพูลจีบ - ลีลากลีบจ�าปา จ.ก�าแพงเพชร

25  พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน

26  พระรอด พิมพ์กลาง กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน

27  พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน

28  พระรอด พิมพ์ต้อ - พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน

29  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

30  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

31  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

32  พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

33  พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

34  พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

35  พระนางพญา พิมพ์สังฆ์าฏิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

36  พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

37  พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
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พระเนือ้ผง ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 2 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

38  พระสมเด็จ วัดเกศไชโย ไม่จำกัดพิมพ์ (ไม่ซ้ำรายการเดิม)

39  พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม ไม่จ�ากัดพิมพ์

40  พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ - ตุ๊กตาเล็ก

41  พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิใหญ่ - สมาธิเข่ากว้าง - สมาธิเล็ก

42  พระวัดพลับ ไม่จ�ากัดพิมพ์ (ไม่ซ�้ารายการเดิม)

43  พระหลวงปู�ภู พิมพ์แซยิด ไม่จำกัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร

44  พระหลวงปู�ภู พิมพ์ 8 ชั้น แขนหักศอก - แขนกลม วัดอินทรวิหาร

45  พระหลวงปู�ภู พิมพ์ 7 ชั้น แขนกลม วัดอินทรวิหาร

46  พระหลวงปู�ภู พิมพ์ 3 ชั้น ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร

47  พระหลวงปู�ภู พิมพ์ยืนอุ้มบาตร - พิมพ์ลีลา วัดอินทรวิหาร

48  พระหลวงปู�ภู พิมพ์พระปิดตา - พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยม วัดอินทรวิหาร

49  พระหลวงปู�ภู ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร (ไม่ซ�้ารายการเดิม)

50  พระเพชรหลีก วัดอินทาราม (วัดใต้)

51  พระวัดปากน�้า รุ่นแรก

52  พระวัดปากน�้า รุ่นสาม

53  พระปิลันทร์ พิมพ์ครอบแก้วใหญ่ - ครอบแก้วเล็ก วัดระฆ์ัง

54  พระปิลันทร์ พิมพ์ซุ้มประตู - พิมพ์โมคคัลลา - สารีบุตร วัดระฆ์ัง

55  พระปิลันทร์ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ - เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆ์ัง

56  พระปิลันทร์ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดระฆ์ัง (ไม่ซ�้ารายการเดิม)

57  พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ

58  พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์สังกัจจายน์

59  พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือ

60  พระวัดเงินคลองเตย ไม่จ�ากัดพิมพ์ (ไม่ซ�้ารายการเดิม)

61  พระวัดเฉลิมพระเกียรติ ไม่จ�ากัดพิมพ์

62  พระวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม ไม่จ�ากัดพิมพ์

63  พระวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม ไม่จ�ากัดพิมพ์

64  พระวัดสามปลื้ม ไม่จ�ากัดพิมพ์

65  พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิบัวสองชั้น

66  พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ป�าเลโลย์ - พิมพ์ไสยาสน์

67  พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์นาคปรก - พิมพ์พุทธกวัก

68  พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์พระปิดตา - พิมพ์เล็บมือ

69  พระกรุวัดท้ายตลาด ไม่จ�ากัดพิมพ์ (ไม่ซ�้ารายการเดิม)

70  พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยา ไม่จ�ากัดพิมพ์

71  พระหลวงปู�ศุข แจกแม่ครัว พิมพ์ใหญ่ - พิมพ์เล็ก วัดปากคลองมะขามเฒ่า

72  พระหลวงปู�เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุดสระใหญ่ - เล็ก จ.สมุทรปราการ

73  พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม ปี 2509 ไม่จ�ากัดพิมพ์

74  พระครูสังข์วัดอินทรวิหาร ไม่จ�ากัดพิมพ์
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พระยอดขุนพล ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 3 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

75  พระร่วงยืนหลังรางปืน สนิมแดง กรุวัดพระศรีฯ จ.สุโขทัย

76  พระลีลาถ�้าหีบ ชินเงิน กรุวัดถ�้าหีบ

77  พระร่วงยืนทรงเกาะ เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย

78  พระลีลาซุ้มหงอนไก่ ชินเงิน จ.สุโขทัย

79  พระหูยาน พิมพ์ใหญ่ ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี (กรุเก่า)

80  พระหูยาน พิมพ์ใหญ่ ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี (กรุใหม่)

81  พระหูยาน พิมพ์กลาง - เล็ก ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

82  พระยอดขุนพล ชินเงิน - สนิมแดง จ.ลพบุรี

83  พระนาคปรก ชินเงิน - สนิมแดง กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

84  พระร่วงยืน ชินเงิน กรุถ�้ามหาเถร จ.ลพบุรี

85  พระนาคปรก ชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี

86  พระเทริดขนนก ชินเงิน - สนิมแดง จ.ลพบุรี

87  พระซุ้มนครโกษา ชินเงิน - สนิมแดง จ.ลพบุรี

88  พระร่วงนั่ง ชินเงิน กรุช่างกล จ.ลพบุรี

89  พระอู่ทองท้องช้าง ชินเงิน จ.ลพบุรี

90  พระรอดหนองมน สนิมแดง จ.ลพบุรี

91  พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

92  พระมเหศวร พิมพ์กลาง ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

93  พระมเหศวร พิมพ์เล็ก ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

94  พระศวรตรง - ศวรเดี่ยว ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

95  พระลีลา ชินเงิน ไม่จำกัดพิมพ์ - กรุ จ.สุพรรณบุรี

96  พระร่วงยืนสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี ไม่จำกัดกรุ

97  พระท่ากระดาน สนิมแดง กรุศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

98  พระกรุวัดเทวลังฆ์าราม ชินเงิน - สนิมแดง ไม่จำกัดพิมพ์ จ.กาญจนบุรี

99  พระซุ้มนครโกษา สนิมแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค์

100  พระอู่ทองลงรัก สนิมแดง กรุศรีสะอาด จ.เพชรบูรณ์

101  พระกรุวัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์ ชินเงิน ไม่จำกัดพิมพ์

102  พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า ชินเงิน

103  พระท่ากระดานน้อย สนิมแดง กรุท่าเสา - กรุศาลเจ้า

104  พระหูยาน ชินเงิน จ.ชัยนาท

105  พระสรรค์ยืน ชินเงิน จ.ชัยนาท

106  พระสรรค์นั่ง ชินเงิน จ.ชัยนาท

107  พระหูยาน ชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

108  พระยอดขุนพล ชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

109  พระยอดธง จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่จำกัดเนื้อ

110  พระกรุจังหวัดตาก ชินเงิน - สนิมแดง ไม่จ�ากัดพิมพ์

111  พระนารายณ์ทรงปืน - ซุ้มปรางค์ - ซุ้มกระรอก - กระแต ชินเงิน จ.ลพบุรี
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พระเนือ้ดิน ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 4 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

112  พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

113  พระกริ่งคลองตะเคียน จ.พระนครศรีอยุธยา

114  พระขุนแผนใบพุทธา จ.พระนครศรีอยุธยา

115  พระกรุวัดตะไกร จ.พระนครศรีอยุธยา

116  พระหลวงพ่อโต พิมพ์มารวิชัย วัดบางกะทิง จ.พระนครศรีอยุธยา

117  พระหลวงพ่อโต พิมพ์สมาธิ วัดบางกะทิง จ.พระนครศรีอยุธยา

118  พระลีลาถ�้าหีบ กรุวัดถ้ำหีบ จ.สุโขทัย

119  พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัย

120  พระร่วงยืนเปิดโลก กรุเตาทุเรียง จ.สุโขทัย

121  พระแม่ย่า เนื้อดิน จ.สุโขทัย

122  พระหลวงพ่อโต กรุวัดป�ามะม่วง - วัดสระศรี จ.สุโขทัย

123  พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่ จ.สุพรรณบุรี

124  พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก จ.สุพรรณบุรี

125  พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ จ.สุพรรณบุรี

126  พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์พลายเดี่ยว จ.สุพรรณบุรี

127  พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์พลายคู่ จ.สุพรรณบุรี

128  พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์พลายคู่ตัดเดี่ยว จ.สุพรรณบุรี

129  พระขุนแผนผ่าซีก - แตงกวาผ่าซีก - กรุวัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี

130  พระชุดกิ่มตึ่ง กรุวัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี

131  พระถ้ำเสือ กรุวัดถ้ำเสือ จ.สุพรรณบุรี

132  พระซุ้มนครโกษา กรุวัดสำปะสิว จ.สุพรรณบุรี

133  พระท่ามะปราง วัดสำปะสิว จ.สุพรรณบุรี

134  พระเดี่ยวดำ - แดง จ.ลพบุรี

135  พระโคนสมอ จ.พระนครศรีอยุธยา

136  พระยอดขุนพล เนื้อดิน จ.ลพบุรี

137  พระหลวงพ่อจุก เนื้อดิน จ.ลพบุรี

138  พระหลวงพ่อหมอ เนื้อดิน จ.ลพบุรี

139  พระนารายณ์ทรงปืน - ซุ้มกระรอกกระแต จ.ลพบุรี

140  พระสรรค์ยืน จ.ชัยนาท

141  พระสรรค์นั่ง จ.ชัยนาท

142  พระลีลาสรรค์หย่อง จ.ชัยนาท

143  พระเม็ดน้อยหน่า - เขี้ยวงู เนื้อดิน จ.พิจิตร

144  พระท่ามะปราง กรุมะละกอ จ.พิจิตร

145  พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ จ.สระบุรี

146  พระขรัวอีโต้ เนื้อดิน

147  พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

148  พระยอดขุนพล ไม่จ�ากัดกรุ
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พระปิดตา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 5 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

149  พระปิดตา หลวงพ่อทัพ วัดอนงค์ เนื้อเมฆ์สิทธิ์พิมพ์แต่ง กรุงเทพฯ

150  พระปิดตา หลวงพ่อทัพ วัดอนงค์ เนื้อเมฆ์สิทธิ์พิมพ์ไม่แต่ง กรุงเทพฯ

151  พระปิดตา วัดห้วยจระเข้ ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.นครปฐม

152  พระปิดตา หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม

153  พระปิดตา เนื้อชินตะกั่ว หลวงปู�เอี่ยม วัดหนัง ไม่จำกัดพิมพ์

154  พระปิดตา หลวงปู�เฮี้ยงวัดป�า พิมพ์สะดือเล็ก จ.ชลบุรี

155  พระปิดตา หลวงปู�เฮี้ยงวัดป�า พิมพ์สะดือใหญ่ จ.ชลบุรี

156  พระปิดตา หลวงปู�เฮี้ยงวัดป�า พิมพ์เศียรโต จ.ชลบุรี

157  พระปิดตา หลวงปู�เฮี้ยงวัดป�า พิมพ์ซุ้มโปร่ง จ.ชลบุรี

158  พระปิดตา หลวงปู�เฮี้ยงวัดป�า พิมพ์ซุ้มตัน จ.ชลบุรี

159  พระปิดตา หลวงปู�เฮี้ยงวัดป�า พิมพ์สองหน้า ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.ชลบุรี

160  พระปิดตา หลวงปู�เฮี้ยงวัดป�า ซุ้มตัน นะ มะ ยา มิ จ.ชลบุรี

161  พระปิดตา ไม้แกะเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก จ.ชลบุรี

162  พระปิดตางาแกะเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก จ.ชลบุรี

163  พระปิดตา หลวงปู�เหมือน วัดก�าแพง พิมพ์หลังตะแกรง จ.ชลบุรี

164  พระปิดตา หลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ จ.ชลบุรี

165  พระปิดตา หลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์กลาง (ชลูด) หลังแบบ จ.ชลบุรี

166  พระปิดตา หลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัดหลัง จ.ชลบุรี

167  พระปิดตา เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นแรก หลังยันต์ จ.ชลบุรี ไม่จ�ากัดพิมพ์

168  พระปิดตา เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นแรก หลังเรียบ จ.ชลบุรี

169  พระปิดตา เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ จ.ชลบุรี

170  พระปิดตา เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง จ.ชลบุรี

171  พระปิดตา เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก จ.ชลบุรี

172  พระปิดตา เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามจิ๋ว จ.ชลบุรี

173  พระปิดตา เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นสุรพล จ.ชลบุรี

174  พระปิดตา เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นวารุณี จ.ชลบุรี

175  พระปิดตา หลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์นิยม จ.ชลบุรี

176  พระปิดตา หลวงปู�เจียม วัดก�าแพง จ.ชลบุรี

177  พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี เนื้อตะกั่ว

178  พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี ไม่จ�ากัดพิมพ์

179  พระปิดตา หลวงปู�ภู่ วัดนอก

180  พระปิดตา หลวงพ่อโต วัดเนินสุทธาวาส จ.ชลบุรี

181  พระปิดตา หลวงพ่อครีพ วัดสมถะ

182  พระปิดตาผงเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก

183  พระปิดตา เนื้อส�าริดเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก
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พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ยอดนิยม ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 6 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

184  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2497

185  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497

186  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497

187  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497

188  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี 2497

189  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2497

190  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยน�้าใหญ่ - เล็ก ปี 2502

191  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2505

192  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505

193  พระกริ่งพระองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนื้อนวโลหะ ปี2505

194  พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน (เบตง) เนื้อนวโลหะ ปี 2505

195  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อนวโลหะ ปี 2505

196  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อโลหะผสม ปี 2505

197  พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆ์พัด - เนื้อเหลือง ปี 2505

198  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆ์พัด ปี 2505

199  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2505

200  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ หัวมน ปี 2505

201  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั�มซ�้า ปี 2505

202  พระหลวงพ่อทวดพิมพ์หลังเตารีดกลางปั�มซ้ำ - ไม่ปั�มซ้ำปี 2505

203  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก (นิยม) ปี 2505

204  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่ - หน้าเชิด ปี 2505

205  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็นต์ ปี 2508

206  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500

207  พระหลวงพ่อทวดพิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาใหญ่ ปี 2502

208  พระหลวงพ่อทวดพิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาเล็ก ปี 2502

209  พระหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508

210  พระหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

211  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509

212  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “ตัว ท” ปี 2505

213  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ตัว ท” ปี 2505

214  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2505

215  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2505

216  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “มีหู” ปี 2506

217  พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506

218  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “หน้าจีน” ปี 2508
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พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ยอดนิยม ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 7 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

219  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2508

220  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2508

221  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504

222  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504

223  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504

224  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505

225  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น�้าเต้า ปี 2505

226  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี 2506

227  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่ - เล็ก แจกปีนัง ปี 2506

228  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี 2506

229  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังหนังสือ 5 แถว ” ปี 2506

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

231  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508

232  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุน 1” ปี 2508

233  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

234  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509

235  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511

236  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “หน้าเลื่อนหลังเจดีย์” เนื้ออัลปาก้า ปี 2511

237  แหวนหลวงพ่อทวด ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2503 - 2508

238  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวน กะไหล่ทอง - อัลปาก้า ปี 2506 - 2508

239  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุ่น 1” ปี 2511

240  รูปหล่อพระอาจารย์ทิม ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดช้างให้ ปี 2508

241  เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ห่มคลุม - หันข้าง วัดช้างให้ ปี 2508

242  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “อุ้มลูกแก้ว” เนื้อโลหะ วัดช้างให้ ปี 2508

243  เหรียญหลวงพ่อทวด“ทะเลซุง”แจกปีนังไม่จ�ากัดพิมพ์-ไม่จ�ากัดปี

244  เหรียญหลวงพ่อทวด “ทะเลซุง” พิมพ์ซุ้มกอ ไม่จ�ากัดพิมพ์ แจกปีนัง ปี 2508

245  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2524

246  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2524

247  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2524

248  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2524

249  พระหลวงพ่อทวดพิมพ์หลังเตารีดใหญ่หน้าเล็ก (ตอก - ไม่ตอกหมู) วัดคอกหมู ปี 2506

250  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด เนื้อโลหะ วัดไทร ปี 2506 นครสวรรค์

251  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ ปี 2506

252  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา ปี 2506

253  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ฝังตะกรุด วัดทรายขาว ปี 2514



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯชมรมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อโตวัดสว่างอารมณ์จ.กำาแพงเพชร17 

พระกริ่ง - รูปหล่อ - เหรียญหล่อ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 8 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

254  พระกริ่งตั๊กแตนยุคต้น เนื้อสำริด ไม่จำกัดพิมพ์

255  พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม ไม่จำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

256  พระชัยวัฒน์หลวงปู�เอี่ยม วัดหนัง ไม่จำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

257  พระกริ่งหน้าอินเดีย ปี 2482 สังฆ์ราชแพ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

258  พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรฯ ปี 2495 กรุงเทพฯ

259  พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ วัดบวรฯ ปี 2495 กรุงเทพฯ

260  พระกริ่งประภามณฑลหลวงพ่อกึ๋น วัดดอนยานนาวา ปี 2480 กรุงเทพฯ

261  พระรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ กรุเทพฯ

262  พระหลวงปู�ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยมข้างรัศมี เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่า

263  พระหลวงปู�ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยมข้างไม่มีรัศมี เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่า

264  พระหลวงปู�ศุข พิมพ์ตัดชิด เนื้อสำริด - ฝาบาตร - ชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า

265  พระหลวงปู�ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี - ข้างเรียบ ชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า

266  พระหลวงปู�ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดหัวหาด

267  พระหลวงปู�ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดส้มเสี้ยว

268  พระหลวงปู�ศุข หลังยันต์นูน ออกวัดดอนตาล

269  พระหลวงปู�ศุข วัดคลองขอม ไม่จำกัดพิมพ์

270  พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางหอย ปราจีนบุรี

271  พระพุทธชินราช รุ่นอินใดจีน ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ พิมพ์สังฆ์าฏิยาว (มีโค้ด)

272  พระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ พิมพ์สังฆ์าฏิสั้น (มีโค้ด)

273  พระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ พิมพ์ต้อ (มีโค้ด)

274  พระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ พิมพ์แต่ง (มีโค้ด)

275  พระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ (โม่มีโค้ด)

276  พระกริ่ง 7 รอบ วัดบวรฯ ปี 2495 กรุงเทพฯ

277  พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ ปี 2515 พิษณุโลก

278  พระระฆ์ังหลังฆ์้อน กรุงเทพฯ

279  พระหล่อประจำวัน เจ้าคุณศรีสนธิ์ ปี 2494 วัดสุทัศน์ฯ

280  พระชินราชห้าเหลี่ยม ปี 2494 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

281  พระหลวงพ่อโสธร 2 หน้า ปี 2497 ไม่จำกัดพิมพ์ ฉะเชิงเทรา

282  พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2500 ไม่จำกัดพิมพ์ ฉะเชิงเทรา

283  พระกริ่งหลวงพ่อโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ

284  พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2508

285  พระหล่อเล็บมือเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤษ์มาลา กรุงเทพฯ

286  พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

287  พระหล่อหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว ไม่จำกัดพิมพ์ สุพรรณบุรี

288  พระอุปคุตเขมร เนื้อสำริด
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พระจังหวัดพิจิตร ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 9 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

289  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิยม

290  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา

291  เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่

292  เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก

293  พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงจุ่มรัก

294  พระเนื้อดิน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์

295  หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์

296  พระรูปหล่อปั�ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์คอแอล ปี 2515

297  พระรูปหล่อปั�ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิ้วจุด ปี 2515

298  พระรูปหล่อปั�ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ ปี 2515

299  พระรูปหล่อปั�ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือเลขแปด ปี 2515

300  เหรียญปั�ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ ปี 2515

301  เหรียญปั�ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก ปี 2515

302  เหรียญหลวงพ่อเงินขวัญถุง วัดบางคลาน ปี 2515

303  เหรียญหลวงพ่อเงินรูปไข่ ไม่จำกัดหลัง วัดบางคลาน ปี 2515

304  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.ชุ่มสร้าง ตอกและไม่ตอก “ช”

305  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ออกวัดห้วยเขน พิมพ์ใหญ่

306  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ออกวัดห้วยเขน พิมพ์กลาง - เล็ก

307  พระรูปหล่อปั�ม หลวงพ่อเงิน ออกวัดท้ายน้ำ ปี 2515

308  พระรูปหล่อปั�ม หลวงพ่อเงิน ออกวัดวังจิก ปี 2515

309  พระรูปหล่อปั�ม หลวงพ่อเงิน ออกวัดหอไกร

310  พระรูปหล่อปั�ม หลวงพ่อเงิน รุ่น อ.ตะพานหิน ปี 2522

311  เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์เสมา ปี 2472

312  พระหล่อโบราณ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม หลังอุ

313  พระหล่อโบราณ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังอุ

314  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิง

315  เหรียญปั�มหลวงพ่อเขียน หลังชินราช เนื้อเงิน ไม่จำกัดพิมพ์

316  พระปิดตาหลวงปู�ภู วัดท่าฬ�อ พิมพ์หยดน�้า เนื้อชินสนิมแดง

317  พระปิดตาหลวงปู�ภู วัดท่าฬ�อ เนื้อผงคลุกรัก หลังเบี้ย - หลังกระต่าย

318  เหรียญหลวงปู�ภู วัดท่าฬ�อ หางแมลงป�อง

319  เหรียญหลวงพ่อพิธ วัดฆ์ะมัง รุ่นแรก ปี 2488

320  รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง รุ่นแรก

321  เหรียญเสมาหลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง รุ่นแรก

322  ตะกรุดหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

323  พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

324  ตะกรุดหลวงปู�ภู วัดท่าฬ�อ ไม่จำกัดเนื้อ

325  แหวนหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน ไม่จำกัดรุ่น
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เครื่องรางจังหวัดพิจิตร - นครสวรรค์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 10 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

326  คชสีห์, สิงห์ปากเป็ด, หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

327  เสือหลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

328  ม้ามังกร, หมู, กระต่าย, หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

329  สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอบรูปหัวใจ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

330  สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอบรูปสี่เหลี่ยม, พิมพ์ข้าวหลามตัด, พิมพ์ทรงกลม, หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

331  สิงห์งาแกะ พิมพ์สามขวัญปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

332  สิงห์งาแกะ พิมพ์สองขวัญปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

333  สิงห์งาแกะ พิมพ์ยกขา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

334  สิงห์งาแกะ พิมพ์ปากสาริกา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

335  นางกวักงาแกะ หลังปิดตา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

336  นางกวักงาแกะ พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

337  งาแกะปีเกิด 12 นักษัตร ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

338  นางกวักงาแกะ ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

339  แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์สี่เหลี่ยม, รูปไข่, เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ, ลงถม

340  รูปถ่ายเก่า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อัดกระจกขนาดห้อยคอ ไม่จำกัดพิมพ์

341  แหวนลงยาลงถม หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

342  ตะกรุดพวงลูกคั่นพระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

343  มีดหมอสาริกา ขนาดเล็ก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

344  มีดหมอขนาดปากกา (แบบธรรมดา) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

345  มีดหมอขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

346  มีดหมอขนาดปากกา (แบบด้ามตัด) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

347  มีดหมอขนาดใบมีด 6 นิ้วไม่เกิน9 นิ้ว (แบบธรรมดา)หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

348  มีดหมอขนาดใบมีด 6 นิ้วไม่เกิน9 นิ้ว (แบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

349  มีดหมอขนาดใบมีด 9 นิ้วขึ้นไป ไม่จำกัดขนาด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

350  มีดหมอใบมีดแบบลายนาคคู่ ไม่จำกัดขนาด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

351  มีดหมอขนาดปากกา (แบบธรรมดา) หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

352  มีดหมอขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

353  มีดหมอขนาด 5 นิ้วขึ้นไป หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

354  ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

355  เสื้อยันต์สิงห์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

356  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ถักเชือกลงรัก

357  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ไม่ถักเชือก

358  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ ฝาบาตรและไม่จำกัดเนื้อ

359  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ถักเชือกลงรัก

360  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ไม่ถักเชือก

361  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง สามกษัตริย์ถักเชือกลงรัก - ไม่ถักเชือก

362  รูปถ่ายเก่าหลวงพ่อพิธ วัดฆ์ะมัง ขนาดห้อยคอ ไม่จำกัดรุ่น
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พระหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 11 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

363  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้ออัลปาก้า ไม่จำกัดพิมพ์

364  พระรูปหล่อปั�มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ A

365  พระรูปหล่อปั�มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ B

366  พระรูปหล่อปั�มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ C

367  พระรูปหล่อปั�มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ D

368  พระรูปหล่อปั�มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์คอตึง

369  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ฐานสูง

370  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ฐานเตี้ย

371  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อตะกั่วหัวลูกปืน

372  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์จอบเล็ก ด้านหลังหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง

373  เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์เสมา ปี 2470

374  เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์แมงกะบี้หลังแบบ - หลังเรียบ ปี 2470

375  เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์แมงกะบี้หลังตัวหนังสือ ปี 2482

376  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์โค้ง ปี 2482

377  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์ตรง ปี 2482

378  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้อ ปี 2482

379  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2482

380  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม - หลวงพ่อคล้าย ปี 2483

381  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้อ บล็อคกลาก ปมห่วงในตัว

382  เหรียญหน้าหมวกหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ แจกที่วัดท่าฉนวน ปี 2483

383  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม เนื้อเงินลงยา ไม่จำกัดพิมพ์

384  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม เนื้อเงินข้างไข่ปลา ไม่จำกัดพิมพ์

385  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ

386  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม

387  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม หลังอกเลา

388  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม เนื้อเงินลงถม ไม่จำกัดพิมพ์

389  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ห้าเหลี่ยมนาคปรก ปี 2470

390  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์เปลวเทียน หน้าสั้น ปี 2483

391  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ปักกลด ปี 2470

392  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า - เนื้อตะกั่ว

393  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังยันต์ใบพัด เนื้อตะกั่ว

394  พระกริ่ง หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว

395  พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว

396  เหรียญเปลวเทียน หลวงพ่อเดิม พิมพ์หน้ายาว ปี 2483

397  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ออกวัดอินทาราม ปี 2493
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พระกรุเมืองเหนือ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 12 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

398  พระคง

399  พระคง สีเขียว

400  พระคง ลงรักปิดทอง

401  พระเปิม

402  พระเลี่ยง

403  พระบาง

404  พระลือ หน้ามงคล

405  พระลือโขง

406  พระลบ

407  พระรอดหลวง

408  พระกรุเทศบาล

409  พระกรุถ�้าขุนตาล

410  พระคงกรุช้างค�้า - ดอยคำ

411  พระสามหอม

412  พระขุนแผน กรุวัดหัวข่วง

413  พระสาม กรุเวียงท่ากาน

414  พระยอดขุนพล กรุศาลเจ้า

415  พระขุนไกร กรุศาลเจ้า

416  พระเลี่ยง กรุช้างค�้า - ดอยคำ

417  พระรอดบังภัย ไม่จำกัดกรุ

418  พระปรกโพธิ์เชียงแสน สมาธิเล็ก

419  พระปรกโพธิ์เชียงแสน พิมพ์ใหญ่

420  พระปรกโพธิ์ิ์เชียงแสน ไม่จำกัดพิมพ์

421  พระเชียงแสนซุ้มปราสาทไหว (ทุ่งลอ)

422  พระเชียงแสนใบข้าว

423  พระเชียงแสน ตุ๊กตาเล็ก

424  พระเชียงแสน เนื้อชิน ไม่จำกัดพิมพ์

425  พระลีลาเชียงแสน ชินเงิน - สนิมแดง

426  พระยอดขุนพล กรุเวียงกาหลง

427  พระซุ้มกอพะเยา (ผีผอม)

428  พระกรุพะเยา ชินเงิน - สนิมแดง ไม่จำกัดพิมพ์

429  พระยอดขุนพลพะเยา เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์

430  พระยอดขุนพลนาน้อย ไม่จำกัดพิมพ์

431  พระนางพญากรุบ่อสวก ไม่จำกัดพิมพ์

432  พระยอดขุนพล เนื้อดิน กรุบ้านปีน จ.แพร่

433  พระร่วงยืน ชินเงิน กรุวังชิ้น จ.แพร่

434  พระกรุเนื้อดิน จ.แพร่ ไม่จำกัดพิมพ์ - กรุ
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เครื่องรางเมืองเหนือ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 13 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

435  กะลาราหู โบราณล้านนา

436  วัวธนู ครูบาคำแสน วัดป�าดอนมูล รุ่น 1

437  วัวธนู ครูบาคำแสน วัดป�าดอนมูล รุ่น 2

438  วัวธนู ครูบาคำแสน วัดป�าดอนมูล รุ่น 3

439  มีดแหก โบราณล้านนา

440  มีดหลูบ ล้านนา

441  นางกวัก โบราณล้านนา

442  อิ่นโบราณล้านนา ไม่จำกัดเนื้อ

443  ลูกอม ครูบาปากกอง ไม่จำกัดรุ่น

444  ลูกอม ครูบาปัน

445  ตะกรุด คาดเอว โบราณล้านนา

446  มหาว่านยาสัก โบราณล้านนา

447  ตะกรุด ยันต์หนีบ โบราณล้านนา

448  สร้อยประคำ โบราณล้านนา

449  ตะกรุด พอกครั่ง โบราณล้านนา

450  ตะกรุด หนังพอกครั่ง ทาทอง ครูบาชุ่ม (แจกศิษย์ วัดท่าซุง)

451  ตะกรุดกระทิงโทน ครูบาขันแก้ว

452  ตะกรุดปิยะมิตร ครูบาขันแก้ว

453  ตะกรุดดาบสหรีกัญไชย ครูบาขันแก้ว 

454  ตะกรุดผัด สายแดง ครูบาขันแก้ว

455  ผ้ายันต์ พระเจ้าแดง ครูบาขันแก้ว

456  ผ้ายันต์ ครูบาวัง (เขียนมือกึ่งพิมพ์)

457  ผ้ายันต์ ครูบาวัง (แบบพิมพ์ 2 ชื่อ)

458  ผ้ายันต์ ครูบาวัง ไม่จำกัดพิมพ์

459  ผ้ายันต์ ม้าเสพนาง ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า ไม่จำกัดรุ่น

460  ผ้ายันต์เมตตา โบราณล้านนา

461  ตะกรุดฟ้าฝีก พระอาจารย์พยุงศักดิ์ วัดป�าแดด

462  ตะกรุดมะหาหวาน พระอาจารย์พยุงศักดิ์ วัดป�าแดด

463  ม้าเสพนาง พระอาจารย์พยุงศักดิ์ วัดป�าแดด

464  ราหู พระอาจารย์พยุงศักดิ์ วัดป�าแดด

465  ขุนแผนมหาหวาน พระอาจารย์พยุงศักดิ์ วัดป�าแดด

466  คตล้านนา

467  ตะกรุดคาดเอว (น้ำบ่อห่าง) ครูบาสม วัดศาลาโปร่งกว๋าว

468  ปั�นเหน่ง โบราณล้านนา

469  เขี้ยว, เขา, เล็บ, งา โบราณล้านนา

470  เสื้อยันต์ โบราณล้านนา

471  เครื่องรางล้านนาโบราณ ไม่จำกัดรูปลักษณ์
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พระจังหวัดพิษณุโลก ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 14 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

472  พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน

473  พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดใหญ่ เนื้อดิน

474  พระนางพญา กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน

475  พระนางพญา กรุวัดใหญ่ เนื้อดิน

476  พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเขียว

477  พระสามนาง กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน

478  พระสามนาง กรุวัดใหญ่ เนื้อดิน

479  พระท่ามะปราง กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน

480  พระท่ามะปราง กรุวัดใหญ่ เนื้อดิน

481  พระพุทธชินราชใบมะยม กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน

482  พระกรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงินไม่จำกัดพิมพ์

483  พระพุทธชินราช พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ กรุวัดโพธิ์ิญาณ (โรงทอ) เนื้อชินเงิน

484  พระลีลา กรุวัดไก่เขี่ย เนื้อชินเงิน - สนิมแดง

485  พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดอรัญญิก เนื้อชินเงิน

486  พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดอรัญญิก เนื้อดิน

487  พระนางพญา กรุวัดอรัญญิก เนื้อดิน

488  พระยอดโถ กรุวัดอรัญญิก เนื้อดิน

489  พระพุทธชินราช กรุเขาสมอแคลง เนื้อชินเงิน - สนิมแดง

490  พระท่ามะปราง กรุวัดท่ามะปราง เนื้อชินเงิน

491  พระท่ามะปราง กรุวัดท่ามะปราง เนื้อดิน

492  พระท่ามะปราง กรุวัดเจดีย์ยอดทอง เนื้อชินเงิน

493  พระท่ามะปราง กรุวัดเจดีย์ยอดทอง เนื้อดิน

494  พระท่ามะปราง กรุวัดสะดือ เนื้อดิน

495  พระนางพญา กรุวัดวังมะสระ เนื้อดิน

496  พระพิมพ์ปิดตา กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง

497  พระพิมพ์สี่เหลี่ยมประภามณฑล กรุวัดตาปะขาวหาย เนื้อผง

498  พระลีลา กรุวัดวังหิน เนื้อชินเงิน

499  พระสามนาง กรุวัดไก่เขี่ย (วัดสุดสวาสดิ์)

500  พระสิงห์ป้อนเหยื่อ (ฝักไม้ดำ) กรุวัดสุนทรประดิษฐ์

501  พระยอดขุนพล กรุวัดวังมะด่าน พรหมพิราม เนื้อชินเงิน

502  พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง

503  พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นางหน้าเดียว

504  พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์สองหน้า

505  พระกรุวัดจุฬามณี ไม่จำกัดพิมพ์

506  พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ญาณ (โรงทอ) พิมพ์มีหู

507  พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ญาณ (โรงทอ) พิมพ์ไม่มีหู
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พระจังหวัดสุโขทัย ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 15 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

508  พระยอดขุนพล เนื้อดิน กรุเตาทุเรียง

509  พระร่วงยืนประทานพร เนื้อดิน

510  พระนางเส้นด้าย เนื้อดิน กรุวัดพญาดำ

511  พระร่วงยืนเปิดโลก เนื้อชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

512  พระชินราชใบเสมา เนื้อดิน กรุวังยายมาก

513  พระลีลาฝักดาบ เนื้อดิน

514  พระกรุวัดพญาดำ เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์

515  พระร่วงนั่งหลังตัน เนื้อชินเงิน

516  พระนางเข่าบ่วง - เข่ากว้าง เนื้อชินเงิน

517  พระเชตุพล พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน

518  พระหัวใจกำแพง เนื้อดิน

519  พระฤๅโขง เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ กรุเตาทุเรียง

520  พระท่ามะปราง เนื้อดิน

521  พระลีลา กรุวัดมหาธาตุ เนื้อดิน

522  พระร่วงประทานพร เนื้อชินเงิน

523  พระซุ้มเรือนแก้ว (กระต่ายแกลบ) เนื้อชินเงิน กรุวัดเขาพนมเพลิง

524  พระร่วงนั่ง กรุน้ำ เนื้อชินเงิน

525  พระกรุบางขลัง เนื้อชินเงิน ไม่จำกัดพิมพ์

526  พระยอดธง เนื้อชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

527  พระนางแขนอ่อน เนื้อดิน

528  พระนางแขนอ่อน เนื้อชินเงิน

529  พระเชตุพล บัวสองชั้น พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน

530  พระนางข้างเม็ด เนื้อชินเงิน กรุวัดเขาพนมเพลิง

531  พระกรุโปงมะขาม เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์

532  พระเชตุพลหน้าโหนก เนื้อดิน

533  พระเชตุพลหน้าโหนก เนื้อชินเงิน

534  พระสังกัจจายน์ เนื้อชินเงิน

535  พระซุ้มนครโกศา เนื้อชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

536  พระนางกรุดอนลาน เนื้อดิน

537  พระนางหน้าตะกวน เนื้อชินเงิน

538  พระร่วงนั่งเข่ากว้าง - เข่าแคบ เนื้อชินเงิน

539  พระกรุเขาพนมเพลิง ไม่จำกัดพิมพ์ เนื้อชินเงิน

540  พระลีลาระเวง เนื้อดิน กรุเตาทุเรียง

541  พระอู่ทองนั่ง เนื้อดิน

542  พระร่วงนั่งอู่ทอง เนื้อชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

543  พระนาคปรก เนื้อดิน กรุเจดีย์ราย
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พระจังหวัดตาก ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 16 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (32 รายการ)  

544  พระรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น 1

545  พระรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น 2

546  พระรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น 3

547  เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น 1

548  เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น 2

549  เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น 3

550  เหรียญหลวงพ่อสิน วัดมะเขือแจ้ รุ่นแรก

551  พระผงคลุกรัก หลวงพ่อสินวัดมะเขือแจ้ ไม่จำกัดพิมพ์

552  รูปหล่อเจ้าพ่อพระวอ รุ่น 1 - เหรียญเจ้าพ่อพระวอ รุ่น 1

553  พระรูปหล่อปั�มฝังพลอย ครูบาวัง วัดบ้านเด่น

554  พระรูปหล่อปั�มรมดำ ครูบาวัง วัดบ้านเด่น

555  เหรียญกลมไม่มีหู ครูบาวัง วัดบ้านเด่น รุ่น 1

556  เหรียญกลมมีหู ครูบาวัง วัดบ้านเด่น รุ่น 1

557  เหรียญหลวงพ่อโต วัดท่าแค รุ่น 1

558  รูปหล่อหลวงพ่อโต วัดท่าแค รุ่น 1

559  เหรียญครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตต์ รุ่น 1

560  เหรียญครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตต์ รุ่น 2

561  เหรียญสมเด็จฝาบาตร ครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตต์

562  เหรียญหลวงพ่อแขก วัดสันป�าลาน รุ่น 1

563  เหรียญหลวงพ่อแขก วัดสันป�าลาน รุ่น 2

564  เหรียญครูบาปัน วัดแม่ยะ รุ่น 1

565  รูปหล่อเข่ากว้างครูบาปัน วัดแม่ยะ

566  เหรียญพระครูอดุลย์ วัดท่านา รุ่น 1

567  รูปหล่อพระครูอดุลย์ วัดท่านา รุ่น 1

568  เหรียญครูบากัญไชย วัดมาตานุสรณ์

569  เหรียญหลวงพ่อสายทอง วัดท่าไม้แดง รุ่น 1

570  รูปหล่อหลวงพ่อประดับ วัดไผ่สีซอ รุ่น 1

571  เหรียญครูบาตัน วัดเชียงทองล่าง รุ่น 1

572  เหรียญครูบาตุ่น วัดเชียงทองบน รุ่น 1

573  เหรียญครูบากร วัดดอยคีรี รุ่น 1

574  รูปหล่อครูบากร วัดดอยคีรี รุ่น 1

575  พระผงพิมพ์ขุนแผน ครูบากร วัดดอยคีรี รุ่น 1
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พระหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 17 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

576  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิง ไม่จำกัดพิมพ์

577  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู วัดวังตะกู (หน้าเล็ก-หน้าแตก)

578  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู วัดวังตะกู (หน้าใหญ่)

579  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก วัดสำนักขุนเณร

580  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก (วัดพร้าว)

581  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน รุ่นเถ้าแก่ห่อเตี้ย

582  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน รุ่นกำนันเถาร์ (สร้างโรงเรียน)

583  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน รุ่นกำนันเถาร์ (สร้างศาลา)

584  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน รุ่นถิ่นกำเนิด เนื้อเงิน (พิมพ์ไม่แต่ง)

585  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน รุ่นถิ่นกำเนิด เนื้อเงิน (พิมพ์แต่ง)

586  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน รุ่นล.ร ไม่จำกัดเนื้อ

587  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน รุ่นข.5 ไม่จำกัดเนื้อ

588  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี ไม่จำกัดเนื้อ

589  พระรูปหล่อกริ่งประทานพร หลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี

590  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนรุ่นฐานมีชื่อ/ฐานหนังสือ (ไม่จำกัดเนื้อ)

591  พระรูปหล่อปั�ม หลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี

592  พระผงเทียนชัย หลวงพ่อเขียน พิมพ์หลวงพ่อเงิน ปี 2503

593  เหรียญหลวงพ่อเขียน หลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน ไม่จำกัดพิมพ์

594  เหรียญสองเกจิ หลวงพ่อเขียน-หลวงพ่อทบ

595  เหรียญอาร์ม หลวงพ่อเขียน วัดวังสำโรง

596  เหรียญหลวงพ่อเขียนรูปไข่ สระเอขีดยาว

597  เหรียญหลวงพ่อเขียน กงจักรหลังยันต์

598  เหรียญหลวงพ่อเขียน ใบตำลึง

599  เหรียญแสตมป์หลวงพ่อเขียน วัดท่าหอย บล็อกวัด (ไม่จำกัดเนื้อ)

600  เหรียญแสตมป์หลวงพ่อเขียน วัดท่าหอย บล็อกบ้าน (ไม่จำกัดเนื้อ)

601  เหรียญกลมเสาร์ห้า หลวงพ่อเขียน

602  เหรียญหลวงพ่อเขียน เสมาใหญ่นั่งเต็มองค์ รุ่น 100 ปี

603  เหรียญหลวงพ่อเขียน เสมาเล็ก วัดชัยมงคล

604  เหรียญหลวงพ่อเขียน ใบโพธิ์ิ์เล็ก วัดชัยมงคล

605  เหรียญหลวงพ่อเขียนขวัญถุง ปี 2505

606  เหรียญหลวงพ่อเขียนขวัญถุง ปี 2506

607  เหรียญหลวงพ่อเขียนขวัญถุง ปี 2507

608  เหรียญหลวงพ่อเขียนหลังหลวงปู�ศุข ปี 2507

609  แหวนหลวงพ่อเขียน ไม่เกินปี 2507 ไม่จำกัดรุ่น

610  รูปถ่ายหลวงพ่อเขียน ไม่เกิน ปี 2507 ไม่จำกัดรุ่น

611  ล็อกเกตหลวงพ่อเขียน หลังอลูมิเนียม ไม่จำกัดรุ่น
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พระกรุ จังหวัดกำแพงเพชร ยอดนิยม ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 18 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

612  พระกำแพงซุ้มกอ ชินเงิน

613  พระลีลากลีบจำปา ชินเงิน

614  พระยอดขุนพลเสมาตัด ชินเงิน

615  พระลีลากำแพงขาว ชินเงิน

616  พระลีลาเชยคางข้างเม็ด ชินเงิน

617  พระกำแพงยอดขุนพล ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

618  พระท่ามะปราง ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

619  พระกำแพงปรกลูกยอ ชินเงินไม่จำกัดกรุ

620  พระกำแพงยืนประทานพร ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

621  พระกำแพงเปิดโลก ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

622  พระนางกำแพง ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

623  พระนางกำแพงฐานตาราง ชินเงินไม่จำกัดกรุ

624  พระกำแพงอู่ทอง กรุวังพาน ชินเงิน

625  พระกรุวังพาน ชินเงิน ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่ซ้ำรายการเดิม

626  พระกำแพงขาโต๊ะ ชินเงิน

627  พระกำแพงฐานสำเภา ชินเงิน

628  พระลีลากำแพง ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ ไม่ซ�้ารายการเดิม

629  พระกำแพงซุ้มยอ ชินเงิน

630  พระกำแพงเชตุพล ชินเงิน

631  พระกำแพงเชตุพลบัว 2 ชั้น ชินเงิน

632  พระกำแพง 500 ตัดเก้า ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

633  พระกำแพงสมาธิรัศมี ชินเงิน กรุอาวาสน้อย

634  พระกำแพงซุ้มนครโกษา ชินเงิน

635  พระกำแพงเทริดขนนก ชินเงิน

636  พระกำแพงอู่ทอง ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

637  พระนางกำแพง ชินเงิน กรุเชิงหวาย

638  พระกำแพงนาคปรก ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

639  พระร่วงนั่ง ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

640  พระกำแพงพุทธกวัก ชินเงิน กรุหนองกังกา

641  พระกำแพงโพธิ์ิ์บัลลังก์ ชินเงิน

642  พระกำแพงลีลาซุ้มแจกัน ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

643  พระนางกำแพงฐานแจกัน ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

644  พระกำแพงโมคคลา - สาลีบุตร ชินเงิน

645  พระกำแพงซุ้มปรกโพธิ์ิ์ ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ

646  พระกำแพง 500 เต็มแผ่น ชินเงิน ไม่จำกัดกรุ
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พระกรุ จังหวัดกำแพงเพชร ยอดนิยม ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 19 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

647  พระกำแพงซุ้มกอ กรุใต้ฐานพระ วัดบรมธาตุ

648  พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์คะแนน

649  พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์แผง

650  พระกำแพงซุ้มกอตัด

651  พระนางกำแพงเม็ดมะลื่น

652  พระนางกำแพง พิมพ์เม็ดมะเคล็ด

653  พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น

654  พระนางกำแพง พิมพ์ลึก

655  พระนางกำแพงกลีบบัว เกศแฉก

656  พระนางกำแพงกลีบบัว เกศบัวตูม

657  พระนางกำแพงกลีบบัว เกศยาว

658  พระนางกำแพงกลีบบัว นาคปรก

659  พระนางกำแพงกลีบบัว ฐานสองชั้น

660  พระนางกำแพงกลีบบัวตัด

661  พระนางกำแพง ไม่จำกัดพิมพ์

662  พระนางกำแพง ฐานบัวตาราง

663  พระกำแพงเปิดโลก เม็ดทองหลาง

664  พระกำแพงเปิดโลก ไม่จำกัดกรุ

665  พระกำแพงยอดขุนพล ไม่จำกัดกรุ

666  พระกำแพงเชตุพล บัวสองชั้น

667  พระกำแพงเชตุพล หน้าโหนก

668  พระนางกำแพง ลูกแป้งเดี่ยว

669  พระนางกำแพง ลูกแป้งคู่

670  พระนางกำแพง ลูกแป้งสาม

671  พระนางกำแพง ลูกแป้งสิบ

672  พระกำแพงอู่ทอง กรุวัดพิกุล

673  พระลีลาฝักดาบ ไม่จำกัดกรุ

674  พระกำแพงอู่ทอง ไม่จำกัดกรุ ไม่ซ้ำรายการเดิม

675  พระกำแพงท่ามะปราง

676  พระกำแพงหน้าอิฐ

677  พระกำแพงงบน�้าอ้อย

678  พระกำแพงหัวเรือเมล์

679  พระกำแพงนาคปรกลูกยอ

680  พระนางกำแพงเม็ดน้อยหน่า

681  พระนางกำแพงเม็ดบัว
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พระกรุ จังหวัดกำแพงเพชร ยอดนิยม ชุดที่ 3  
โต๊ะที่ 20 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

682  พระร่วงนั่งซุ้มบัลลังก์แก้ว กรุ สปจ.

683  พระกำแพงอู่ทอง กรุ ฬปจ.

684  พระนางกำแพง กรุ สปจ.

685  พระนาคปรก กรุ สปจ.

686  พระลังกัจจายน์ กรุ สปจ.

687  พระร่วงนั่ง กรุ สปจ. ไม่จำกัดพิมพ์

688  พระร่วงนั่งก้นหยิก กรุวัดพระแก้ว

689  พระกำแพงนาคปรก ไม่จำกัดพิมพ์

690  พระนางใหญ่ กรุนาบ่อคำ

691  พระนางกำแพงใบพุทรา

692  พระกำแพงพุทธกวัก กรุหนองลังกา

693  พระกำแพงลีลา ไม่จำกัดกรุ

694  พระกำแพงลีลาอธิฐาน

695  พระกำแพงซุ้มยอ

696  พระกำแพงประทานพร

697  พระกำแพงลีลาซุ้มประตู

698  พระสิบทัศปางปาฏิหาริย์

699  พระสิบชาตินารายณ์แปลง

700  พระสังกัจจายน์ ไม่จำกัดกรุ

701  พระชินราชใบเสมา กรุโป�งน้ำร้อน

702  พระกรุวังเพชร ไม่จำกัดพิมพ์

703  พระกำแพงเปิดโลก หน้าเงิน, หน้าทอง

704  พระกำแพงลีลา หน้าเงิน, หน้าทอง

705  พระซุ้มกระรอก, กระแต

706  พระเนื้อดิน กรุคูกำยาน ไม่จำกัดพิมพ์

707  พระเนื้อว่าน กรุคูกำยาน ไม่จำกัดพิมพ์

708  พระซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี�ยะ กรุวัดคูยาง

709  พระสมเด็จปรกโพธิ์ิ์ กรุวัดคูยาง

710  พระปิดตาสี่ทิศ กรุวัดคูยาง

711  พระกำแพงซุ้มกอ กรุวัดคูยาง

712  พระพลายเดี่ยว กรุวัดคูยาง

713  พระนาคปรก กรุวัดคูยาง

714  พระลีลาเม็ดขนุน กรุวัดคูยาง

715  พระชินราชใบเสมา กรุวัดคูยาง

716  พระกรุวัดคูยาง ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่ซ้ำรายการเดิม
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พระพุทธ - คณาจารย์ จังหวัดกำแพงเพชร ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 21 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

717  เหรียญเจ้าคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ ปี 2485 ไม่จำกัดพิมพ์

718  รูปหล่อเจ้าคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ ปี 2485 ไม่จำกัดพิมพ์

719  พระกริ่งเจ้าคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ ปี 2485 ไม่จำกัดพิมพ์

720  พระสิวลี เนื้อทองผสม เจ้าคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ

721  พระสังกัจจายน์ เนื้อทองผสม เจ้าคุณวิเชียรโมลี วัดบรมธาตุ

722  แม่โพสพ, แม่นางกวัก เนื้อตะกั่ว เจ้าคุณวิชียรโมลี วัดบรมธาตุ

723  เหรียญเสมา ที่ระลึกผูกพัทธสีมา วัดกุฏิการาม ปี 2483

724  เหรียญกลม เนื้อเงิน ที่ระลึกผูกพัทธสีมา วัดกุฏิการาม ปี 2483

725  เหรียญเสมาพระครูวินิจวชิรคุณ (คำ) วัดไตรภูมิ ปี 2473

726  เหรียญหยดน�้า หลวงพ่อพรวน วัดไตรภูมิ

727  เหรียญเสมาหลวงพ่อขำ วัดโพธิ์เตี้ย รุ่นแรก

728  เหรียญหล่อพระพุทธข้างอุ หลวงพ่อขำ วัดโพธิ์เตี้ย

729  เหรียญหล่อหยดน�้า พิมพ์พระพุทธ หลวงพ่อขำ ไม่จำกัดพิมพ์

730  พระหล่อปิดตา หลวงพ่อขำ วัดโพธิ์เตี้ย

731  พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อขำ วัดโพธิ์เตี้ย ไม่จำกัดพิมพ์

732  พระลีลาทุ่งขาว เนื้อดิน หลวงพ่อขำ วัดโพธิ์เตี้ย

733  พระนาคปรก เนื้อดิน หลวงพ่อขำ วัดโพธิ์เตี้ย

734  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อขำ วัดโพธิ์เตี้ย ปี 2512

735  เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์เตารีด หลวงพ่อกลับ วัดแก้วสุวิยะฉาย รุ่นแรก

736  พระรูปหล่อ หลวงพ่อกลับ วัดแก้วสุริยะฉาย รุ่นแรก

737  เหรียญหลวงพ่อกลับ วัดแก้วสุริยะฉาย รุ่นแรก

738  เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อจุล วัดหงส์ทอง ปี 2481

739  เหรียญหลวงพ่อจุล วัดหงส์ทอง ปี 2499 เนื้อทองแดง

740  เหรียญหลวงพ่อจุล วัดหงส์ทอง ปี 2499 เนื้อทองเหลือง

741  พระรูปเหมือนปั�ม หลวงพ่อจุล วัดหงส์ทอง รุ่นแรก สรงน�้า

742  เหรียญกลมจิ๊กโก๋ หลวงพ่อจุล วัดหงส์ทอง ปี 2506

743  เหรียญกลมหลังพระบรมธาตุ หลวงพ่อจุล วัดหงส์ทอง ปี 2500

744  เหรียญรูปไข่หลังเสมา หลวงพ่อจุล วัดหงส์ทอง ปี 2507

745  เหรียญหยดน�้ามนต์ หลวงพ่อจุล วัดหงส์ทอง ออกวัดสิงคาราม ปี 2518

746  เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดเทพนิมิตรมงคล พิมพ์แหวกม่าน

747  เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดเทพนิมิตรมงคล พิมพ์พรหมลีหน้าใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อ

748  เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดเทพนิมิตรมงคล พิมพ์พรหมลีหน้าเล็ก ไม่จำกัดเนื้อ

749  เหรียญเสาร์ห้าปลอดภัย หลวงพ่ออินทร์ วัดเทพนิมิตรมงคล ปี 2523

750  พระรูปหล่อคล้องประคำ หลวงพ่ออินทร์ วัดเทพนิมิตรมงคล ออกวัดหนองหลวง

751  พระหล่อฉีด หลวงพ่ออินทร์ วัดเทพนิมิตรมงคล รุ่นแรก

752  ล็อกเก็ต หลวงพ่ออินทร์ วัดเทพนิมิตรมงคล อายุ 86 ปี พ.ศ.2522

753  แหนบ หลวงพ่ออินทร์ วัดเทพนิมิตรมงคล อายุ 86 ปี พ.ศ.2522



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯชมรมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อโตวัดสว่างอารมณ์จ.กำาแพงเพชร31 

พระพุทธ - คณาจารย์ จังหวัดกำแพงเพชร ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 22 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

754  เหรียญพระบรมธาตุ (หน่อไม้) เนื้อเงิน ปี 2497 ไม่จำกัดพิมพ์

755  เหรียญพระอุปัชฌาย์กลึง - ทองพาน ปี 2519 ไม่จำกัดเนื้อ

756  เหรียญที่ระลึกสร้างอุโบสถ์ วัดคูยาง ปี 2521

757  เหรียญรอดมรณะ ตอกโค้ด เนื้อเงิน ปี 2523

758  เหรียญรอดมรณะ ตอกโค้ด เนื้อทองแดง ปี 2523

759  เหรียญรอดมรณะ ชุบกะไหล่ ปี 2523

760  เหรียญหลวงพ่อบุญมี ปี 2500

761  เหรียญอาร์มหลวงพ่อกัน วัดกุฏิการาม ปี 2521

762  เหรียญพระอาจารย์จำรัส วัดคลองห้วยรั้ง รุ่น 1 ปี 2517

763  เหรียญหลวงพ่อเจือ วัดหนองแผ่นดิน รุ่นแรก ปี 2535

764  เหรียญหลวงพ่อน้ำค้าง วัดวังชะโอน ปี 2518 รุ่นแรก

765  เหรียญหลวงพ่อผิว วัดบาง ไม่จำกัดพิมพ์

766  รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อผิว วัดบาง

767  เหรียญพระวิษณุ วิทยาลัยเทคนิค ปี 2524

768  รูปหล่อพระอิศวร พิมพ์เล็ก พิพิธภัณฑ์ ปี 2526

769  เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดวังพระธาตุ ปี 2516

770  รูปหล่อ หลวงพ่อแท่น วัดวังพระธาตุ ก้นอุดกริ่ง

771  เหรียญพระอิศวร ปี 2526

772  เหรียญวัดใหม่ ไทย - จีน รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

773  เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง ไม่จำกัดพิมพ์ - เนื้อ

774  เหรียญพระแก้ว - พระพุทธสิหิงค์ไม่จำกัดพิมพ์

775  พระกริ่งศรีมงคล วัดจันทราราม รุ่นแรก ปี 2524

776  เหรียญลงยา หลวงพ่อศรีมงคล วัดจันทราราม

777  เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อศรีมงคล เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2524

778  สมเด็จหลวงพ่อศรีมงคล วัดจันทราราม รุ่นแรก ปี 2524 ไม่จำกัดเนื้อ

779  เหรียญรูปไข่ใหญ่ หลวงพ่อทวีป วัดจันทราราม รุ่นแรก ปี 2537 เนื้อทองแดง

780  เหรียญรูปไข่เล็ก หลวงพ่อทวีป วัดจันทราราม เนื้อเงิน รุ่นแรก ตอกโค้ด สภ.

781  เหรียญรูปไข่เล็ก ฉลองศาลา หลวงพ่อทวีป เนื้อเงินลงยา ปี 2539

782  พระกริ่งหลวงพ่อเกสร วัดโค้งวิไล

783  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดมุจลินท์ รุ่นแรก ปี 2516

784  เหรียญหลวงพ่อแสวง วัดวังน้ำแดง รุ่นแรก

785  พระสมเด็จวัดปราสาท รุ่นแรก ปี 2519 ไม่จำกัดพิมพ์

786  เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดศรีปุณณาวาส ปี 2519 ไม่จำกัดเนื้อ

787  เหรียญฉลองพระประธาน วัดศรีภิรมย์ ปี 2510

788  เหรียญหลวงพ่อโต วัดสว่างอารมณ์ รุ่นแรก

789  เหรียญหลวงพ่อโต วัดสว่างอารมณ์ รุ่นสอง

790  เหรียญหลวงพ่อโต วัดสว่างอารมณ์ รุ่นสอง (ตอก ว.น.)
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พระหลวงพ่อวิบูล วชิรธรรม (สว่าง) วัดท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร   
โต๊ะที่ 23 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

791  เหรียญพระพุทธชินราช วัดท่างิ้ว ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2468

792  เหรียญกลมนั่งเต็มองค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506

793  เหรียญกลมมีรัศมี เนื้อเงิน ปี 2506

794  เหรียญกลมมีรัศมี เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2506

795  เหรียญกลมมีรัศมี เนื้อทองแดงผิวไฟ ปี 2506

796  เหรียญกลมไม่มีรัศมี (เหรอหรา) เนื้ออัลปาก้า ปี 2506

797  พระรูปเหมือนปั�ม พิมพ์ใหญ่ เนื้อโลหะ พิมพ์ไม่มีหางน�้า ปี 2508

798  พระรูปเหมือนปั�ม พิมพ์ใหญ่ เนื้อโลหะ พิมพ์หางน�้า ปี 2508

799  พระรูปเหมือนปั�ม พิมพ์เล็ก เนื้อโลหะ พิมพ์นิยม ตาเท่ากัน ปี 2508

800  พระรูปเหมือนปั�ม พิมพ์เล็ก เนื้อโลหะ พิมพ์นิยม ตาไม่เท่ากัน ปี 2508

801  พระรูปเหมือนปั�ม พิมพ์ปากจู๋ ตัวหนังสือจม ปี 2519

802  พระรูปเหมือนปั�ม พิมพ์ปากจู๋ ตัวหนังสือนูน ปี 2519

803  พระรูปหล่อฉีด อุดกริ่ง กะไหล่เงิน ปี 2519

804  พระรูปหล่อฉีด อุดกริ่ง กะไหล่ทอง ปี 2519

805  พระรูปหล่อฉีด อุดกริ่ง รมดำ ปี 2519

806  เหรียญปลอดภัย พิมพ์นิยม พิมพ์ที่ 1 ปี 2510

807  เหรียญปลอดภัย พิมพ์นิยม พิมพ์ที่ 2 ปี 2510

808  เหรียญปลอดภัย พิมพ์นิยม พิมพ์ที่ 3 ปี 2510

809  เหรียญปลอดภัย พิมพ์นิยม พิมพ์ที่ 13 ปี 2510 (บ่าลาก)

810  เหรียญปลอดภัย พิมพ์บ่าแตกสั้น ปี 2510

811  เหรียญปลอดภัย พิมพ์บ่าแตกยาว ปี 2510

812  เหรียญปลอดภัย พิมพ์เศียรโล้นไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2510

813  เหรียญปลอดภัย พิมพ์ทรงผม อ.แตก ปี 2510

814  เหรียญปลอดภัย พิมพ์ทรงผม อ.ไม่แตก ปี 2510

815  เหรียญปลอดภัย พิมพ์หน้าผากกว้าง เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล ปี 2510

816  เหรียญปลอดภัย พิมพ์ วบ. ปี 2519

817  เหรียญฉลองอายุ 90 ปี พิมพ์นิยม กะไหล่ทอง ปี 2515

818  เหรียญฉลองอายุ 90 ปี พิมพ์หูขีด กะไหล่ทอง ปี 2515

819  เหรียญดาวเทียม เนื้อทองคำ ปี 2515

820  เหรียญดาวเทียม เนื้อเงิน ปี 2515

821  เหรียญดาวเทียม เนื้อนวะ ปี 2515

822  เหรียญเสาร์ 5 เจริญศรี เนื้อทองคำ ปี 2516

823  เหรียญเสาร์ 5 เจริญศรี เนื้อเงิน ปี 2516

824  เหรียญเสาร์ 5 เจริญศรี เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล ปี 2516

825  เหรียญเสาร์ 5 เจริญศรี เนื้ออัลปาก้า ไม่ชุบนิเกิ้ล ปี 2516



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯชมรมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อโตวัดสว่างอารมณ์จ.กำาแพงเพชร33 

พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 24 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

826  พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง

827  พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม

828  พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น

829  พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ฟ้า

830  พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ต๊อก

831  พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น

832  พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ทรงเครื่อง

833  พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ไม่ทรงเครื่อง

834  พระพิมพ์ยันต์แถวเดียว ไม่จำกัดพิมพ์

835  พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น

836  พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน

837  พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก

838  พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ลึก

839  พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ตื้น

840  พระพิมพ์ทรงครุฑปีกแข็ง

841  พระพิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ

842  พระพิมพ์ทรงเม่น บัวชั้นเดียว

843  พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 7 จุด

844  พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 8 จุด

845  พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร

846  พระพิมพ์ทรงเม่น บัวโค้ง

847  พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก

848  พระพิมพ์ทรงเม่น หัวกลับ

849  พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิชัย

850  พระพิมพ์ทรงปางสมาธิ บัวเม็ด

851  พระพิมพ์ทรงนก ฐานสามชั้น

852  พระพิมพ์ทรงนก ฐานสายบัว - บัวฟันปลา

853  พระพิมพ์ทรงปลาจีน

854  พระพิมพ์ทรงปลากัด

855  พระพิมพ์ทรงปลาหมอ

856  พระพิมพ์ทรงปลาหมู

857  พระพิมพ์ทรงโบราณ ไม่จำกัดพิมพ์

858  พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร ไม่จำกัดพิมพ์

859  พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำกัดพิมพ์

860  ผงลูกอม
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พระวัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป  
โต๊ะที่ 25 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

861  พระพิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2496-2498

862  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2496-2498

863  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2496-2498

864  พระพิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2496-2498

865  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2496-2498

866  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2496-2498

867  พระพิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2511

868  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2511

869  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2511

870  พระพิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2511

871  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2511

872  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2511

873  พระพิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527

874  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2527

875  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2527

876  พระพิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2527

877  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2527

878  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2527

879  พระพิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533

880  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533

881  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533

882  พระพิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533

883  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533

884  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533

885  พระพิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

886  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

887  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

888  พระพิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

889  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

890  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

891  พระพิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน รุ่นบูรณะอุโบสถ สร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548

892  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน รุ่นบูรณะอุโบสถ สร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548

893  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน รุ่นบูรณะอุโบสถ สร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548

894  พระพิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน รุ่นบูรณะอุโบสถ สร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548

895  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน รุ่นบูรณะอุโบสถ สร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548

896  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดินรุ่นบูรณะอุโบสถ สร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548

897  ลูกสะกดและลูกอม หลวงพ่อปาน ปี 2496-2498
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พระจังหวัดนครศรีอยุธยา - พระพุทธคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 26 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

898  พระผงสี่เหลี่ยมรูปเหมือน รุ่นเพชรรุ่งโรจน์ ปี 2534 หลวงปู�โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

899  พระผงอัฐ พิมพ์สมเด็จแหวกม่าน ปี 2534 หลวงปู�โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

900  พระปิดตา รุ่น 108 ปี หลังยันต์นะ หลวงปู�โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

901  พระปิดตา กนกข้าง หลวงปู�โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

902  พระปิดตาจัมโบ้หลังยันต์นะ รุ่น 108 ปี หลวงปู�โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

903  พระปิดตามหาลาภ ฝังตะกรุด ปี 2538 หลวงปู�โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

904  พระนางพญา หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา

905  พระรูปเหมือน เนื้อผงยา พิมพ์ซุ้มประตู หลวงปู�เฮี้ยง วัดป�า จ.ชลบุรี

906  พระขุนแผน เนื้อดิน ไม่เคลือบ ปี 2497 หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

907  พระนาคปรกสุริยมุนี เนื้อดิน ปี 2473 หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

908  พระปรุหนัง เนื้อดิน หลวงปู�ดู่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา

909  พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อชิน ปี 2500

910  พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2501

911  พระกรุวัดโพธิ์ บางปะอิน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

912  พระวัดมอญ ไม่จำกัดพิมพ์ จ.อ่างทอง

913  เหรียญงูเล็ก เนื้อเงิน ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

914  เหรียญงูเล็ก เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

915  เหรียญงูเล็ก เนื้อทองแดงกะหลั่ยเงิน ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

916  เหรียญงูเล็ก เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

917  พระรูปหล่อ 71 ปี เนื้อทองเหลืองรมดำ หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

918  พระผงพุทธคุณปู�สี วัดสะแก ปี 2519

919  พระผงพุทธคุณปู�สี วัดสะแก ปี 2519 ปู�ดู่ วัดสะแก

920  พระพิมพ์พระประธาน เนื้อดิน วัดจงกลมวรเชรษ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

921  เหรียญหลวงพ่อเอีย พิมพ์เล็ก ปี 2519

922  เหรียญหลวงพ่อเอีย พิมพ์ใหญ่ ปี 2519

923  พระขุนแผน วัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา

924  พระกรุวัดใหม่ปากบาง พิมพ์นั่ง จ.พระนครศรีอยุธยา

925  พระกรุวัดใหม่ปากบาง พิมพ์ยืน จ.พระนครศรีอยุธยา

926  พระหลวงพ่อโต เนื้อดิน พิมพ์สมาธิ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

927  พระหลวงพ่อโต เนื้อดิน พิมพ์ปางวิชัย วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

928  พระกริ่งชินบัญชร ปี 2549 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว

929  เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อโสธร เนื้อเงิน ปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา 

930  พระชัยวัฒน์ เนื้อผง ปี 2513 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

931  พระรูปหล่อหลวงปู�ดู่ เนื้อผงพุทธคุณ วัดสะแก

932  พระหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี
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พระจังหวัดนครศรีอยุธยา - พระพุทธคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 27 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

933  พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงน้ำมัน ปี 2511 หลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ จ.ชัยนาท

934  พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงน้ำมัน (สีแดง) หลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ จ.ชัยนาท

935  พระสังกัจจายน์ เนื้อผงน้ำมัน ปี 2455 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

936  พระปิดตา เนื้อชินตะกั่ว พระปลัดผัน วัดโบสถ์ จ.ชลบุรี

937  พระปิดตา เนื้อชินตะกั่ว วัดโคนอน ปี 2515

938  พระกรุวัดปากบาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา

939  พระสมเด็จ เนื้อผงพุทธคุณ หลวงพ่อเทียม

940  พระผง หลวงปู�ดู่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2520

941  ลูกอมผงอิทธิเจ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา

942  พระกฐิน พิมพ์เล็ก เนื้อผง หลวงพ่อพัฒน์ วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี

943  พระปรุหนัง วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

944  ลูกอมคอเบ็ด หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี

945  เหรียญเสมาหลวงพ่อสุ่น วัดวังปลาหมอ ปี 2508 จ.พระนครศรีอยุธยา

946  พระหลวงพ่อโต เนื้อดิน วัดตะไกร จ.พระนครศรีอยุธยา

947  พระหลวงพ่อโต เนื้อดิน พิมพ์สมาธิ วัดตะไกร จ.พระนครศรีอยุธยา

948  พระขุนแผน หลวงพ่ออั้น ไม่จำกัดพิมพ์

949  พระขุนแผน หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง ปี 2505 จ.ระยอง

950  นางกวัก หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง ปี 2505 จ.ระยอง

951  พระสมเด็จหลวงพ่อแพ เนื้อลาย ปี 2539 วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

952  พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อแพ เนื้อลาย ปี 2539 วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

953  พระผงพุทธคุณ หลวงปู�ดู่ ปี 2520

954  พระหลวงพ่อโต ปางมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา

955  พระหลวงพ่อโบ้ ปางวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา

956  พระซุ้มไข่ปลา เนื้อดิน กรุวัดป�าแตง จ.พระนครศรีอยุธยา

957  พระหลวงพ่อโต พิมพ์สมาธิ

958  พระโป้ พิมพ์สมาธิ

959  พระกรุวัดชายทุ่ง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

960  พระพรหมธาดาหลวงปู�สี พิมพ์เล็ก

961  พระพรหมธาดาหลวงปู�สี พิมพ์ใหญ่

962  พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

963  พระโคนสมอ พิมพ์นอน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

964  พระโคนสมอ พิมพ์ปางสมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

965  พระโคนสมอ พิมพ์นั่งปางมารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

966  พระโคนสมอ พิมพ์ยืน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

967  พระสิบชาติ ไม่ตัด เนื้อดิน กรุวัดกระชาย จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระจังหวัดชัยภูมิ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 28 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

968  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ 

969  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล ปี 2507 ไม่จำกัดเนื้อ

970  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์กรรมการ ปี 2521 ไม่จำกัดเนื้อ 

971  เหรียญรูปเจ้าพ่อพญาแล ปี 2521 ไม่จำกัดเนื้อ 

972  รูปหล่อเจ้าพ่อพญาแล ปี 2521

973  แหวนเจ้าพ่อพญาแล ไม่จำกัดรุ่น

974  เหรียญพระครูจตุรัสศีลคุณ

975  เหรียญพระครูพินิจสมณวัตร รุ่นแรก

976  เหรียญหลวงปู�หลักคำ วัดกลางเมืองเก่า รุ่นแรก ปี 2510

977  พระกริ่ง วัดป�าชัยภูมิวนาราม ปี 2525

978  เหรียญหลวงปู�ผาง ออกวัดป�าชัยภูมิวนาราม ปี 2519 ไม่จำกัดเนื้อ

979  เหรียญหลวงปู�ผา วัดโนนทราย รุ่นแรก ปี 2510

980  เหรียญหลวงปู�บุญมา วัดผาเกิ้ง รุ่นแรก

981  พระรูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู�บุญมา วัดผาเกิ้ง

982  เหรียญ 5 รอบ หลวงปู�บุญมา วัดผาเกิ้ง

983  เหรียญนำโชค หลวงปู�บุญมา วัดปราสาทดิน

984  เหรียญห่วงเชื่อม รุ่นแรก หลวงปู�บุญมา วัดปราสาทดิน

985  เหรียญเสามา รวย รวย รวย หลวงปู�บุญมา วัดปราสาทดิน

986  พระปิดตาไม้พยุงแกะ หลวงปู�บุญมา วัดปราสาทดิน

987  เหรียญปู�หลาน รุ่นแรก หลวงปู�จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ปี 2530

988  เหรียญเกี่ยวทรัพย์ หลวงปู�จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ไม่จำกัดเนื้อ

989  เหรียญเจริญพร รุ่นแรก หลวงปู�จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ไม่จำกัดเนื้อ

990  กะลาแกะพระราหู หลวงปู�นิล วัดโพธิ์ตาล

991  เหรียญหลวงพ่อจุ่น  วัดโพธิ์ตาล รุ่นแรก

992  เหรียญหลวงพ่อจุ่น  วัดโพธิ์ตาล รุ่น 2

993  เหรียญหลวงพ่อจุ่น  วัดโพธิ์ตาล รุ่น 3

994  เหรียญหลวงพ่อจุ่น  วัดโพธิ์ตาล รุ่น 4

995  เหรียญหลวงพ่อจุ่น  วัดโพธิ์ตาล รุ่น 5

996  เหรียญสร้างบารมี พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี

997  เหรียญหล่อ พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี

998  เหรียญเมตตา พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี

999  พระกริ่งสุนทโร พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี

1000  เหรียญหลวงปู�วิไลย์ วัดถ้ำพญาช้างเผือก รุ่นแรก

1001  พระปิดตาจัมโบ้ หลวงปู�จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

1002  ตะกรุดพอกครั่ง หลวงปู�ผา วัดโนนทราย
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พระจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 29 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1003  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อทองคำ

1004  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีเขียว

1005  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้ากากทองคำ ลงยาสีแดง

1006  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแดง

1007  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาจีวรสีเหลือง

1008  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อนวะ หน้ากากเงิน ลงยาสีส้ม

1009  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อชุบ 3 กษัตริย์ (3K)

1010  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อชุบทองด้าน

1011  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้ออัลปาก้า ลงยาสีธงชาติ

1012  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้ออัลปาก้ารมชาติน ลงยาจีวรสีเหลือง

1013  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อสำริด ลงยาสีชมพู

1014  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อชนวน ลงยาสีม่วง

1015  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อพิงค์โกลด์ ลงยาสีฟ้า

1016  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อปลอกลูกปืน หน้ากากอัลปาก้า

1017  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อนวะโลหะ ลงยาสีเขียว (กรรมการ)

1018  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้ออัลปาก้า ลงยาสีเหลือง (กรรมการ)

1019  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อชนวน ลงยาสีแดง (กรรมการ)

1020  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อเงินบริสุทธิ์

1021  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีฟ้า (พิเศษ แจกกรรมการ)

1022  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อชุบเงินด้าน ลงยาจีวรสีเหลือง (แจกศูนย์จอง)

1023  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อชนวน ตอกรวมโค้ด

1024  เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก หลวงปู�หา วัดสักกะวัน เนื้อโลหะผสมผิวรุ้ง (แจกในพิธี)

1025  เหรียญมนต์พระกาฬ หลวงปู�หา เนื้อเงินลงยาสีแดง

1026  เหรียญมนต์พระกาฬ หลวงปู�หา เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

1027  เหรียญมนต์พระกาฬ หลวงปู�หา เนื้อเงินชาติน

1028  เหรียญมนต์พระกาฬ หลวงปู�หา เนื้อเงินบริสุทธิ์

1029  เหรียญมนต์พระกาฬ หลวงปู�หา เนื้อนวะหน้ากากเงิน

1030  เหรียญมนต์พระกาฬ หลวงปู�หา เนื้ออัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์ ลงยาสีธงชาติ

1031  เหรียญรุ่นแรก พระเทพวิสุทรจารย์ (สุข) วัดกลางกาฬสินธุ์ ปี 2516 ไม่จำกัดเนื้อ

1032  เหรียญพญาไทสุนทร รุ่นแรก (เจ้าโสมพรมิตร) ปี 2524

1033  เหรียญชนะจน เนื้อเงินลงยาสีแดง

1034  เหรียญชนะจน เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน

1035  เหรียญชนะจน เนื้ออัลปาก้าซาตินลงยาสีเหลือง

1036  เหรียญชนะจน เนื้อ 3K

1037  เหรียญชนะจน เนื้อทองแดง
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เครื่องรางสำนักสงฆ์์พระธาตุจอมแวะ จ.เชียงใหม่ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 30 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1038  กบกินเดือน ราชาโชค ครูบาออ

1039  กบกินเดือน มหาลาภ ครูบาออ

1040  กบกินตะวัน ราชาทรัพย์ ครูบาออ

1041  พญากบกินเดือนตัวครู ครูบาออ

1042  พญากบกินเดือนไตรมาส ครูบาออ

1043  กบกินเดือน ผงพรายกุมาร ครูบาออ

1044  กบจ้าวยอดทรัพย์ ครูบาออ

1045  กบเมตตา เรียกทรัพย์ ครูบาออ

1046  พญากบกินเดือนเด่นชัย ครูบาออ

1047  แมงภู่ เมตตา เรียกทรัพย์ ครูบาออ

1048  พญาแมงภู่คำหลวง ครูบาออ

1049  สิงห์ปราบป�า รุ่นแรก ครูบาออ

1050  สิงห์ปราบป�า รุ่นสอง ครูบาออ

1051  สิงห์ปราบป�า รุ่นสาม ครูบาออ

1052  สิงห์ปราบป�า รุ่นสี่ ครูบาออ

1053  ปักษาวายุ รุ่นแรก ครูบาออ

1054  ปักษาวายุ รุ่นสอง ครูบาออ

1055  ปักษาวายุ รุ่นสาม ครูบาออ

1056  ปักษาวายุ รุ่นสี่ ครูบาออ

1057  หนุมานวายุบุตร ครูบาออ

1058  หนุมานเศรษฐี ครูบาออ

1059  หนุมานพรายจันทร์เพ็ญ ครุบาออ

1060  รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ ตะกรุดโภคทรัพย์ ครูบาออ

1061  พญายูงคำนำโชค รุ่นแรก ครูบาออ

1062  ลูกสะกด พญาราหู ครูบาออ

1063  กบครอบจักรวาล เนื้อโลหะ ครูบาวิมะละ

1064  กบครอบจักรวาล เนื้อไม้แกะ ครูบาวิมะละ

1065  กบผงมหาโชค อุดมทรัพย์ ครูบาวิมะละ

1066  กบมหาราช จอมทรัพย์ ครูบาวิมะละ

1067  กบกินเดือนจิ๋วล้มลุก ครูบาวิมะละ

1068  พญาผึ้งหลวง ครูบาวิมะละ

1069  พญาเรไร ครูบาวิมะละ

1070  กบผงมหาโชค ปิดทอง สล่าอุวิจิ่งต๊ะ

1071  กบกินเดือน บูชาครู สล่าอุ่วิจิ่งต๊ะ

1072  ล็อกเก็ตพญากบเด่นชัย สล่าอุวิจิ่งต๊ะ

1073  แมงภู่คำหลวง "พ่อจ่าฝูง" สล่าอุวิจิ่งต๊ะ
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พระหลวงพ่อพิมพา วัดหนองตางู จ.นครสวรรค์ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 31 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1074  พระสมเด็จปิดทอง พิมพ์ใหญ่ ปี 2491

1075  พระสมเด็จปิดทอง พิมพ์เล็ก ปี 2492

1076  รูปถ่ายกรอบกระจก หลับตา ปี 2502

1077  รูปถ่ายกรอบกระจก ลืมตา ปี 2503

1078  เหรียญเสมาอุเล็ก รุ่นแรก ปี 2506

1079  แหวนเพชรกลับธงชาติ ปี 2514

1080  เหรียญพัดยศชั้นตรี (อัลปาก้า) ปี 2514

1081  เหรียญพัดยศชั้นตรี (ผิวไฟ) ปี 2514

1082  พระรูปหล่อ รุ่นแรก พิมพ์ A, B) ปี 2520

1083  พระผงดินอินเดีย ปี 2522

1084  เหรียญพัดยศ ชั้นโท ปี 2522

1085  เหรียญระฆ์ัง ปี 2525

1086  พระรูปหล่อสรงน้ำ ซุ้มประตู ปี 2526

1087  เหรียญเสมาอุใหญ่ ผิวไฟ ปี 2527

1088  เหรียญเสมาอุใหญ่ รมดำ ปี 2527

1089  พระรูปหล่อ รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อเงิน ปี 2527

1090  พระรูปหล่อ รุ่นยกช่อฟ้า ปี 2527

1091  เหรียญเสมาเล็ก งานยกช่อฟ้า ปี 2527

1092  แหวนลงถม ปี 2527

1093  เหรียญไข่ปลาเล็ก ปี 2529

1094  เหรียญไข่ปลาใหญ่ ปี 2529

1095  ล็อกเก็ตพระครูนิทัศน์ศาสนกิจ รุ่นแรก ปี 2529

1096  เหรียญถวายน้ำสงฆ์์ ปี 2533

1097  พระสมเด็จเกศา ปี 2534

1098  เหรียญกนกข้าง ปี 2534

1099  มีดปากกาด้ามงาฝักงา รุ่นไตรมาส ปี 2536

1100  พระรูปหล่อปั�มบารมี เนื้อเงิน ปี 2536

1101  พระรูปหล่อปั�มบารมี เนื้อทองผสม ปี 2536

1102  เสื้อยันต์ หลวงปู�พิมพา (มีโค๊ต) ปี 2536

1103  เหรียญสรงน้ำลงยา ปี 2537

1104  ล็อกเก็ต - รูปถ่าย ไม่จำกัดแบบ

1105  พระกริ่งออกวัดพัฒนราษฎร์บำรุง ปี 2539

1106  พระรูปหล่องาแกะ รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2540

1107  เข็มกู้ภัยหลวงปู�พิมพา ปี 2540

1108  เข็มกรรมการหลวงปู�พิมพา ปี 2540
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พระหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 32 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1109  พระบูชา 5 นิ้ว รุ่นแรก ปี 2535

1110  เหรียญไข่ปลา รุ่นแรก ปี 2535

1111  เหรียญข้างกนก รุ่นแรก ปี 2535

1112  เหรียญล้อแม็ค รุ่นแรก ปี 2535

1113  พระรูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2535

1114  ล็อกเก็ต รุ่นแรก (หน้าซีอุย)

1115  พระเนื้อผงชินราช ปี 2538

1116  พระบูชา หุ่นขี้ผึ้ง รุ่นแรก ปี 2554

1117  เหรียญจับเข่า ไม่จำกัด ปี 2558

1118  เหรียญเสมาแปดรอบ พิมพ์ครึ่งองค์ ไม่จำกัด ปี 2560

1119  เหรียญสร้างหอฉัน ไม่จำกัด ปี 2559

1120  เหรียญเสมา 8 รอบ ไม่จำกัด ปี 2560

1121  พระรูปหล่อห่มคลุม ปี 2560

1122  เหรียญไตรมาส ไม่จำกัด ปี 2561

1123  เหรียญอายุยืน พิมพ์ 2482 ไม่จำกัด ปี 2561

1124  เหรียญพรหมวิหาร อายุยืน ไม่จำกัด ปี 2561

1125  พระสมเด็จชานหมาก รุ่นแรก ไม่จำกัด ปี 2561

1126  เหรียญหน้าอรหันต์ หน้าแก่ ไม่จำกัด ปี 2562

1127  เหรียญข้าวหลามตัด ไม่จำกัด ปี 2562

1128  เหรียญวางศิลาฤกษ์ สร้างศาลา ไม่จำกัด ปี 2562

1129  เหรียญเจริญพรบน ไม่จำกัด ปี 2563

1130  เหรียญเจริญพรล่าง ไม่จำกัด ปี 2563

1131  เหรียญเศรษฐีปากน้ำโพ ไม่จำกัด ปี 2563

1132  เหรียญเพชรน้ำเอก ไม่จำกัด ปี 2563

1133  พระรูปหล่อยืน ถือไม้เท้า รุ่นแรก ไม่จำกัด ปี 2563

1134  เหรียญสร้างบารมี ไม่จำกัด ปี 2564

1135  เหรียญฉลองสมณศักดิ์ รุ่นแรก ปี 2564

1136  พระสมเด็จชานหมาก รุ่น2 ไม่จำกัด ปี 2564

1137  รอยเท้า 3ช. รุ่นแรก

1138  รอยมือ รอยเท้า รวมทุกรุ่น

1139  งาแกะ ไม่จำกัด

1140  มีดสาริกา ไม่จำกัด

1141  มีด ขนาด 2.5-3 นิ้ว ไม่จำกัด

1142  มีด ขนาด 5 นิ้ว ไม่จำกัด

1143  มีด ขนาด 7-9 นิ้ว ไม่จำกัด
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พระหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 33 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1144  รูปถ่ายปลอกแขน ขนาด 1 นิ้ว ปี 2554

1145  รูปถ่าย 3ช. รุ่นแรก ปี 2555

1146  ตระกรุด รวมทุกรุ่น

1147  ไอ้ช้าง รุ่นแรก

1148  พระสมเด็จชานหมาก รุ่น3 (หลังเจดีย์)

1149  เหรียญผ้าป�ามังกรคู่ พระนารายแปลงรูป รวมทุกเนื้อ

1150  เหรียญเสมาเสือคาบแก้ว ไม่จำกัด ปี 2563

1151  เหรียญเจริญพร2 ไม่จำกัด ปี 2564

1152  เหรียญมหาบารมีคู่ ไม่จำกัด ปี 2563

1153  เหรียญเสือคาบดาบ1 ไม่จำกัด ปี 2563

1154  พระปิดตามหาจักรดิ์พรรดิ์

1155  ลูกอมชานหมากมหาเศรษฐี ฝังนางกวัก

1156  ลูกอมชานหมากมหาเศรษฐี ฝังสิงห์

1157  พระสมเด็จพระมารดา 100 ปี หน้ากากทองคำ

1158  พระสมเด็จพระมารดา 100ปี ไม่จำกัด

1159  พระสมเด็จพระมารดา พิมพ์คำหมาก คำข้าว

1160  เหรียญที่ระลึกพระราช 100 ปี เนื้อทองคำ เนื้อเงิน ไม่จำกัด

1161  เหรียญที่ระลึกพระราช 100 ปี เนื้ออัลปาก้า กรรมการ ชนวน ไม่จำกัด

1162  พระปิดตารุ่นสุดท้าย เฮงทวีคูณ เม็ดยาทองคำ ไม่จำกัด

1163  พระปิดตารุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณ ตระกรุดทองคำ 9 ดอก ไม่จำกัด

1164  พระปิดตารุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณ ตระกรุดทองคำ 5 ดอก ไม่จำกัด

1165  พระปิดตารุ่นสุดท้าย เฮงทวีคูณ จีวรเกศา ไม่จำกัด

1166  พระปิดตารุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณ ตะใบทอง ไม่จำกัด

1167  พระปิดตารุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณเลย ชานหมาก ไม่จำกัด

1168  พระปิดตารุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณ ฝังพลอย ไม่จำกัด

1169  พระปิดตารุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณ รอยมือปั�มสด ไม่จำกัด

1170  พระปิดตารุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณ องค์ธรรมดา ไม่จำกัด

1171  พระปิดตารุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณ นอกลัง ไม่จำกัด

1172  พระปิดตารุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณ ชุดกรรมการ ไม่จำกัด

1173  พระปิดตารุ่นสุดท้ายเฮงทวีคูณ องค์นำฤกษ์ ไม่จำกัด

1174  รุ่นชนะจน 100 ปี เนื้อทองคำ เงินหน้าทองคำ

1175  รุ่นชนะจน 100ปี เนื้อเงิน

1176  รุ่นชนะจน 100ปี เนื้อนวะ

1177  รุ่นชนะจน 100 ปี เนื้ออัลปาก้า

1178  รุ่นชนะจน 100ปี เนื้อทองแดง
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พระหลวงปู�ครูบาจันทร์ โชติโก วัดน้ำแป้ง จ.พะเยา ทั่วไป  
โต๊ะที่ 34 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1179  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ลองพิมพ์ หลังเรียบ ไม่จำกัดสี

1180  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ลองพิมพ์ หลังนกสาริกา ไม่จำกัดสี

1181  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ชุดกรรมการ สีขาว ทูโทน

1182  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ชุดกรรมการ สีฟ้า

1183  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ชุดกรรมการ สีชมพู

1184  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ชุดกรรมการ สีเขียว

1185  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ชุดกรรมการ เนื้อเหล็กน้ำพี้

1186  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ชุดอุปถัมภ์ถวายพระสงฆ์์ สีธงชาติ (หน้ากาก)

1187  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ชุดอุปถัมภ์ถวายพระสงฆ์์ สีดำ

1188  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ชุดอุปถัมภ์ถวายพระสงฆ์์ สีขาว

1189  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ชุดอุปถัมภ์ถวายพระสงฆ์์ สีฟ้า

1190  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ชุดอุปถัมภ์ถวายพระสงฆ์์ สีเขียว

1191  พระขุนแผนพรายสกุณิกา เนื้อก้นครก หลังเรียบ

1192  พระขุนแผนพรายสกุณิกา เนื้อก้นครก หลังนกสาริกา

1193  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีแดง

1194  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีเหลือง

1195  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีชมพู

1196  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีเขียว

1197  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีส้ม

1198  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีฟ้า

1199  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีม่วง

1200  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีดำ

1201  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีน้ำเงิน

1202  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีเทา

1203  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีขาว

1204  พระขุนแผนพรายสกุณิกา เนื้อเหล็กน้ำพี้ ไม่จำกัดหลัง

1205  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ทูโทนไม่จำกัดสี

1206  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีเหลือง หลังเรียบ

1207  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีฟ้า หลังเรียบ

1208  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีเขียว หลังเรียบ

1209  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีน้ำเงิน หลังเรียบ

1210  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีแดง หลังเรียบ

1211  พระขุนแผนพรายสกุณิกา สีขาว หลังเรียบ

1212  พระขุนแผนพรายสกุณิกา ไม่จำกัดหลัง

1213  ลูกอมพรายสกุณิกา ไม่จำกัดสี
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พระจังหวัดอุตรดิตถ์์ - สุโขทัย - พระคณาจารย์ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 35 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1214  เหรียญหลวงพ่อตุ้ย วัดห้วยอ้อย รุ่นแรก ปี 2534 จ.อุตรดิตถ์

1215  พระสมเด็จหลังลายเซ็นต์ หลวงพ่อแกง วัดน้ำปึง รุ่นแรก ปี 2536 จ.อุตรดิตถ์

1216  เหรียญเกลียวเชือก หลวงพ่อแกง วัดน้ำปึง รุ่นแรก ปี 2537 จ.อุตรดิตถ์

1217  เหรียญสร้างโบสถ์ หลวงพ่อแกง วัดน้ำปึง ปี 2540 จ.อุตรดิตถ์

1218  เหรียญหลวงปู�จำลอง วัดโพนดู่ รุ่นแรก ปี 2535 จ.อุตรดิตถ์

1219  พระผงหลวงปู�จำลอง วัดโพนดู่ รุ่นแรก ปี 2535 ไม่จำกัดพิมพ์ จ.อุตรดิตถ์

1220  เหรียญพญาปาด วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก ปี 2539 จ.อุตรดิตถ์

1221  พระกรุเมืองทุ่งยั้ง ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ จ.อุตรดิตถ์

1222  พระกรุวัดบึงสัมพันธ์ เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.อุตรดิตถ์

1223  พระเชตุพน เนื้อดิน จ.สุโขทัย

1224  พระเชตุพน เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย

1225  พระนาง เนื้อดิน กรุดอนลาน จ.สุโขทัย สีแดง

1226  พระนาง เนื้อดิน กรุดอนลาน จ.สุโขทัย สีดำ

1227  เหรียญหลวงปู�หร่ำ วัดวังทอง รุ่น 2 จ.สุโขทัย

1228  นางกวัก หลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ปี 2520 จ.ฉะเชิงเทรา

1229  พระรูปเหมือน หลวงปู�คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2535

1230  พระนางพญา หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ

1231  พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2550

1232  พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2536

1233  พระปิดตา หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ปี 2536

1234  พระปิดตา หลวงปู�เทศน์ วัดหินหมากเป้ง ออกวัดช้างเผือก จ.หนองคาย

1235  พระปิดตาโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก

1236  พระปิดตา หลวงพ่อพุธ วัดป�าสาลวัน จ.นครราชสีมา

1237  พระปิดตา หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆ์พัตร

1238  พระสมเด็จหลัง ญสส. วัดเกศไชโย ปี 2533 จ.อ่างทอง

1239  พระสมเด็จโต วัดศรีโพนแท่น ปี 2535 จ.มหาสารคาม

1240  พระนางพญา เนื้อเขียว พิมพ์อกนูนใหญ่ หน้าตั๊กแตน นิยม วัดกลางนครไทย

1241  พระนางพญา เนื้อเขียว พิมพ์อกนูนใหญ่ หลังขวาง นิยม วัดกลางนครไทย

1242  พระนางพญา เนื้อเขียว สองหน้า พิมพ์กลาง วัดกลางนครไทย

1243  พระนางพญา เนื้อเขียว พิมพ์เข่าโค้ง วัดกลางนครไทย

1244  พระนางพญา เนื้อเขียว พิมพ์เข่าตรง วัดกลางนครไทย

1245  พระนางพญา เนื้อเขียว พิมพ์อกนูนเล็ก วัดกลางนครไทย

1246  พระนางพญา เนื้อเขียว สองหน้า ไม่จำกัดพิมพ์ วัดกลางนครไทย

1247  พระสมเด็จ เนื้อดิน เจดีย์เก่า วัดคลองจิก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

1248  พระเกจิคณาจารย์ อ.นครไทย - ชาติตระการ
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พระสำนักสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง ทั่วไป  
โต๊ะที่ 36 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1249  พระปิดตาฟ้าลั่น ปี 2517 วัดพลับพลา

1250  พระผงรูปไข่ ปี 2517 วัดพลับพลา

1251  พระผงเกษมมงคล 3 ปี 2523

1252  พระผงเกษมมงคล 3 ปี 2523 แป้งเจิม

1253  พระผงเกษมมงคล 3 ปี 2523 ฝังพลอย

1254  พระผงเกษมมงคล 3 ปี 2523 ฝังพลอย, แป้งเจิม

1255  พระผงรูปเหมือนใบโพธิ์ หลังท้าวเวสสุวรรณ ปี 2527

1256  พระปิดตา รุ่นชนะศึกชายแดน ปี 2528

1257  พระผงรูปเหมือนระฆ์ัง หลังท้าวเวสสุวรรณ ปี 2529

1258  พระผงมงคลเกษมจิ๋ว ปี 2534

1259  พระผงสี่เหลี่ยมฉลองมณฑป ปี 2533

1260  พระชัยวัฒน์ ญสส. ปี 2533

1261  เหรียญเจ้าสัวเล็ก บารมี 81 ปี 2535

1262  พระผงเจ้าสัว ฝังตะกรุด ปี 2535

1263  พระสมเด็จ รุ่นเบญจบารมี ปี 2536

1264  พระผงสี่เหลี่ยมครบ 5 รอบ อุปสมบท ปี 2536

1265  เหรียญกลมสิริมงคล 82 ปี 2536

1266  เหรียญปราบฮ้อเล็ก ปี 2536

1267  พระผงรูปเหมือนของขวัญกองผ้าป�า ปี 2536

1268  พระผงระฆ์ัง รุ่นนะหน้าทอง ปี 2536

1269  พระผงยืนวันเพ็ญ ปี 2536

1270  พระผงรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นชนะศึกชายแดน ปี 2528

1271  พระชัยวัฒน์อวโลกิเตศวร ปี 2536

1272  พระรอด รุ่นเบญจบารมี ปี 2536

1273  พระชัยวัฒน์อุดมโชค ปี 2538

1274  พระรอด รุ่นชนะศึกชายแดน เนื้อผง ปี 2528 สีขาว

1275  พระรอด รุ่นชนะศึกชายแดน เนื้อผง ปี 2528 สีแดง

1276  พระซุ้มกอ รุ่นเบญจบารมี ปี 2536 สีแดง

1277  พระผงสุพรรณ รุ่นเบญจบารมี ปี 2536 สีดำ

1278  พระผงสุพรรณ รุ่นเบญจบารมี ปี 2536 สีขาว

1279  พระซุ้มกอ รุ่นเบญจบารมี ปี 2536 สีขาว

1280  พระสมเด็จ รุ่นพุทธคุณ ปี 2538

1281  พระสมเด็จ รุ่นพุทธคุณ ปี 2538 แช่น้ำมนต์

1282  พระผงมงคลเกษม 4 ปี 2538

1283  พระปิดตา รุ่นพุทธคุณฝังตพกรุด แช่น้ำมนต์ ปี 2538
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พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 37 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1284  เหรียญแจกทาน หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ปี 2546 จ.ลพบุรี

1285  เหรียญแจกทาน หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ปี 2550 จ.ลพบุรี

1286  เหรียญอาร์ม หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ปี 2555 จ.ลพบุรี

1287  เหรียญรูปไข่เล็ก หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ปี 2560 จ.ลพบุรี

1288  พระผงรูปเหมือนเกิดใหญ่ หลวงปู�พิมพา วัดหนองตางู จ.นครสวรรค์

1289  พระผงรูปเหมือนสร้างโบสถ์ หลวงปู�ดู่ วัดสะแก ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา

1290  พระเจ้าสัว หลวงปู�บุญ วัดเทพนิมิตร 84 ปี จ.ระยอง

1291  เหรียญระฆ์ัง หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง ปี 2537

1292  แหนบหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง ไม่จำกัดรุ่น จ.อุทัยธานี

1293  เหรียญเมตตา ปี 2537 หลวงพ่อม่น วัดเนินตามาก จ.ชลบุรี

1294  พระสมเด็จโต วัดเกศไชโย ปี 2533 จ.อ่างทอง

1295  พระรูปเหมือนบรมครู วัดอัมพุวราราม ปี 2540

1296  เหรียญป�าเลไลย์ ปี 2531 วัดพระธาตุเมืองพล จ.ขอนแก่น

1297  พระสมเด็จหลวงปู�ชอบ ฐานสโม รุ่นสมปรารถนาเฮง ปี 2539

1298  พระกลีบบัวเล็ก หลวงพ่อพ่วง วัดกก ปี 2475

1299  พระพิมพ์ดาว หลวงพ่อพ่วง วัดกก ปี 2475

1300  พระปิดตาปลดหนี้ ปี 2537 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก

1301  พระรูปเหมือน 86 ปี หลวงปู�แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง

1302  เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงปู�แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง ปี 2537

1303  เหรียญเสมา หลวงปู�แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง ปี 2538

1304  พระรูปเหมือนใบโพธิ์เล็ก หลวงปู�แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง ปี 2536

1305  พระนาคปรก 7 รอบ หลวงปู�แว่น ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง ปี 2536

1306  พระสมเด็จผงพรายกุมาร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง ปี 2552

1307  พระรูปเหมือน หลวงพ่อเฮ็น วัดดอนทอง จ.สระบุรี ปี 2529

1308  พระรูปเหมือนสมเด็จโต พิมพ์เล็ก ปี 2533 วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง

1309  พระสมเด็จ 7 ชั้น ปี 2533 วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง

1310  พระสมเด็จ 7 ชั้น หลัง ญสส. ปี 2533 วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง

1311  พระสมเด็จ ปี 2540 วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง

1312  พระปิดจา ปี 2526 หลวงพ่อม่น วัดเนินตามาก จ.ชลบุรี

1313  พระสมเด็จหลังยันต์สาม หลวงพ่อม่น วัดเนินตามาก จ.ชลบุรี

1314  พระสมเด็จ ปี 2536 หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

1315  พระสมเด็จปรกโพธิ์ รุ่นเฮงนำรวย ปี 2536 หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

1316  พระผงเจ้าสัว ปี 2536 หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

1317  พระสมเด็จ รุ่นเฮงให้รวย ปี 2537 หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

1318  พระสังกัจจายน์ รุ่นเฮงนำรวย ปี 2536 หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯชมรมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อโตวัดสว่างอารมณ์จ.กำาแพงเพชร47 

พระหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม ทั่วไป  
โต๊ะที่ 38 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1319  พระกริ่งสมปรารถนาเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2537

1320  พระนาคปรกจิ๋ว รุ่นสมปรารถนาเฮง ปี 2537

1321  พระรูปเหมือนจิ๋ว รุ่นสมปรารถนาเฮง ปี 2537

1322  พระปิดตาจิ๋ว รุ่นสมปรารถนาเฮง ปี 2537

1323  พระปิดตาลอยองค์  รุ่นสมปรารถนาเฮง ปี 2537

1324  เหรียญหยดน้ำข้างกนก ปี 2537

1325  เหรียญครบรอบ 84 ปี 

1326  พระกริ่งสมปรารถนาเฮง เนื้อทองแดง ปี 2537

1327  พระชัยวัฒน์ปรารถนาเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2537

1328  พระชัยวัฒน์สมปรารถนาเฮง เนื้อทองทิพย์ ปี 2537

1329  พระชัยวัฒน์สมปรารถนาเฮง เนื้อทองแดง ปี 2537

1330  พระปิดตาโภคทรัพย์ ปี 2536

1331  เหรียญนั่งพาน ปี 2537

1332  พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ ปี 2534

1333  พระปิดตาฐานบัว เนื้อนวโลหะ ปี 2537

1334  พระสมเด็จไหม 5 สี ปี 2535

1335  พระผงรูปเหมือน 84 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2534

1336  พระปรกใบมะขาม เนื้อนวโลหะ ปี 2533

1337  พระปิดตาฝังพลอย ปี 2536

1338  พระผงนาคปรก ปี 2534

1339  พระสมเด็จอรหัง พิมพ์เล็ก ปี 2533

1340  พระผงกลับบัวฉลอง 75 ปี

1341  พระสมเด็จหลังยันต์เฑาะว์ ปี 2534

1342  พระสมเด็จหลังยันต์เฑาะว์ แช่น้ำมนต์ ปี 2536

1343  พระสมเด็จ พิมพ์เจดีย์ ปี 2535

1344  เหรียญแจกวันแม่แห่งชาติ ปี 2537

1345  พระผงรูปเหมือน ปี 2537

1346  พระนาคปรก ปี 2537

1347  พระรูปเหมือน ปี 2537

1348  พระรูปเหมือน ปี 2534

1349  พระชุดเซียนจิ๋ว ปี 2537

1350  พระปิดตาเศรษฐีฝังพลอย ปี 2536

1351  เหรียญนั่งพาน รุ่นสมปรารถนาเฮง

1352  พระรูปเหมือน พิมพ์เตารีด หลังยันต์เฑาะว์

1353  พระนาคปรก 84 ปี พิมพ์ใหญ่
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พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ และพระคณาจารย์ ทั่วไป  
โต๊ะที่39 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

1354  พระกริ่งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองเหลือง, ทองแดง ปี 2536-2540

1355  พระกริ่งญาณรังสี 79 สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2535

1356  พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี สมเด็จพระญาณสังวร พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2536

1357  พระกริ่งพุทธสิริมงคล สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองเหลือง ปี 2552

1358  พระกริ่งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองเหลือง ปี 2536

1359  พระกริ่งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองเหลือง ปี 2540

1360  พระกริ่งอรหัง พิมพ์หน้าเล็ก รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองเหลือง ปี 2556

1361  พระกริ่งอรหัง พิมพ์หน้าใหญ่ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองเหลือง ปี 2556

1362  พระกริ่ง อิ สา วะ สุ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองเหลือง ปี 2556 

1363  พระกริ่งบัวแหลม รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร พิมพ์นำฤกษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2556

1364  พระกริ่งปวเรศ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองเหลือง

1365  พระพุทธชินราช 87 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองเหลือง ปี 2547

1366  พระกริ่งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองเหลือง, ทองแดง ปี 2540-2546

1367  พระกริ่งชินบัญชร รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อนวก้นทองแดง, ก้นอุดผงพรายกุมาร ปี 2556

1368  พระกริ่งชินบัญชร รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อนวก้นทองแดง 

1369  พระปิดตา หลังยันต์สุกิตติมา สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อใบลาน ปี 2523

1370  พระปิดตา หลังยันต์สุกิตติมา สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อเกสร ปี 2523

1371  เหรียญพระสังกัจจายน์ทรงเต่า สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองแดง ปี 2536

1372  พระหลวงปู�ทวด พิมพ์นิ้วกระดก รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2556

1373  พระปิดตากนกข้าง รุ่น 7 รอบ เนื้อเกสร ตะกรุดทอง 5 ดอกสมเด็จพระญาณสังวร ปี 2540

1374  พระรอด รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2506

1375  พระสมเด็จเกสร 108 หลังรูปเหมือน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2509

1376  พระสมเด็จคะแนนหลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2512

1377  พระปิดตา รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2513

1378  พระรูปหล่อ 100 ปี เนื้อนวะ, ทองแดง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1379  พรสมเด็จไกเซอร์ หลังลายเซ็นต์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2519

1380  เหรียญสมเด็จโต หลัง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี เนื้อทองแดง ปี 2515

1381  พระผงขุนแผนเพชรยอดขุนพล  เนื้อขาว หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง จ.เพชรบุรี

1382  พญาครุฑ รุ่นรวยหมื่นล้าน เนื้อทองแดง หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ ปี 2563

1383  พระกริ่ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

1384  เหรียญพระพรหม เนื้อนวะ, ทองแดง หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

1385  เหรียญเต่าปลดหนี้ เนื้อนวะ, ทองแดง หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

1386  เหรียญพระพุทธถาวโร เนื้อสัตตะโลหะ พ่อท่านผอม วัดไทรงาม จ.นครศรีธรรมราช

1387  พระแก้วมรกต เนื้อเงิน (ไม่ชุบ 3K) กรมสรรพสามิต

1388  เหรียญเสมาเลื่อนฐานะเฮงตลอด เนื้อนวะ, ทองชนวน (ไม่ปิดหน้ากากทองคำ ลงยาด้านหน้า) หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน                                   

จ.นครสวรรค์ ปี 2563

1389  เหรียญรุ่นจิ๊กโก๋ปากน้ำโพ เนื้ออัลปาก้า, ทองแดง ลงยาหน้าเดียว หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

1390  เหรียญราหูอมจันทร์ มหาเทพสิทธิโชค เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี เนื้อทองเหลือง ลงยา ปี 2562

1391  ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อนวโลหะ หน้ากากเงิน-ไม่ปิดหน้ากาก แจกงานประกวดพระ จ.อุตรดิตถ์
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พระวัดระฆ์ังโฆ์สิตาราม กรุงเทพฯ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 40 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1392  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เศียรโต A ปี 2515

1393  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เศียรโต B ปี 2515

1394  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เส้นด้ายลึก ปี 2515

1395  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เส้นด้ายใหญ่-เล็ก ปี 2515

1396  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ไข่ปลาเลือน ปี 2515

1397  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ต้อใหญ่ ปี 2515

1398  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ต้อ เนื้อเหลือง

1399  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ ปี 2515

1400  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2515

1401  พระผง รุ่น 100 ปี พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต ปี 2515

1402  พระกริ่งพระประธานยิ้มรับฟ้า รุ่น 100 ปี ปี 2515

1403  พระชัยวัฒน์ยิ้มรับฟ้า รุ่น 100 ปี ปี 2515

1404  พระรูปเหมือนหล่อสมเด็จฯ โต รุ่น 100 ปี ปี 2515

1405  เหรียญรูปเหมือน รุ่น 100 ปี ไม่จำกัดเนื้อ ไม่จำกัดขนาด ปี 2515

1406  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ A นิยม ปี 2523

1407  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ อกล่ำ นิยม ปี 2523

1408  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ปี 2523

1409  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น 108 ปี ปี 2523 

1410  พระสมเด็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2523

1411  พระผง รุ่น 108 ปี พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต ปี 2523

1412  เหรียญหล่อสมเด็จ รุ่น 108 ปี เนื้อตะกั่วถ้ำชา ปี 2523

1413  พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ยืด , จัมโบ้ นิยม ปี 2533

1414  พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ปี 2533

1415  พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์ปรกโพธิ์, พิมพ์ฐานแซม ปี 2533

1416  พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2533

1417  พระผง รุ่น 118 ปี พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต ปี 2533

1418  พระรูปเหมือนหล่อ รุ่น 118 ปี ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2533

1419  พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ บล็อกเศียรโต 6 จุด นิยม ปี 2537

1420  พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ บล็อกซุ้มกนกใน นิยม ปี 2537

1421  พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ปี 2537

1422  พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2537

1423  พระผง รุ่น 122 ปี พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต ปี 2537

1424  พระผงสมเด็จ พิธีเสาร์ห้า รุ่นแรก ปี 2536

1425  พระผงสมเด็จ พิธีเสาร์ห้า รุ่นสอง ปี 2539

1426  พระรูปหล่อสมเด็จฯ โต รุ่น 231 ปีชาตกาล ไม่จำกัดเนื้อ



50 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯชมรมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อโตวัดสว่างอารมณ์จ.กำาแพงเพชร

พระวัดระฆ์ังโฆ์สิตาราม รุ่น 214 ปีชาตกาล กรุงเทพฯ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 41 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1427  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรโต ปี 2545

1428  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกพรหมประทาน เนื้อเข้ม ปี 2545

1429  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกพรหมประทาน เนื้อขาวปูน ปี 2545

1430  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เทพประทาน ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2545

1431  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรรูปไข่ เนื้อเข้ม ปี 2545

1432  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรรูปไข่ เนื้อขาวปูน ปี 2545

1433  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545

1434  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ เนื้อขาวปูน ปี 2545

1435  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเกศใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545

1436  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเกศใหญ่ เนื้อขาวปูน ปี 2545

1437  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเทา ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

1438  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเหลือง ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

1439  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อขาวปูน ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

1440  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อขัดลายงา ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

1441  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกจัมโบ้ เนื้อเข้ม ปี 2545

1442  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกจัมโบ้ เนื้อขาวปูน ปี 2545

1443  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2545

1444  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกเศียรเล็ก ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2545

1445  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เนื้อเข้ม ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

1446  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เนื้อขาวปูน ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

1447  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม ขัดลายงา ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

1448  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จโต ขนาดใหญ่ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน ปี 2545

1449  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จโต ขนาดใหญ่ เนื้อนวะโลหะ ผิวเดิม ปี 2545

1450  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จโต ขนาดใหญ่ เนื้อนวะโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545

1451  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จโต ขนาดใหญ่ เนื้อนวะโลหะ ผิวรมดำ ปี 2545

1452  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จโต ขนาดเล็ก เนื้อทองคำ ปี 2545

1453  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จโต ขนาดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2545

1454  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จโต ขนาดเล็ก เนื้อนวะโลหะ ผิวเดิม ปี 2545

1455  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จโต ขนาดเล็ก เนื้อนวะโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545

1456  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จโต ขนาดเล็ก เนื้อนวะโลหะ ผิวรมดำ ปี 2545

1457  เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จโต เนื้อทองคำ เนื้อเงิน ปี 2545

1458  เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จโต เนื้อทองแดง ปี 2545

1459  เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จโต ผิวกะไหล่ทอง ปี 2545

1460  พระสมเด็จลองพิมพ์ เนื้อชานหมาก ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2545

1461  พระสมเด็จลองพิมพ์ เนื้อถ่านช่อฟ้า ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2545



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯชมรมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อโตวัดสว่างอารมณ์จ.กำาแพงเพชร51 

พระหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตร ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 42 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1462  เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอุโบสถ วัดหนองเต่า ปี 2512

1463  เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นผูกพัทธสีมา วัดโพทะเล ปี 2513

1464  เหรียญหลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อเพชร วัดบางคลาน ปี 2525

1465  ล็อกเก็ตหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นผูกพัทธสีมา วัดวังแดง ปี 2526

1466  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นรวมใจสร้างสะพาน วัดบางคลาน ปี 2528

1467  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่น สปจ.30 วัดท้ายน้ำ ปี 2530

1468  เหรียญหล่อล้อแม็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2535

1469  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฉัตรมงคล วัดบางคลาน ปี 2535

1470  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดทุ่งน้อย ปี 2535

1471  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ วัดบางคลาน ปี 2537

1472  เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ วัดบางคลาน ปี 2537

1473  พระปิดตา หลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ วัดบางคลาน ปี 2537

1474  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตาแขนสามชาย วัดทุ่งน้อย ปี 2537

1475  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตาแข้งตุ่ม วัดทุ่งน้อย ปี 2539

1476  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 วัดท้ายน้ำ ปี 2543

1477  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2545

1478  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ วัดบางคลาน ปี 2545

1479  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก วัดบางคลาน ปี 2545

1480  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น ๑๕/๕๑ วัดทุ่งน้อย ปี 2551

1481  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินเจ้าสัว วัดท้ายน้ำ ปี 2551

1482  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างวิหาร วัดยางสามต้น ปี 2550

1483  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างวิหาร วัดทุ่งน้อย ปี 2556

1484  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินหมุน วัดทับทิม ปี 2558

1485  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พุฒซ้อน รุ่นเงินหมุน วัดทับทิม ปี 2558

1486  พระผงสมเด็จปรกโพธิ์ พุฒซ้อน หลวงพ่อเงิน รุ่นเงินหมุน วัดทับทิม ปี 2558

1487  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น วทท. วัดทับทิม ปี 2559

1488  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นประทานพร วัดทรงธรรม ปี 2561

1489  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสุโข วัดบึงนาราง ปี 2562

1490  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นรวยเงิน รวยสุข สมปรารถนา วัดบางคลาน ปี 2562

1491  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฝังนิมิต วัดบึงลี ปี 2562

1492  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ รุ่นฝังลูกนิมิต วัดบึงลี ปี 2562

1493  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตาย้อนยุค วัดทุ่งน้อย ปี 2562

1494  เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อเงิน รุ่น 100 ปี วัดท้ายน้ำ ปี 2562

1495  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น 100 ปี วัดท้ายน้ำ ปี 2562

1496  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา ชนวนเก่า วัดทับทิม ปี 2564
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พระหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตร ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 43 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1497  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ ปี 2515

1498  เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ำ ปี 2515

1499  เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2516

1500  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นกำแพงเงิน วัดท้ายน้ำ ปี 2525

1501  เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน รุ่นพิเศษ วัดบางคลาน ปี 2525

1502  เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน รุ่นพิเศษ วัดบางคลาน ปี 2525

1503  พระผงของขวัญ หลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างสะพาน วัดท้ายน้ำ ปี 2528

1504  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นช้าง 3 เศียร วัดท้ายน้ำ ปี 2529

1505  เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน รุ่น สปจ.30 วัดท้ายน้ำ ปี 2530

1506  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฉลองสะพาน วัดท้ายน้ำ ปี 2531

1507  เหรียญรูปหัวใจหลวงพ่อเงิน รุ่นฉลองสะพาน วัดท้ายน้ำ ปี 2531

1508  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเทพประทาน วัดท้ายน้ำ ปี 2535

1509  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฉัตรมงคล วัดบางคลาน ปี 2535 

1510  เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน รุ่นฉัตรมงคล วัดบางคลาน ปี 2535

1511  เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน รุ่นฉัตรมงคล วัดบางคลาน ปี 2535

1512  เหรียญล้อแม็กหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2535

1513  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ วัดบางคลาน ปี 2537

1514  เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ วัดบางคลาน ปี 2537

1515  เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ วัดบางคลาน ปี 2537

1516  เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ วัดบางคลาน ปี 2537

1517  พระปิดตาโภคทรัพย์หลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ เนื้อผงใบลาน ฝังตะกรุดเงิน วัดบางคลาน ปี 2537

1518  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 วัดท้ายน้ำ ปี 2543

1519  เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 วัดท้ายน้ำ ปี 2543

1520  เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 วัดท้ายน้ำ ปี 2543

1521  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม รุ่นสร้างวิหาร วัดท้ายน้ำ ปี 2546

1522  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นมหาลาภ เนื้อดินเผา วัดท้ายน้ำ ปี 2560

1523  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นมหาลาภ เนื้อดินเผา ฝังตะกรุดเงิน วัดท้ายน้ำ ปี 2560

1524  พระรูปเหมือนปั�มหลวงพ่อเงิน รุ่นหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ วัดท้ายน้ำ ปี 2561

1525  พระสมเด็จเก้าชั้น หลังหลวงพ่อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ วัดท้ายน้ำ ปี 2561

1526  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี วัดนิมสามัคคีธรรม ปี 2561

1527  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นสามคคี วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561

1528  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินไหลมา วัดภูเขาควาย สปป.ลาว ปี 2561

1529  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น 1 เงินมั่งมีลาภผลพูนทวีสุข วัดท้ายน้ำ ปี 2561

1530  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อชนวนโลหะ วัดท้ายน้ำ ปี 2564

1531  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อขาปิ�นโต วัดท้ายน้ำ ปี 2564
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พระหลวงพ่อนารถ์ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 44 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1532  พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้าหนุ่ม

1533  พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้ากลาง

1534  พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้าแก่ (ฤๅษี)

1535  พระท่ากระดาน พิมพ์เล็ก

1536  พระท่ากระดาน พิมพ์กลีบบัว

1537  พระท่ากระดาน รุ่นสร้างโบสถ์ (ตอกตัดสิ่ว)

1538  พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อผงพุทธคุณ ฝังตะกรุด (ขีดแดง)

1539  พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่ซ้ำรายการเดิม

1540  พระกริ่งที่ระลึกเสด็จฯ เททอง (มวก.) ปี 2524

1541  พระชัยวัฒน์ที่ระลึกเสด็จฯ เททอง (มวก.) ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2524

1542  พระปิดตา พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อตะกั่ว

1543  พระปิดตามหาอุตม์ เนื้อเมฆ์พัด หลังมีตัวหนังสือ

1544  เหรียญหลวงพ่อนารถ รุ่นแรก ปี 2503

1545  เหรียญ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

1546  เหรียญ รุ่น 2 เนื้อทองแดงรมดำ

1547  เหรียญ รุ่น 3 ไม่จำกัดบล็อก ไม่จำกัดเนื้อ

1548  เหรียญฉลองอายุครบ 74 ปี ปี 2517

1549  เหรียญรุ่นสิงห์มอเตอร์ไซค์ เนื้ออัลปาก้า

1550  เหรียญฉลองอายุครบ 79 ป ไม่จำกีดเนื้อ ปี 2522

1551  เหรียญที่ระลึกฉลองพัดยศ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2522

1552  เหรียญฉลองอายุครบ 81 ปี ไม่จำกัดเนื้อ

1553  เหรียญฉลองอายุครบ 83 ปี ไม่จำกัดเนื้อ

1554  เหรียญฉลองอายุครบ 84 ปี ไม่จำกัดเนื้อ

1555  เหรียญฉลองอายุครบ 85 ปี บ่ามีขีด ไม่จำกัดเนื้อ

1556  เหรียญที่ระลึก 60 ปี โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

1557  เหรียญที่ระลึก 25 ปี โรงเรียนวัดท่าม่วงราษฎร์บำรุง

1558  เหรียญที่ระลึก วัดเกษตรกร ปี 2522

1559  เหรียญรุ่นลูกเสือชาวบ้าน

1560  เหรียญรุ่นดาบไขว้ ปี 2524

1561  เหรียญที่ระลึก เปิดธนาคารกรุงเทพฯ ปี 2527

1562  ล็อกเก็ตพระครูยติวัตรวิบูล (พรต) ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2479

1563  เหรียญที่ระลึก 100 ปี พระครูยติวัตรวิบูล (พรต) ไม่จำกัดเนื้อ

1564  ล็อกเก็ตใหญ่ หลังติดกระจกเพชรกลับ (คันฉ่อง) หลวงพ่อนารถ

1565  ล็อกเก็ตหินอ่อน หลวงพ่อนารถ รุ่นแรก ไม่จำกัดขนาด ไม่จำกัดสี

1566  ล็อกเก็ตรูปถ่ายขนาดห้อยคอ หลวงพ่อนารถ ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดแบบ
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พระหลวงพ่อเล็ก วัดสันติคีรี จ.กาญจนบุรี ทั่วไป  
โต๊ะที่ 45 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1567  พระท่ากระดาน หลวงพ่อเล็ก

1568  พระร่วงเจ้าทรงผนวช ไม่จำกัดเนื้อ

1569  พระยอดธง

1570  พระร่างฤทธิโรจน์ ขนาดห้อยคอ ไม่จำกัดขนาด

1571  พระร่างฤทธิโรจน์ เปิดโลก เนื้อโลหะ

1572  พระร่างฤทธิโรจน์ เปิดโลก เนื้อดิน,เนื้อว่าน

1573  พระปิดตามหาลาภ

1574  พระเนื้อตะกั่ว ทุกพิมพ์

1575  เหรียญพระร่วงฤทธิโรจน์ ไม่จำกัด ปี 2522

1576  เหรียญพระร่วงฤทธิโรจน์ ไม่จำกัด ปี 2534

1577  เหรียญพระร่วงทรงเกราะ เนื้อทองแดง ปี 2516

1578  เหรียญพระร่วงทรงเกราะ เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2516

1579  เหรียญพระร่วงทรงเกราะ เนื้อเงิน,เงินกะไหล่ทอง,ทองคำ ปี 2516

1580  พระร่วงฤทธิโรจน์ทั้งสามพระองค์ เนื้อว่าน

1581  พระร่วงฤทธิโรจน์ทั้งสามพระองค์ เนื้อดิน

1582  พระสมเด็จหลวงปู�พระครูดำ ไม่จำกัดเนื้อ

1583  พระสมเด็จศรีสรรเพชร หลังครุฑ เนื้อว่าน

1584  พระสมเด็จศรีสรรเพชร หลังครุฑ เนื้อดิน

1585  พระสมเด็จศรีสรรเพชร หลังยันต์ ไม่จำกัดเนื้อ

1586  เหรียญพระร่วงเจ้า ปราบศัตรู

1587  เชือกถัก ประคำ

1588  พระสีวลี

1589  พระบูชา พระร่วงฤทธิโรจน์ ทั้ง 3 พระองค์ พระซุ้ม

1590  พระบูชา พระร่วงฤทธิโรจน์ 21 นิ้ว ไม่จำกัดปี

1591  พระบูชา พระร่วงฤทธิโรจน์ 12 นิ้ว ไม่จำกัดปี

1592  พระบูชา พระร่วงฤทธิโรจน์ 9 นิ้ว ไม่จำกัดปี

1593  พระบูชา พระศรีสรรเพชร ไม่จำกัดขนาด

1594  พระบูชา พระแม่รัศมี ไม่จำกัดปี

1595  พระพิฆ์เนศ ไม่จำกัดขนาด

1596  ตะกรุดโลหะ ทุกชนิด

1597  พระเนื้อว่าน ทุกชนิด ไม่จำกัด ไม่ซ้ำรายการเดิม

1598  พระสมเด็จจกบาตร ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2511

1599  รูปถ่ายหลวงพ่อเล็ก หลังจาร ไม่จำกัดขนาด

1600  ตะกรุดหนังสือ

1601  พระเนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์
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เครื่องรางจังหวัดกาญจนบุรี ทั่วไป  
โต๊ะที่ 46 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1602  มีดหมอ หลวงปู�ยิ้ม วัดหนองบัว

1603  ลูกอมด้ายสาวพรหมจรรย์ หลวงปู�ยิ้ม วัดหนองบัว

1604  แหวนพิรอด หลวงปู�ยิ้ม วัดหนองบัว

1605  เสือ-สิงห์ ไม่จำกัดเนื้อ หลวงปู�ยิ้ม วัดหนองบัว

1606  ตะกรุด หลวงปู�ยิ้ม วัดหนองบัว

1607  ประคำ หลวงปู�ยิ้ม วัดหนองบัว

1608  พิรอดแขน หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน

1609  แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน

1610  ลูกอม หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว ไม่จำกัดขนาด

1611  ลูกอมหนังเสือ หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว

1612  นางกวัก งาแกะ หลวงปู�เหรียญ วัดหนองบัว

1613  สิงห์ไม้เสาโบสถ์ หลวงปู�เหรียญ วัดหนองบัว

1614  ราหูกะลาแกะ อาจารย์กริ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว

1615  ตะกรุดก้านตาล หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ

1616  เสื้อยันต์-ผ้ายันต์รองหมวก หลวงปู�เปลี่ยน วัดใต้

1617  ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม

1618  เกียรติมุข รุ่นแรก หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดพิมพ์ วัดเขาดิน

1619  เกียรติมุข รุ่นสอง หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดพิมพ์ วัดเขาดิน

1620  หนุมานงำเมือง เนื้อว่าน ผง หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

1621  หนุมานงำเมือง เนื้อแร่ ดิน หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

1622  หนุมานสะกดทัพ เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

1623  หนุมานห้ามทัพ เนื้อว่าน หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

1624  พญาเสือมหาอำนาจ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อ

1625  พญาเสือมหาอำนาจ หลวงพ่อเล็ก พิมพ์เล็ก

1626  พญาครุฑนำลาภ หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดเนื้อ

1627  เหรียญครูพลายชุมพล ไม่จำกัดเนื้อ

1628  มหาโชค มหาลาภ เนื้อทองเหลือง สังฆ์วานร หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

1629  มหาโชค มหาลาภ เนื้อว่าน ดิน หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

1630  ตะกรุดเกราะเพชร หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน ไม่จำกัดเนื้อ

1631  ตะกรุด หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน ไม่จำกัดรุ่น

1632  ผ้ายันต์ หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดรุ่น

1633  ครอบน้ำมนต์ หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดรุ่น

1634  ขวาน หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดรุ่น

1635  ปลัดขิก หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดรุ่น

1636  ตะกรุดครอบจักรวาลแบบเปลือย/มีปลอก
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พระหลวงพ่ออุ้น สุขกาโม วัดตาลกง จ.เพชรบุรี ทั่วไป  
โต๊ะที่ 47 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1637  พระสมเด็จขี่เสือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2530

1638  พระสมเด็จขี่เสือ พิมพ์เล็ก เนื้อแร่ ปี 2530

1639  พระสมเด็จฐานโต๊ะ 3 ชิ้น เนื้อแร่ ปี 2532

1640  พระสมเด็จ 3 ชิ้น เนื้อแร่ ปี 2532

1641  นางกวัก เนื้อแร่ ปี 2535

1642  เหรียญเสมาหล่อโบราณ รุ่น 1 เนื้อทองผสม ตอกโค๊ต 5 ตัว ปี 2540

1643  เหรียญเสมาหล่อโบราณ รุ่น 1 เนื้อทองผสม ตอกโค๊ต 4 ตัว ปี 2540

1644  เหรียญเสมาหล่อโบราณ รุ่น 1 เนื้อทองผสม ตอกโค๊ต 3 ตัว ปี 2540

1645  เหรียญเสมาหล่อโบราณ รุ่น 1 เนื้อทองผสม ตอกโค๊ต 2 ตัว ปี 2540

1646  พระปิดตายันต์ครู พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเสี่ยน ปี 2542

1647  พระปิดตายันต์ครู พิมพ์เล็ก เนื้อทองเสี่ยน ปี 2542

1648  พระปิดตาหลัง ว.ต.ก. เนื้อสำริด ปี 2542

1649  พระรูปเหมือนหล่อโบราณ รุ่น 2 ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2543

1650  พระรูปเหมือนหล่อโบราณ รุ่น 2 เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2543

1651  พระปิดตา เนื้อผงพุทธคุณ รุ่นเงินล้าน ฝังตะกรุดทองคำ 1 ดอก ปี 2543

1652  พระปิดตาอิติ 85 ปี เนื้อสำริด ปี 2544

1653  พระสังกัจจายน์หล่อ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2544

1654  พระสังกัจจายน์หล่อ เนื้อนวโลหะ ปี 2544

1655  พระกริ่งยอดขุนพล เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2544

1656  พระพิฆ์เนศ เนื้อโลหะ ปี 2544

1657  พระโครสมอปั�ม ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2544

1658  เหรียญโภคทรัพย์ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2544

1659  เหรีญโภคทรัพย์ เนื้อทองฝาบาตร ปี 2544

1660  เหรียญพระพรหม เนื้ออัลปาก้า ปี 2544

1661  พระปิดตาเกลอเดียว พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองฝาบาตร ปี 2544

1662  พระปิดตาเกลอเดียว พิมพ์เล็ก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2544

1663  พระปิดตาสองเกลอ เนื้อทองผสมผิวแดง ปี 2544

1664  พระปิดตาโยงก้น เนื้อทองผสม ปี 2544

1665  พระนางพญาลอนทอง ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2544

1666  เหรียญหล่อซุ้มรัศมีมีแฉก เนื้อนวโลหะ ปี 2545

1667  พระสมเด็จปรกโพธิ์ เนื้อแร่ (ขี่เสือ) ปี 2545

1668  พระสมเด็จขี่เสือ เนื้อแร่ ปี 2545

1669  พระกริ่งอุปคุตอุ้มบาตร เนื้อทองสำริด ปี 2546

1670  ลิงลม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2548

1671  พระพิฆ์เนศ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2549
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 48 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

1672  เหรียญรุ่นแรก วัดแจ้งนอก ปี 2512

1673  เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์์ วัดสระแก้ว ปี 2517

1674  เหรียญสี่เหลี่ยมหลังกำแพง ปี 2517

1675  เหรียญสี่เหลี่ยม พิมพ์พระพุทธ วัดโคกรักษ์

1676  เหรียญสร้างบารมี ปี 2519

1677  เหรียญสี่เหลี่ยมสมเด็จปริสุทโธ มีหู ปี 2519

1678  เหรียญเจ้าแม่กวนอิม ปี 2519

1679  พระผงวัดพันอ้น พิมพ์ขุนแผน ไม่จำกัดปี

1680  พระผงวัดพันอ้น พิมพ์นางพญา ไม่จำกัดปี

1681  พระผงวัดพันอ้น พิมพ์สมเด็จ ไม่จำกัดปี

1682  พระผงวัดพันอ้น ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดปี

1683  เหรียญสร้างบารมีเล็ก วัดบ้านบุ ปี 2526

1684  เหรียญหันข้าง รุ่นสร้างหอฉันท์ วัดใหม่อัมพร ปี 2528

1685  เหรียญยืนทำน้ำมนต์  ออกวัดใหม่อัมพร ปี 2528

1686  พระปิดตา เนื้อผง วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2529

1687  เหรียญผ้าป�านนท์ ปี 2529

1688  เหรียญสหกรณ์ ปี 2530

1689  เหรียญสหกรณ์เล็ก ปี 2530

1690  เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดใหม่อัมพร ปี 2531

1691  พระกริ่งร่มเกล้า บรรจุตะกรุดทองคำ ปี 2531

1692  พระกริ่ง ส.ก. ปี 2536

1693  เหรียญฉลุ ส.ก. ปี 2536

1694  พระรูปเหมือนใบโพธิ์ศิษย์อุตรดิตถ์สร้างถวาย ปี 2536

1695  พระชัยวัฒน์ รุ่นมหาบารมี ปี 2536

1696  ตะกรุดแผ่นปั�มรูปเหมือน รุ่นมหาบารมี ปี 2536

1697  พระกริ่งทวีคูณ ปี 2537

1698  พระปิดตาลอยองค์ บรรจุกริ่ง รุ่นคูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537

1699  เหรียญเสมาหล่อ พิมพ์สมเด็จหลังหลวงพ่อคูณ รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537

1700  พระปิดตาหัวจรวด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1701  พระกริ่งคูณพันล้าน ปี 2537

1702  เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน, นวะ ปี 2537

1703  เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง, ทองแดง ปี 2537

1704  ผ้ายันต์ วัดบ้านบุ ไม่จำกัดสี ปี 2538

1705  พระปิดตาสาริกา มหาลาภ เนื้อผง ปี 2539

1706  พระบูชา ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดปี

1707  พระสังกัจจายน์บูชา ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดปี

1708  พระรูปเหมือนบูชา ไม่จำกัดพิมพ์ จำกัดรุ่น ไม่จำกัดปี
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 49 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

1709  เหรียญนางกวักโภคทรัพย์ วัดใหม่พิเรนทร์ ปี 2514

1710  พระกริ่งโคกสวาย ปี 2515

1711  พระสมเด็จนางพญางิ้วดำ รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสถวัดใหม่บ้านดอน พิมพ์ใหญ่ ปี 2521

1712  พระสมเด็จนางพญางิ้วดำ รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสถวัดใหม่บ้านดอน พิมพ์เล็ก ปี 2521

1713  พระสมเด็จนาคปรก รุ่นทหารพราน ปี 2526

1714  พระสังกัจจายน์ รุ่นทหารพราน ปี 2526

1715  พระปิดตา รุ่นทหารพราน ปี 2526

1716  พระควัมบดีมหาลาภ วัดใหม่อัมพร ปี 2526

1717  พระปิดตา เนื้อผงต้นคูณศักดิ์สิทธิ์ ภควัมบดีคูณลาภ ปี 2532

1718  พระปิดตา รุ่นพิทักษ์ชายแดน เนื้อผงฝังพลอยแดง ปี 2536

1719  พระปิดตา รุ่นพิทักษ์ชายแดน เนื้อผงฝังพลอยน้ำเงิน ปี 2536

1720  พระปิดตาฝังตะกรุด รุ่นรับเสด็จ ปี 2536

1721  พระผงเชียงแสน วัดเจริญพรต ปี 2536

1722  พระกริ่ง รุ่นอุปถัมภ์ เนื้อกะไหล่ทอง วัดบ้านแปรง ปี 2536

1723  พระกริ่ง รุ่นอุปถัมภ์ เนื้อทองแดงรมดำ วัดบ้านแปรง ปี 2536

1724  พระสมเด็จสายรุ้งตะกรุดทองคำ ปี 2536

1725  พระสมเด็จสายรุ้งตะกรุดเงิน ปี 2536

1726  พระสมเด็จสายรุ้งไม่มีตะกรุด ปี 2536

1727  เหรียญกลมใหญ่ รุ่นมั่นคงเจริญทวีคูณ ปี 2537

1728  พระผงสมเด็จหลวงพ่อคูณ ผสมไม้กาฝาก 9 อย่าง รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537

1729  พระกริ่งแช่น้ำมนต์ ปี 2537

1730  พระสมเด็จแช่น้ำมนต์ ปี 2537

1731  พระปิดตาแช่น้ำมนต์ ปี 2537

1732  พระสมเด็จฝังตะกรุดทองคำ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1733  นางพญาแร่บางไผ่ วัดนครอินทร์ ปี 2537

1734  พระผงสังกัจจายน์ รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537

1735  เหรียญสี่เหลี่ยมนั่งยองข้างมังกร รุ่นคูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537

1736  พระสมเด็จตะกรุดทองคำ รุ่นกูให้ลาภ ปี 2537

1737  เหรียญกลมขัดเงา รุ่นคูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539

1738  เหรียญหล่อพิมพ์เอกลักษณ์ลายฉลุ รุ่นคูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539

1739  พระผงพระศรีมุนีไชยปราการ ปี 2539

1740  พระยอดธง รุ่น มจร ปี 2553

1741  เหรียญเสมา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สองเทพ วัดบึง ปี 2553

1742  เหรียญยอดขุนพล รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สองเทพ วัดบึง ปี 2553

1743  เหรียญเจ้าสัวอายุยืน เนื้อเงินลงยา วัดบึง ปี 2555

1744  พระกริ่งมหามงคล เนื้อนวะ ก้นอุดผงและเกศา วัดบ้านไร่ ปี 2557

1745  พระชัยมหามงคล เนื้อนวะ ก้นอุดผงและเกศา วัดบ้านไร่ ปี 2557
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 50 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

1746  พระสมเด็จพญางิ้วดำ รุ่นพิเศษ เนื้อผง ออกวัดใหม่บ้านดอน ปี 2519

1747  เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว รุ่นมารุมค้าคูณอุดหนุน ปี 2536

1748  เหรียญกลมหลัง 12 ราศี ปี 2536

1749  เหรียญหล่อเจ้าสัว รุ่นบารมี ปี 2536

1750  เหรียญที่ระลึกเปิดป้ายอาคารทองคูณอุปถัมภ์ ปี 2536

1751  พระสมเด็จพญางิ้วดำ รุ่นมหาลาภ วัดใหม่บ้านดอน ปี 2536

1752  พระสมเด็จพญางิ้วดำ พิมพ์สาพัดนึก วัดใหม่บ้านดอน ปี 2536

1753  พระกริ่ง รุ่นฟ้าประทาน ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2536

1754  เหรียญหล่อนั่งเต็มองค์ รุ่นมหาบารมี ปี 2536

1755  เหรียญครึ่งองค์ รุ่นเฮงคูณเฮง หลังยันต์ ปี 2536

1756  เหรียญนั่งสมาธิ รุ่นเฮงคูณเฮง หลังพระปิดตา ปี 2536

1757  เหรียญนั่งยอง รุ่นเฮงคูณเฮง ปี 2536

1758  เหรียญรูปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นรวยคูณรวย ปี 2536

1759  พะรปิดตามหาลาภ รุ่นกูให้ลาภ ปี 2537

1760  พระรูปหล่อพระสังกัจจายน์ รุ่นเมตตามหาลาภ ปี 2537

1761  เหรียญรุ่นเพชรเพิ่มพูน คูณให้ลาภ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2537

1762  พระกริ่ง รุ่นคูณทอง ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2537

1763  พระสมเด็จหลังรูปเหมือนฝังตะกรุด รุ่นคูณทอง ปี 2537

1764  พระปิดตามหาลาภ เนื้อผงฝังตะกรุด รุ่นคูณทอง ปี 2537

1765  เหรียญรูปไข่ พิมพ์ครึ่งองค์ รุ่นคูณทอง ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2537

1766  เหรียญรูปไข่ พิมพ์เอกลักษณ์ รุ่นคูณทอง ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2537

1767  พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ตะกรุดทองคำ ปี 2537

1768  พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ตะกรุดเงิน ปี 2537

1769  พระปิดตามหาลาภ (4 ทิศ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1770  เหรียญหลวงปู�ทวด ออกวัดใหม่อัมพร รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2537

1771  เหรียญกลม รุ่นคูณอุปถัมภ์ ปี 2537

1772  เหรียญรุ่นพระเมตตา ปี 2537

1773  พระผงรูปเหมือน รุ่นมหามงคลบารมี ปี 2538

1774  เหรียญกลม รุ่นกูรักมึงเสมอต้นเสมอปลาย เนื้อทองแดง ปี 2538

1775  เหรียญกลม รุ่นคูณทรัพย์แสนล้าน พิมพ์เล็ก ปี 2539

1776  พระปิดตา พิมพ์จิ๋ว เนื้อแร่บางไผ่ ออกวัดนครอินทร์ ปี 2539

1777  เหรียญเม็ดแตง รุ่นเสาร์ 5 คูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539

1778  เหรียญรุ่นมีกูแล้วมึงไม่จน ปี 2540

1779  พระผงรุ่นพิเศษ คูณ สุดยอด ปี 2553

1780  ลูกอมหลวงพ่อคูณ รุ่นบารมีปริสุทโธ ตะกรุดทองคำ, เงิน, นาค ปี 2555

1781  ลูกอมหลวงพ่อคูณ รุ่นบารมีปริสุทโธ ตะกรุดชนวน ปี 2555

1782  พระรูปหล่อ รุ่นบารมีปริสุทโธ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2555
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พระหลวงปู�พัน ฐานกโร (11 เกจิ) จ.นครพนม ทั่วไป  
โต๊ะที่ 51 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1783  เหรียญเจริญพร รุ่นแรก หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1784  ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1785  พระผงเกลียวเชือก รุ่นเศรษฐีพันล้าน หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1786  พระหล่อปั�ม รุ่นแรก หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1787  เหรียญมนต์พระกาฬ หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1788  พระรูปหล่อรวยทันใจ หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1789  พะรปิดตา เนื้อโลหะ รุ่นรวยมหาลาภ หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1790  เหรียญหันข้าง รุ่นมหาเศรษฐี หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1791  เหรียญสร้างบารมี หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1792  เหรียญปั�มตัดชิด หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1793  พระขุนแผน เนื้อผง รุ่นบูรณะกุฏิ หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1794  พระหลวงปู�ทวด พิมพ์เตารีด รุ่นมหาบารมี หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1795  เหรียญเสริมบารมี หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1796  เหรียญเมตตามหานิยม หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1797  พระปิดตา เนื้อผง รุ่นมหาโชค มหาลาภ หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1798  พระกริ่งชินบัญชร หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1799  เหรียญอายุวัฒนมงคล หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1800  พระชัยวัฒน์ รุ่นสร้างศาลา หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1801  เหรียญอาร์มสองหน้า รุ่นสมปรารถนา หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1802  เหรียญพิมพ์พระเชียงรุ้ง รุ่นวางศิลาฤกษ์ศาลา หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1803  เหรียญนั่งพาน รุ่นมหากฐินปีแรก หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1804  เหรียญสี่เหลี่ยม รุ่นมั่งมีศรีสุข หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1805  เหรียญรูปไข่ รุ่นสารพัดดี หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1806  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�ไท สัจจวโร วัดโคกชาด ไม่จำกัดเนื้อ

1807  ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงปู�ไท สัจจวโร วัดโคกชาด ไม่จำกัดเนื้อ

1808  พระขุนแผน เนื้อโลหะ หลวงปู�ไท สัจจวโร วัดโคกชาด ไม่จำกัดเนื้อ

1809  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�ทอง สุคันโธ วัดสิงห์ทอง ไม่จำกัดเนื้อ

1810  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�วันดี อาภากโร ไม่จำกัดเนื้อ

1811  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�โท จันทูปโม วัดธรรมะประดิษฐ์ ไม่จำกัดเนื้อ

1812  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�แก้ว ฐิตมโธ ไม่จำกัดเนื้อ

1813  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�จอม สุวันโณ ไม่จำกัดเนื้อ

1814  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�เสริม เตชปัญโญ วัดศรีมงคล ไม่จำกัดเนื้อ

1815  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�เขียน กิตติวังโส วัดโพธิ์ศรี ไม่จำกัดเนื้อ

1816  พะรรูปหล่อเบ้าทุบ รุ่นแรก หลวงปู�เขียน กิตติวังโส วัดโพธิ์ศรี ไม่จำกัดเนื้อ

1817  เหรียญเจริญพร รุ่นแรก หลวงปู�ระ สุระวังโส วัดศรีบุญเรือง ไม่จำกัดเนื้อ
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พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ทั่วไป  
โต๊ะที่ 52 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1818  พระสมเด็จ รุ่นแรก เนื้อผงเกสร 108 ปี 2494

1819  พระนางพญา รุ่นแรก เนื้อดินเผา ปี 2506

1820  พระสีวลี รุ่นแรก เนื้อผงเกสสร 108 ปี 2516

1821  พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงเกสร 108 ปี 2522

1822  พระสมเด็จ รุ่นปรกโพธิ์ เนื้อผงลายพิเศษ ปี 2514

1823  พระสมเด็จ รุ่นปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร 108 ปี 2514

1824  พระสมเด็จ รุ่นเขมังกโร พิมพ์ใหญ่ ปี 2519

1825  พระสมเด็จ รุ่นไกเซอร์ (ว.ป.อ.) ปี 2515

1826  พระสมเด็จ รุ่นแพ พัน แร่ ปี 2516

1827  พระกริ่ง รุ่นศรีวิชัยมหาเศรษฐี ปี 2535

1828  พระกริ่ง รุ่นศิลป์ลพบุรี ปี 2535

1829  พระชัยวัฒน์ รุ่นศิลป์ลพบุรี ปี 2535

1830  พระกริ่ง รุ่นแซยิด แพ 93 ปี 2541

1831  เหรียญไตรมาส M16 เนื้อทองแดง ปี 2513

1832  พระสมเด็จหล่อโบราณ รุ่นที่ระลึกครบ 100 ปี วัดพิกุลทอง ปี 2534

1833  พระรอด รุ่นแรก เนื้อผงใบลาน ปี 2506

1834  พระรอด รุ่นจงอางศึก ปี 2514

1835  พระสมเด็จ รุ่น 9 ชั้น เนื้อผงเกสร 108 ปี 2515

1836  พระสมเด็จ รุ่น 5 ชั้น เนื้อผงเกสร 108 ปี 2515

1837  พระคะแนน รุ่น 9 ชั้น เนื้อผงเกสร 108 ปี 2515

1838  พระนางพญา รุ่นชินบัญชร ปี 2515

1839  พระสมเด็จ แพ 9 พัน ปี 2536

1840  พระซุ้มเรือนแก้ว (เจ้าสัว) ปี 2535

1841  พระปิดตา รุ่นยันต์ยุ่ง ปี 2532

1842  พระชัยวัฒน์ รุ่นที่ระลึกทำบุญอายุ 84 ปี ปี 2532

1843  พระพุทธชินราช ปี 2535

1844  พระสังกัจจายน์ รุ่นที่ระลึกครบ 100 ปี วัดพิกุลทอง ปี 2535

1845  พระคะแนน รุ่นเสาร์ 5 ปี 2523

1846  เหรียญนั่งเต็มองค์ รุ่นอรหันต์ 8 ทิศ ปี 2519

1847  พระคะแนน รุ่นหลังยันต์ตรี ปี 2512

1848  เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อสี วัดพระปรางค์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

1849  พระจันทร์ลอย รุ่นแรก ปี 2512

1850  พระลิลา (ทุ่งเศรษฐี) ปี 2511

1851  พระสมเด็จ รุ่นเขมังกโร พิมพ์เล็ก ปี 2517

1852  พระสมเด็จ แพ 9 พัน เนื้อผงลายพิเศษ ปี 2536
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พระคณาจารย์จังหวัดสิงห์บุรี ทั่วไป  
โต๊ะที่ 53 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1853  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�โต๊ะ วัดกำแพง ปี 2514

1854  เหรียญครั้งที่ 2 หลวงปู�โต๊ะ วัดกำแพง ปี 2515

1855  เหรียญรุ่นสอง หลวงปู�โต๊ะ วัดกำแพง ปี 2519

1856  รูปถ่ายหลวงพ่อฟุ้ง วัดสะเดา หลังตะกรุด 3K

1857  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฟุ้ง วัดสะเดา ปี 2515

1858  เหรียญใบโพธิ์ รุ่นแรก หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2505

1859  เหรียญรุ่นสอง เลื่อนสมณศักดิ์กลมใหญ่ หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2512

1860  เหรียญจักรใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2514

1861  เหรียญรูปไข่ 5 รอบ หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2517

1862  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อมา วัดสาธุการาม ปี 2482

1863  เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์ธรรมโชติ วัดโพธิ์เก้าต้น ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2513

1864  พระเนื้อดินผงใบลาน หลวงพ่อพูล วัดสังฆ์ราชาวาส

1865  เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง หลวงพ่อพูล วัดสังฆ์ราชาวาส ปี 2493

1866  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทรัพย์ วัดสังฆ์ราชาวาส ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2505

1867  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแม้น วัดเสาธงทอง ปี 2502

1868  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบัว วัดปลาไหล ปี 2506

1869  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร ปี 2514

1870  เหรียญรุ่นสอง ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร ปี 2521

1871  เหรียญรุ่นสาม ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร ปี 2523

1872  พระรูปเหมือนปั�มรุ่นแรก ปั�มอ้วน เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร

1873  พระรูปเหมือนปั�มรุ่นแรก ปั�มอ้วน เนื้อทองเหลือง หลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร

1874  พระรูปเหมือนปั�มรุ่น 9 มงคล เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร

1875  เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง พระครูธรรมรัตสุนทร (ลพ.ช่วง) วัดแหลมคาง

1876  รูปถ่ายพัดยศ ขาวดำ เลี่ยมเดิมจากวัด พระครูธรรมรัตสุนทร (ลพ.ช่วง) วัดแหลมคาง

1877  พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเชน วัดสิงห์

1878  เหรียญรุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ หลวงพ่อเชน วัดสิงห์

1879  เหรียญรุ่น 2 ข้าวหลามตัด (เลี่ยมเดิมจากวัด) หลวงพ่อเชน วัดสิงห์

1880  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์

1881  เหรียญรุ่น 2 พิมพ์รูปจักร ไม่จำกัดเนื้อ หลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์

1882  พระสมเด็จพิมพ์หลังพระปรางค์ พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อ หลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์

1883  พระสมเด็จคะแนนหลังยันต์มิ ไม่จำกัดเนื้อ วัดพระปรางค์

1884  พระผงดอกตะไคร้ พิมพ์หลวงพ่อหิน หลวงตาใบ วัดตึกราชา

1885  เหรียญฆ์ราวาส รุ่นแรก หลวงตาใบ วัดตึกราชา

1886  พระปิดตา รุ่นแรก หลวงพ่อบุญชู วัดหัวว่าว

1887  รวมเครื่องรางเกจิจังหวัดสิงห์บุรี
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พระหลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 54 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1888  เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2505

1889  เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505

1890  เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 2 เต็มองค์ ปี 2513

1891  เหรียญตลับยาหม่อง หลวงพ่อพุฒ รุ่น 4 ปี 2528

1892  เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 6 (ปืนไขว้) ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2533

1893  เหรียญหล่อเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 9 (ปืนไขว้) ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2533

1894  เหรียญเสมาครึ่งองค์ อายุ 80 ปี ไม่จำกัดเนื้อ

1895  เหรียญกงจักรปืนไขว้ ไม่จำกัดเนื้อ

1896  พระบูชาหลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห้อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว

1897  พระบูชาหลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห้อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว

1898  พระรูปหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก ปี 2522

1899  งาช้างแกะ รูปเหมือนหลวงพ่อพุฒ

1900  กะลาแกะรูปเหมือนหลวงพ่อพุฒ

1901  กะลาแกะ พระราหู ยุคแรก พิมพ์ใหญ่

1902  กะลาแกะ พระราหู ยุคแรก พิมพ์เล็ก

1903  กะลาแกะ พระราหู พิมพ์เสมา (กะลาเผือก)

1904  กะลาแกะ พระราหู พิมพ์เสมาเจาะหู

1905  กะลาแกะ พระราหู (ศิลป์) ลุงหนุ่ย

1906  กะลาแกะ พระราหู เสมาหูตัน

1907  กะลาแกะ พระราหู เสมาไม่มีหู

1908  กะลาแกะ พระราหู พิมพ์พัดยศ

1909  กะลาแกะ พระราหู ลอยองค์ พิมพ์ใหญ่

1910  กะลาแกะ พระราหู ลอยองค์ พิมพ์เล็ก

1911  กะลาแกะ พระราหู ไม่จำกัดพิมพ์ (พิมพ์อื่นที่ไม่มีในรายการข้างต้น)

1912  กะลาแกะ พระราหู ขนาดบูชา (เต็มลูก)

1913  ตะกรุด หลวงพ่อพุฒ

1914  พระโค ขนาดจิ๋ว เลี่ยมเดิม ไม่จำกัดเนื้อ

1915  พระโค ขนาดจิ๋ว เนื้อพุทรา

1916  พระโค ขนาดกลาง เนื้อครั่ง

1917  พระโค ครั่งพุทรา ขนาดใหญ่

1918  พระโค เนื้อโลหะ

1919  พระโค ครั่งพุทรา ขนาดเล็ก

1920  หนังช้างปั�ม ยันต์พนาช้าง

1921  ผ้ายันต์ ขนาดใหญ่ ปี 2536

1922  เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อสมหวัง ปี 2556
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พระหลวงพ่อจืด นิมมฺโล วัดโพธิเศรษฐี จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 55 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1923  เหรียญหล่อชนะมาร พิมพ์ใหญ่ เหรียญหล่อหัวลูกปืน (ชนะมารพิมพ์เล็ก)

1924  พระผงชนะมาร พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่

1925  พระสมเด็จ หลังปั�มราหู เศียรครู หลังเรียบ ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2511

1926  กะลาแกะเศียรครู ช่างพล ช่างรุต

1927  เหรียญหล่อหน้าการ์ตูน ไม่จำกัดเนื้อ

1928  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์เผือก ไม่จำกัดพิมพ์

1929  กะลาแกะ เศียรครูเผือก ไม่จำกัดพิมพ์

1930  เศียรครู งาแกะ ราหูอมจันทร์ งาแกะ ไม่จำกัดพิมพ์

1931  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์สามเกลอ

1932  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์หน้าแม่ทัพ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก

1933  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นาคเกี้ยว

1934  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์มาลัยดอกรัก

1935  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์เล็ก

1936  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมากลาง

1937  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก

1938  กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาใหญ่

1939  กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาเล็ก

1940  กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมเล็ก

1941  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาใหญ่

1942  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดากลาง

1943  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาเล็ก

1944  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นพเก้า

1945  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ศิลป์พิเศษ

1946  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์รูปดาวเล็ก

1947  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เต่าใหญ่

1948  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ปลา

1949  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ตัวต่อเล็ก

1950  กะลาแกะ ปิดตา พิมพ์รูปไข่ใหญ่ ไข่เล็ก

1951  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ช่างพล ช่างรุต

1952  กะลาแกะ พิมพ์รูปเหมือนอาจารย์จืด ฝังตะกรุด ไม่ฝังตะกรุด

1953  กะลาแกะ ศิลป์ลุงหนุ่ย ศรีเล็ก ศรีใหญ่

1954  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ 5 เกลอ

1955  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์นักษัตร พิมพ์ชวด ฉลู ขาล เถาะ

1956  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์นักษัตร พิมพ์มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม

1957  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์นักษัตร พิมพ์วอก ระกา จอ กุล



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯชมรมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อโตวัดสว่างอารมณ์จ.กำาแพงเพชร65 

พระหลวงพ่อจืด นิมมฺโล วัดโพธิเศรษฐี จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 56 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1958  พญาต่อเงินต่อทองไม่จำกัดรุ่นและพิมพ์

1959  ตะกรุดอาจารย์จืด ไม่จำกัดรุ่น

1960  วัวธนูอาจารย์จืด ไม่จำกัดรุ่น

1961  กะลาแกะปิดตา อาจารย์จืด พิมพ์เสมาใหญ่

1962  กะลาแกะปิดตา อาจารย์จืด พิมพ์เสมาเล็ก

1963  กะลาแกะปิดตา อาจารย์จืด พิมพ์กลมใหญ่

1964  กะลาแกะปิดตา อาจารย์จืด พิมพ์กลมเล็ก

1965  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ตัวต่อใหญ่

1966  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เต่าเล็ก

1967  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ดาวใหญ่

1968  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์หยดน้ำ

1969  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์และเศียรครู ศิลป์ช่างหนึ่ง

1970  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาเศียรฤๅษี

1971  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์เผือก ไม่จำกัดพิมพ์

1972  กะลาแกะ เศียรครูเผือก ไม่จำกัดพิมพ์

1973  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์และเศียรครู ศิลป์ช่างหนุ่ม

1974  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมากลาง

1975  กะลาแกะ เศียรครู พิมพ์เสมากลาง

1976  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์รูปไข่

1977  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ศิลป์ช่างนิด

1978  กะลาแกะ เศียรครู ศิลป์ช่างนิด

1979  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ศิลป์พิเศษ

1980  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาหน้าแม่ทัพ

1981  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดากลาง

1982  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาเล็ก

1983  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก

1984  งาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก

1985  งาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาเล็ก

1986  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์ใหญ่

1987  กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมใหญ่

1988  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาใหญ่

1989  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เกลอเดี่ยวใหญ่

1990  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เกลอเดี่ยวกลาง

1991  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เกลอเดี่ยวเล็ก

1992  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นั่งพาน
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พระหลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม ทั่วไป  
โต๊ะที่ 57 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1993  พระสมเด็จ รุ่นแรก (เนื้อผงกระดูก, เนื้อกล้วยหอม, และพิมพ์สมเด็จโต) ปี 2507

1994  เหรียญรุ่นแรก ปี 2509

1995  เหรียญรุ่นแรก เสริม 1 (ไหล่ขีด) ปี 2535

1996  เหรียญเสมาหลังหลวงพ่อพุทธมนต์ ปี 2535

1997  พระนาคปรก รุ่นแรก ปี 2537

1998  เหรียญสิงห์คู่ ปี 2538

1999  เหรียญท้องกระทะ ปี 2541

2000  เหรียญจิ๊กโก๋เล็ก ปี 2543

2001  เหรียญศุขเกษม ปี 2545

2002  เหรียญจิ๊กโก๋ใหญ่ ปี 2548

2003  เหรียญกนมศุล ปี 2551

2004  เหรียญสตางค์สิบ ปี 2553

2005  เหรียญหล่อหน้าเสือ รุ่นแรก เนื้อทองระฆ์ัง ปี 2535

2006  เหรียญหล่อ คอน้ำเต้า รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2536

2007  เหรียญหล่อ คอน้ำเต้า รุ่นแรก เนื้อทองระฆ์ัง ปี 2536

2008  พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก เนื้อทองแดง, ทองเหลือง ปี 2546

2009  พระยอดธง หล่อโบราณ รุ่นแรก เนื้อทองแดง, ทองเหลือง ปี 2546

2010  แม่นางพิม รุ่นแรก พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร พระอาจารย์ปุ้มสร้าง ปี 2546

2011  แม่นางพิม รุ่นแรก พระอาจารย์จิตรสร้าง ปี 2548-2554

2012  แม่นางพิม พิมพ์กลักไม้ขีด พระอาจารย์ขวัญชัยสร้าง ปี 2550

2013  แม่นางพิม เนื้อไม้มงคล ยิงเลเซอร์ พระอาจารย์ขวัญชัยสร้าง ปี 2552

2014  แม่นางพิม พิมพ์หยดน้ำ อาจารย์อั้นสร้าง ปี 2550

2015  แม่นางพิม ทุกรุ่นทันหลวงปู�เสก ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2546-2555

2016  แม่นางพิม ขนาดบูชา พระอาจารย์จิตรสร้าง ปี 2548-2554

2017  แม่นางพิม ขนาดบูชา ทุกรุ่นทันหลวงปู�เสก ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2545-2554

2018  ล็อกเก็ต (ทันหลวงปู�ปลุกเสก) ปี 2535-2549

2019  ล็อกเก็ต (ทันหลวงปู�ปลุกเสก) ปี 2550-2554

2020  เหรียญและพระรูปหล่อ ทุกรุ่นที่ทันหลวงปู�ปลุกเสก ไม่จำกัดพิมพ์

2021  พระบูชา (รวมรุ่น)

2022  พระบูชาหลวงปู�อั๊บนั่งหมู ปี 2547

2023  พระสังกัจจายน์ ขนาดบูชา ทุกพิมพ์

2024  ตะกรุดกันงู

2025  เครื่องราง หลวงปู�อั๊บ

2026  ผ้ายันต์ หลวงปู�อั๊บ

2027  วัตถุมงคล พระอธิการขวัญชัย สุตจิตฺโต ปี 2556-2564
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พระหลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ จ.นครปฐม ทั่วไป  
โต๊ะที่ 58 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2028  เหรียญไตรมาส ครบ 67 ปี ปี 2534

2029  เหรียญหล่อโบราณนั่งเสือ ปี 2534

2030  เหรียญหล่อสะดุ้งกลับ สร้างโรงพยาบาล ปี 2535

2031  เหรียญหล่อโบราณหน้าเสือ ปี 2535

2032  เหรียญเอกลักษณ์นั่งเสือย้อนยุค ปี 2536

2033  เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นพิเศษ ปี 2537

2034  เหรียญหล่อธรรมจักร ปี 2537

2035  เหรียญฉลองพัดยศ พระอุดมประชานาถ ปี 2537

2036  เหรียญเสือสมิง เสาร์ 5 ปี 2540

2037  เหรียญหัวเสือมหาอำนาจ ปี 2541

2038  เหรียญลายพัดยศ หลังนางกวัก ปี 2541

2039  เหรียญเมตตามหาเสน่ห์ ปี 2542

2040  พระปิดตามหาลาภ เสาร์ 5 ปี 2536

2041  รูปหล่อพระพิฆ์เนศ รุ่นรวยมหาลาภ ปี 2538

2042  เจ้าพญาเสือมหาอำนาจ เสาร์ 5 ปี 2536

2043  พระผงนั่งเสือ มหาเศรษฐี เสี่ยเล็ก ปี 2534

2044  พระผงนั่งหมูป�า ครบรอบ 70 ปี ปี 2534

2045  พระผงนั่งเสือ หลังยันต์มิ ปี 2534

2046  พระผงนั่งเสือ พิมพ์หยดน้ำ ปี 2535

2047  พระผงหันข้างหลังหัวเสือ ปี 2535

2048  พระผงปิดตาปลดหนี้ ปี 2535

2049  พระผงสมเด็จปรกโพธิ์ เสาร์ 5 ตะกรุดทองคำ ปี 2536

2050  พระผงสมเด็จปรกโพธิ์ เสาร์ 5 ตะกรุดเงิน ปี 2536

2051  พระผงสมเด็จปรกโพธิ์ เสาร์ 5 ปี 2536

2052  พระผงสมเด็จโสฬส 16 ชั้น ปี 2536

2053  พระผงนั่งเสือ เมตตาบารมี ปี 2536

2054  พระผงลายฉลุ เสาร์ 5 ปี 2537

2055  พระผงนั่งเสือสมปรารถนา ปี 2537

2056  พระผงรูปเหมือนใบโพธิ์ ปี 2537

2057  พระผงแจกทาน ปี 2537

2058  พระผงนั่งเสือซุ้มประตูเรือนแก้ว ปี 2538

2059  พระผงนั่งเสือใบโพธิ์ ปี 2538

2060  พระผงนั่งเสือไตรมาส ปี 2540

2061  พระผงสมเด็จลายเสือไตรมาส ปี 2540

2062  พระผงสมเด็จลายเสือไตรมาสหลังนั่งเสือ ปี 2540



68 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯชมรมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อโตวัดสว่างอารมณ์จ.กำาแพงเพชร

พระหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม ทั่วไป  
โต๊ะที่ 59 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2063  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 1 เนื้อทองนวะ

2064  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 1 เนื้อทองแดง

2065  หุ่นพยนต์ รุ่นแรก ใหญ่ หลวงพ่อแป๊ะ

2066  หุ่นพยนต์ รุ่นแรก น้ำมัน หลวงพ่อแป๊ะ

2067  หมากทุย รุ่นแรก ตะกรุดทองคำ

2068  หมากทุย รุ่นแรก ตะกรุดเงิน

2069  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 4 รวมเนื้อ

2070  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่นเสือเพชรกลับ เนื้อคูณไม้แกะ

2071  พญาครุฑ รุ่นจิกทรัพย์ รับโชค เนื้อฝาบาตร

2072  พญาครุฑ รุ่นจิกทรัพย์ รับโชค เนื้อทองแดง

2073  จระเข้สองหาง พญากุมภีร์จ้าวทรัพย์มีกำไร

2074  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 หล่อนำฤกษ์ เนื้อเงิน

2075  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อเงินบริสุทธิ์ เสมาใหญ่

2076  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 หล่อนำฤกษ์ เนื้อก้านชนวน

2077  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน เสมาใหญ่

2078  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อนวโลหะ เสมาใหญ่

2079  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อสัตตะโลหะลงยาดำ 3 สี เสมาใหญ่

2080  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้ออัลปาก้าลงยาสีธงชาติ เสมาใหญ่

2081  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อเทวฤทธิ์ลงยาราชาวดี เสมาใหญ่

2082  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อสามกษัตริย์ กรรมการใหญ่

2083  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อกะไหล่ทอง กรรมการใหญ่

2084  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อกะไหล่เงิน กรรมการใหญ่

2085  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อทองทิพย์ กรรมการเล็ก

2086  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อทองแดงผิวรุ้ง กรรมการเล็ก

2087  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อทองผิวไฟ กรรมการเล็ก

2088  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อทองระฆ์ังหน้ากากทอง เสมาใหญ่

2089  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อทองระฆ์ังหน้ากากเงิน เสมาใหญ่

2090  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อก้านชนวน เสมาใหญ่

2091  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อฝาบาตร เสมาใหญ่

2092  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อทองแดง เสมาใหญ่

2093  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อเงินลงยา เสมาเล็ก

2094  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อเงินบริสุทธิ์ เสมาเล็ก

2095  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้ออัลปาก้า เสมาเล็ก

2096  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อฝาบาตร เสมาเล็ก

2097  พระหลวงพ่อแป๊ะ รุ่น 8 เนื้อทองแดง เสมาเล็ก
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พระกรุวัดราชบูรณะ-พระเน้ือชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 60 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

2098  พระยอดขุนพล กรุวัดราชบูรณะ

2099  พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ

2100  พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ

2101  พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ

2102  พระอู่ทองฐานสำเภา กรุวัดราชบูรณะ

2103  พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ

2104  พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดราชบูรณะ

2105  พระลีลากำแพงนิ้ว กรุวัดราชบูรณะ

2106  พระขุนแผนบัวห้าจุด กรุวัดราชบูรณะ

2107  พระขุนแผนใบตำแย กรุวัดราชบูรณะ

2108  พระซุ้มเสมาทิศ (ยอดอุณาโลม) กรุวัดราชบูรณะ

2109  พระซุ้มจิก กรุวัดราชบูรณะ

2110  พระซุ้มระฆ์ัง กรุวัดราชบูรณะ

2111  พระขุนแผนใบมะยม กรุวัดราชบูรณะ

2112  พระลีลาแจกันคู่ กรุวัดราชบูรณะ

2113  พระขุนแผน พิมพ์แหวกม่าน กรุวัดราชบูรณะ

2114  พระแผงตัด ไม่จำกัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

2115  พระปรางปฐมเทศนา กรุวัดราชบูรณะ

2116  พระพิมพ์วัดราชขนาดเล็ก ไม่จำกัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

2117  พระพิมพ์วัดราชขนาดใหญ่ ไม่จำกัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

2118  พระปรกโพธิ์ พิมพ์จิ๋ว กรุวัดราชบูรณะ

2119  พระปรกโพธิ์ พิมพ์กลาง กรุวัดราชบูรณะ

2120  พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ กรุวัดราชบูรณะ

2121  พระปรุหนังเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ

2122  พระสังกัจจายน์ กรุวัดราชบูรณะ

2123  พระพิมพ์ด้านหลังจารจารึกภาษาจีน กรุวัดราชบูรณะ

2124  พระปรุหนัง พิมพ์บัวเม็ด ไม่จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

2125  พระขุนแผนใบพุทรา ไม่จำกัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

2126  พระปรุหนัง พิมพ์บัวฟันปลา ไม่จำกัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

2127  พระนาคปรกพระงั่ว กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

2128  พระอู่ทองคางไม่มีเครา กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

2129  พระอู่ทอง กรุวัดมเหยงค์-วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา

2130  พระเนื้อชิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

2131  พระโคนสมอ เนื้อชิน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

2132  พระปรุหนัง วัดประสาท-วัดประดู่ จ.พระนครศรีอยุธยา

2133  พระยอดธง ไม่จำกัดเนื้อ จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป  
โต๊ะที่ 61 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

2134  พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2498

2135  พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2498

2136  พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ 9 ชั้น เนื้อผง ปี 2498

2137  พระสมเด็จ รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2498

2138  พระรูปเหมือนปั�ม รุ่นแรก ปี 2541

2139  เหรียญแจกทานรวยมหามงคล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2536

2140  พระสมเด็จ รุ่นสร้างอุโบสถ พิมพ์ ว.ต.ก.ใหญ่ เนื้อผง ปี 2537

2141  พระสมเด็จ รุ่นสร้างอุโบสถ พิมพ์ ว.ต.ก.เล็ก เนื้อผง ปี 2537

2142  พระรูปเหมือน รุ่นสร้างอุโบสถ พิมพ์นั่งขาโต๊ะ เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2537

2143  พระรูปเหมือน รุ่นสร้างอุโบสถ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2538

2144  พระรูปเหมือน รุ่นสุริยุปราคา พิมพ์เตารีด เนื้อผง ปี 2539

2145  พระสมเด็จปรกโพธิ์ รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อผง ปี 2539

2146  พระกริ่งรวมมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2557

2147  พระปิดตาเสาร์ 5 เนื้อผงโรยผงตะบทอง ปี 2539

2148  เหรียญรวย 55 เนื้อเงิน ปี 2555

2149  เหรียญกลมจัมโบ้ รุ่นซื้อที่ดิน ปี 2541

2150  เหรียญรวย 55 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ปี 2555

2151  เหรียญรวยมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540

2152  พระปิดตาเสาร์ 5 พิมพ์ปลดหนี้ เนื้อผงพุทธคุณผสมเกษรแช่น้ำมนต์ ปี 2540

2153  นางกวักมหาลาภ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540

2154  เหรียญบาตรน้ำมนต์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2540

2155  เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2555

2156  เหรียญเสมา รุ่นรวยเงินรวยทอง เนื้อเงิน ปี 2556

2157  เหรียญเสมา รุ่นรวยเงินรวยทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2556

2158  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2557

2159  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2557

2160  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า ปี 2557

2161  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2557

2162  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

2163  เหรียญห่วงเชื่อม รวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินหน้าทองคำ ปี 2557

2164  เหรียญห่วงเชื่อม รวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2557

2165  เหรียญห่วงเชื่อม รวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2557

2166  เหรียญห่วงเชื่อม รวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

2167  เหรียญห่วงเชื่อม รวยมหาเศรษฐี เนื้อชนวน ปี 2557

2168  เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2555

2169  เหรียญพระพิฆ์เนศ รุ่นรวยสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2556

2170  พระหลวงปู�ทวดหล่อโบราณ เปิดโลก เนื้อนวโลหะ ปี 2556
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พระหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป  
โต๊ะที่ 62 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2171  เหรียญพระธรรมจักรใหญ่มั่งมีศรีสุข เนื้อเงินลงยาสี ปี 2535

2172  เหรียญหลวงพ่อวิชิตมาร 2 หน้า รุ่นพิชิตมาร เนื้อเงิน ปี 2540

2173  เหรียญเจ้าสัวหล่อลาภผลพูนทวี เนื้อเงิน ปี 2536

2174  เหรียญสิงห์ป้อนเหยื่อปั�มรุ่นแรก รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2538

2175  เหรียญธรรมจักรล้อแม็กใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539

2176  เหรียญนั่งพานหลังยันต์เกราะเพชร เนื้อนวะ ปี 2537

2177  เหรียญที่ระลึกทำบุญอายุ 81 ปี เสาร์ 5 เนื้อนวะ ปี 2536

2178  เหรียญลายฉลุหล่อลาภผลพูนทวี เนื้อนวะ ปี 2536

2179  พระรูปเหมือนปั�ม รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2538

2180  กำแหงหนุมาน 4 หน้า อายุ 80 ปี เนื้อนวะ ปี 2535

2181  พญาราชสีห์หล่อ รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2538

2182  เหรียญเสมาหลังสิงห์ไส่มาก เนื้อทองแดง ปี 2528

2183  เหรียญอายุ 86 ปี พิมพ์หลวงปู�ศุขหลังยันต์ใบพัด เนื้อนวะ ปี 2538

2184  เหรียญอายุ 86 ปี พิมพ์หลวงพ่อฉุยหลังยันต์ครู เนื้อนวะ ปี 2538

2185  เหรียญอายุ 86 ปี พิมพ์หลวงปู�เอี่ยมหลังยันต์พระพรหมสี่หน้า เนื้อนวะ ปี 2538

2186  เหรียญอายุ 86 ปี พิมพ์หลวงพ่อกลั่นหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อนวะ ปี 2538

2187  พระสิงห์ป้อนเหยื่อผสมแร่หลังยันต์อายุ 80 ปี ตะกรุดทองคำคู่ ปี 2535

2188  พระสมเด็จมีเงินมีทอง ปี 2532

2189  พระรูปเหมือนนะหน้าทอง ปี 2534

2190  พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสุริยุปราคา ตะกรุดทองคำ ปี 2538

2191  พระปิดตาแซยิด 80 ปี ตะกรุดทองคำคู่ ปี 2535

2192  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ครู ปี 2539

2193  พระสมเด็จปรกโพธิ์ที่ระลึกแซยิด 80 ปี ปี 2535

2194  ฤๅษีบรมครูโองการครอบมหาบารมี ปี 2540

2195  พญาหมูป�าคาบแก้ว  เนื้อทองผสม ปี 2538

2196  พระสมเด็จที่ระลึกแซยิด 80 ปี ตะกรุดทองคำคู่ ปี 2535

2197  พระผงเจ้าสัว รุ่นลาภผลพูนทวี ตะกรุดทองคำคู่ ปี 2536

2198  พระกริ่งมารวิชัย เนื้อเมฆ์สิทธิ์ ปี 2536

2199  พระผงลายไทย รุ่นลาภผลพูนทวี ตะกรุดทองคคู่ ปี 2536

2200  ล็อกเก็ตสิงห์ป้อนเหยื่อ สี่เหลี่ยม ตะกรุดทองคำ ปี 2537

2201  พระสมเด็จย้อนยุครุ่นแรก รุ่นมหาเศรษฐี ตะกรุดทองคำ 3 ดอก ปี 2534

2202  พระสมเด็จชินบัญชร ตะกรุดเงิน ปี 2540

2203  พระผง รุ่นชนะเงิน พิมพ์พระพุทธประทับสัตว์ ปี 2540

2204  พระผงประจำวันเกิด พิมพ์ซุ้มประตูตะกรุดทองคำ ปี 2537

2205  เหรียญน้ำมนต์ใหญ่รุ่นแรก รุ่นพิชิตมาร เนื้อทองแดง ปี 2540
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พระจังหวัดนครศรีอยุธยา - พระพุทธคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3  
โต๊ะที่ 63 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2206  พระสมเด็จ ว.ต.ก. รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2537 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2207  พระพิมพ์สี่เหลี่ยม หลวงพ่อรวยนั่งขาโต๊ะ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2537 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2208  พระปิดตาเสาร์ 5 เนื้อผงพุทธคุณโรยผงตะไบทอง ปี 2539 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2209  พระขุนแผน โภคทรัพย์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2550 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2210  พระพิฆ์เนศ เนื้อชนวน ปี 2555 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2211  เหรียญเสมาอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2555 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2212  เหรียญเสมาอายุยืน เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2213  เหรียญเสมาอายุยืน เนื้อปลอกลูกปืน ปี 2555 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2214  เหรียญเสมาอายุยืน เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2215  เหรียญเสมาอายุยืน เนื้อทองแดงซาติน ปี 2555 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2216  เหรียญเสมาอายุยืน เนื้อนวโลหะลงยาสามสี ปี 2555 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2217  หรียญหล่อพระพรหม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2556 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2218  พระขุนแผนเล็ก แจกทาน ปี 2557 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2219  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดงผิวไฟ ปี 2557 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2220  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดงผิวรุ้ง ปี 2557 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2221  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า ปี 2557 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2222  เหรียญกฐิน ยืน เนื้อทองแดง ปี 2559 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2223  นางกวัก รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2224  เหรียญรวยแสนล้าน ปี 2562 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

2225  พระกริ่ง โชคดีทวีลาภ เนื้อสำริด ปี 2559 หลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

2226  พระกริ่ง โชคดีทวีลาภ เนื้อทองระฆ์ัง ปี 2559 หลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

2227  พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมาส เนื้อระฆ์ัง ปี 2559 หลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

2228  พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมาส เนื้อตะกั่ว ปี 2559 หลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

2229  เหรียญหนุมานชนะศึก เนื้อทองผสม ปี 2560 หลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

2230  แม่นางพิม เนื้อทองเหลือง ปี 2560 หลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

2231  พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อทองเหลือง อุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560 หลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

2232  พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อชนวน, สำริด อุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560 หลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

2233  รูปหล่อบรมครูปู�เสือ เนื้อสำริดแดงผสมชนวน อุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560 หลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

2234  รูปหล่อบรมครูปู�เสือ เนื้อทองเหลือง อุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560 หลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

2235  พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อพลายดอกรักฝังตะกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2560 หลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

2236  พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านสบ่เลือดฝังตะกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2560 หลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

2237  พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก เพิ่มบำรุงสุข ตะกรุดทองคำ 1 ดอก ปี 2549 หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว

2238  พระพรหมหล่อ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2556 หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว

2239  พระพรหมหล่อ รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2556 หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว

2240  เหรียญเสมา เพิ่มทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2559 หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว
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พระคณาจารย์เมตตาสายบุญ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 64 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2241  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้ากากทองคำ, เงินหลังแบบ, เงินไม่ตัดปีก, เงินหลังยัต์

2242  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวะ, ชนวนพระกริ่ง

2243  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า, ทองบ้านเชียง, ทองทิพย์

2244  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์เต็มองค์ ไม่จำกัดเนื้อ

2245  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ตอกแจก

2246  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นมหาปราบ ไม่จำกัดเนื้อ

2247  เหรียญหลวงพ่อคูณ ใบขี้เหล็กเจริญพร รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

2248  เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองคำลงยา, ทองคำ, เงินหน้ากากทองคำ

2249  เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อเงินไม่ตัดปีก, เงิน 9 รอบ, เงินลงยา, เงินหลังยันต์

2250  เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อนวโลหะ, มหาชนวน, อัลปาก้า

2251  เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองทิพย์, ทองแดงรมดำ, ทองแดงผิวไฟ

2252  เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน ตอกกรรมการ ไม่จำกัดเนื้อ, รวมโค้ด

2253  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเมตตา ไม่จำกัดเนื้อ

2254  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินหน้ากากทองคำ, นวะหน้ากากทองคำ, เงินลงยา, เงินหลังยันต์

2255  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวะลงยา, นวะ, ทองแดงลงยา, ชนวนกริ่ง

2256  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้ออัลปาก้า, ทองฝาบาตร, ทองแดงผิวไฟ, ทองแดงรมมันปู

2257  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว กรรมการหลังเรียบ, รวมโค้ด

2258  เหรียญหลวงปู�เปรื่อง รุ่นเมตตา ไม่จำกัดเนื้อ

2259  เหรียญหลวงปู�จื่อ พันธมุตโต รุ่นอายุยืน ไม่จำกัดเนื้อ

2260  เหรียญกลม หลวงพ่อสะอาด รุ่นอายุวัฒนะมงคล 6 รอบ ไม่จำกัดเนื้อ

2261  พระอุปคุต หลวงปู�คำจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อขันลงหิน, ชนวนรมซาติน, สัตตะเปียกทอง

2262  พระอุปคุต หลวงปู�คำจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อสำริดโบราณ

2263  พระอุปคุต หลวงปู�คำจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดงเถื่อน, ทองแดงผิวรุ้ง

2264  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินหน้ากากทองคำ วัดทุ่งแฝก

2265  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินลงยา, เงิน วัดทุ่งแฝก

2266  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวะหน้ากากเงิน, นวะหน้ากากชุบทอง, นวะ วัดทุ่งแฝก

2267  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อชนวนพระกริ่งต่างๆ วัดทุ่งแฝก

2268  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อสัตตะเปียกทองต่างๆ วัดทุ่งแฝก

2269  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้ออัลปาก้าต่างๆ วัดทุ่งแฝก

2270  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองเทวฤทธิ์, ทองแดงรมมันปู วัดทุ่งแฝก

2271  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อสำริดโบราณต่างๆ วัดทุ่งแฝก

2272  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้งต่างๆ, ทองแดงเถื่อน, ทองแดงผิวไฟ, ตะกั่ว วัดทุ่งแฝก

2273  เหรียญไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้าน ไม่จำกัดเนื้อ

2274  เหรียญโชคดีไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้าน ไม่จำกัดเนื้อ

2275  รูปหล่อลอยองค์ไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้าน ไม่จำกัดเนื้อ
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พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 65 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2276  เหรียญเต่า รุ่นแคล้วคลาด ร่ำรวย เนื้อทองคำ, เงิน, นวะทุกชนิด หลวงปู�ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล จ.กาญจนบุรี

2277  เหรียญเต่า รุ่นแคล้วคลาด ร่ำรวย ไม่จำกัดเนื้อ หลวงปู�ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล จ.กาญจนบุรี

2278  เหรียญเต่า รุ่นปลอดภัยปลดหนี้ เนื้อทองคำ, เงิน, นวะทุกชนิด หลวงปู�ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล จ.กาญจนบุรี

2279  เหรียญเต่า รุ่นปลอดภัย ปลดหนี้ ไม่จำกัดเนื้อ หลวงปู�ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล จ.กาญจนบุรี

2280  เหรียญเต่า รุ่นรวย รวย เนื้อทองคำ, เงิน, นวะทุกชนิด หลวงปู� บุญให้ วัดท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

2281  เหรียญเต่า รุ่นรวย รวย ไม่จำกัดเนื้อ หลวงปู� บุญให้ วัดท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

2282  เหรียญเต่าไอ้ไข่ รุ่นอิ่มรวยทรัพย์ เนื้อทองคำ, เงิน, นวะทุกชนิด วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

2283  เหรียญเต่า ไอ้ไข่ รุ่นอิ่มรวยทรัพย์ วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

2284  เหรียญเต่า รุ่นรวยไม่หยุด ไม่จำกัดเนื้อ หลวงปู�อิ่ม วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

2285  เหรียญเต่า รุ่นรวยไม่หยุด หลังท้าวเวช-หลังไอ้ไข่ ไม่จำกัดเนื้อ หลวงปู�อิ่ม วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

2286  เหรียญเต่าบิน รุ่นค้าขายดี ปี 2563 หลวงพ่อวิชา วัดเขาวงษ์หนองม่วง จ.ลพบุรี

2287  เหรียญเต่ามังกร ทั่วไป หลวงปู�หลา วัดดอนรวบ จ.ชุมพร

2288  เหรียญเสมาไอ้ไข่ รุ่นมั่งมีทวีทรัพย์ เนื้อทองคำ, เงิน, นวะทุกชนิด หลวงปู�พริ้ง วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์

2289  เหรียญเสมาไอ้ไข่ รุ่นมั่งมีทวีทรัพย์ ไม่จำกัดเนื้อ หลวงปู�พริ้ง วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์

2290  พระสมเด็จหลวงปู�ทวด กุมารเทพไอ้ไข่ รุ่นรวยรุ่งเรือง วัดเขาตองเมืองลับแล จ.กาญจนบุรี

2291  เหรียญมังกรคู่ เนื้อทองคำ, เงินทุกชนิด หลวงปู�แผ้ว วัดรางหมัน จ.นครปฐม

2292  เหรียญมังกรคู่ เนื้อนวะ, ทองทิพย์ทุกชนิด หลวงปู�แผ้ว วัดรางหมัน จ.นครปฐม

2293  เหรียญมังกรคู่ ไม่จำกัดเนื้อ หลวงปู�แผ้ว วัดรางหมัน จ.นครปฐม

2294  พระหลวงปู�ทาบ หลวงปู�ทิม เนื้อดินผงใบลาน เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2496-2518 จ.ระยอง

2295  ไม้แกะ งาแกะ ยุคเก่าไม่เกินปี 2518 ไม่ซ้ำรายการโต๊ะยอดนิยม

2296  พระเนื้อดินผสมเนื้อผงใบลาน เนื้อผง หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกรูด จ.นครปฐม

2297  พระนาคปรก พิมพ์กลาง ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2496 หลวงปู�ชู วัดมุมป้อม หลวงพ่อคล้ายปลุกเสก จ.นครศรีธรรมราช

2298  พระกรุอริยเมตตรัย ทั่วไป วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

2299  เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้อเงิน, เนื้อลงยาทุกชนิด วัดศรีวารีน้อย จ.สมุทรปราการ

2300  พระนาคปรก พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2496 หลวงปู�ชู วัดมุมป้อม หลวงพ่อคล้ายปลุกเสก จ.นครศรีธรรมราช

2301  พระหล่อโบราณยาคูคำดี วัดธาตุหลวงใต้ ส.ป.ป.ลาว

2302  พระพิมพ์ปรกโพธิ์ วัดเขาบ่อทอง ปี 2513 หลวงปู�ทิม หลวงพ่อกวยปลุกเสก จ.ระยอง

2303  สีผึ้งสายเมตตาแบบแบ่งเลี่ยม เงิน ทอง นาค พลาสติก และแบบตลับเก่าเดิมทั่วไป

2304  พระสมเด็จกรุอริยเมตตรัย ไม่จำกัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

2305  เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้ออัลปาก้าทุกชนิด วัดศรีวารีน้อย จ.สมุทรปราการ

2306  เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้อทองทิพย์ทุกชนิด วัดศรีวารีน้อย จ.สมุทรปราการ

2307  พระกรุทับข้าว ยุคหนึ่ง ยุคสอง จ.สุโขทัย

2308  พระนาคปรก พิมพ์กลาง เนื้อดำ ปี 2496 หลวงปู�ชู วัดมุมป้อม จ.นครศรีธรรมราช

2309  นางกวักจิ๋ว ปี 2505 วัดใหม่กระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง

2310  พระเนื้อผงคลุกรัก พระใบฏีกาบุญยัง ปี 2484 วัดหนองน้อย จ.ชัยนาท
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2311  หนุมานแกะ รุ่น 1 ไม่จำกัดเนื้อ ศิลป์มาตราฐานวัด ขนาดมาตราฐาน หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี

2312  หนุมานแกะ รุ่น 2 ไม่จำกัดเนื้อ ศิลป์มาตราฐานวัด ขนาดมาตราฐาน หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี

2313  หนุมานแกะ รุ่น 3 ไม่จำกัดเนื้อ ศิลป์มาตราฐานวัด ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี

2314  เหรียญรุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2535 หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี

2315  ล็อกเก็ตหลังหนุมานเชิญธง รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี

2316  แพะแกะรุ่นแรก รุ่นรับโชค หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี

2317  ตะกรุดมหาจักรพรรดิตราธิราช ไม่จำกัดขนาด ปี 2552 หลวงปู�ผาด วัดไร่ จ.อ่างทอง

2318  พระผงดวงอุดมทรัพย์ รุ่นกูทำเอง เนื้อชานหมาก ปี 2563 หลวงพ่ออุดมทรัพย์ วัดเวฬุวัน จ.ศรีสะเกษ

2319  เหรียญตลับสีผึ้ง รุ่นมหานิยมเศรษฐี อุดมทรัพย์ ปี 2564 หลวงพ่ออุดมทรัพย์ วัดเวฬุวัน จ.ศรีสะเกษ

2320  เหรียญมนต์พระกาฬมหาระงับ สร้างฉลองอายุวัฒนะมงคล 57 ปี 2560 หลวงพ่ออุดมทรัพย์ วัดเวฬุวัน จ.ศรีสะเกษ

2321  พระท่ากระดานหลังเรียบ เนื้อดิน หลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์

2322  พระขุนแผนหลังยันต์นะ หลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์

2323  เหรียญรุ่นแรก (มีผด) หลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์

2324  เหรียญสะเดาะเคราะห์ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2530 วัดตาก้อง จ.นครปฐม

2325  พระคันธราช เนื้อดิน วัดตาก้อง จ.นครปฐม

2326  เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน หลังหลวงพ่อผล เนื้อทองแดง ปี 2519 วัดเทียนดัด จ.นครปฐม

2327  เหรียญใบโพธิ์ ปี 2508 หลวงพ่อลี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

2328  เหรียญโล่หลังลายเซ็น ไม่จำกัดเนื้อ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม

2329  พระกลีบบัว เนื้อเมฆ์พัตร์ หลวงปู�บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

2330  พระสมเด็จหลังยันต์เฑาะว์ รุ่น 2 ปี 2504 หลวงพ่อผล วัดเทียนดัด จ.นครปฐม

2331  เหรียญเจ้าสัวอมตะ ปี 2560 หลวงปู�จื่อ พันธมตฺโต วัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ

2332  เหรียญเจริญพร 111 ปี หลวงปู�แสน ปสันโน ปี 2561 วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ

2333  เหรียญชนะจน ปี 2560 หลวงปู�สิงโต จิตตธัมโม สำนักสงฆ์์วัดป�าทรงธรรม จ.อุบลราชธานี

2334  พระปิดตาหลังยันต์สาม เนื้อเมฆ์พัตร์ หลวงปู�บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

2335  เหรียญหล่อ พิมพ์แม่นางกวัก เนื้อทองเหลือง หลวงพ่อย้อย วัดใหม่สุคนธาราม จ.นครปฐม

2336  เหรียญพระนอน ปี 2505 หลวงพ่อแสงกายสิทธิ์ วัดศรีมหาโพธิ์ จ.นครปฐม

2337  กะลาแกะศิลป์ลุงหนุ่ย ไม่จำกัดขนาด ไม่จำกัดวัด

2338  พระกรุ เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ วัดประยูรวงศาวาส

2339  เหรียญพระพุทธนาคน้อย รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2475 วัดประยูรวงศาวาส

2340  พระสมเด็จนั่งเสือ เนื้อผงจินดามณี หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ จ.นครปฐม

2341  เบี้ยแก้ หลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

2342  พระหลวงพ่อสงวน พิมพ์หลวงพ่อปาน วัดไผ่พันมือ จ.สุพรรณบุรี

2343  พระพิมพ์ เนื้อผง หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ จ.สุพรรณบุรี

2344  ลูกอม หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ จ.สุพรรณบุรี

2345  พระสมเด็จม้วน หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ จ.สุพรรณบุรี
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2346  พระขุนแผนเคลือบเหลือง รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ หลวงปู�ชื้น วัดญาณเสน ปี 2544 

2347  พระขุนแผนเคลือบไม่จำกัดสี รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ หลวงปู�ชื้น วัดญาณเสน ปี 2544 

2348  เหรียญสร้างบารมี เนื้อเงินลงยา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2536

2349  พระปิดตา เนื้อผง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกลับ ปี 2538

2350  พระปิดตา รุ่นเงินล้าน หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี 2543

2351  พระปิดตาเจริญพรแซยิด 90 ปี หลวงปู�เพ็ง วัดบ้านละทาย ปี 2556

2352  พระปิดตามหาลาภ นพเก้า หลวงปู�คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2537

2353  พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อลายรัศมี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

2354  เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519

2355  พระสมเด็จคะแนนปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

2356  พระปิดตามหาอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

2357  พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

2358  พระสมเด็จฐานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

2359  พระสมเด็จ แพ 3 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

2360  พระสิวลี รุ่นแรก เนื้อผงเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

2361  พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

2362  พระสมเด็จหลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

2363  พระพิมพ์จันทร์ลอย เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

2364  พระพิมพ์จันทร์ลอย เนื้อใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2513

2365  พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันต์ เนื้อโลหะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

2366  เหรียญไตรมาส M16 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2513

2367  พระสมเด็จ แพ 4 พัน เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

2368  พระนางพญา รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2506

2369  พระสมเด็จ แพ 3 พัน เนื้อผงแร่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

2370  พระพิมพ์ลีลาทุ่งเศรษฐี รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511

2371  เหรียญพญาเต่าเรือน มหาโภคทรัพย์ หลวงปู�คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2538

2372  พระชินราชฐานผ้าทิพย์ ฝังตะกรุด หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2537

2373  พระปิดตาฟ้าลั่น หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2517

2374  พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว หลวงปู�ทิม วัดพระขาว ปี 2540

2375  พระพรหม 7 รอบ เนื้อผง หลวงปู�ทิม วัดพระขาว ปี 2540

2376  พระผงสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี 2495-2497

2377  พระสมเด็จหลังยันต์เกราะเพชร รุ่นแรก เนื้อเงิน หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

2378  พญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อขาปิ�นโต วัดท้ายน้ำ ปี 2564

2379  พญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อมหาชนวน วัดท้ายน้ำ ปี 2565

2380  ตะกรุดยกฐานะไตรมาส เนื้อขันลงหิน หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ ปี 2560

2381  ตะกรุดโทน เลี่ยมเดิม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524

2382  ตะกรุดชนะมาร หลวงปู�คำบุ วัดกุดชมภู ปี 2554
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2383  พระกำแพงยืน รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

2384  เหรียญเจ้าสัวพิมพ์ซ้อน ยันต์กลับ เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2536

2385  เหรียญเงินลงยา รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2535

2386  พระสมเด็จนางพญา รุ่นแรก เนื้อโลหะ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

2387  พระพุทธประทับไก่ เนื้อผงใบลาน รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2540

2388  พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

2389  พระสมเด็จฐานแซม เนื้อลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

2390  พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผง หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 2537

2391  พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูน ปี 2538

2392  พระปิดตามหามงคล หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูน ปี 2539

2393  พระสมเด็จคะแนน แพ 6 พัน เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535 

2394  พระสมเด็จคะแนน หลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

2395  พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ครบรอบ 64 ปี เนื้อเงิน ปี 2539

2396  พระสมเด็จ แพ พัน เนื้อผงแร่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

2397  พระกริ่ง เนื้อผงสีรุ้ง รุ่นพิทักษ์ชายแดน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2535

2398  พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นพลังจิต หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

2399  พระกริ่งคูณทอง เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อคูณเสก วัดทองพุ่มพวง ปี 2537

2400  พระพิมพ์นางพญา รุ่นสร้างโรงพยาบาล หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2536

2401  เจ้าแม่กวนอิม รุ่นสร้างโรงพยาบาล เนื้อกะไหล่ทอง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2536

2402  พระปิดตาปลดหนี้ เนื้อผงเกสร หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2540

2403  พระปิดตาปลดหนี้ เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2540

2404  พระปิดตาปลดหนี้ เนื้อผงผสมผงยาสูบ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2540

2405  เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์พระประจำวัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2499

2406  พระอุปคุตบนใบบัว หลวงปู�คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2545

2407  พระสมเด็จประสิทธิโชค พิมพ์ปรกโพธิ์ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

2408  พระปิดตาเมฆ์พัตร์ รุ่น 1 หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2538

2409  พระพิมพ์พระพุทธเจ้าประทับไก่ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

2410  พระพิมพ์พระพุทธเจ้าประทับครุฑ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

2411  พระพิมพ์พระพุทธเจ้าประทับสัตว์ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

2412  พระสมเด็จ 9 ชั้น รุ่น 7 รอบ เนื้อโลหะ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

2413  เหรียญเงินลงยา รุ่นเสาร์ 5 หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2536

2414  เหรียญเงินลงยา รุ่นกันภัย หลวงปู�ทิม วัดพระขาว ปี 2537

2415  พระสมเด็จชนะจน หลวงปู�ทิม วัดพระขาว ปี 2540

2416  พระสมเด็จหลังยันต์นะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509

2417  นางกวัก เนื้อทองแดงปั�ม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

2418  พระปิดตา รุ่นทำบุญอายุ 70 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

2419  พระสังกัจจายน์ รุ่นครบรอบ 100 ปี วัดพิกุลทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535
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2420  ปลัดขิกสาริกาท้องหยัก หลวงพ่อเมฆ์ วัดลำกระดาน กรุงเทพฯ

2421  พระสมเด็จอายุ 90 ปี หลวงพปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2422  พระขุนแผนกุมารทองเคลือบ ปี 2540 หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

2423  พระปิดตา พิมพ์ใหญ่ รุ่นแรก ปี 2548 หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

2424  พระปิดตา พิมพ์จัมโบ้ รุ่นสุริยุปราคาตะกรุดเงิน ปี 2538 หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

2425  พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2550 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

2426  พระหลวงปู�ทวด รุ่นแรก พิมพ์เตารีด เนื้อนวโลหะ ปี 2556 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

2427  เหรียญชนะจน (เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2556 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

2428  ตะกรุด-แผ่นโลหะ (จาร) ไม่เกินปี 2560 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

2429  รูปหล่อพ่อแก่ ขนาดห้อยคอ ปี 2563 (ยกเว้นเนื้อทองคำ) พระครูปืน วัดลาดชะโด จ.พระนครศรีอยุธยา

2430  รูปหล่อพ่อแก่ ขนาดบูชา 5 นิ้ว ปี 2563 พระครูปืน วัดลาดชะโด จ.พระนครศรีอยุธยา

2431  พระรูปหล่อเข่ากว้างหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2561 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

2432  เหรียญนั่งพาน เนื้อสัตตะโลหะ ไม่ตัดปีก ปี 2561 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

2433  สิงห์ เนื้อโลหะ ปี 2561 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

2434  เหรียญนาคปรก รุ่นเททอง ปี 2562 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

2435  เหรียญเจริญพร เนื้อทองแดง ปี 2563 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

2436  เหรียญเจริญพรล่าง ปี 2563 (ยกเว้นเนื้อทองคำ, เงิน, นวะ) หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

2437  เหรียญมังกรคู่ รุ่นเจ้าสัว99 ปี 2563 (ยกเว้นเนื้อทองคำ, เงิน, นวะ) หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

2438  ล็อกเก็ต รุ่นรวยถาวร พิมพ์ใหญ่ ปี 2563 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

2439  ล็อกเก็ต รุ่นรวยถาวร พิมพ์เล็ก ปี 2563 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

2440  ล็อกเก็ต รุ่นรวยรวยชนะจน พิมพ์ใหญ่ ปี 2564 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

2441  ราหูกะลาตาเดียวแกะ รุ่นสุริยันต์จันทรา ปี 2564 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

2442  ตะกรุดลูกปืน รุ่นพยัคฆ์์สยบไพรี ชุดกรรมการ ปี 2564 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

2443  พระปิดตาชินบัญชร 8 รอบ เนื้อเมฆ์พัตร์ ปี 2561 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

2444  พระปิดตาชานหมาก รุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์ ปี 2563 พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม

2445  เครื่องราง ชุดที่ 1 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2539-2552

2446  เครื่องราง ชุดที่ 2 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2539-2553

2447  รูปถ่ายอัดกระจกและล็อกเก็ต หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2513-2552

2448  เหรียญรุ่นแรก ปี 2518 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2449  เหรียญชนะจน 7 รอบ ปี 2540 ไม่จำกัดเนื้อ (ยกเว้นเนื้อทองคำ) หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2450  พระสมเด็จชนะจน 7 รอบ ปี 2540 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2451  พระปิดตายันต์ยุ่ง ปี 2540 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2452  พระปิดตามหาเสน่ห์ ปี 2543 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2453  พระปิดตาปุ้มปุ้ย ปี 2547 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2454  พระนางพญา ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดเนื้อ ไม่เกินปี 2540 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2455  พระพรหมสี่เหลี่ยม รวมทุกเนื้อ ปี 2540 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2456  พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระรูปหล่อ พระรูปเหมือน หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่เกินปี 2552

2457  พระสังกัจจายน์ ไม่เกินปี 2543 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา
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2458  พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2537 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2459  เหรียญพระพรหม ปี 2538 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2460  เหรียญนาคปรกสรงน้ำ ปี 2543 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2461  พระขุนแผน รุ่น 2 ปี 2541 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2462  พระขุนแผนเคลือบ ปี 2545 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2463  พระขุนแผน ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2547 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2464  พระขุนแผน 8 รอบ ปี 2552 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2465  พระขุนแผน รวมทุกเนื้อ ไม่เกินปี 2552 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2466  กะลาตาเดียว ปี 2547 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2467  พระปิดตา ทุกพิมพ์ ไม่เกินปี 2547 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2468  พระพิมพ์สมเด็จ ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดเนื้อ ไม่เกินปี 2552 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2469  พระเนื้อผง ไม่จำกัดพิมพ์ รวมทุกเนื้อ ไม่เกินปี 2552 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2470  ลูกอมและพระเนื้อผงทั่วไป รวมทุกเนื้อ ไม่เกินปี 2552 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2471  เหรียญหลวงปู�ทวด-หลวงปู�ทิม ปี 2540 วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2472  ตะกรุด-แผ่นโลหะ (จาร) ไม่เกินปี 2552 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2473  สิงห์กลม ปี 2546 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2474  เหรียญรวมทุกรุ่น ไม่เกินปี 2552 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2475  หนุมาน เนื้อนวโลหะ ปี 2540 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2476  ตะกรุด ปี 2538-2551 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2477  ปลาตะเพียน รวมทุกรุ่น ปี 2539-2552 (ยกเว้นทองคำ) หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2478  เหรียญโภคทรัพย์ รวมทุกเนื้อ ปี 2540 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

2479  เหรียญสี่เหลี่ยมปั�ม รวมทุกเนื้อ ปี 2540 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2480  พระขุนแผน รวมทุกเนื้อ ปี 2542 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2481  พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์เล็ก รวมทุกเนื้อ ปี 2545 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2482  ลูกอมปลาตะเพียน ลูกอมพระปิดตา รวมทุกเนื้อ ปี 2544 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2483  พระบูชา หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2527-2552

2484  พระบูชา แม่นางกวัก-แม่โพสพ หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่เกินปี 2552

2485  เครื่องราง ไม้แกะ ปี 2539-2552 หลวงปู�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

2486  พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี ไม่จำกัดพิมพ์

2487  พระบูชา หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี ไม่จำกัดพิมพ์

2488  ปลัดขิก ขนาดพกพา หลวงปู�ตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

2489  เบี้ยแก้ หลวงปู�ตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

2490  หนุมานเสาร์ 5 หลวงปู�ตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

2491  พระเนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ์ จ.สุพรรณบุรี

2492  พระเนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี

2493  พระเนื้อผง ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี

2494  สิงห์ เนื้อโลหะ ปี 2561 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรร์
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2495  เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวรฯ เนื้อเงิน, นวโลหะ, ฝาบาตร ไม่จำกัดปี วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

2496  พระกริ่งยอดแก้วสมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

2497  พระกริ่งสิงห์หนึ่งล้านทอง สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

2498  พระกริ่งชินสีห์ 8 รอบ เนื้อนวโลหะ สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

2499  เหรียญหลวงพ่อปู�วัดชนะสงคราม ปี 2518 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

2500  เหรียญเสมา ปี 2555 ไม่จำกัดเนื้อ หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ จ.สระบุรี

2501  พระรูปหล่อหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

2502  พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

2503  เหรียญเสมาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

2504  เหรียญอาร์มหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

2505  เหรียญแปดเหลี่ยมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

2506  ล็อกเก็ตหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

2507  พระผงหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

2508  แหวนหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

2509  เหรียญรุ่นแรก พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

2510  เหรียญนั่งพานสร้างบารมี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

2511  เหรียญเสมาลงยาหลวงปู�ทิม รุ่น 122 ปี ปี 2544 วัดละหารไร่ จ.ระยอง

2512  เหรียญเสมาหลวงปู�ทิม รุ่น 122 ปี เนื้อทองแดง ปี 2544 วัดละหารไร่ จ.ระยอง

2513  พระขุนแผนผงพรายกุมาร รุ่น 122 ปี พิมพ์เล็ก ปี 2544 หลวงปู�ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

2514  พระขุนแผน รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ ตะกรุดทองคำ, เงิน, ทองแดง ปี 2544 หลวงปู�ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

2515  พระสังกัจจายน์ รุ่น 122 ปี ปี 2544 หลวงปู�ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

2516  พระสมเด็จไตรมาส หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

2517  พระสังกัจจายน์ปลดหนี้ หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

2518  สีผึ้ง หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

2519  กุมารพี่ทองสุข หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

2520  เครื่องรางยุคต้น หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

2521  ตะกรุด หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

2522  เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

2523  พระปิดตา หลวงพ่อนวณ ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม

2524  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อนวณ ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม

2525  เหรียญรุ่นสุขสมบูรณ์ ไม่จำกัดเนื้อ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนราม กรุงเทพฯ

2526  ล็อกเก็ต ไม่จำกัดรุ่น หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนราม กรุงเทพฯ

2527  เหรียญรุ่นกันภัย หลวงพ่อเอนก วัดปรีดาราม จ.นครปฐม

2528  พระรูปเหมือนหล่อโบราณดินไทยไตรมาส 64 รุ่นแรก หลวงปู�แผ้ว สำนักสงฆ์์บ้านใสหลวง จ.พัทลุง

2529  พระสมเด็จหล่อโบราณดินไทยไตรมาส 64 หลวงปู�แผ้ว สำนักสงฆ์์บ้านใสหลวง จ.พัทลุง
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2530  พระหลวงปู�ทวดนิ้วกระดก ญสส. รุ่น 100 ปีสมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศ ปี 2556

2531  พระปิดตาพุทธานุภาพ ญสส. รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศ ปี 2556

2532  พระสมเด็จ 100 ปี รุ่นเมตตามหาบารมี สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศ ปี 2556

2533  พระผง รุ่นกูทำเอง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2536

2534  พระขุนแผนผงพรายกุมาร รุ่นพรายทอง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2554

2535  พระผงสมเด็จประทับไก่หาง 3 เส้น รุ่นชนะเงิน หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2540

2536  พระผงสมเด็จประทับครุฑ รุ่นชนะเงิน หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2540

2537  พระผงสมเด็จประทับนก รุ่นชนะเงิน หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2540

2538  พระผงสมเด็จประทับไก่หาง 5 เส้น รุ่นชนะเงิน หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2540

2539  พระขุนแผนพรายดวงเศรษฐี ผงอิทธิเจ วัดคูบางหลวง ปี 2558

2540  พระขุนแผนพรายดวงเศรษฐี ผงกฤษณา วัดคูบางหลวง ปี 2558

2541  พระขุนแผนพรายดวงเศรษฐี เขียวเหนี่ยวทรัพย์ วัดคูบางหลวง ปี 2558

2542  พระสมเด็จ รุ่นพิเศษ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2512

2543  พระสมเด็จพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2538

2544  เจ้าสัวบัวเข็มประทับไก่ รุ่น 1 หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2540

2545  พระสมเด็จ 9 ชั้น หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2533

2546  พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่น 1 หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2532

2547  เจ้าสัวสิวลีประทับไก่ รุ่น 1 หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2540

2548  พระปิดตากนกข้าง หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2535

2549  พระหล่อพิมพ์เตารีด รุ่นมหามงคล 91 หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2541

2550  พระสมเด็จหล่อประทับราชสีห์ รุ่นเมตตา หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2538

2551  พระสมเด็จหล่อประทับครุฑ รุ่นเมตตา หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2538

2552  พระสมเด็จหล่อประทับไก่ รุ่นเมตตา หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2538

2553  เจ้าสัวพุทธกวักประทับไก่ รุ่น 1 หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2540

2554  พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่น 2 หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2536

2555  พระสมเด็จ 9 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

2556  พระสมเด็จหลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

2557  พระสมเด็จ แพ 5 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

2558  พระสมเด็จพระประธานหลังรูปเหมือน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

2559  พระพุทธชินราช หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

2560  เหรียญเสมานั่งเต็มองค์หลังปลาตะเพียน หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2530

2561  เหรียญเสมานั่งปืน รุ่นสร้างสะพาน หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2530

2562  เหรียญกลมนั่งเต็มองค์หลัง 3 เสือ หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2536

2563  พระผงนั่งเสือ รุ่น 2 หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2534

2564  พระขุนแผนยอดขุนพล หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2541
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2565  พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2530

2566  เศียรแก่ เนื้อผง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2530

2567  พระขุนแผน รุ่น 2 เนื้อผง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2538

2568  พระขุนแผน รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2543

2569  พระขุนแผน รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2543

2570  พระขุนแผน รุ่น 4 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2546

2571  พระขุนแผน รุ่น 4 พิมพ์เล็ก เนื้อผง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2546

2572  พระขุนแผนพรายคู่ เนื้อผง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2547

2573  แม่นางกวัก นะโภคทรัพย์ เนื้อผง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2548

2574  เหรียญพระพิฆ์เนศ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2548

2575  พระขุนแผน รุ่น 5 พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2551

2576  พระขุนแผน รุ่น 5 พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2551

2577  ชูชก รุ่นเสาร์ 5 มหาลาภ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2553

2578  หนุมาน รุ่นมหาปราบไตรจักร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2555

2579  พระขุนแผน รุ่นเทพนิมิต เนื้อผง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2555

2580  ล็อกเก็ต พระพุทธชินราช รุ่น ญสส. ปี 2543

2581  พระพุทธชินราช รุ่น ญสส. เนื้อผง ปี 2543

2582  เหรียญพระพุทธชินราช รุ่น ญสส. เนื้ออัลปาก้า ปี 2543

2583  พระนางพญา รุ่นฝังลูกนิมิต เนื้อผงน้ำมัน วัดโฆ์สิตาราม ปี 2521

2584  แม่นางกวัก รุ่นฝังลูกนิมิต พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงน้ำมัน วัดโฆ์สิตาราม ปี 2521

2585  แม่นางกวัก รุ่นฝังลูกนิมิต พิมพ์เล็ก เนื้อผงน้ำมัน วัดโฆ์สิตาราม ปี 2521

2586  เหรียญพระพรหม รุ่น 3 หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ปี 2546

2587  เหรียญพระพรหมนั่งพาน รุ่น 10 หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ปี 2553

2588  เหรียญพระพรหม รุ่น 13 หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ปี 2556

2589  เหรียญพระพรหม มหาปราบ หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ปี 2560

2590  พระสมเด็จ รุ่นปริสุทโธ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2536

2591  พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นพลังจิต หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

2592  เหรียญเต่า รุ่นพลังจิต หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

2593  พระปิดตา รุ่นพรปีใหม่ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

2594  พระสมเด็จเจ็ดพระองค์ รุ่นสบายใจ หลวงพ่อคูณ วัดราชสีมาราม ปี 2537

2595  เหรียญเต่า สีวลี เนื้อทองแดง หลวงปู�หลิว วัดห้วยผักชี ปี 2537

2596  เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง หลวงปู�หลิว วัดไร่แตงทอง ปี 2538

2597  เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสบายใจ เนื้อทองแดง หลวงปู�หลิว วัดไทรทองพัฒนา ปี 2539

2598  เหรียญเต่ามหาลาภ รุ่นเสาร์ 5 มหามงคล เนื้อทองแดง หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ปี 2537

2599  พระกริ่งอวโลกิเตศวร หลวงพ่อเกษม เขมโก วัดหัวลำโพง ปี 2537
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2600  พระปิดตา พิมพ์ตะพาบ หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2495-2525

2601  พระปิดตา พิมพ์ชะลูด หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2495-2525

2602  พระปิดตา พิมพ์กลาง หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2495-2525

2603  ตะกรุดโสฬสมงคล หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2495-2525

2604  ตะกรุดตรีนิสิงเห หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2495-2525

2605  ตะกรุดสาริกา หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2495-2525

2606  ลูกอม เนื้อผง หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2495-2525

2607  พระแซยิด พิมพ์สิบตังค์ หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2495-2525

2608  พระนางพญา เนื้อผง หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2495-2525

2609  พระสมเด็จ หลังยันต์ หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2518

2610  เหรียญกวนอิม ลอยองค์ หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2518

2611  เหรียญกวนอิม หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2518

2612  เหรียญรุ่น 4 หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2514

2613  รูปถ่ายขาว-ดำ หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2520

2614  เหรียญหลวงพ่อทองสุข รุ่นศิษย์ พี.ท.ซี. วัดสะพานสูง ปี 2520

2615  เหรียญรูปไข่เล็ก หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2520

2616  เหรียญหลวงพ่อทองสุข รุ่น ร.ย.ส. วัดสะพานสูง ปี 2520

2617  เหรียญรูประฆ์ัง หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง ปี 2521

2618  เหรียญหลวงพ่อทองสุข รุ่นสร้างพระอุโบสถ วัดสะพานสูง ปี 2521

2619  เหรียญหลวงพ่อทองสุข รุ่นหลักเมือง นาหมื่น วัดสะพานสูง ปี 2521

2620  เหรียญหลวงพ่อทองสุข รุ่นอายุ 77 ปี วัดสะพานสูง ปี 2522

2621  เหรียญหลวงพ่อทองสุข รุ่นหมดห่วง วัดสะพานสูง ปี 2525

2622  พระสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน วัดสะพานสูง ปี 2539

2623  พระปิดตา รุ่น 75 ปี หลวงตาใย วัดสะพานสูง ปี 2530

2624  พระปิดตา รุ่นแรก พิมพ์แร่บางไผ่ หลวงพ่อเปรื่อง วัดบางจาก ปี 2536

2625  พระปิดตา รุ่นแรก พิมพ์อาจารย์ผัน หลวงพ่อเปรื่อง วัดบางจาก ปี 2536

2626  พระปิดตา รุ่นแรก พิมพ์หลวงพ่อทองสุข หลวงพ่อเปรื่อง วัดบางจาก ปี 2536

2627  พระปิดตา พิมพ์ใหญ่ ฝังตะกรุด หลวงพ่อเปรื่อง วัดบางจาก ปี 2551

2628  พระปิดตา พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อเปรื่อง วัดบางจาก ปี 2551

2629  พระปิดตา พิมพ์เล็ก หลวงพ่อเปรื่อง วัดบางจาก ปี 2551

2630  พระปิดตา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อเปรื่อง วัดบางจาก ปี 2551

2631  พระปิดตา รุ่นเณรผวา หลวงตาวาส วัดสะพานสูง ปี 2553

2632  ตะกรุดโสฬสมงคล หลวงตาวาส วัดสะพานสูง ปี 2553

2633  ตะกรุดยันต์ 9 อาจารย์แว่น วัดสะพานสูง ปี 2560

2634  ตะกรุดพิศมร หลวงปู�เหรียญ วัดบางระโหง ปี 2518
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2635  พระสมเด็จ วัดท่ากระบือ ปี 2521

2636  พระหลวงพ่อโต วัดท่ากระบือ ปี 2521

2637  พระทรงไก่ วัดบางนมโค ปี 2533

2638  พระทรงนก วัดบางนมโค ปี 2533

2639  พระทรงเม่น วัดบางนมโค ปี 2533

2640  พระทรงปลา วัดบางนมโค ปี 2533

2641  พระทรงครุฑ วัดบางนมโค ปี 2533

2642  พระทรงสัตว์ ไม่จำกัดพิมพ์ วัดบางนมโค ปี 2533

2643  พระทรงไก่ วัดบางนมโค ปี 2536

2644  พระทรงนก วัดบางนมโค ปี 2536

2645  พระทรงเม่น วัดบางนมโค ปี 2536

2646  พระทรงปลา วัดบางนมโค ปี 2536

2647  พระทรงครุฑ วัดบางนมโค ปี 2536

2648  พระทรงสัตว์ ไม่จำกัดพิมพ์ วัดบางนมโค ปี 2536

2649  พระปิดตา หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย ปี 2542

2650  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย วัดบางขุนพรหม ปี 2547

2651  พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ วัดบางขุนพรหม ปี 2547

2652  พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม วัดบางขุนพรหม ปี 2547

2653  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายมีหู วัดบางขุนพรหม ปี 2547

2654  พระสมเด็จ พิมพ์เจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม ปี 2547

2655  พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซมใหญ่ วัดบางขุนพรหม ปี 2547

2656  พระสมเด็จ พิมพ์โพธิ์ลึก วัดบางขุนพรหม ปี 2547

2657  เหรียญหลวงปู�สอ วัดโพธิ์ศรี ปี 2561

2658  พระสมเด็จ หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

2659  พระใบโพธิ์ หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

2660  พระนางพญา หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

2661  พระรอด หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

2662  พระผงรูปไข่ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ปี 2517

2663  พระปิดตา หลวงปู�ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม ปี 2515

2664  พระขุนแผนปลากัดใหญ่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

2665  พระขุนแผนปลากัดเล็ก หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

2666  พระสมเด็จปลากัด หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

2667  พระผงรูปไข่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

2668  เหรียญสร้างเจดีย์ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2552

2669  เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2552

2670  พระขุนแผน เนื้อกระยาสารท หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

2671  ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผง หลวงพ่อบุญเหลือ วัดทองเหลือ

2672  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อบุญเหลือ วัดทองเหลือ
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2673  พระอู่ทองออกศึก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี ปี 2510

2674  พระอู่ทองและจงอางศึก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี ปี 2510

2675  พระรูปเหมือน หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505

2676  พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505

2677  พระสมเด็จ หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505

2678  พระปิดตานักกล้าม หลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี ปี 2529

2679  พระสมเด็จ วัดท่ากระบือ ปี 2521

2680  พระพิมพ์หลวงพ่อโต วัดท่ากระบือ ปี 2521

2681  พระทรงสัตว์ วัดเกริ่นกฐิน ปี 2539

2682  พระสมเด็จ หลวงปู�ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม ปี 2515

2683  พระปิดตา หลวงปู�ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม ปี 2515

2684  พระปิดตา หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย ปี 2536

2685  พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ ปี 2563

2686  พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ ปี 2563

2687  ท้าวเวาสุวรรณ หลวงพ่อบุญช่วย วัดทองเหลือ ปี 2563

2688  พระขุนแผนปรกเพชรกลับ หลวงปู�บุญหนา ธมฺทินฺโน วัดป�าโสตถิผล ปี 2558

2689  พระเม็ดบัวผงคลุกรัก หลวงปู�โส กัสสโป วัดป�าคำแคนเหนือ ปี 2540

2690  ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นมีทรัพย์ล้นเหลือ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ปี 2564

2691  ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ปี 2564

2692  พระปิดตา หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2532

2693  พระจุนแผน หลวงพ่อมุ่ย ออกวัดหนองโรง ปี 2508

2694  พระนางกวัก หลวงพ่อมุ่ย เนื้อดิน ปี 2508

2695  พระหลวงพ่อโต วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2485

2696  พระขุนแผนปลัดทวี เนื้อดิน วัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี ปี 2490

2697  พระขุนแผนหลังปลากัด หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2552

2698  พระขุนแผนหลังปลากัด พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2553

2699  พระรอด หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

2700  พระผงสุพรรณ หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2518-2539

2701  พระสมเด็จ หลวงพ่อเกษม เชมโก ปี 2529

2702  พระผงของขวัญ หลวงพ่อโยก วัดจันทรังษี

2703  พระปิดตา หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย ปี 2542

2704  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย วัดบางขุนพรหม ปี 2547

2705  พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ วัดบางขุนพรหม ปี 2547

2706  พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม วัดบางขุนพรหม ปี 2547

2707  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายมีหู วัดบางขุนพรหม ปี 2547

2708  พระสมเด็จ พิมพ์เจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม ปี 2547
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เครื่องราง ทั่วไป  
โต๊ะที่ 77 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2709  น้ำเต้า 100 ปี หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ ออกปี 2527

2710  กุมารทอง รุ่นรวยรวยรวย หลวงปู�แย้ม วัดสามง่าม จงนครปฐม

2711  แม่นางกวัก เนื้อไม้แกะ หลวงพ่อย้อย วัดใหม่สุคนธาราม จ.นครปฐม

2712  แม่นางกวัก เนื้อดิน ขนาดบูชา รุ่น 101 ปี หลวงปู�แย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม

2713  หุ่นพยนต์ - เครื่องราง อาจารย์ชวง จ.เชียงใหม่

2714  หุ่นพยนต์พี่ตี๋ ซอยท่าเรือแดง จ.พระนครศรีอยุธยา ก้านลานสาน

2715  ตะกรุดลูกอมโลกธาตุ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่

2716  เบี้ยแก้ ถักเชือกจุ่มรัก หลวงปู�เจือ วัดกลางบางแก้ว

2717  ลูกเบาถักเชือกจุ่มรัก หลวงปู�เจือ วัดกลางบางแก้ว

2718  เบี้ยแก้ หลวงพ่อเกษม สำนักสุสานไตรลักษณ์

2719  ปลากัด เนื้อไม้  หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

2720  ปลากัด เนื้อโลหะ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

2721  หนุมาน หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

2722  พญาราชสีห์หล่อ รุ่นแรก หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ไม่จำกัดเนื้อ

2723  สิงห์มหาราช รุ่นแรก หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ ไม่จำกัดเนื้อ

2724  เบี้ยแก้ หลวงปู�เกลี้ยง วัดเนินสุทธวาส

2725  พญาครุฑ รุ่นรวยหมื่นล้าน หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

2726  หนุมาน รุ่นแรก หลวงปู�ทิม วัดพระขาว ไม่จำกัดเนื้อ

2727  ครุฑ เนื้องา พระครูประกาษสรวุฒิ วัดทรงเสวย ปี 2560

2728  สิงห์ เนื้องา พระครูประกาษสรวุฒิ วัดทรงเสวย ปี 2560

2729  ส้มฉุนแปดเหลี่ยม  พระครูประกาษสรวุฒิ วัดทรงเสวย ปี 2562

2730  ปลากัด เนื้อผง สีน้ำเงินแดง หลวงปู�แสน วัดบ้านหนองจิก ปี 2562

2731  ปลากัด เนื้อผง สีแดงเขียว หลวงปู�แสน วัดบ้านหนองจิก ปี 2562

2732  ปลากัด เนื้อผง ไม่จำกัดสี หลวงปู�แสน วัดบ้านหนองจิก ปี 2562

2733  กุมาร รุ่นฝังลูกนิมิตร พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อกวย วัดโฆ์ษิตาราม ปี 2521

2734  กุมาร รุ่นฝังลูกนิมิตร พิมพ์เล็ก หลวงพ่อกวย วัดโฆ์ษิตาราม ปี 2521

2735  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อบุญช่วย วัดทองเหลือ ปี 2562

2736  ปลากัด หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2547-2557

2737  นางพิมตุ๊กตาเล็ก หลวงพ่ออั๊บ วัดท้องไทร ปี 2549

2738  นางพิมตุ๊กตาใหญ่ หลวงพ่ออั๊บ วัดท้องไทร ปี 2549

2739  ครุฑ อาจารย์วรา วัดโพธิ์ทอง รุ่นกฐิน ปี 2563

2740  นางกวัก หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปี 2508

2741  ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผง หลวงพ่อบุญช่วบ วัดทองเหลือ ปี 2562

2742  ปลาตะเพียน หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

2743  ตะกรุด หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515
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พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 14
โต๊ะที่ 78 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

2744  พระถ้ำเสือ กรุวัดโปรดเกษ จ.นนทบุรี

2745  พระกรุวัดราชนัดดา กรุงเทพฯ

2746  พระกรุวัดคู้ยาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร

2747  พระกรุวัดมอญ จ.อ่างทอง

2748  พระกรุบางยี่หน พิมพ์พระพุทธชินราช จ.สุพรรณบุรี

2749  พระซุ้มทอง กรุกลางทุ่งอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

2750  พระสมเด็จกรุวัดโพธิ์ บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

2751  พระหลวงปู�เมฆ์ วัดเลียบ กรุงเทพฯ

2752  พระสมเด็จ หลวงพ่ออยู่ วัดดักคะนน จ.ชัยนาท

2753  พระหลวงพ่อพิณ วัดศรีประวัติ จ.นนทบุรี

2754  พระหลวงพ่อชื่น วัดป�ามุนี จ.อ่างทอง

2755  พระหลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์ จ.สุพรรณบุรี

2756  พระนางพญา หลวงปู�กล้าย วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ

2757  พระท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ วัดบางโทรัด จ.สมุทรสาคร

2758  พระหลวงพ่ออนันต์ วัดดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี

2759  พระกรุวัดคู้บอน มีนบุรี กรุงเทพฯ

2760  พระหลวงพ่อแง วัดบางไผ่เตี้ย จ.สมุทรสาคร

2761  พระสังฆ์ราชอยู่ วัดสระเกศ กรุงเทพฯ

2762  พระนางพญา หลวงพ่อแง วัดบางไผ่เตี้ย จ.สมุทรสาคร

2763  พระหลวงพ่อหอม วัดบางเตยกลาง จ.ปทุมธานี

2764  พระ 12 นักษัตร หลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ จ.ฉะเชิงเทรา

2765  พระขุนแผน หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี

2766  พระหลวงพ่อสุพจน์ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ไม่จำกัดพิมพ์

2767  พระครูอิ่ม วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ

2768  พระนางพญา วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ

2769  พระเจ้ามุ้ย วัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ

2770  พระสมเด็จ หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี

2771  พระหลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ์สิตาราม จ.สุพรรณบุรี

2772  พระหลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกูด จ.นครปฐม

2773  พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

2774  พระขุนแผนนักษัตร หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี

2775  พระเถรกวาดลาน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง จ.นครปฐม

2776  พระสมเด็จ หลวงพ่อบุญธรรม วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

2777  พระหลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม

2778  พระหลวงพ่อสำเนียง วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม

2779  พระสมเด็จนางพญา หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี

2780  พระพุทธชินราช เนื้อผง สมเด็จพุฒาจารย์นวม วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ

2781  พระสมเด็จวัดราชนัดดา
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พระคณาจารย์จังหวัดหนองคาย ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 79 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2782  เหรียญพระเจ้าองค์ตื้อ รุ่นแรก ปี 2512

2783  เหรียญพระเจ้าองค์ตื้อ รุ่นสอง ปี 2516

2784  เหรียญพระเจ้าองค์ ปี 2517 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

2785  เหรียญพระเจ้าองค์ตื้อ ปี 2517 เนื้อทองแดงรมดำ 

2786  เหรียญดอกจิก พิมพ์อ้วน หลวงพ่อพระใส ปี 2497

2787  พระกริ่งหลวงพ่อพระใส พิมพ์ฐานสูง  ปี 2512

2788  พระผงหลวงพ่อพระใส ปี 2520 ไม่จำกัดพิมพ์

2789  พระกริ่งหลวงพ่อพระใส ปี 2536 ไม่จำกัดเนื้อ

2790  พระกริ่งหลวงพ่อพระใส ปี 2558 ไม่จำกัดเนื้อ

2791  พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นเพิ่มบารมี ปี 2564 ไม่จำกัดเนื้อ ไม่จำกัดพิมพ์

2792  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�เทสถ์ เทศรังสี ปี 2516

2793  เหรียญพัดยศ หลวงปู�เทสถ์ เทศรังสี รุ่นแรก 

2794  พระรูปหล่อนาคปรกนาสีดาหลวงปู�เทศถ์ เทศรังสี 

2795  เหรียญนาคปรกนาสีดา หลวงปู�เทสถ์ เทศรังสี

2796  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�เพชร ปทีโป ปี2517

2797  พระรูปหล่อหัวหลิมรุ่นแรก หลวงปู�เพชร ปทีโป 

2798  พระกริ่งวัชระ หลวงปู�เพชร ปทีโป 

2799  เหรียญตั้งหยง หลวงปู�เพชร ปทีโป 

2800  พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ หลวงปู�เพชร ปทีโป

2801  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�ที วัดท่าหนองฉัน 

2802  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�วัดลุ่ม

2803  เหรียญเสมาหลวงพ่อชาลี อัตคคุตโต

2804  เหรียญดาวกระจาย หลวงพ่อชาลี อัตคคุตโต

2805  พระนาคปรกรุ่นแรก หลวงพ่อพระศรีอาริย์ (ดงแขม) 

2806  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเงิน ฉันโท

2807  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�เฮ้า สุมโน

2808  เหรียญรุ่นแรก นครเปงจาน

2809  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�ด่อน อินทสาโร

2810  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�เหรียญ วรลาโภ 

2811  เหรียญไตรมาส หลวงปู�เหรียญ วรลาโภ ปี 2522

2812  พระปิดตาจัมโบ้ หลังยันต์ หลวงปู�เหรียญ วรลาโภ

2813  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�บัวพา ปญญาภาโส

2814  เหรียญรุ่นแรก เนื้อสัมฤทธิ์ พระอาจารย์ตึ๋ง อุปสโม

2815  เหรียญรุ่นแรก เนื้อเงิน พระอาจารย์ตึ๋ง อุปสโม

2816  เหรียญรุ่นแรก เนื้อนวะ พระอาจารย์ตึ๋ง อุปสโม
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พระคณาจารย์ภาคอีสาน ทั่วไป  
โต๊ะที่ 80 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2817  เหรียญรุ่นแรก "ดวงดี" เนื้อทองคำ, เงินหน้าทองคำ พระอาจารย์แก้ว วัดหัวดอน จ.นครพนม

2818  เหรียญรุ่นแรก "ดวงดี" เนื้อเงินลงยาเขียว, เงิน, นวะหน้าเงิน พระอาจารย์แก้ว วัดหัวดอน จ.นครพนม

2819  เหรียญรุ่นแรก "ดวงดี" ไม่จำกัดเนื้อ พระอาจารย์แก้ว วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

2820  เหรียญรุ่นสอง "พลิกชีวิต" ไม่จำกัดเนื้อ พระอาจารย์แก้ว วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

2821  เหรียญรุ่นสอง "พลิกชีวิต" ไม่จำกัดเนื้อ พระอาจารย์แก้ว วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

2822  เหรียญรุ่นสอง "พลิกชีวิต" ไม่จำกัดเนื้อ พระอาจารย์แก้ว วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

2823  เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2824  พระผงปิดตามหาอุต รุ่น 1 พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2825  เหรียญรุ่น 2 พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2826  พระรูปหล่อปั�มลอยองค์ รุ่น 1 พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2827  เหรียญรุ่นปลดหนี้ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2828  เหรียญโชคดี พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2829  พระผงมงคลสุริยันต์ รุ่นเมตตา พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2830  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2831  เหรียญสุริยันต์ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2832  เหรียญรวยทันใจ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2833  เหรียญรุ่นพลิกดวง เนื้อทองคำ, ทองคำลงยา พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2834  เหรียญรุ่นพลิกดวง เนื้อเงินหน้าทองคำ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2835  เหรียญรุ่นพลิกดวง เนื้อเงินลงยา พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2836  เหรียญรุ่นพลิกดวง เนื้อเงิน พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2837  เหรียญรุ่นพลิกดวง เนื้อนวะหน้ากากเงิน พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2838  เหรียญรุ่นพลิกดวง เนื้อนวโลหะ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2839  เหรียญรุ่นพลิกดวง เนื้ออัลปาก้า พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2840  เหรียญรุ่นพลิกดวง เนื้อทองเหลือง พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2841  เหรียญรุ่นพลิกดวง เนื้อทองแดง พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2842  เหรียญรุ่นพลิกดวง ไม่จำกัดเนื้อ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2843  เหรียญรุ่นมนต์พระกาฬ เนื้อทองคำ, ทองคำลงยา พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2844  เหรียญรุ่นมนต์พระกาฬ เนื้อเงินหน้าทองคำ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2845  เหรียญรุ่นมนต์พระกาฬ เนื้อเงินลงยาทุกสี พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2846  เหรียญรุ่นมนต์พระกาฬ เนื้อเงิน, นวะหน้ากากเงิน พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2847  เหรียญรุ่นมนต์พระกาฬ เนื้อนวโลหะ, อัลปาก้า พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2848  เหรียญรุ่นมนต์พระกาฬ ไม่จำกัดเนื้อ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2849  ลูกอมรุ่นพลิกดวง-รับเสด็จ ไม่จำกัดหมายเลข พระอาจารย์สุริยันต์ โฆ์สปัญญาวัดป�าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

2850  พระกริ่งหลวงพ่อพลิกดวง "พลิกดวง ให้เป็นเศรษฐี" โดยเครือพลิกดวง ไม่จำกัดเนื้อ

2851  พระผงหลวงพ่อพลิกดวง "พลิกดวง ให้เป็นเศรษฐี" โดยเครือพลิกดวง ไม่จำกัดเนื้อ




