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พระเบญจภาคี ยอดนิิยม  
โต๊ะที่ี่ 1 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (43 รายการ)  

1  พระสมเด็จวัดระฆ์ัง พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน)

2  พระสมเด็จวัดระฆ์ัง พิมพ์ทรงเจดีย์

3  พระสมเด็จวัดระฆ์ัง พิมพ์เกศบัวต่ม

4  พระสมเด็จวัดระฆ์ัง พิมพ์ฐานแซม

5  พระสมเด็จวัดระฆ์ัง พิมพ์ปรกโพธิ์

6  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

7  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย

8  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์

9  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวต่ม

10  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

11  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆ์าฎิิ

12  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ

13  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานค่่

14  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์

15  พระสมเด็จจิตรลดา ปี 2508 - 2513

16  พระสมเด็จอรหัง พิมพ์สังฆ์าฏิิ วัดมหาธาตุ

17  พระสมเด็จอรหัง พิมพ์ฐานค่่ วัดมหาธาตุ

18  พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหาธาตุ, วัดสร้อยทอง

19  พระสมเด็จวัดเกศไช้โย พิมพ์เจ็ดช้ั้น นิยม จ.อ่างทอง

20  พระสมเด็จวัดเกศไช้โย พิมพ์หกช้ั้น อกตัน จ.อ่างทอง

21  พระสมเด็จวัดเกศไช้โย พิมพ์หกช้ั้น อกตลอด จ.อ่างทอง

22  พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก จ.กำแพงเพช้ร

23  พระกำแพงซุ้มกอ (ซุ้มกอดำ) พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.กำแพงเพช้ร

24  พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.กำแพงเพช้ร

25  พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี�ยะ จ.กำแพงเพช้ร

26  พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพช้ร

27  พระกำแพงลีลาพล่จีบ จ.กำแพงเพช้ร

28  พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จ.ลำพ่น

29  พระรอด พิมพ์กลาง กรุวัดมหาวัน จ.ลำพ่น

30  พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ลำพ่น

31  พระรอด พิมพ์ต้อ กรุวัดมหาวัน จ.ลำพ่น

32  พระรอด พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ลำพ่น

33  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

34  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

35  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

36  พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

37  พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

38  พระนางพญา พิมพ์อกน่นใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

39  พระนางพญา พิมพ์สังฆ์าฎิิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

40  พระนางพญา พิมพ์อกน่นเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

41  พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

42  พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์อกใหญ่ ฐานส่ง, ฐานเตี้ย กรุวัดใหญ่ช้ัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

43  พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์แขนอ่อน (พิมพ์เล็ก) กรุวัดใหญ่ช้ัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระเนืิ�อดินิ ยอดนิิยม   
โต๊ะที่ี่ 2 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (38 รายการ)  

44  พระคง จ.ลำพ่น

45  พระเปิม จ.ลำพ่น

46  พระบาง จ.ลำพ่น

47  พระเลี่ยง จ.ลำพ่น

48  พระสาม จ.ลำพ่น

49  พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัย

50  พระร่วงยืนเปิดโลก จ.สุโขทัย

51  พระร่วงนั่งเช้ตุพน จ.สุโขทัย

52  พระนางพญา กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก

53  พระท่ามะปราง ไม่จำกัดกรุ จ.พิษณุโลก

54  พระกรุวัดจุฬามณี ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พิษณุโลก

55  พระหลวงพ่อโต กรุวัดช้ีปะขาวหาย จ.พิษณุโลก

56  พระกำแพงลีลา กลีบจำปา จ.กำแพงเพช้ร

57  พระนางกำแพงกลีบบัว จ.กำแพงเพช้ร

58  พระนางกำแพงกลีบบัว ฐานตาราง จ.กำแพงเพช้ร

59  พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น-พิมพ์ลึก จ.กำแพงเพช้ร

60  พระกำแพงเม็ดมะลื่น จ.กำแพงเพช้ร

61  พระกำแพงเม็ดมะเคล็ด จ.กำแพงเพช้ร

62  พระกำแพงงบน้ำอ้อย จ.กำแพงเพช้ร

63  พระกำแพงปรกล่กยอ จ.กำแพงเพช้ร

64  พระกำแพงซุ้มยอ จ.กำแพงเพช้ร

65  พระกำแพงหน้าอิฐ จ.กำแพงเพช้ร

66  พระนางกำแพงล่กแป้ง พิมพ์เดี่ยว - ค่่ จ.กำแพงเพช้ร

67  พระเม็ดน้อยหน่า หลังไม่มียันต์ จ.พิจิตร

68  พระสวรรค์นั่ง จ.ช้ัยนาท

69  พระสวรรค์ยืน จ.ช้ัยนาท

70  พระนารายณ์ทรงปืน จ.ลพบุรี

71  พระซุ้มกระรอก-กระแต จ.ลพบุรี

72  พระปางปาฏิิหาริย์ จ.ลพบุรี

73  พระซุ้มนครโกษา จ.ลพบุรี

74  พระขุนแผน พิมพ์ใบพุทรา จ.พระนครศรีอยุธยา

75  พระกริ่งคลองตะเคียน จ.พระนครศรีอยุธยา

76  พระกรุวัดตะไกร ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

77  พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี

78  พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายเดี่ยว ไม่จำกัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี

79  พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พลายค่่ ตัดเดี่ยว ไม่จำกัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี

80  พระถ์้ำเสือ กรุเก่า จ.สุพรรณบุรี

81  พระยอดขุนพล ไม่จำกัดกรุ



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช7 

พระเนืิ�อผง ยอดนิิยม  
โต๊ะที่ี่ 3 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

82  พระสมเด็จ วัดเกศไช้โย จ.อ่างทอง พิมพ์ไหล่ตรง

83  พระสมเด็จ วัดเกศไช้โย จ.อ่างทอง พิมพ์แข้งหมอน

84  พระสมเด็จ วัดเกศไช้โย จ.อ่างทอง พิมพ์ 7 ช้ั้น ห่ประบ่า

85  พระสมเด็จ วัดเกศไช้โย จ.อ่างทอง พิมพ์แขนติ่ง, พิมพ์ห้าช้ั้น, พิมพ์ 7 ช้ั้น อกตัน-อกวี

86  พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม ไม่จำกัดพิมพ์

87  พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตา

88  พระวัดพลับ พิมพ์พุงป�อง

89  พระวัดพลับ ไม่จำกัดพิมพ์ (ไม่ซ้ำรายการเดิม)

90  พระปิลันทน์ วัดระฆ์ัง พิมพ์ซุ้มประต่-พิมพ์ครอบแก้วใหญ่-พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่

91  พระปิลันทน์ วัดระฆ์ัง พิมพ์ครอบแก้วเล็ก-พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก

92  พระปิลันทน์ วัดระฆ์ัง พิมพ์สี่เหลี่ยม

93  พระปิลันทน์ วัดระฆ์ัง ไม่จำกัดพิมพ์ (ไม่ซ้ำรายการเดิม)

94  พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์พระสังกัจจายน์

95  พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ไม่จำกัดพิมพ์

96  พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือ ไม่จำกัดพิมพ์

97  พระวัดเงินคลองเตย ไม่จำกัดพิมพ์ (ไม่ซ้ำกับรายการเดิม)

98  พระวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม ไม่จำกัดพิมพ์

99  พระวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม ไม่จำกัดพิมพ์

100  พระวัดท้ายตลาด พิมพ์นั่ง ไม่จำกัดพิมพ์

101  พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ยืน ไม่จำกัดพิมพ์

102  พระวัดท้ายตลาด ไม่จำกัดพิมพ์ (ไม่ซ้ำกับรายการเดิม)

103  พระหลวงป่�ศุข พิมพ์แจกแม่ครัว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ช้ัยนาท

104  พระหลวงป่�เผือก พิมพ์ขุดสระ วัดกิ่งแก้ว ปี 2460 จ.สมุทรปราการ ไม่จำกัดพิมพ์

105  พระหลวงป่�ภ่ วัดอินทรวิหาร พิมพ์แซยิด ไม่จำกัดพิมพ์

106  พระหลวงป่�ภ่ วัดอินทรวิหาร พิมพ์ 8 ช้ั้นแขนหักศอก-แขนกลม

107  พระหลวงป่�ภ่ วัดอินทรวิหาร พิมพ์สมเด็จ

108  พระหลวงป่�ภ่ วัดอินทรวิหาร ไม่จำกัดพิมพ์ (ไม่ซ้ำกับรายการเดิม)

109  พระเพช้รหลีก พิมพ์ขัดสมาธิเพช้ร , พิมพ์ขัดสมาธิราบ วัดอินทราม วัดใต้ 

110  พระหลวงป่�ปั�น วัดสะพานส่ง พิมพ์ทรงกรวย ไม่จำกัดพิมพ์

111  พระวัดปากน้ำ รุ่นแรก มีเคลือบ

112  พระวัดปากน้ำ รุ่นแรก ไม่เคลือบ

113  พระวัดปากน้ำ รุ่นสาม พิมพ์ตื้น

114  พระวัดปากนิ�ำ ร่่นิสาม พิมพ์ลึก

115  พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม ปี 2509 พิมพ์ใหญ่

116  พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม ปี 2509 ไม่จำกัดพิมพ์
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พระกริ่ง - พระชัยวัฒนิ์ - พระรูปหล่อ - เหรียญหล่อ ยอดนิิยม  
โต๊ะที่ี่ 4 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

117  พระกริ่งหน้าอินเดีย วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ปี 2482

118  พระกริ่งน้ำท่วม วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ ปี 2485

119  พระพุทธช้ินราช้อินโดจีน พิมพ์แต่ง วัดสุทัศน์ ปี 2485

120  พระพุทธช้ินราช้อินโดจีน พิมพ์ต้อ ไม่จำกัด วัดสุทัศน์ ปี 2485

121  พระพุทธช้ินราช้อินโดจีน พิมพ์สังฆ์าฏิิยาว วัดสุทัศน์ ปี 2485

122  พระพุทธช้ินราช้อินโดจีน พิมพ์สังฆ์าฏิิสั้น วัดสุทัศน์ ปี 2485

123  พระกริ่งทองทิพย์ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ปี 2495

124  พระช้ัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆ์ราช้ (แพ) วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ปี 2482

125  พระช้ัยวัฒน์ วัดสุทัศน์ ปี 2487

126  พระช้ัยวัฒน์ทองทิพย์ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ปี 2495

127  พระช้ัยวัฒน์ หลวงป่�เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพฯ พิมพ์เขื่อนไม่จำกัด

128  พระช้ัยวัฒน์ ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ ไม่จำกัดพิมพ์

129  พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรฯ ปี 2495 กรุงเทพฯ พิมพ์บัวแหลม

130  พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรฯ ปี 2495 กรุงเทพฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม

131  พระช้ัยวัฒน์ไพรีพินาศ วัดบวรฯ ปี 2495 กรุงเทพฯ

132  พระกริ่ง 7 รอบ วัดบวรฯ กรุงเทพฯ ปี 2499

133  พระเหรียญหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ วัดบางคลาน จ.พิจิตร

134  พระเหรียญหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก วัดบางคลาน จ.พิจิตร

135  พระร่ปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดบางคลาน จ.พิจิตร

136  พระร่ปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดบางคลาน จ.พิจิตร

137  พระร่ปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อชุ้มสร้าง วัดท้ายน้ำ จ.พิจิตร

138  พระร่ปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน จ.พิจิตร ไม่จำกัดพิมพ์

139  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อเงิน ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2515 วัดบางคลาน จ.พิจิตร

140  พระหลวงป่�ศุข หล่อสี่เหลี่ยมมีห่วงขวาง เนื้อทองผสม วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ช้ัยนาท

141  พระหลวงป่�ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ช้ัยนาท

142  พระหลวงป่�ศุข พิมพ์ตัดช้ิด เนื้อเงิน, ฝาบาตร, สำริด, ช้ินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ช้ัยนาท

143  พระหลวงป่�ศุข พิมพ์ประทานมณฑล เนื้อช้ินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ช้ัยนาท

144  พระหลวงป่�ศุข เนื้อช้ินตะกั่ว ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดวัด

145  พระหลวงป่�ศุข ไม่จำกัดพิมพ์ วัดคลองขอม

146  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

147  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อเดิม พิมพ์คอตึง วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

148  พระร่ปหล่อหลวงพ่อเดิม ไม่จำกัดพิมพ์ วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์

149  พระกริ่งประภามณฑล อ.กึ�น วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ ปี 2480

150  พระหลวงพ่อโสธร 2 หน้า ปี 2497 จ.ฉะเช้ิงเทรา ไม่จำกัดพิมพ์

151  พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2500 จ.ฉะเช้ิงเทรา ไม่จำกัดพิมพ์
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เครื่องราง ยอดนิิยม  
โต๊ะที่ี่ 5 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (36 รายการ)  

152  เหรียญพระพรหมสี่หน้า อาจารย์เฮง ไพรวัลย์

153  หมากทุย หลวงป่�เอี่ยม วัดหนัง

154  พิศมรใบลาน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย

155  ล่กอมเนื้อเมฆ์สิทธิ์ วัดอนงคาราม

156  แหวนพิรอดเก่า ไม่จำกัดสำนัก

157  เบี้ยแก้ หลวงป่�รอด วัดนายโรง

158  เบี้ยแก้ หลวงป่�บุญ วัดกลางบางแก้ว

159  เบี้ยแก้ หลวงป่�เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

160  เบี้ยแก้ หลวงป่�เจือ วัดกลางบางแก้ว

161  เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ

162  เบี้ยแก้ หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์์

163  ตะกรุดหน้าผากเสือ หลวงป่�นาค วัดแจ้ง

164  ตะกรุดไม้รวก หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก

165  ตะกรุดโสฬส หลวงป่�กลิ่น วัดสะพานส่ง

166  ตะกรุดล่กอม หลวงป่�ใจ วัดเสด็จ

167  ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม

168  ตะกรุด หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช้

169  ตะกรุดเก่า ไม่จำกัดคณาจารย์

170  ปลัดขิก หลวงพ่ออี� วัดสัตหีบ

171  ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวช้ะโงก 

172  ปลัดขิก หลวงพ่อฟััก วัดนิคมประช้าสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

173  มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ 

174  มีดหมอ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

175  องคต หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ

176  ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว

177  หนุมาน หลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน ไม่จำกัดเนื้อ

178  เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย 

179  สิงห์งาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

180  สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดช้ากหมาก

181  เสือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี

182  เสือ หลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาส ไม่จำกัดรุ่น

183  แพะ หลวงพ่ออ่ำ วัดหนองกระบอก จ.ระยอง

184  ราห่กะลาแกะ หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง ขนาดห้อยคอ

185  น้ำเต้ารุ่นแรกภาพขาวดำ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ 

186  แหวนมงคลเก้า วัดราช้บพิธ

187  จิ้งจก หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง



10 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระหลวงปู�โต๊ะ วัดประดู่ฉิิมพลี กร่งเที่พฯ ยอดนิิยม  
โต๊ะที่ี่ 6 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

188  พระแช้่น้ำมนต์ รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

189  พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก

190  พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อเกสร, เนื้อผงธ่ป, เนื้อใบลาน

191  พระปิดตายันต์ พิมพ์เล็ก เนื้อใบลาน , เนื้อผงธ่ป

192  พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อเกสร , เนื้อใบลาน

193  พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

194  พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์ตรี

195  พระปิดตาเงินล้าน เนื้อใบลาน , เนื้อเกสร

196  พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่

197  พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเกสร , เนื้อใบลาน

198  พระปิดตา พิมพ์หลังเต่า

199  พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อใบลาน , เนื้อเกสร

200  พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อใบลาน , เนื้อเกสร

201  พระสังกัจจายน์ เนื้อใบลาน, เนื้อเกสร, เนื้อนวะ

202  พระกริ่งใหญ่ รุ่นเป้งย้ง

203  พระช้ัยวัฒน์ รุ่นเป้งย้ง

204  พระกริ่ง รุ่นสายฟั้า

205  พระช้ัยวัฒน์ รุ่นสายฟั้า

206  เหรียญรุ่นแรก ปี 2510

207  เหรียญรุ่นสอง ปี 2511

208  เหรียญรุ่นสาม (จิ�กโก๋) กลมใหญ่

209  เหรียญล้อแม็กซ์ (ใหญ่-เล็ก)

210  พระผงร่ปเหมือนเตารีด พิมพ์ใหญ่

211  พระสมเด็จ, พระผงร่ปเหมือนหันข้าง หลังตาช้ั่ง ปี 2516

212  พระปรกใบมะขาม ยันต์ตรี , ยันต์นะ

213  เหรียญรุ่นสาม ขนาดกลมกลาง-กลมเล็ก ปี 2512

214  เหรียญเสมา หลังยันต์ตรี ปี 2517

215  เหรียญเสมา, เหรียญร่ปไข่ หลังพัดยศ ปี 2518

216  พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2518

217  พระสังกัจจายน์ สามโค๊ด

218  พระสมเด็จปรกโพธิ์เยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่-เล็ก ปี 2519

219  เหรียญเยือนอินเดีย ปี 2519

220  พระสิวลี พิมพ์สี่เหลี่ยม, พิมพ์ร่ปไข่ ปี 2521

221  พระกลีบบัว พิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก ปี 2521

222  พระร่ปเหมือนใบโพธิ์ ปี 2523 ไม่จำกัดเนื้อ
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พระหลวงปู�ที่ิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิิยม  
โต๊ะที่ี่ 7 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

223  พระกริ่ง ช้ินบัญช้ร

224  พระช้ัยวัฒน์ ช้ินบัญช้ร

225  พระสังกัจจายน์ ช้ินบัญช้ร

226  พระปิดตา มหาลาภช้ินบัญช้ร (ปุ้มปุ้ย)

227  พระสมเด็จ ช้ินบัญช้ร หลังยันต์แดง

228  พระสมเด็จ วัดไร่วารี

229  เหรียญรุ่นแรก ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2508

230  พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์หัวโต - หัวเล็ก

231  พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อกแรก)

232  พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อกแรก)

233  พระสมเด็จ หลังยันต์ห้า

234  พระผงโสฬสมหาพรหม

235  พระปิดตาฝังพลอย หลังยันต์ห้า, ยันต์น้ำเต้า

236  เหรียญเจริญพร บน

237  เหรียญเจริญพร ล่าง

238  เหรียญหล่อฉลุ 8 รอบ

239  เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา ไม่จำกัดเนื้อ

240  เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อนวโลหะ , เนื้อทองแดง

241  พระร่ปหล่อ รุ่นไตรมาส

242  เหรียญนาคปรก ไตรมาส

243  พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม

244  พระปิดตา หลังร่ปเหมือน

245  พระนาคปรกใบมะขาม องค์จ้อย

246  เหรียญบาตรน้ำมนต์

247  เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราช้า พิมพ์นั่งพาน

248  เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราช้า พิมพ์หยดน้ำ

249  หนุมาน ก้นอุดผงพรายกุมาร

250  เหรียญน้ำเต้า หลังน่น ปี 2516

251  พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก (บล็อกสอง)

252  เหรียญปิดตาข้าวตอกแตก

253  เหรียญกลม พระพุทธโสธร

254  แหนบก้านยาว - ก้านสั้น

255  ตะกรุดโทน ตอกโค้ด

256  ล่กอมผงพรายกุมาร

257  เม็ดประคำ ผงพรายกุมาร
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พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิิเวศ กร่งเที่พฯ ที่ั่วไป  
โต๊ะที่ี่ 8 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (34 รายการ)  

258  พระกริ่งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองเหลือง ปี 2540-2556

259  พระกริ่งช้ินบัญช้ร รุ่น100 ปี เนื้อนวก้นทองแดง สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2556

260  พระกริ่งช้ินบัญช้ร รุ่น100 ปี เนื้อนวก้นเงิน-อุดผงพรายกุมาร สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2556

261  พระปิดตานำโช้ค เนื้อผงคลุกรัก สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2531

262  พระปิดตายันต์ดวงเล็ก หลังยันต์สุกิตติมา สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2523 เนื้อเกสร

263  พระปิดตายันต์ดวงเล็ก หลังยันต์สุกิตติมา สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2523 เนื้อใบลาน

264  เหรียญพระสังกัจจายณ์ทรงเต่า สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2536 เนื้อทองแดง

265  พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2536 เนื้อทองเหลือง

266  พระกริ่งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2536 เนื้อทองเหลือง

267  พระกริ่งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2540 เนื้อทองเหลือง

268  พระกริ่งช้ินรังสี 47 สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองช้นวน

269  พระกริ่งพุทธสิริมงคล รุ่น 96 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2552 เนื้อทองเหลือง

270  พระกริ่งอรหัง พิมพ์หน้าเล็ก รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2556 พิมพ์นำฤกษ์ เนื้อทองเหลือง 

271  พระกริ่งอรหัง พิมพ์หน้าใหญ่ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

272  พระหลวงป่�ทวด พิมพ์นิ้วกระดก รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร เนื้ออัลปาก้า-ทองเหลือง

273  พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่น 84 สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2540 เนื้อทองเหลือง

274  พระพุทธช้ินราช้ 87 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2543 เนื้อทองเหลือง

275  พระกริ่ง อิ สา วะ สุ รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง สมเด็จพระญาณสังวร 

276  พระกริ่งเจริญ สุวัฒโน รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

277  พระกริ่งปวเรศ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

278  พระกริ่งบัวแหลม รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

279  พระกริ่งญาณรังสี 79 สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2535 เนื้อทองเหลือง

280  พระสมเด็จ เนื้อผงเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2509

281  พระสมเด็จคะแนนหลังยันต์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2509

282  พระผงทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2511

283  พระปิดตา รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2513

284  พระปิดตาจิ�ว ทำบุญอายุ 70 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2517

285  พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อผงลายน้ำมัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2515

286  พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงว่าน หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม ปี 2540 

287  พระขุนแผน เนื้อผงลาย หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม ปี 2541 (ไม่ฝังตะกรุด)

288  พระผงร่ปเหมือน พิมพ์สี่เหลี่ยมใหญ่ หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม ปี 2541

289  พระผงขุนแผนเพช้รยอดขุนพล หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง จ.เพช้รบุรี ปี 2544 เนื้อขาว

290  พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อลาย พิมพ์ย้อนยุค หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

291  พระสมเด็จฐานแซม เนื้อลาย พิมพ์ย้อนยุค หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
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พระวัดระฆัังโฆัสิตาราม กร่งเที่พฯ ที่ั่วไป  
โต๊ะที่ี่ 9 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

292  พระผงสมเด็จ รุ่น100 ปี พิมพ์เศียรโต A ปี 2515

293  พระผงสมเด็จ รุ่น100 ปี พิมพ์เศียรโต B ปี 2515

294  พระผงสมเด็จ รุ่น100 ปี พิมพ์เส้นด้ายลึก ปี 2515

295  พระผงสมเด็จ รุ่น100 ปี พิมพ์เส้นด้ายใหญ่-เล็ก ปี 2515

296  พระผงสมเด็จ รุ่น100 ปี พิมพ์ไข่ปลาเลือน ปี 2515

297  พระผงสมเด็จ รุ่น100 ปี พิมพ์ต้อใหญ่ ปี 2515

298  พระผงสมเด็จ รุ่น100 ปี พิมพ์ต้อ เนื้อเหลือง

299  พระผงสมเด็จ รุ่น100 ปี พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ ปี 2515

300  พระผงสมเด็จ รุ่น100 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2515

301  พระผง รุ่น100 ปี พิมพ์ร่ปเหมือนสมเด็จฯ โต ปี 2515

302  พระกริ่งพระประธานยิ้มรับฟั้า รุ่น100 ปี ปี 2515

303  พระช้ัยวัฒน์ยิ้มรับฟั้า รุ่น100 ปี ปี 2515

304  พระร่ปเหมือนหล่อสมเด็จฯ โต รุ่น100 ปี ปี 2515

305  เหรียญร่ปเหมือน รุ่น100 ปี ไม่จำกัดเนื้อไม่จำกัดขนาด ปี 2515

306  พระผงสมเด็จ รุ่น108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ A นิยม ปี 2523

307  พระผงสมเด็จ รุ่น108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ อกล่ำ นิยม ปี 2523

308  พระผงสมเด็จ รุ่น108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ปี 2523

309  พระหล่อร่ปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่น108 ปี ปี 2523 

310  พระสมเด็จ รุ่น108 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2523

311  พระผง รุ่น108 ปี พิมพ์ร่ปเหมือนสมเด็จฯ โต ปี 2523

312  เหรียญหล่อสมเด็จ รุ่น108 ปี เนื้อตะกั่วถ์้ำช้า ปี 2523

313  พระผงสมเด็จ รุ่น118 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ยืด , จัมโบ้ นิยม ปี 2533

314  พระผงสมเด็จ รุ่น118 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ปี 2533

315  พระผงสมเด็จ รุ่น118 ปี พิมพ์ปรกโพธิ์, พิมพ์ฐานแซม ปี 2533

316  พระผงสมเด็จ รุ่น118 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2533

317  พระผง รุ่น118 ปี พิมพ์ร่ปเหมือนสมเด็จฯ โต ปี 2533

318  พระร่ปเหมือนหล่อ รุ่น118 ปี ไม่จำกัดเนื้อปี 2533

319  พระสมเด็จ รุ่น122 ปี พิมพ์ใหญ่ บล็อกเศียรโต 6 จุด นิยม ปี 2537

320  พระสมเด็จ รุ่น122 ปี พิมพ์ใหญ่ บล็อกซุ้มกนกใน นิยม ปี 2537

321  พระสมเด็จ รุ่น122 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ปี 2537

322  พระสมเด็จ รุ่น122 ปี ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2537

323  พระผง รุ่น122 ปี พิมพ์ร่ปเหมือนสมเด็จฯ โต ปี 2537

324  พระผงสมเด็จ พิธีเสาร์ห้า รุ่นแรก ปี 2536

325  พระผงสมเด็จ พิธีเสาร์ห้า รุ่นสอง ปี 2539

326  พระร่ปหล่อสมเด็จโต รุ่น231 ปีช้าตกาล ไม่จำกัดเนื้อ
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พระวัดระฆัังโฆัสิตาราม ร่่นิ214 ปีชาตกาล กร่งเที่พฯ ที่ั่วไป  
โต๊ะที่ี่ 10 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

327  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรโต ปี 2545

328  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกพรหมประทาน เนื้อเข้ม ปี 2545

329  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกพรหมประทาน เนื้อขาวป่น ปี 2545

330  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เทพประทาน ไม่จำกัดเนื้อปี 2545

331  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรร่ปไข่ เนื้อเข้ม ปี 2545

332  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรร่ปไข่ เนื้อขาวป่น ปี 2545

333  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545

334  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ เนื้อขาวป่น ปี 2545

335  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเกศใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545

336  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเกศใหญ่ เนื้อขาวป่น ปี 2545

337  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเทา ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

338  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเหลือง ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

339  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อขาวป่น ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

340  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อขัดลายงา ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

341  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกจัมโบ้ เนื้อเข้ม ปี 2545

342  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกจัมโบ้ เนื้อขาวป่น ปี 2545

343  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อปี 2545

344  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม บล็อกเศียรเล็ก ไม่จำกัดเนื้อปี 2545

345  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เนื้อเข้ม ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

346  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เนื้อขาวป่น ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

347  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม ขัดลายงา ไม่จำกัดบล็อก ปี 2545

348  พระหล่อร่ปเหมือนสมเด็จโต ขนาดใหญ่ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน ปี 2545

349  พระหล่อร่ปเหมือนสมเด็จโต ขนาดใหญ่ เนื้อนวะโลหะ ผิวเดิม ปี 2545

350  พระหล่อร่ปเหมือนสมเด็จโต ขนาดใหญ่ เนื้อนวะโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545

351  พระหล่อร่ปเหมือนสมเด็จโต ขนาดใหญ่ เนื้อนวะโลหะ ผิวรมดำ ปี 2545

352  พระหล่อร่ปเหมือนสมเด็จโต ขนาดเล็ก เนื้อทองคำ ปี 2545

353  พระหล่อร่ปเหมือนสมเด็จโต ขนาดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2545

354  พระหล่อร่ปเหมือนสมเด็จโต ขนาดเล็ก เนื้อนวะโลหะ ผิวเดิม ปี 2545

355  พระหล่อร่ปเหมือนสมเด็จโต ขนาดเล็ก เนื้อนวะโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545

356  พระหล่อร่ปเหมือนสมเด็จโต ขนาดเล็ก เนื้อนวะโลหะ ผิวรมดำ ปี 2545

357  เหรียญสมเด็จจิ�ว หลังร่ปเหมือนสมเด็จโต เนื้อทองคำ เนื้อเงิน ปี 2545

358  เหรียญสมเด็จจิ�ว หลังร่ปเหมือนสมเด็จโต เนื้อทองแดง ปี 2545

359  เหรียญสมเด็จจิ�ว หลังร่ปเหมือนสมเด็จโต ผิวกะไหล่ทอง ปี 2545

360  พระสมเด็จลองพิมพ์ เนื้อช้านหมาก ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2545

361  พระสมเด็จลองพิมพ์ เนื้อถ์่านช้่อฟั้า ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2545
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พระหลวงพ่อเล็ก วัดสันิติคีรี จ.กาญจนิบ่รี ที่ั่วไป  
โต๊ะที่ี่ 11 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

362  พระท่ากระดาน หลวงพ่อเล็ก

363  พระร่วงเจ้าทรงผนวช้ ไม่จำกัดเนื้อ

364  พระยอดธง

365  พระร่างฤทธิโรจน์ ขนาดห้อยคอ ไม่จำกัดขนาด

366  พระร่างฤทธิโรจน์ เปิดโลก เนื้อโลหะ

367  พระร่างฤทธิโรจน์ เปิดโลก เนื้อดิน,เนื้อว่าน

368  พระปิดตามหาลาภ

369  พระเนื้อตะกั่ว ทุกพิมพ์

370  เหรียญพระร่วงฤทธิโรจน์ ไม่จำกัด ปี 2522

371  เหรียญพระร่วงฤทธิโรจน์ ไม่จำกัด ปี 2534

372  เหรียญทรงเกราะ ปี 2516

373  เหรียญต่างๆ ของวัดเขาดิน

374  เหรียญพระร่วงทรงเกราะ เนื้อเงิน,เงินกะไหล่ทอง,ทองคำ ปี 2516

375  พระร่วงฤทธิโรจน์ทั้งสามพระองค์ เนื้อว่าน

376  พระร่วงฤทธิโรจน์ทั้งสามพระองค์ เนื้อดิน

377  พระสมเด็จหลวงป่�พระคร่ดำ หลวงป่�ศุข ไม่จำกัดเนื้อ

378  พระสมเด็จศรีสรรเพช้ร หลังครุฑ เนื้อว่าน

379  พระสมเด็จศรีสรรเพช้ร หลังครุฑ เนื้อดิน

380  พระสมเด็จศรีสรรเพช้ร หลังยันต์ ไม่จำกัดเนื้อ

381  เหรียญพระร่วงเจ้า ปราบศัตร่

382  เช้ือกถ์ัก ประคำ

383  พระสีวลี

384  พระบ่ช้า พระร่วงฤทธิโรจน์ ทั้ง 3 พระองค์ พระซุ้ม

385  พระบ่ช้า พระร่วงฤทธิโรจน์ 21 นิ้ว ไม่จำกัดปี

386  พระบ่ช้า พระร่วงฤทธิโรจน์ 12 นิ้ว ไม่จำกัดปี

387  พระบ่ช้า พระร่วงฤทธิโรจน์ 9 นิ้ว ไม่จำกัดปี

388  พระบ่ช้า ทุกช้นิด ของวัดเขาดิน

389  พระบ่ช้า พระแม่รัศมี ไม่จำกัดปี

390  เหรียญทองคำวัดเขาดิน ทุกช้นิด

391  ตะกรุดโลหะ ทุกช้นิด

392  พระเนื้อว่าน ทุกช้นิด ไม่จำกัด ไม่ซ้ำรายการเดิม

393  พระสมเด็จจกบาตร ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2511

394  ร่ปถ์่ายวัดเขาดิน ทุกช้นิด ไม่จำกัดขนาด

395  พระหลวงป่�ทวด เนื้อว่าน

396  พระเนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์
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เครื่องรางจังหวัดกาญจนิบ่รี ยอดนิิยม  
โต๊ะที่ี่ 12 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

397  มีดหมอ หลวงป่�ยิ้ม วัดหนองบัว

398  ล่กอมด้ายสาวพรหมจรรย์ หลวงป่�ยิ้ม วัดหนองบัว

399  แหวนพิรอด หลวงป่�ยิ้ม วัดหนองบัว

400  เสือ-สิงห์ ไม่จำกัดเนื้อหลวงป่�ยิ้ม วัดหนองบัว

401  ตะกรุด หลวงป่�ยิ้ม วัดหนองบัว

402  ประคำ หลวงป่�ยิ้ม วัดหนองบัว

403  พิรอดแขน หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน

404  แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน

405  ล่กอม หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว ไม่จำกัดขนาด

406  ล่กอมหนังเสือ หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว

407  นางกวัก งาแกะ หลวงป่�เหรียญ วัดหนองบัว

408  สิงห์ไม้เสาโบสถ์์ หลวงป่�เหรียญ วัดหนองบัว

409  ราห่กะลาแกะ อาจารย์กริ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว

410  ตะกรุดหัวใจโลกธาตุ หลวงป่�ยิ้ม วัดหนองบัว

411  เสื้อยันต์-ผ้ายันต์รองหมวก หลวงป่�เปลี่ยน วัดใต้

412  ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุ้ม

413  เกียรติมุข รุ่นแรก หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดพิมพ์ วัดเขาดิน

414  เกียรติมุข รุ่นสอง หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดพิมพ์ วัดเขาดิน

415  หนุมานงำเมือง เนื้อว่าน ผง หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

416  หนุมานงำเมือง เนื้อแร่ ดิน หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

417  หนุมานสะกดทัพ เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

418  หนุมานห้ามทัพ เนื้อว่าน หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

419  พญาเสือมหาอำนาจ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อ

420  พญาเสือมหาอำนาจ หลวงพ่อเล็ก พิมพ์เล็ก

421  พญาครุฑนำลาภ หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดเนื้อ

422  เหรียญคร่พลายชุ้มพล ไม่จำกัดเนื้อ

423  มหาโช้ค มหาลาภ เนื้อทองเหลือง สังฆ์วานร หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

424  มหาโช้ค มหาลาภ เนื้อว่าน ดิน หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

425  ตะกรุดเกราะเพช้ร หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน ไม่จำกัดเนื้อ

426  ตะกรุด หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน ไม่จำกัดรุ่น

427  ผ้ายันต์ หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดรุ่น

428  ครอบน้ำมนต์ หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดรุ่น

429  ขวาน หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดรุ่น

430  ปลัดขิก หลวงพ่อเล็ก ไม่จำกัดรุ่น

431  ตะกรุดครอบจักรวาลแบบเปลือย/มีปลอก
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พระหลวงพ่อคูณ ปริส่ที่โธ วัดบ้านิไร่ จ.นิครราชสีมา ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 1  
โต๊ะที่ี่ 13 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (38 รายการ)  

432  เหรียญสี่เหลี่ยมหลังกำแพง ปี 2517

433  ตะกรุดล่กสะกด ปี 2517

434  เหรียญสี่เหลี่ยมสมเด็จปริสุทโธ มีห่ ปี 2519

435  พระสังกัจจายน์ รุ่นทหารพราน ปี 2526

436  พระควัมบดีมหาลาภ วัดใหม่อัมพร ปี 2526

437  พระปิดตาเนื้อผงต้นค่ณศักดิ์สิทธิ์ ภควัมบดีค่ณลาภ ปี 2532

438  พระสมเด็จเกสร 108 วัดเจริญพรต ปี 2533

439  พระผงกริ่ง รุ่นเสกตะกรุดเสาร์ห้า ปี 2533

440  เหรียญเฮงค่ณเฮง วัดเจริญพรต ปี 2534

441  พระสมเด็จสายรุ้ง ตะกรุดทองคำ ปี 2536

442  พระสมเด็จสายรุ้ง ตะกรุดทองเงิน ปี 2536

443  พระสมเด็จสายรุง ไม่มีตะกรุด ปี 2536

444  พระกริ่งรุ่นอุปถ์ัมภ์ เนื้อกะหลั่ยทอง วัดบ้านแปรง ปี 2536 

445  พระกริ่งรุ่นอุปถ์ัมภ์ เนื้อทองแดงรมดำ วัดบ้านแปรง ปี 2536 

446  พระปิดตาฝังตะกรุด รุ่นรับเสด็จ ปี 2536

447  พระชุ้ด รุ่นก่ค่ณศรีสองรักให้รวย ปี 2536

448  พระผงวัดพันอ้น ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดปี

449  พระผงเทพประทานพร ฝังตะกรุด ปี 2536

450  พระผงเทพประทานพรทาทอง ฝังตะกรุด ปี 2536

451  เหรียญหล่อ พิมพ์เจ้าสัว ไม่จำกัดปี

452  พระผงสังกัจจายน์ รุ่นค่ณพันล้าน ปี 2537

453  เหรียญนั่งพานช้นะมาร ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2537

454  เหรียญกลมใหญ่ รุ่นมั่นคงเจริญทวีค่ณ ปี 2537

455  พระสมเด็จฝังตะกรุดทองคำ รุ่นก่ให้ลาภ ปี 2537

456  พระสมเด็จฝังตะกรุด รุ่นค่ณบารมี ก่ให้สร้าง ปี 2537

457  พระสมเด็จฝังตะกรุดทองคำ รุ่นค่ณรุ่งโรจน์ ปี 2537

458  เหรียญกลมขัดเงา รุ่นค่ณทรัพย์แสนล้าน เนื้อทองแดง ปี 2539

459  เหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สองเทพ วัดบึง เนื้อทองแดง ปี 2553

460  พระยอดขุนพล รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สองเทพ เนื้อเงินลงยา ปี 2553

461  พระยอดขุนพล รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สองเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2553

462  พระยอดขุนพล รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สองเทพ เนื้อทองแดง ปี 2553

463  เหรียญเจ้าสัวอายุยืน วัดบึง เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555

464  เหรียญเจ้าสัวอายุยืน วัดบึง เนื้อทองแดง ปี 2555

465  เหรียญเม็ดแตง รุ่นเจ้าสัวอายุยืน

466  พระกริ่งมหามงคล นวะ ก้นอุดผงและเกศา วัดบ้านไร่ ปี 2557

467  พระช้ัยมหามงคล นวะ ก้นอุดผงและเกศา วัดบ้านไร่ ปี 2557

468  พระสังกัจจายน์บ่ช้า หน้าตัก 5 นิ้ว ไม่จำกัดปี

469  พระร่ปเหมือนบ่ช้า หน้าตัก 5 นิ้ว ไม่จำกัดปี
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พระหลวงพ่อคูณ ปริส่ที่โธ วัดบ้านิไร่ จ.นิครราชสีมา ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 2  
โต๊ะที่ี่ 14 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (38 รายการ)  

470  พระสมเด็จพญางิ้วดำ รุ่นพิเศษ เนื้อผง ออกวัดใหม่บ้านดอน ปี 2519

471  พระสมเด็จพญางิ้วดำ รุ่นเกียรติ-นิยม เนื้อผงสีดำ ออกวัดใหม่บ้านดอน ปี 2523

472  พระสมเด็จพญางิ้วดำ รุ่นเกียรติ-นิยม เนื้อผงสีขาว ออกวัดใหม่บ้านดอน ปี 2523

473  ตะกรุดปั�มร่ปเหมือน รุ่นมหาบารมี ปี 2536

474  เหรียญหล่อ พิมพ์เจ้าสัว รุ่นมารุมค้าค่ณอุดหนุน ปี 2536

475  เหรียญกลมหลัง 12 ราศี ปี 2536

476  เหรียญหล่อ พิมพ์เจ้าสัว รุ่นบารมี ปี 2536

477  เหรียญที่ระลึกเปิดป้ายอาคารทองค่ณอุปถ์ัมภ์ ปี 2536

478  พระสมเด็จพญางิ้วดำ รุ่นมหาลาภ วัดใหม่บ้านดอน ปี 2536

479  พระสมเด็จพญางิ้วดำ พิมพ์สารพัดนึก วัดใหม่บ้านดอน ปี 2536

480  พระเนื้อผงร่ปเหมือน พิมพ์สี่เหลี่ยมฝังตะกรุด รุ่นค่ณลาภปราบภัย ปี 2536

481  พระกริ่ง รุ่นฟั้าประทาน ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2536

482  เหรียญหล่อนั่งเต็มองค์ รุ่นมหาบารมี ปี 2536

483  เหรียญนั่งยอง รุ่นเฮงค่ณเฮง หลังพระปิดตา ปี 2536

484  เหรียญนั่งสมาธิ รุ่นเฮงค่ณเฮง หลังพระปิดตา ปี 2536

485  เหรียญนั่งยอง รุ่นเฮงค่ณเฮง ปี 2536

486  เหรียญร่ปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นรวยค่ณรวย ปี 2536

487  พระปิดตา รุ่นอิทธิบารมี เนื้อเงิน ปี 2537

488  เหรียญรุ่นเพช้รเพิ่มพ่น ค่ณให้ลาภ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2537

489  พระกริ่ง รุ่นค่ณทอง ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2537

490  พระสมเด็จหลังร่ปเหมือนฝังตะกรุด รุ่นค่ณทอง ปี 2537

491  พระปิดตามหาลาภ เนื้อผงฝังตะกรุด รุ่นค่ณทอง ปี 2537

492  เหรียญร่ปไข่ พิมพ์ครึ่งองค์ รุ่นค่ณทอง ปี 2537 ไม่จากัดเนื้อ

493  เหรียญร่ปไข่ พิมพ์เอกลักษณ์ รุ่นค่ณทอง ปี 2537 ไม่จากัดเนื้อ

494  เหรียญเสมาหล่อพิมพ์สมเด็จหลังหลวงพ่อค่ณ รุ่นค่ณพันล้าน ปี 2537

495  พระขรรค์ รุ่นค่ณรุ่งโรจน์ ปี 2537

496  พระปิดตามหาลาภ (4ทิศ) รุ่นค่ณรุ่งโรจน์ ปี 2537

497  เหรียญหลวงป่�ทวด ออกวัดใหม่อัมพร รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2537

498  เหรียญกลม รุ่นค่ณอุปถ์ัมภ์ ปี 2537 

499  เหรียญรุ่นพระเมตตา ปี 2537

500  พระผงร่ปเหมือน รุ่นมงคลบารมี ปี 2538

501  เหรียญกลมรุ่นก่รักมึงเสมอต้นเสมอปลาย เนื้อทองแดง ปี 2538

502  เหรียญกลม รุ่นค่ณทรัพย์แสนล้าน พิมพ์เล็ก ปี 2539

503  พระปิดตาพิมพ์จิ�ว เนื้อแร่บางไผ่ ออกวัดนครอินทร์ ปี 2539

504  พระปิดตาสาริกา มหาลาภ เนื้อผง พิมพ์กลาง ปี 2539

505  เหรียญเม็ดแตง รุ่นเสาร์ 5 ค่ณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539

506  เหรียญรุ่นมีก่แล้วมึงไม่จน ปี 2540

507  ล่กอมหลวงพ่อค่ณ รุ่นบารมีปริสุทโธ ตะกรุดทองคำ, เงิน, นาก ปี 2555
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พระหลวงพ่อคูณ ปริส่ที่โธ วัดบ้านิไร่ และหลวงพ่อที่อง ส่ทีฺ่ธสีโล จ.นิครราชสีมา ที่ั่วไป  
โต๊ะที่ี่ 15 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (38 รายการ)  

508  พระสมเด็จนางพญางิ้วดำ รุ่นเททองและยกช้่อฟั้าอุโบสถ์วัดใหม่บ้านดอน พิมพ์ใหญ่ ปี 2521

509  พระสมเด็จนางพญางิ้วดำ รุ่นเททองและยกช้่อฟั้าอุโบสถ์วัดใหม่บ้านดอน พิมพ์เล็ก ปี 2521

510  พระปิดตา รุ่นพิทักษ์ช้ายแดน เนื้อผงฝังพลอยแดง ปี 2536

511  พระปิดตา รุ่นพิทักษ์ช้ายแดน เนื้อผงฝังพลอยน้ำเงิน ปี 2536

512  พระผงสมเด็จ รุ่นค่ณพระเทพพิทักษ์ ปี 2536

513  พระร่ปหล่อลอยองค์หลวงพ่อค่ณ พิมพ์ใหญ่ รุ่นเงินค่ณเงิน ปี 2537

514  พระร่ปหล่อลอยองค์หลวงพ่อค่ณ พิมพ์เล็ก รุ่นเงินค่ณเงิน ปี 2537

515  เหรียญหลวงพ่อค่ณ รุ่นเงินค่ณเงิน พิมพ์ใหญ่ รุ่นเงินค่ณเงิน ปี 2537 ไม่จำกัดเนื้อ

516  เหรียญหลวงพ่อค่ณ รุ่นเงินค่ณเงิน พิมพ์เล็ก รุ่นเงินค่ณเงิน ปี 2537 ไม่จำกัดเนื้อ

517  พระผงปิดตามหาลาภ รุ่นเงินค่ณเงิน ปี 2537

518  พระผงซุ้มกอหลวงพ่อค่ณ รุ่นเงินค่ณเงิน ปี 2537

519  พระผงสมเด็จหลวงพ่อค่ณ ผสมไม้กาฝาก 9 อย่าง รุ่นเงินค่ณเงิน ปี 2537

520  พระผงพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินค่ณเงิน ปี 2537

521  พระผงร่ปเหมือนพ่อป่�คร่ รุ่นเงินค่ณเงิน ปี 2537

522  พระปิดตาหัวจรวด รุ่นค่ณรุ่งโรจน์ เนื้อเงิน ปี 2537

523  เหรียญเต่ามหาเศรษฐี รุ่นพลังจิต เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ ปี 2537

524  เหรียญเต่ามหาเศรษฐี รุ่นพลังจิต เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี 2537

525  เหรียญสี่เหลี่ยมนั่งยองข้างมังกร รุ่นค่ณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537

526  พระปิดตาลอยองค์ บรรจุกริ่ง รุ่นค่ณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537

527  ผ้ายันต์ รุ่นก่ให้ลาภ ปี 2537

528  พระปิดตา ฝังตะกรุด รุ่นก่ให้ลาภ ปี 2537

529  พระนางพญาแร่บางไผ่ วัดนครอินทร์ ปี 2537

530  พระปิดตาหัวจรวด รุ่นค่ณรุ่งโรจน์ เนื้อเงิน ปี 2537

531  เหรียญหล่อพิมพ์เอกลักษณ์ลายฉลุ รุ่นค่ณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539

532  พระผงพระศรีมุนีไช้ยปราการ ปี 2539

533  พระยอดธง รุ่น มจร. ปี 2553

534  เหรียญ รุ่น มจร. เนื้อเงิน วัดบึง ปี 2553

535  เหรียญ รุ่น มจร. เนื้อทองแดง วัดบึง ปี 2553

536  เหรียญ รุ่น มจร. เนื้อทองแดง ไม่ตัดปีก วัดบึง ปี 2553

537  เหรียญ รุ่นกำแพงแก้ว เนื้อเงิน ปี 2553

538  เหรียญ รุ่นกำแพงแก้ว เนื้อนวะ ปี 2553

539  เหรียญ รุ่นกำแพงแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2553

540  พระสมเด็จ รุ่นแรก ตะกรุดทอง หลวงพ่อทอง วัดเบ้านไร่ ปี 2554

541  พระสมเด็จ รุ่นแรก ตะกรุดเงิน หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ ปี 2554

542  พระสมเด็จ รุ่นแรก ตะกรุดทองเหลือง หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ ปี 2554

543  พระสมเด็จ รุ่นแรก ตะกรุดทองแดง หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ ปี 2554

544  พระสมเด็จ รุ่นแรก ไม่มีตะกรุด หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ ปี 2554

545  พระบ่ช้าสังกัจจายน์ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อค่ณ ปี 2564
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พระหลวงปู�ป่�นิ กวิสฺสโร วัดหนิองกระที่่่ม จ.นิครปฐม ที่ั่วไป  
โต๊ะที่ี่ 16 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)   

546  เหรียญปิดตาเล็ก รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2526

547  ล็อกเก็ตม่านฟั้า รุ่นแรก ปี 2533

548  เหรียญปิดตาใหญ่ รุ่น2 เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2536

549  เหรียญหล่อ เนื้อระฆ์ัง ปี 2539

550  เหรียญใบมะยม ปี 2554 ไม่จำกัดเนื้อ

551  เหรียญ 7 รอบ เมตตาโภคทรัพย์ ปี 2556 ไม่จำกัดเนื้อ

552  เหรียญร่ปไข่ รุ่นเจริญพร ปี 2556 ไม่จำกัดเนื้อ

553  เหรียญดาว รุ่นเจริญพร ปี 2557 ไม่จำกัดเนื้อ

554  เหรียญลาภผลพ่นทวี หลังหนุมาน ปี 2558 ไม่จำกัดเนื้อ

555  เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

556  เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อดิน

557  เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อนวะโลหะ

558  เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า

559  เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร

560  เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อทองแดง

561  เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว

562  เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อช้นวน

563  ล็อกเก็ตเต่า พระอุปัช้ฌาย์ปั่น ไม่จำกัดเนื้อ

564  พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อเงิน

565  พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อนวโลหะ

566  พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด ไม่จำกัดเนื้อ

567  หนุมาน มหาปราบไพรี รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

568  พญาเต่าเรือน รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อเงิน

569  พญาเต่าเรือน รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ

570  พญาเต่าเรือน รุ่นมหาเศรษฐี ไม่จำกัดเนื้อ

571  เหรียญเสมา รุ่นแรก เนื้อเงิน

572  เหรียญเสมา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ

573  เหรียญเสมา รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า

574  เหรียญเสมา รุ่นแรก เนื้อทองทิพย์

575  เหรียญเสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง

576  เหรียญเสมา รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

577  พญาเต่าเรือน รุ่นไตรมาส 63 เนื้อเงิน

578  พญาเต่าเรือน รุ่นไตรมาส 63 ไม่จำกัดเนื้อ

579  พญาจิ้งจก รุ่นแรก เนื้อเงิน

580  พญาจิ้งจก รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช21 

พระหลวงพ่อจืด นิิมฺโล วัดโพธิ�เศรษฐี จ.นิครปฐม ช่ดที่ี่ 1  
โต๊ะที่ี่ 17 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)   

581  เหรียญหล่อช้นะมาร พิมพ์ใหญ่ เหรียญหล่อหัวล่กปืน (ช้นะมาร พิมพ์เล็ก)

582  พระผงช้นะมาร พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่

583  พระสมเด็จ หลังปั�มราห่ เศียรคร่ หลังเรียบ ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2511

584  กะลาแกะ เศียรคร่ ช้่างพล ช้่างรุต

585  เหรียญหล่อหน้าการ์ต่น ไม่จำกัดเนื้อ

586  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์เผือก ไม่จำกัดพิมพ์

587  กะลาแกะ เศียรคร่เผือก ไม่จำกัดพิมพ์

588  เศียรคร่ งาแกะ ราห่อมจันทร์ งาแกะ ไม่จำกัดพิมพ์

589  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ พิมพ์สามเกลอ

590  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ พิมพ์หน้าแม่ทัพ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก

591  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ พิมพ์นาคเกี้ยว

592  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ พิมพ์มาลัยดอกรัก

593  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ รุ่นประสบการณ์เล็ก

594  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ รุ่นพิมพ์เสมากลาง

595  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก

596  กะลาแกะ พิมพ์เศียรคร่ แบบเสมาใหญ่

597  กะลาแกะ พิมพ์เศียรคร่ แบบเสมาเล็ก

598  กะลาแกะ พิมพ์เศียรคร่ แบบกลมเล็ก

599  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาใหญ่

600  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดากลาง

601  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาเล็ก

602  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ พิมพ์นพเก้า

603  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ ศิลป์พิเศษ

604  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ พิมพ์ร่ปดาวเล็ก

605  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ พิมพ์เต่าใหญ่

606  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ พิมพ์ปลา

607  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ พิมพ์ตัวต่อเล็ก

608  กะลาแกะปิดตา พิมพ์ร่ปไข่ใหญ่ ไข่เล็ก

609  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์ ช้่างพล ช้่างรุต

610  กะลาแกะ พิมพ์ร่ปเหมือนอาจารย์จืด ฝังตะกรุด ไม่ฝังตะกรุด

611  กะลาแกะ ศิลป์ลุงศรี ศรีเล็ก ศรีใหญ่ ลุงหนุ่ย

612  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์ 5 เกลอ

613  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์นักษัตร พิมพ์ ช้วด ฉล่ ขาล เถ์าะ

614  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์นักษัตร พิมพ์ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม

615  กะลาแกะ ราห่อมจันทร์นักษัตร พิมพ์ วอก ระกา จอ กุล
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พระหลวงพ่อจืด นิิมฺโล วัดโพธิ�เศรษฐี จ.นิครปฐม ช่ดที่ี่ 2  
โต๊ะที่ี่ 18 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)   

616  พญาต่อเงินต่อทอง ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดพิมพ์

617  ตะกรุด อาจารย์จืด ไม่จำกัดรุ่น

618  วัวธน่ อาจารย์จืด ไม่จำกัดรุ่น

619  กะลาแกะปิดตา อาจารย์จืด พิมพ์เสมาใหญ่

620  กะลาแกะปิดตา อาจารย์จืด พิมพ์เสมาเล็ก

621  กะลาแกะปิดตา อาจารย์จืด พิมพ์กลมใหญ่

622  กะลาแกะปิดตา อาจารย์จืด พิมพ์กลมเล็ก

623  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์ตัวต่อใหญ่

624  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์เต่าเล็ก

625  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์ดาวใหญ่

626  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์หยดน้ำ

627  กะลาแกะราห่อมจันทร์ และเศียรคร่ ศิลป์ช้่างหนึ่ง

628  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์เสมาเศียรฤาษี

629  กะลาแกะราห่อมจันทร์เผือก ไม่จำกัดพิมพ์

630  กะลาแกะ เศียรคร่เผือก ไม่จำกัดพิมพ์

631  กะลาแกะราห่อมจันทร์ และเศียรคร่ ศิลป์ช้่างหนุ่ม

632  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์เสมากลาง

633  กะลาแกะเศียรคร่ พิมพ์เสมากลาง

634  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์ร่ปไข่

635  กะลาแกะราห่อมจันทร์ ศิลป์ช้่างนิด

636  กะลาแกะเศียรคร่ ศิลป์ช้่างนิด

637  กะลาแกะราห่อมจันทร์ ศิลป์พิเศษ

638  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์เสมาหน้าแม่ทัพ

639  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดากลาง

640  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาเล็ก

641  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก

642  งาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก

643  งาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาเล็ก

644  กะลาแกะราห่อมจันทร์ รุ่นประสบการณ์ใหญ่

645  กะลาแกะ พิมพ์เศียรคร่ แบบกลมใหญ่

646  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์เสมาใหญ่

647  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์เกลอเดี่ยวใหญ่

648  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์เกลอเดี่ยวกลาง

649  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์เกลอเดี่ยวเล็ก

650  กะลาแกะราห่อมจันทร์ พิมพ์นั่งพาน
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พระกร่วัดราชบูรณะ จ.พระนิครศรีอย่ธยา ยอดนิิยม  
โต๊ะที่ี่ 19 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (36 รายการ)  

651  พระยอดขุนพล กรุวัดราช้บ่รณะ

652  พระห่ยาน กรุวัดราช้บ่รณะ

653  พระอ่่ทองซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราช้บ่รณะ

654  พระอ่่ทองบัวสองช้ั้น กรุวัดราช้บ่รณะ

655  พระอ่่ทองฐานสำเภา กรุวัดราช้บ่รณะ

656  พระนาคปรก กรุวัดราช้บ่รณะ

657  พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดราช้บ่รณะ

658  พระลีลากำแพงนิ้ว กรุวัดราช้บ่รณะ

659  พระขุนแผนบัวห้าจุด กรุวัดราช้บ่รณะ

660  พระขุนแผนใบตำแย กรุวัดราช้บ่รณะ

661  พระซุ้มเสมาทิศ (ยอดอุณาโลม) กรุวัดราช้บ่รณะ

662  พระซุ้มจิก กรุวัดราช้บ่รณะ

663  พระซุ้มระฆ์ัง กรุวัดราช้บ่รณะ

664  พระขุนแผนใบมะยม กรุวัดราช้บ่รณะ

665  พระลีลาแจกันค่่ กรุวัดราช้บ่รณะ

666  พระขุนแผน พิมพ์แหวกม่าน กรุวัดราช้บ่รณะ

667  พระแผงตัด ไม่จำกัดพิมพ์ กรุวัดราช้บ่รณะ

668  พระปางปฐมเทศนา กรุวัดราช้บ่รณะ

669  พระพิมพ์วัดราช้ขนาดเล็ก ไม่จำกัดพิมพ์ กรุวัดราช้บ่รณะ

670  พระพิมพ์วัดราช้ขนาดใหญ่ ไม่จำกัดพิมพ์ กรุวัดราช้บ่รณะ

671  พระปรกโพธิ์ พิมพ์จิ�ว กรุวัดราช้บ่รณะ

672  พระปรกโพธิ์ พิมพ์กลาง กรุวัดราช้บ่รณะ

673  พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ กรุวัดราช้บ่รณะ

674  พระปรุหนังเดี่ยว กรุวัดราช้บ่รณะ

675  พระสังกัจจายน์ กรุวัดราช้บ่รณะ

676  พระพิมพ์ด้านหลังจารึกภาษาจีน กรุวัดราช้บ่รณะ

677  พระปรุหนัง พิมพ์บัวเม็ด ไม่จำกัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

678  พระขุนแผนใบพุทรา ไม่จำกัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

679  พระปรุหนัง พิมพ์บัวฟัันปลา ไม่จำกัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

680  พระนาคปรกพระงั่ว กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

681  พระอ่่ทองคางไม่มีเครา กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

682  พระอ่่ทอง กรุวัดมเหยงค์ - วัดต่ม จ.พระนครศรีอยุธยา

683  พระเนื้อช้ิน กรุวัดใหญ่ช้ัยมงคล ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

684  พระโคนสมอ เนื้อช้ิน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

685  พระปรุหนัง วัดประสาท - วัดประด่่ จ.พระนครศรีอยุธยา

686  พระยอดธง ไม่จำกัดเนื้อ จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนิครศรีอย่ธยา ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 1  
โต๊ะที่ี่ 20 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (37 รายการ)  

687  พระสมเด็จ พิมพ์ห่บายศรี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2498

688  พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2498

689  พระสมเด็จ พิมพ์ 9 ช้ั้น รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2498

690  พระสมเด็จ รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2498

691  พระร่ปเหมือนปั�ม รุ่นแรก ปี 2541

692  เหรียญแจกทานรวยมหามงคล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2536

693  พระสมเด็จ รุ่นสร้างอุโบสถ์ พิมพ์ ว.ต.ก.ใหญ่ เนื้อผง ปี 2537

694  พระสมเด็จ รุ่นสร้างอุโบสถ์ พิมพ์ ว.ต.ก.เล็ก เนื้อผง ปี 2537

695  พระร่ปเหมือน พิมพ์นั่งขาโต๊ะ รุ่นสร้างอุโบสถ์ เนื้อผงผสมช้านหมาก ปี 2537

696  พระร่ปเหมือน พิมพ์ใบโพธิ์ รุ่นสร้างอุโบสถ์ เนื้อผง ปี 2538

697  พระร่ปเหมือน พิมพ์เตารีด รุ่นสุริยุปราคา เนื้อผง ปี 2538

698  พระสมเด็จปรกโพธิ์ รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อผง ปี 2539

699  พระกริ่งรวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2557

700  พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงโรยผงตะไบทอง ปี 2539

701  เหรียญรวย 55 เนื้อเงิน ปี 2555

702  เหรียญกลมจัมโบ้ รุ่นซื้อที่ดิน ปี 2541

703  เหรียญรวย 55 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ปี 2555

704  เหรียญรวยมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540

705  พระปิดตาเสาร์ห้า พิมพ์ปลดหนี้ เนื้อผงพุทธคุณผสมเกษรแช้่น้ำมนต์ ปี 2540 

706  นางกวักมหาลาภ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540

707  เหรียญบาตรน้ำมนต์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2540

708  เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2555

709  เหรียญเสมา รุ่นรวยเงินรวยทอง เนื้อเงิน ปี 2556

710  เหรียญเสมา รุ่นรวยเงินรวยทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2556

711  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2557

712  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2557

713  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า ปี 2557

714  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี สัตตะโลหะ ปี 2557

715  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

716  เหรียญห่วงเช้ื่อม รวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินหน้าทองคำ ปี 2557

717  เหรียญห่วงเช้ื่อม รวยมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2557

718  เหรียญห่วงเช้ื่อม รวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2557

719  เหรียญห่วงเช้ื่อม รวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

720  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้อช้นวน ปี 2557

721  เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2555

722  เหรียญพระพิฆ์เนศ รุ่นรวยสมปรารถ์นา เนื้อนวโลหะ ปี 2556

723  พระหลวงป่�ทวดหล่อโบราณ เปิดโลก เนื้อนวโลหะ ปี 2556
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พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนิครศรีอย่ธยา ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 2  
โต๊ะที่ี่ 21 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

724  พระสมเด็จ 9 ช้ั้น เนื้อผงพุทธคุณ รุ่นแรก ปี 2498

725  พระสมเด็จ พิมพ์ช้ินราช้ รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498

726  พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2539

727  พระปิดตา เสาร์ห้า โรยผงตะไบ เนื้อเกสร ปี 2539

728  พระสมเด็จเสาร์ห้า เนื้อผงพุทธคุณ ฝังตะกรุด ปี 2540

729  พระปิดตา จัมโบ้ เสาร์ห้า เนื้อผงเกสร แช้่น้ำมนต์ ปี 2540

730  เหรียญขวัญถ์ุง เสาร์ห้า มหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540

731  พระสมเด็จไกรเซอร์ หลังเหรียญสตางค์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2544

732  กำไล 12 นักษัตร รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2546

733  เหรียญเสมา รุ่น รวยโช้คลาภ เนื้อเงินลงยา ปี 2558

734  เหรียญขวัญถ์ุง รุ่นรวยแสนล้าน เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ ปี 2551

735  เหรียญขวัญถ์ุง รุ่นรวยแสนล้าน เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี 2551

736  เหรียญขวัญถ์ุง รุ่นรวยแสนล้าน เนื้อทองแดง พิมพ์ใหญ่ ปี 2551

737  เหรียญขวัญถ์ุง รุ่นรวยแสนล้าน เนื้อทองแดง พิมพ์เล็ก ปี 2551

738  ล่กอมรวยมหาลาภ รุ่นแรก ปิดทองลงนะเศรษฐี ปี 2552

739  เหรียญเสมาบาตรน้ำมนต์ รุ่นกฐิน เนื้อทองทิพย์ ปี 2553

740  พระนางพญา รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2539

741  เหรียญล้อแม็กซ์ รุ่นรวยเจริญสุข เนื้ออัลปาก้า ปี 2556

742  เหรียญล้อแม็กซ์ รุ่นรวยเจริญสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2556

743  เหรียญเสมา รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยาสีเขียว ปี 2558

744  เหรียญเสมา รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา กรรมการ ปี 2558

745  เหรียญเสมา รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ ปี 2558

746  เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส 59 รวย รวย รวย เนื้อนวโลหะหน้าทองคำ กรรมการ ปี 2559

747  เหรียญร่ปไข่ รุ่นเจริญพร เนื้อทองแดง ปี 2559

748  เหรียญ รุ่นรวยโช้คดี เนื้อนวโลหะหน้าทองคำ พิมพ์เล็ก ปี 2559

749  เหรียญ รุ่นรวยโช้คดี เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ ปี 2559

750  เหรียญ รุ่นรวย โช้คลาภ เนื้ออัลปาก้า พิมพ์ใหญ่ ปี 2558

751  เหรียญ รุ่นรวยโช้คลาภเนื้อทองทิพย์ พิมพ์ใหญ่ ปี 2558

752  เหรียญนั่งพาน รุ่นรวยก้าวหน้า เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีแดง ปี 2560

753  เหรียญรุ่นรวยโช้คลาภ เนื้อกะไหล่ทองลงยา พิมพ์เล็ก ปี 2558

754  ไก่ รุ่นรวยโช้คดี เนื้อทองทิพย์ ปี 2559

755  ไก่ รุ่นรวยรวย เฮงเฮง เนื้อกะไหล่เงินลงยา ปี 2560

756  ไก่ รุ่นรวยรวย เฮงเฮง เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2560

757  เลส รุ่นเปิดโลก สตมวาร เนื้อเงินลงยาหน้าทองคำ หนัก 4 บาท ปี 2560

758  เลส รุ่นเปิดโลก สตมวาร เนื้อเงินลงยาหน้าน้ำเงิน หนัก 8 บาท ปี 2560
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พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนิครศรีอย่ธยา ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 3  
โต๊ะที่ี่ 22 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

759  เหรียญหมื่นยันต์ รุ่นไตรมาส 89 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553

760  เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555

761  เหรียญ รุ่นรวย 55 เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2555

762  เหรียญเสมา รุ่น รวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน ปี 2561

763  พระปิดตา รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน หลังร่ปเหมือน เนื้อผงใบลาน ปี 2539

764  นางกวัก หลวงพ่อรวย เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2557

765  เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

766  เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า ปี 2557

767  เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองทิพย์ ปี 2557 

768  เหรียญห่วงเช้ื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองทิพย์ ปี 2557

769  เหรียญห่วงเช้ื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

770  เหรียญหล่อพระพรหม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2556

771  เหรียญหล่อพระพรหม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2556

772  เหรียญนั่งพาน รุ่นช้นะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2558

773  เหรียญอายุมั่น ขวัญยืน เนื้อ กะไหล่ทองลงยา ปี 2555

774  เหรียญร่ปไข่ รุ่นกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2554

775  เหรียญเสมา รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงินลงยา พิมพ์เล็ก ปี 2559

776  เหรียญร่ปไข่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ ปี 2559

777  เหรียญนั่งพาน รุ่นรวยรวย เฮงเฮง เนื้ออัลปาก้า ปี 2560

778  เหรียญนั่งพาน รุ่นรวยรวย เฮงเฮง เนื้อทองแดง ปี 2560

779  เหรียญนั่งพาน รุ่นรวยรวย เฮงเฮง เนื้อทองทิพย์ ปี 2560

780  เลส รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงิน หนัก 4 บาท ปี 2561

781  กำไล รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงิน หนัก 2 บาท ปี 2561

782  เหรียญนั่งพาน รุ่นรวยหมื่นล้าน เนื้อทองคำ พิมพ์เล็ก ปี 2561

783  เหรียญนั่งพาน รุ่นรวยหมื่นล้าน เนื้อกะไหล่ทองลงยา พิมพ์เล็ก ปี 2561

784  เหรียญเสมา รุ่นรวยหมื่นล้าน เนื้อกะไหล่ทองลงยา พิมพ์ใหญ่ ปี 2561

785  เหรียญนั่งพาน รุ่น ช้นะมาร เนื้อ เงินลงยาสีฟั้า ด้านหลังมีจาร กรรมการ ปี 2558

786  กำไล รุ่นรวยรุ่งเรือง เนื้อเงินลงยาสีฟั้า กรรมการ หนัก 2 บาท ปี 2562

787  กำไล รุ่นรวยรุ่งเรือง เนื้อเงินลงยาหน้าน้ำเงิน หนัก 2 บาท ปี 2562

788  กำไล รุ่นรวยรุ่งเรือง เนื้อเงินลงยาหน้าแดง หนัก 2 บาท ปี 2562 

789  เหรียญนั่งพาน รุ่น รวยทวีค่ณ เนื้อกะไหล่ทองลงยา พิมพ์ใหญ่ ปี 2563

790  เหรียญนั่งพาน รุ่นเศรษฐีพันล้าน เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีแดง ปี 2562

791  เหรียญนั่งพาน รุ่นเศรษฐีพันล้าน เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีน้ำเงิน ปี 2562

792  เหรียญนั่งพาน รุ่นสร้างเจดีย์ เนื้อเงินลงยา พิมพ์เล็ก ปี 2562

793  เหรียญหล่อ 2 หน้า รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2539



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช27 

พระหลวงปู�ที่ิม วัดพระขาว จ.พระนิครศรีอย่ธยา ที่ั่วไป  
โต๊ะที่ี่ 23 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)   

794  เหรียญรุ่นแรก บล็อกนิยมมีเส้นคอ ปี 2518

795  พระสมเด็จแซยิด รุ่นแรก ปี 2536

796  พระปิดตาจัมโบ้หลังปลาตะเพียนแช้่น้ำมนต์ รวมทุกเนื้อ ปี 2536

797  เหรียญบาตรน้ำมนต์ รวมทุกเนื้อ ปี 2538

798  พระปิดตามหาเสน่ห์ รวมทุกเนื้อ ปี 2543

799  เหรียญพระพรหม รวมทุกเนื้อ ปี 2538

800  พระขุนแผน รุ่นแรก ปี 2539

801  พระขุนแผน พิมพ์เล็ก รุ่นสอง ปี 2541

802  พระขุนแผน รุ่น3 (5 ธันวาคม) ปี 2542

803  พระขุนแผน รุ่น5 (รุ่นสร้างกำแพง) รวมทุกเนื้อ ปี 2548

804  พระขุนแผน รุ่น 8รอบ รวมทุกเนื้อ ปี 2552

805  เหรียญช้นะจน รวมทุกเนื้อ ปี 2540

806  พระสมเด็จช้นะจน ปี 2540

807  พระปิดตาพิมพ์ยันต์ยุ่ง รุ่นเมตา รุ่นแรก รวมทุกเนื้อ ปี 2540

808  พระกริ่งรวมทุกรุ่นที่ทางวัดสร้าง (ยกเว้นทองคำ) ปี 2540-2552

809  พระช้ัยวัฒน์รวมทุกรุ่นที่ทางวัดสร้าง (ยกเว้นทองคำ) ปี 2540-2552

810  พระสังกัจจายน์ รุ่น1 รุ่น2 (ยกเว้นทองคำ) ปี 2540-2543

811  พระผง พิมพ์พรหมสี่หน้า 7 รอบ รวมทุกเนื้อ ปี 2540

812  เหรียญเสมาหลวงป่�ทวด-ป่�ทิม รวมทุกเนื้อ ปี 2540

813  พระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตา รวมทุกเนื้อ ปี 2539

814  เหรียญเมตตาหน้าเงิน รวมทุกเนื้อ ปี 2540

815  เหรียญนาคปรกรุ่นแรก รวมทุกเนื้อ ปี 2543

816  เหรียญโภคทรัพย์ 7 รอบ รวมทุกเนื้อ ปี 2540

817  เหรียญอาร์มหลังนารายณ์ทรงครุฑ รวมทุกเนื้อ ปี 2545

818  เหรียญผลทับทิม รวมทุกเนื้อ ปี 2546

819  เหรียญอาร์มหันข้าง(เล็ก)หลังสิงค์ เนื้อสามกษัตริย์ (ยกเว้นทองคำ) ปี 2547

820  พระปิดตาปุ้มปุ้ย เนื้อเกสร ปี 2547

821  พระปิดตาปุ้มปุ้ย เนื้อเกสร ปี 2547

822  เหรียญน้ำเต้าแม่นางกวักปลาตะเพียน รวมทุกเนื้อ ปี 2542

823  เหรียญมหาโภคทรัพย์ รวมทุกเนื้อ ปี 2547

824  รุ่นมหาเศรษฐี รวมทุกเนื้อ ปี 2549

825  เหรียญเสมาปีเกิดหลวงป่�ทิมหลังปลาตะเพียน รวมทุกเนื้อ (ยกเว้นทองคำ) ปี 2549

826  ล่กอมปลาตะเพียน โลหะ รวมทุกเนื้อ ปี 2544

827  เหรียญมหามงคล 8 รอบ (รวมทุกเนื้อ) ปี 2552

828  พระผง พิมพ์หลวงพ่อโต (หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอกปลุกเสก) ปี 2504



28 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.พระนิครศรีอย่ธยา ที่ั่วไป  
โต๊ะที่ี่ 24 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

829  พระปิดตาคำหมาก ปี 2542 

830  พระสังกัจจายน์ เพิ่มทรัพย์ ตะกรุดเงิน ปี 2542

831  พระมหาอุตย์ เพิ่มทรัพย์ ตะกรุดเงิน ปี 2542

832  พระปิดตาปลดหนี้ เพิ่มทรัพย์ ตะกรุดเงิน ปี 2542

833  พระสังกัจจายน์ เพิ่มทรัพย์ เนื้อทองผสม ปี 2542

834  พระสมเด็จต่อลาภ ตะกรุดทองคำ ปี 2543

835  พระสมเด็จต่อลาภ ตะกรุดเงิน ปี 2543

836  พระปิดตาต่อลาภ ตะกรุดเงิน ปี 2543

837  พระปิดตาต่อลาภ ตะกรุดทองคำ ปี 2543

838  พระสังกัจจายน์ เพิ่มทรัพย์ ตะกรุดทองคำ ปี 2542

839  พระสังกัจจายน์ กลีบบัว ปี 2531

840  พระสมเด็จช้านหมาก แซยิด ปี 2544

841  พระสมเด็จปรกโพธิ์ ตะกรุดเงิน ปี 2544

842  พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ ตะกรุดเงิน ปี 2544

843  พระปิดตามหาลาโภ ปี 2545

844  พระปิดตาจัมโบ้ เพิ่มบำรุงสุข ตะกรุดเงิน 1 ดอก ปี 2549

845  พระปิดตาเล็ก บำรุงสุข ตะกรุดเงิน 3 ดอก ปี 2549

846  พระสมเด็จ 3 ไตรมาส ปี 2558-2560

847  พระท้าวมหาพรหม 4 หน้า ตะกรุดทองคำ ปี 2544

848  พระท้าวมหาพรหม 4 หน้า ตะกรุดเงิน ปี 2544

849  ล่กอมพระพรหม 4 หน้า เนื้อทองผสม ปี 2544

850  พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2543

851  พระสมเด็จคะแนน ปี 2519

852  พระสมเด็จทรงไก่ ปี 2521

853  พระพรหมหล่อ เนื้อทองผสม ปี 2556

854  พระยอดขุนพล ปี 2548

855  เหรียญเพิ่มทรัพย์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2559

856  เหรียญเพิ่มทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2559

857  เหรียญเพิ่มโช้ค เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2559

858  เหรียญเมตตา เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2558

859  เหรียญมหาลาภ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2560

860  เหรียญเพิ่มบารมี เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2561

861  พระนางพญา เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2548

862  พระสมเด็จหลังร่ปเหมือน อายุครบ 60 ปี 2531

863  เหรียญฉลองอายุครบ 88 ปี เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2557



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช29 

พระวัดบางนิมโค จ.พระนิครศรีอย่ธยา ที่ั่วไป  
โต๊ะที่ี่ 25 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (37 รายการ)  

864  พระพิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2496-2498

865  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2496-2498

866  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2496-2498

867  พระพิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2496-2498

868  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2496-2498

869  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2496-2498

870  พระพิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2511

871  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2511

872  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2511

873  พระพิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2511

874  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2511

875  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2511

876  พระพิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527

877  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2527

878  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2527

879  พระพิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2527

880  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2527

881  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2527

882  พระพิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นส่่มาตุภ่มิ บล็อกแรก ปี 2533

883  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นส่่มาตุภ่มิ บล็อกแรก ปี 2533

884  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นส่่มาตุภ่มิ บล็อกแรก ปี 2533

885  พระพิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นส่่มาตุภ่มิ บล็อกแรก ปี 2533

886  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นส่่มาตุภ่มิ บล็อกแรก ปี 2533

887  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นส่่มาตุภ่มิ บล็อกแรก ปี 2533

888  พระพิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นส่่มาตุภ่มิ บล็อกแรก ปี 2536

889  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นส่่มาตุภ่มิ บล็อกแรก ปี 2536

890  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นส่่มาตุภ่มิ บล็อกแรก ปี 2536

891  พระพิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นส่่มาตุภ่มิ บล็อกแรก ปี 2536

892  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นส่่มาตุภ่มิ บล็อกแรก ปี 2536

893  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน เนื้อผง รุ่นส่่มาตุภ่มิ บล็อกแรก ปี 2536

894  พระพิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน รุ่นบ่รณะอุโบสถ์ สร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548

895  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน รุ่นบ่รณะอุโบสถ์ สร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548

896  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน รุ่นบ่รณะอุโบสถ์ สร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548

897  พระพิมพ์ทรงปลา เนื้อดิน รุ่นบ่รณะอุโบสถ์ สร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548

898  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน รุ่นบ่รณะอุโบสถ์ สร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548

899  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดินรุ่นบ่รณะอุโบสถ์ สร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548

900  ล่กสะกดและล่กอม หลวงพ่อปาน ปี 2496-2498



30 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระจังหวัดพระนิครศรีอย่ธยา ที่ั่วไป  
โต๊ะที่ี่ 26 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (36 รายการ)   

901  พระสมเด็จ ว.ต.ก. รุ่นสร้างอุโบสถ์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2537 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

902  พระพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงพ่อรวยนั่งขาโต๊ะ รุ่นสร้างอุโบสถ์ เนื้อผงผสมช้านหมาก ปี 2537 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

903  พระปิดตาเสาร์ 5 เนื้อผงพุทธคุณโรยผงตะไบทอง ปี 2539 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

904  พระสมเด็จเสาร์ 5 เนื้อผงพุทธคุณฝังตะกรุดเงิน ปี 2540 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

905  พระปิดตาเสาร์ 5 เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

906  พระพิฆ์เนศ เนื้อช้นวน ปี 2555 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

907  เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อทองแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก

908  เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อรวย วัดตะโก

909  เหรีญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อปลอกล่กปืน หลวงพ่อรวย วัดตะโก

910  เหรียญ รวยเงิน รวยทอง ปี 2556 เนื้อทองแดงลงยา หลวงพ่อรวย วัดตะโก

911  เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อทองแดงซาติน หลวงพ่อรวย วัดตะโก

912  พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2550 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

913  เหรียญหล่อ พระพรหมรุ่นแรก ปี 2556 เนื้อทองเหลือง หลวงพ่อรวย วัดตะโก

914  พระขุนแผนเล็ก แจกทาน ปี 2557 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

915  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อทองแดงผิวไฟั หลวงพ่อรวย วัดตะโก

916  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อทองแดงผิวรุ้ง หลวงพ่อรวย วัดตะโก

917  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า ปี 2557 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

918  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2557 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

919  เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยา 3 สี ปี 2557 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

920  เหรียญ กฐิน ยืน เนื้อทองแดง ปี 2559 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

921  นางกวัก รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

922  เหรียญรวยแสนล้าน ปี 2562 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

923  เหรียญกฐิน รวยๆเฮงๆ เนื้อทองแดง ปี 2560 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

924  เหรียญขวัญถ์ุงมหาลาภ 98 เนื้อทองแดง ปี 2562 หลวงพ่อรวย วัดตะโก

925  พระกริ่ง โช้คดีทวีลาภ เนื้อสำริด ปี 2559 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

926  พระกริ่ง โช้คดีทวีลาภ เนื้อทองระฆ์ัง ปี 2559 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

927  พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมาส เนื้อระฆ์ัง ปี 2559 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

928  พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมาส เนื้อตะกั่ว ปี 2559 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

929  เหรียญหนุมานช้นะศึก เนื้อทองผสม ปี 2560 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

930  แม่นางพิม เนื้อทองเหลือง ปี 2560 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

931  พระพิราพ มหาเทพบรมคร่ เนื้อทองเหลือง อุดผงเกศาตะกรุดเงิน ปี 2560 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

932  พระพิราพ มหาเทพบรมคร่ เนื้อช้นวนสำริด อุดผงเกศาตะกรุดเงิน ปี 2560 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

933  ร่ปหล่อบรมคร่ ป่�เสือ เนื้อสำริดแดงผสมช้นวน อุดผงเกศาฝังตระกรุดเงิน ปี 2560 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม 

      (วัดท่าราบ)

934  ร่ปหล่อบรมคร่ ป่�เสือ เนื้อทองเหลือง อุดผงเกศาฝังตระกรุดเงิน ปี 2560 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

935  พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อพลายดอกรักฝังตระกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2560 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)

936  พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านสบ่่เลือดฝังตระกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2560 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ)



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช31 

พระจังหวัดพระนิครศรีอย่ธยา - พระพ่ที่ธคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 1  
โต๊ะที่ี่ 27 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

937  พระผงสี่เหลี่ยมร่ปเหมือน รุ่นเพช้รรุ่งโรจน์ ปี 2534 หลวงป่�โต๊ะ วัดประด่่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

938  พระผงอัฐ พิมพ์สมเด็จแหวกม่าน ปี 2534 หลวงป่�โต๊ะ วัดประด่่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

939  พระปิดตา รุ่น 108 ปี หลังยันต์นะ หลวงป่�โต๊ะ วัดประด่่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

940  พระปิดตา กนกข้าง หลวงป่�โต๊ะ วัดประด่่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

941  พระปิดตาจัมโบ้หลังยันต์นะ รุ่น 108 ปี หลวงป่�โต๊ะ วัดประด่่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

942  พระปิดตามหาลาภ ฝังตะกรุด ปี 2538 หลวงป่�โต๊ะ วัดประด่่ฉิมพลี กรุงเทพฯ

943  พระนางพญา หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา

944  พระร่ปเหมือน เนื้อผงยา พิมพ์ซุ้มประต่ หลวงป่�เฮี้ยง วัดป�า จ.ช้ลบุรี

945  พระขุนแผน เนื้อดิน ไม่เคลือบ ปี 2497 หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

946  พระนาคปรกสุริยมุนี เนื้อดิน ปี 2473 หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

947  พระปรุหนัง เนื้อดิน หลวงป่�ด่่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา

948  พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อช้ิน ปี 2500

949  พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2501

950  พระกรุวัดโพธิ์ บางปะอิน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

951  พระวัดมอญ ไม่จำกัดพิมพ์ จ.อ่างทอง

952  เหรียญง่เล็ก เนื้อเงิน ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

953  เหรียญง่เล็ก เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

954  เหรียญง่เล็ก เนื้อทองแดงกะหลั่ยเงิน ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

955  เหรียญง่เล็ก เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

956  พระร่ปหล่อ 71 ปี เนื้อทองเหลืองรมดำ หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

957  พระผงพุทธคุณป่�สี วัดสะแก ปี 2519

958  พระผงพุทธคุณป่�สี วัดสะแก ปี 2519 ป่�ด่่ วัดสะแก

959  พระพิมพ์พระประธาน เนื้อดิน วัดจงกลมวรเช้รษ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

960  เหรียญหลวงพ่อเอีย พิมพ์เล็ก ปี 2519

961  เหรียญหลวงพ่อเอีย พิมพ์ใหญ่ ปี 2519

962  พระขุนแผน วัดธรรมิกราช้ จ.พระนครศรีอยุธยา

963  พระกรุวัดใหม่ปากบาง พิมพ์นั่ง จ.พระนครศรีอยุธยา

964  พระกรุวัดใหม่ปากบาง พิมพ์ยืน จ.พระนครศรีอยุธยา

965  พระหลวงพ่อโต เนื้อดิน พิมพ์สมาธิ วัดกษัตราธิราช้วรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

966  พระหลวงพ่อโต เนื้อดิน พิมพ์ปางวิช้ัย วัดกษัตราธิราช้วรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

967  พระกริ่งช้ินบัญช้ร ปี 2549 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว

968  เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อโสธร เนื้อเงิน ปี 2560 จ.ฉะเช้ิงเทรา 

969  พระช้ัยวัฒน์ เนื้อผง ปี 2513 วัดราช้บพิธสถ์ิตมหาสีมารามราช้วรวิหาร กรุงเทพฯ

970  พระร่ปหล่อหลวงป่�ด่่ เนื้อผงพุทธคุณ วัดสะแก

971  พระหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี



32 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระจังหวัดนิครศรีอย่ธยา - พระพ่ที่ธคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 2  
โต๊ะที่ี่ 28 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

972  พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงน้ำมัน ปี 2511 หลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ จ.ช้ัยนาท

973  พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงน้ำมัน (สีแดง) หลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ จ.ช้ัยนาท

974  พระสังกัจจายน์ เนื้อผงน้ำมัน ปี 2455 วัดช้นะสงคราม กรุงเทพฯ

975  พระปิดตา เนื้อช้ินตะกั่ว พระปลัดผัน วัดโบสถ์์ จ.ช้ลบุรี

976  พระปิดตา เนื้อช้ินตะกั่ว วัดโคนอน ปี 2515

977  พระกรุวัดปากบาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา

978  พระสมเด็จ เนื้อผงพุทธคุณ หลวงพ่อเทียม

979  พระผง หลวงป่�ด่่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2520

980  ล่กอมผงอิทธิเจ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา

981  พระกฐิน พิมพ์เล็ก เนื้อผง หลวงพ่อพัฒน์ วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎิร์ธานี

982  พระปรุหนัง วัดกษัตราธิราช้วรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

983  ล่กอมคอเบ็ด หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี

984  เหรียญเสมาหลวงพ่อสุ่น วัดวังปลาหมอ ปี 2508 จ.พระนครศรีอยุธยา

985  พระหลวงพ่อโต เนื้อดิน วัดตะไกร จ.พระนครศรีอยุธยา

986  พระหลวงพ่อโต เนื้อดิน พิมพ์สมาธิ วัดตะไกร จ.พระนครศรีอยุธยา

987  พระขุนแผน หลวงพ่ออั้น ไม่จำกัดพิมพ์

988  พระขุนแผน หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง ปี 2505 จ.ระยอง

989  นางกวัก หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง ปี 2505 จ.ระยอง

990  พระสมเด็จหลวงพ่อแพ เนื้อลาย ปี 2539 วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

991  พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อแพ เนื้อลาย ปี 2539 วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

992  พระผงพุทธคุณ หลวงป่�ด่่ ปี 2520

993  พระหลวงพ่อโต ปางมารวิช้ัย จ.พระนครศรีอยุธยา

994  พระหลวงพ่อโบ้ ปางมารวิช้ัย จ.พระนครศรีอยุธยา

995  พระซุ้มไข่ปลา เนื้อดิน กรุวัดป�าแตง จ.พระนครศรีอยุธยา

996  พระหลวงพ่อโต พิมพ์สมาธิ

997  พระโป้ พิมพ์สมาธิ

998  พระกรุวัดช้ายทุ่ง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

999  พระพรหมธาดาหลวงป่�สี พิมพ์เล็ก

1000  พระพรหมธาดาหลวงป่�สี พิมพ์ใหญ่

1001  พระอ่่ทองซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

1002  พระโคนสมอ พิมพ์นอน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

1003  พระโคนสมอ พิมพ์ปางสมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

1004  พระโคนสมอ พิมพ์นั่งปางมารวิช้ัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

1005  พระโคนสมอ พิมพ์ยืน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

1006  พระสิบช้าติ ไม่ตัด เนื้อดิน กรุวัดกระช้าย จ.พระนครศรีอยุธยา



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช33 

พระคณาจารย์เมตตาสายบ่ญ ที่ั่วไป  
โต๊ะที่ี่ 29 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)   

1007  เหรียญหลวงพ่อค่ณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้ากากทองคำ,เงินหลังแบบ,เงินไม่ตัดปีก,เงินหลังยันต์ 

1008  เหรียญหลวงพ่อค่ณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวะ,ช้นวนพระกริ่ง

1009  เหรียญหลวงพ่อค่ณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า,ทองบ้านเช้ียง,ทองทิพย์

1010  เหรียญหลวงพ่อค่ณ รุ่นเมตตา พิมพ์เต็มองค์ ไม่จำกัดเนื้อ

1011  เหรียญหลวงพ่อค่ณ รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ตอกแจก

1012  เหรียญหลวงพ่อค่ณ รุ่นมหาปราบ ไม่จำกัดเนื้อ

1013  เหรียญหลวงพ่อค่ณ ใบขี้เหล็กเจริญพร รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

1014  เหรียญหลวงพ่อค่ณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองคำลงยา,ทองคำ,เงินหน้ากากทองคำ

1015  เหรียญหลวงพ่อค่ณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อเงินไม่ตัดปีก,เงิน9รอบ,เงินลงยา,เงินหลังยันต์ 

1016  เหรียญ หลวงพ่อค่ณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อนวะโลหะ,เนื้อมหาช้นวน,เนื้ออัลปาก้า

1017  เหรียญหลวงพ่อค่ณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองทิพย์,ทองแดงรมดำ,ทองแดงผิวไฟั 

1018  เหรียญหลวงพ่อค่ณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน ตอกรรมการ ไม่จำกัดเนื้อ,รวมโค้ด 

1019  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเมตตา ไม่จำกัดเนื้อ

1020  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินหน้ากากทองคำ,เนื้อนวะหน้ากากทองคำ,เงินลงยา,เงินหลังยันต์ 

1021  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวะลงยา,นวะ,ทองแดงลงยา,ช้นวนกริ่ง

1022  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้ออัลปาก้า,ทองฝาบาตร,ทองแดงผิวไฟั,ทองแดงรมมันป่ 

1023  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว กรรมการหลังเรียบ,รวมโค้ด 

1024  เหรียญหลวงป่�เปรื่อง รุ่นเมตตา ไม่จำกัดเนื้อ

1025  เหรียญหลวงป่�จื่อ พันธมุตโต รุ่นอายุยืน ไม่จำกัดเนื้อ

1026  เหรียญกลม หลวงพ่อสะอาด รุ่นอายุวัฒนะมงคล 6 รอบ ไม่จำกัดเนื้อ

1027  พระอุปคุต หลวงป่�คำจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อขันลงหิน,ช้นวนรมซาติน, เนื้อสัตตะเปียกทอง

1028  พระอุปคุต หลวงป่�คำจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อสำริดโบราณ

1029  พระอุปคุต หลวงป่�คำจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดงเถ์ื่อน,ทองแดงผิวรุ้ง

1030  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อเงินหน้ากากทองคำ

1031  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อเงินลงยา,เนื้อเงิน

1032  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อนวะหน้ากากเงิน,นวะหน้ากากชุ้บทอง,นวะ

1033  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อช้นวนพระกริ่งต่างๆ

1034  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อสัตตะเปียกทองต่างๆ

1035  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้ออัลปาก้าต่างๆ

1036  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อทองเทวฤทธิ์ เนื้อทองแดงรมมันป่

1037  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อสำริดโบราณต่างๆ

1038  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้งต่างๆ, เนื้อทองแดงเถ์ื่อน,ทองแดงผิวไฟั,เนื้อตะกั่ว

1039  เหรียญไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้าน ไม่จำกัดเนื้อ

1040  เหรียญโช้คดีไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้าน ไม่จำกัดเนื้อ

1041  ร่ปหล่อลอยองค์ไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้าน ไม่จำกัดเนื้อ



34 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระพ่ที่ธ-พระคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 1  
โต๊ะที่ี่ 30 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

1042  เหรียญเต่า หลวงป่�ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นแคล้วคลาด ร่ำรวย เนื้อทองคำ, เงิน, นวะทุกช้นิด จ.กาญจนบุรี

1043  เหรียญเต่า หลวงป่�ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นแคล้วคลาด ร่ำรวย ไม่จำกัดเนื้อ จ.กาญจนบุรี

1044  เหรียญเต่า หลวงป่�ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นปลอดภัยปลดหนี้ เนื้อทองคำ, เงิน, นวะทุกช้นิด จ.กาญจนบุรี

1045  เหรียญเต่า หลวงป่�ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นปลอดภัย ปลดหนี้ ไม่จำกัดเนื้อ จ.กาญจนบุรี

1046  เหรียญเต่า หลวงป่� บุญให้ วัดท่าม่วง รุ่นรวย รวย เนื้อทองคำ, เงิน, นวะทุกช้นิด จ.กาญจนบุรี

1047  เหรียญเต่า หลวงป่� บุญให้ วัดท่าม่วง รุ่นรวย รวย ไม่จำกัดเนื้อ จ.กาญจนบุรี

1048  เหรียญเต่าไอ้ไข่ รุ่นอิ่มรวยทรัพย์ เนื้อทองคำ, เงิน, นวะทุกช้นิด วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช้

1049  เหรียญเต่า ไอ้ไข่ รุ่นอิ่มรวยทรัพย์ ไม่จำกัดเนื้อ วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช้

1050  เหรียญเต่า รุ่นรวยไม่หยุด ไม่จำกัดเนื้อ หลวงป่�อิ่ม วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช้

1051  เหรียญเต่า รุ่นรวยไม่หยุด หลังท้าวเวช้-หลังไอ้ไข่ ไม่จำกัดเนื้อ หลวงป่�อิ่ม วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช้

1052  เหรียญเต่าบิน รุ่นค้าขายดี ปี 2563 หลวงพ่อวิช้า วัดเขาวงษ์หนองม่วง จ.ลพบุรี

1053  เหรียญเต่ามังกร ทั่วไป หลวงป่�หลา วัดดอนรวบ จ.ชุ้มพร

1054  เหรียญเสมาไอ้ไข่ รุ่นมั่งมีทวีทรัพย์ เนื้อทองคำ, เงิน, นวะทุกช้นิด หลวงป่�พริ้ง วัดซับช้มพ่่ จ.เพช้รบ่รณ์

1055  เหรียญเสมาไอ้ไข่ รุ่นมั่งมีทวีทรัพย์ ไม่จำกัดเนื้อหลวงป่�พริ้ง วัดซับช้มพ่่ จ.เพช้รบ่รณ์

1056  พระสมเด็จหลวงป่�ทวด กุมารเทพไข่ รุ่นรวยรุ่งเรือง วัดเขาตองเมืองลับแล จ.กาญจนบุรี

1057  เหรียญมังกรค่่ เนื้อทองคำ, เงินทุกช้นิด หลวงป่�แผ้ว วัดรางหมัน จ.นครปฐม

1058  เหรียญมังกรค่่ เนื้อนวะ, ทองทิพย์ทุกช้นิด หลวงป่�แผ้ว วัดรางหมัน จ.นครปฐม

1059  เหรียญมังกรค่่ ไม่จำกัดเนื้อ หลวงป่�แผ้ว วัดรางหมัน จ.นครปฐม

1060  พระหลวงป่�ทาบ หลวงป่�ทิม เนื้อดิน ผงใบลาน เนื้อผงคลุกรัก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2496-2518 จ.ระยอง

1061  ไม้แกะ งาแกะ กัลปังหา ยุคเก่าไม่เกินปี 2518 ไม่ซ้ำรายการโต๊ะยอดนิยม

1062  พระเนื้อดินผสมผงใบลาน เนื้อผง หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักก่ด จ.นครปฐม

1063  พระนาคปรก ปี 2496 หลวงป่�ช้่ วัดมุมป้อม หลวงพ่อคล้ายปลุกเสก พิมพ์กลาง ไม่จำกัดเนื้อ จ.นครศรีธรรมราช้

1064  พระกรุอริยเมตตรัย (วัดอินทรวิหาร) ทั่วไป กรุงเทพฯ

1065  เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นมหาโช้ค มหาลาภ วัดศรีวารีน้อย เนื้อเงิน เนื้อลงยาทุกช้นิด จ.สมุทรปราการ

1066  พระนาคปรก ปี 2496 หลวงป่�ช้่ วัดมุมป้อม หลวงพ่อคล้ายปลุกเสก พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเนื้อ จ.นครศรีธรรมราช้

1067  พระหล่อโบราณญาค่คำดี วัดธาตุหลวงใต้ สปป.ลาว

1068  พระปิดตากรุวัดโพธิ์บางเขน จำกัดพิมพ์ ปี 2440 หลวงป่�ศุขร่วมปลุกเสก จ.นนทบุรี

1069  สีผึ้งสายเมตตาแบบแบ่งเลี่ยมเงิน ทอง นาค พลาสติก และแบบตลับเก่าเดิมทั่วไป

1070  พระสมเด็จกรุพระอริยเมตตรัย (วัดอินทรวิหาร) ไม่จำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

1071  เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นมหาโช้ค มหาลาภ วัดศรีวารีน้อย เนื้ออัลปาก้าทุกช้นิด จ.สมุทรปราการ

1072  เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นมหาโช้ค มหาลาภ วัดศรีวารีน้อย เนื้อทองทิพย์ทุกช้นิด จ.สมุทรปราการ

1073  เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นมหาโช้ค มหาลาภ วัดศรีวารีน้อย เนื้อพิเศษทั่วไป จ.สมุทรปราการ

1074  เหรียญพระร่วงยุทธหัตถ์ี ปี 2513 วัดป�าเลไลย์ เกจิ 108 ร่ปร่วมปลุกเสก จ.สุพรรณบุรี

1075  นางกวักจิ�ว ปี 2505 วัดใหม่กระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง

1076  พระเนื้อผงคลุกรัก พระใบฎิีกาบุญบัง ปี 2484 วัดหนองน้อย จ.ช้ัยนาท



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช35 

พระพ่ที่ธ-พระคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 2  
โต๊ะที่ี่ 31 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)   

1077  เหรียญเสมาพระวันรัต หลังหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเวตวันธรรมาวาส ปี 2510 กรุงเทพฯ ไม่จำกัดเนื้อ

1078  เหรียญหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี รุ่นแรก ปี 2535 ไม่จำกัดเนื้อและพิมพ์

1079  เหรียญหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี รุ่น2 ปี 2537 ไม่จำกัดเนื้อ

1080  เหรียญหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี รุ่น3 ปี 2539 ไม่จำกัดเนื้อ

1081  หนุมานแกะ รุ่น2 ไม่จำกัดเนื้อหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ศิลป์มาตราฐานวัด ขนาดมาตราฐาน จ.นนทบุรี

1082  หนุมานแกะ รุ่น3 ไม่จำกัดเนื้อหลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ศิลป์มาตราฐานวัด ไม่จำกัดพิมพ์ จ.นนทบุรี

1083  เหรียญหนุมาน รุ่นมงคลช้นะศึก หลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ไม่จำกัดเนื้อจ.นนทบุรี

1084  เหรียญหลวงพ่อหยอด รุ่นทรัพย์ล้นเหลือ วัดแก้วเจริญ ปี 2534 จ.สมุทรสงคราม ไม่จำกัดเนื้อ

1085  เสือมหาอำนาจ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นที่2 ปี 2560 ไม่จำกัดเนื้อจ.สมุทรสาคร

1086  พระท่ากระดานหลังเรียบ เนื้อดิน หลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์

1087  พระขุนแผนหลังยันต์นะ หลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์

1088  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์ (มีผด)

1089  เหรียญสะเดาะเคราะห์ ปี 2530 วัดดาก้อง ไม่จำกัดเนื้อ

1090  พระคันธราช้ เนื้อดิน วัดตาก้อง จ.นครปฐม

1091  เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน หลังหลวงพ่อผล วัดเทียนดัด ปี 2519 เนื้อทองแดง

1092  เหรียญหน้าวัว หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี 2516

1093  เหรียญโล่หลังลายเซ็น หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ไม่จำกัดเนื้อ

1094  พระกริ่งโปร่งฟั้า หลวงพ่อผล วัดเทียนดัด รุ่นแรก ปี 2521

1095  เหรียญพระพุทธ วัดเช้ิงเลน อ.สามพราน จ.นครปฐม ปี 2491 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

1096  พระประจำวัน เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักก่ด จ.นครปฐม

1097  เหรียญรุ่นแรก พระคร่เกษมธรรมานุวัตร วัดเกษมสำราญ อ.ตระการพืช้ผล จ.อุบลราช้ธานี

1098  เหรียญหลวงพ่อแกะ รุ่น2 วัดลำล่กบัว อ.ดอนต่ม จ.นครปฐม ปี 2525

1099  พระหลวงพ่อทอง วัดละมุด พิมพ์นาคปรก พิมพ์พระคง ไม่จำกัดเนื้อจ.นครปฐม

1100  พระสมเด็จหลวงพ่อเปิ่น เนื้อกล้วยหอม ปี 2516 วัดโคกเขมา จ.นครปฐม

1101  พระปิดตา หลวงพ่อผล วัดเทียนดัด เนื้อเมฆ์พัตร เนื้อใบลาน จ.นครปฐม

1102  พระสมเด็จดำ หลวงพ่อผล วัดเทียนดัด หลังยันต์เฑาะ รุ่น2 ปี 2504

1103  พระสมเด็จเนื้อผง หลังร่ปเหมือน หลวงพ่อผล วัดเทียนดัด

1104  เหรียญพระพุทธนาคน้อย รุ่นแรก ปี 2475 วัดประย่รวงศาวาส ไม่จำกัดเนื้อ

1105  พระสมเด็จนั่งเสือ เนื้อผงจินดามณี หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ

1106  เหรียญหล่อรุ่นแรก พระคร่ศรีสุดากร วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม ปี 2553

1107  พระกริ่ง นิรันตราย รุ่นกรมตำรวจ ปี 2555 ไม่จำกัดเนื้อ

1108  พระเนื้อผงพิมพ์หลวงพ่อปาน หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ จ.สุพรรณบุรี

1109  พระพิมพ์เนื้อผง หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ จ.สุพรรณบุรี

1110  ล่กอม หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ จ.สุพรรณบุรี

1111  พระสมเด็จม้วน หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ จ.สุพรรณบุรี



36 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระพ่ที่ธ-พระคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 3  
โต๊ะที่ี่ 32 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (37 รายการ)   

1112  เหรียญพญาเต่าเรือน มหาโภคทรัพย์ หลวงป่�คำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2538

1113  เหรียญหันข้างค่ณรุ่งโรจน์ โค๊ดกรรมการ หลวงพ่อค่ณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

1114  พระขุนแผนพรายกุมารเคลือบ รุ่นแรก หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 2540

1115  เหรียญพระพรหม รุ่นแรก เนื้อทองแดง หลวงป่�ทิม วัดพระขาว ปี 2538

1116  เหรียญอายุยืน หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2555

1117  พระปิดตาพิมพ์ตะพาบ รุ่นแรก หลวงป่�ตี� วัดดอนเนรมิต ปี 2551

1118  พญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อขาปิ่นโต วัดท้ายน้ำ ปี 2564

1119  พญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อมหาช้นวน วัดท้ายน้ำ ปี 2564

1120  เหรียญพระราห่หล่อ 2 หน้า หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย ปี 2538

1121  เหรียญหล่อ พ.พาน เนื้อทองเหลือง รุ่นช้นะภัย หลวงป่�เย็น วัดสระเปรียญ ปี 2534   

1122  พญาหม่ป�าคาบแก้ว หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย ปี 2538

1123  พระอุปคุตมหาลาโภ หลวงป่�คำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2545

1124  นางกวัก เนื้อผงฝังตะกรุดเงิน หลวงพ่อค่ณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

1125  เหรียญเพระราห่ รุ่นมหาสิทธิโช้ค เนื้อทองฝาบาตรลงยา หลวงป่�จื่อ วัดเขาตาเงาะ ปี 2563

1126  เหรียญพระราห่ รุ่นมหาสิทธิโช้ค เนื้ออัลปาก้าลงยา หลวงป่�จื่อ วัดเขาตาเงาะ ปี 2563

1127  เหรียญพระราห่ รุ่นมหาสิทธิโช้ค เนื้อนวะลงยา หลวงป่�จื่อ วัดเขาตาเงาะ ปี 2563

1128  เหรียญพระราห่ รุ่นมหาสิทธิโช้ค เนื้อเงินลงยา หลวงป่�จื่อ วัดเขาตาเงาะ ปี 2563

1129  พระปิดตา รุ่น เจริญพร แซยิด 90 ปี หลวงป่�เพ็ง วัดบ้านละทาย ปี 2556

1130  พระปิดตาแกะ เนื้อเขาควาย หลวงป่�กลม วัดโพธิ์ช้ัย ปี 2563

1131  เขี้ยวเสือแกะ เนื้อเขาควาย หลวงป่�กลม วัดโพธิ์ช้ัย ปี 2563

1132  พระปิดตาแกะ เนื้อไม้พะยุง หลวงป่�กลม วัดโพธิ์ช้ัย ปี 2563

1133  เขี้ยวเสือแกะ เนื้อไม้พะยุง หลวงป่�กลม วัดโพธิ์ช้ัย ปี 2563

1134  เสือแกะ เนื้อไม้พะยุง หลวงป่�กลม วัดโพธิ์ช้ัย ปี 2563

1135  ล่กสะกด รุ่นสุริยุปราคา หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ ปี 2538

1136  เบี้ยแก้ รุ่นสุริยุปราคา หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ ปี 2538

1137  ตะกรุดเสือไตรภาคี รุ่น รวย เพิ่ม พ่น ปี 2557

1138  ปลัดขิก เนื้อโลหะ รุ่นแรก หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ปี 2533

1139  ตะกรุดเศรษฐี รุ่นสรงน้ำ หลวงป่�ทิม วัดพระขาว ปี 2539

1140  ตะกรุดช้นะมาร หลวงป่�คำบุ วัดกุดช้มภ่ ปี 2554

1141  ตะกรุดแผ่นปั�มร่ปเหมือน หลวงพ่อค่ณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี ปี 2536

1142  ตะกรุดยกฐานะ ไตมาส เนื้อทองแดง หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ ปี 2560

1143  ตะกรุดยกฐานะ ไตมาส เนื้อทองเหลือง หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ ปี 2560

1144  ตะกรุดยกฐานะ ไตมาส เนื้อกะไหล่เงินลงยาแดง หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ ปี 2560

1145  ตะกรุดยกฐานะ ไตมาส เนื้อกะไหล่เงินลงยาน้ำเงิน หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ ปี 2560

1146  ตะกรุดยกฐานะ ไตมาส เนื้อขันลงหิน หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ ปี 2560

1147  ตะกรุดโทน 2 นิ้ว เลี่ยมเดิม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524

1148  ตะกรุดโทน 3 นิ้ว เลี่ยมเดิม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช37 

พระพ่ที่ธ-พระคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 4  
โต๊ะที่ี่ 33 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (37 รายการ)   

1149  พระสมเด็จคะแนนหลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

1150  พระขุนแผน รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2522

1151  พระพิมพ์พระร่วง หลังยันต์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

1152  เหรียญไตรมาส m16 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2513

1153  พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อลายรัศมี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

1154  พระสมเด็จ แพ 4 พัน เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

1155  พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันต์ เนื้อโลหะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

1156  พระสมเด็จไกเซอร์หลังยันต์ เนื้อทองแดง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

1157  เหรียญพระประจำวันรวม เนื้อกะไหล่ทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2518

1158  พระสมเด็จ เจ้าคุณแพ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2537

1159  พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

1160  พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อลายรัศมี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

1161  พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

1162  พระพิมพ์จันทร์ลอย เนื้อใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

1163  พระพิมพ์จันทร์ลอย เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

1164  พระสมเด็จหลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

1165  พระสมเด็จหลังยันต์นะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509

1166  พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

1167  พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

1168  พระปิดตามหาอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

1169  พระสมเด็จคะแนนปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

1170  พระสมเด็จ 100 ปี เนื้อผง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

1171  พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

1172  พระสมเด็จฐานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

1173  พระสมเด็จ แพ 3 พัน เนื้อผง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

1174  พระสังกัจจายน์ รุ่นครบรอบ 100 ปี วัดพิกุลทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

1175  พระสิวลี รุ่นแรก เนื้อผงเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

1176  พระนางพญา รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2506

1177  พระพิมพ์ลีลาทุ่งเศรษฐี รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511    

1178  พระสมเด็จ แพ 3 พัน เนื้อผงแร่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

1179  พระสมเด็จ แพ พัน เนื้อผงแร่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

1180  เหรียญอรหันต์แปดทิศ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519

1181  เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519

1182  พระพิมพ์ซุ้มกอ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

1183  พระร่ปหล่อสมาธิล้อมพลอย เสาร์ห้า หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2537

1184  พระสมเด็จฐานแซมลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

1185  พระสมเด็จช้ินบัญช้ร ลายมรกต หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539



38 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระพ่ที่ธ-พระคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 5  
โต๊ะที่ี่ 34 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (37 รายการ)   

1186  พระปิดตามหาเศรษฐี หลวงป่�คำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2535

1187  พระปิดตา ภควัมบดี รุ่น อุดมความสุข หลวงป่�คำพันธ์ วัดธาตุมาช้ัย ปี 2540

1188  พระปิดตามหาลาภ นพเกล้า หลวงป่�คำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2537

1189  พระปิดตามหาโภคทรัพย์ หลวงป่�คำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2539

1190  พระปิดตา รุ่นเงินล้าน หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี 2543

1191  พระปิดตา เนื้อผง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกลับ ปี 2538

1192  พระสมเด็จมหาลาภ นพเกล้า หลวงป่�คำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2537

1193  พระกริ่ง เนื้อผงสีรุ้ง รุ่นพิทักษ์ช้ายแดน หลวงพ่อค่ณ วัดบ้านไร่ ปี 2535

1194  เหรียญ สร้างบารมี เนื้อเงินลงยา หลวงพ่อค่ณ วัดบ้านไร่ ปี 2536

1195  พระสมเด็จหล่อ รุ่นเมตตาประทับครุฑ เนื้อฝาบาตร หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคกทอง ปี 2538

1196  พระสมเด็จหล่อ รุ่นเมตตาประทับไก่ เนื้อฝาบาตร หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคกทอง ปี 2538

1197  พระสมเด็จหล่อ รุ่นเมตตาประทับราช้สีห์ เนื้อฝาบาตร หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคกทอง ปี 2538

1198  พระเบญจภาคี เนื้อทองระฆ์ัง หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคกทอง ปี 2541

1199  พระกำแพงยืน หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคกทอง ปี 2543

1200  พระกำแพงนั่ง หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคกทอง ปี 2543

1201  พระปิดตาฟั้าลั่น หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ ปี 2517

1202  พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นแรก หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 2537

1203  พระปิดตา อุดกริ่ง รุ่น ก่ให้ลาภ หลวงพ่อค่ณ วัดบ้านไร่ ปี 2536

1204  พระปิดตา เนื้อเมฆ์พัตร รุ่นแรก หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคกทอง ปี 2538

1205  พระกริ่งค่ณทอง เนื้อทองแดงรมดำ หลวงพ่อค่ณ เสก วัดทองพุ่มพวง ปี 2537

1206  พระช้ินราช้ฐานผ้าทิพย์ ฝังตะกรุด หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย ปี 2537

1207  พระขุนแผนเคลือบเหลือง รุ่นสมบ่รณ์ทรัพย์ หลวงป่�ช้ื้น วัดญาณเสน ปี 2544

1208  พระขุนแผนเคลือบไม่จำกัดสี รุ่นสมบ่รณ์ทรัพย์ หลวงป่�ช้ื้น วัดญาณเสน ปี 2544

1209  พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว หลวงป่�ทิม วัดพระขาว ปี 2540

1210  พระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผง หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 2537

1211  เหรียญพระพรหม เนื้อตะกั่ว วัดสะแก ปี 2540

1212  พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ครบรอบ 64 ปี เนื้อเงิน ปี 2539

1213  พระปิดตาฝังพลอย กิมบ่อเซี่ยง หลวงป่�คำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2536

1214  พระปิดตาเสริมฐาน เนื้อดินเก้าบัง หลวงป่�คำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2533

1215  พระปิดตาเนื้อผงจุ่มรัก รุ่นแรก หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย ปี 2530

1216  พระพรหม 7 รอบ เนื้อผง หลวงป่�ทิม วัดพระขาว ปี 2540

1217  พระปิดตาพิมพ์ห่กระต่าย รุ่นฉลอง 100 ปี เนื้อเมฆ์พัด วัดห้วยจระเข้ ปี 2540

1218  พระปิดตาพิมพ์ท้องแฟับ รุ่นฉลอง 100 ปี เนื้อเมฆ์พัด วัดห้วยจระเข้ ปี 2540

1219  พระปิดตาพิมพ์ท้องป�อง รุ่นฉลอง 100 ปี เนื้อเมฆ์พัด วัดห้วยจระเข้ ปี 2540

1220  พระสมเด็จช้นะจน หลวงป่�ทิม วัดพระขาว ปี 2540   

1221  พระขุนแผนทาทอง รุ่นแจกทาน หลวงป่�คำบุ วัดกุดช้มภ่ ปี 2550

1222  พระปิดตาปลดหนี้ ตะกรุดทองคำ 3 ดอก สมเด็จญาณสังวร พระสังฆ์ราช้ วัดบวรนิเวศ ปี 2540



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช39 

พระพ่ที่ธ-พระคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 6  
โต๊ะที่ี่ 35 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (39 รายการ)   

1223  ปลัดขิกไตรมาส ปี 2562 หลวงพ่อสำราญ วัดสง่างาม จ.พระนครศรีอยุธยา

1224  ปลัดขิกสาริกาท้องหยัก หลวงป่�เมฆ์ วัดลำกะดาน กรุงเทพฯ

1225  ปลัดขิก หลวงป่�เมฆ์ วัดลำกะดาน กรุงเทพฯ

1226  ปลัดขิก หลวงพ่อตี� วัดห่ช้้าง จ.นนทบุรี

1227  ปลัดขิกกัลปังหา หลวงพ่อตี� วัดห่ช้้าง จ.นนทบุรี

1228  เหรียญแจกทานเนื้อทองแดง หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1229  พระสมเด็จ 90 ปี เนื้อช้านหมาก หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1230  พระสมเด็จ 90 ปี เนื้อเกษร หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1231  พระปิดตาผงใบลานปี 2540 หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

1232  พระขุนแผนกุมารทองเคลือบ หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

1233  พระปิดตาจัมโบ้ ตะกรุดเงิน ไตรมาส ปี 2548 หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

1234  พระปิดตา หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

1235  พระเจ้าห้าพระองค์ ปี 2553 หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

1236  แม่นางพิมพ์เนื้อผง หลวงพ่อพนม วัดคันธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

1237  หนุมาน เสาร์ 5 หลวงพ่อตี� วัดห่ช้้าง จ.นนทบุรี

1238  พระปิดตาจัมโบ้ ปี 2538 เนื้อผงพุทธคุณ ก้นตะกรุดเงิน หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย จ.พระนครศรีอยุธยา

1239  พระผงพิมพ์หยดน้ำพระพุทธ แจกทาน ปี 2539 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

1240  ร่ปบ่ช้ากันไฟั กันโจร หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2495 ถ์ึงปี 2500

1241  ผ้ายันต์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

1242  เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก (ออก) วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 ไม่จำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

1243  พระร่ปเหมือน, บ่ช้า, หล่อ ปี 2533-2537 หลวงป่�สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

1244  พระสมเด็จปรกโพธิ์ (ผงธ่ป) และพระเนื้อผงทุกพิมพ์ ปี 2515-2537 หลวงป่�สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

1245  พระปิดตาต่อลาภ ปี 2535 ทุกพิมพ์ หลวงป่�สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

1246  พระปิดตามหาลาภจัมโบ้ ปี 2536 หลวงป่�สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

1247  พระปิดตาจัมโบ้ สีช้มพ่ ปี 2536 หลวงป่�สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

1248  เหรียญเสมา 8 รอบ ทุกพิมพ์ ปี 2537 หลวงป่�สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

1249  พระเนื้อผงใบโพธิ์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2535 หลวงป่�สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

1250  พระเนื้อผงใบโพธิ์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลังยันต์นะโภคทรัพย์ ปี 2529 หลวงป่�สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

1251  เครื่องรางของขลัง ตะกรุด ผ้ายันต์ ร่ปภาพ ไม่เกิน ปี 2537 หลวงป่�สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

1252  พระปิดตาทุกรุ่น ทุกพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ ไม่เกินปี 2537 หลวงป่�สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

1253  ร่ปหล่อพ่อแก่ ขนาดห้อยคอ ปี 2563 พระคร่ปืน วัดลาดช้ะโด จ.พระนครศรีอยุธยา (ยกเว้น เนื้อทองคำ)

1254  สิงห์ เนื้อโลหะ ปี 2561 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ. นครสวรรค์

1255  เหรียญเจริญพรล่าง ปี 2563 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ. นครสวรรค์ (ยกเว้น เนื้อทองคำ, เงิน, นวะ)

1256  พระปิดตา หลังแม่นางกวัก ปี 2561 เนื้อไม้มะยมตายพราย หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ. นครสวรรค์

1257  ล็อกเก็ต รุ่นรวยถ์าวร ปี 2563 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ. นครสวรรค์

1258  พระผงรุ่นศรฤทธิ์ ปี 2557 เนื้อก้นครก หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

1259  พระสมเด็จไกเซอร์ ฝังเหรียญขวัญถ์ุง ปี 2541 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

1260  เครื่องราง ชุ้ดที่ 1 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2539 - 2552

1261  เครื่องราง ชุ้ดที่ 2 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2539 - 2552



40 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระพ่ที่ธ-พระคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 7  
โต๊ะที่ี่ 36 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (38 รายการ)   

1262  พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2550 ไม่จำกัดเนื้อ หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

1263  พระหลวงป่�ทวด พิมพ์เตารีด เนื้อนวะโลหะ รุ่นแรก ปี 2556 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

1264  เหรียญพระพิฆ์เนศ ปี 2555 เนื้ออัลปก้า หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

1265  เหรียญช้นะจน ปี 2556 (เหรียญเล็ก) เนื้อทองแดง บล็อคธรรมดา หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

1266  ตะกรุด - แผ่นโลหะ(จาร) ไม่เกิน ปี 2560 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

1267  ร่ปถ์่ายอัดกระจกและล็อคเก็ต หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2513-2552

1268  เหรียญรุ่นแรก ปี 2518 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1269  เหรียญช้นะจน 7 รอบ ปี 2540 เนื้อทองแดง หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1270  เหรียญช้นะจน 7 รอบ ปี 2540 เนื้อตะกั่ว หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1271  เหรียญช้นะจน 7 รอบ ปี 2540 (ไม่จำกัดเนื้อ) ยกเว้นทองคำ หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1272  พระสมเด็จช้นะจน 7 รอบ ปี 2540 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1273  พระปิดตายันต์ยุ่ง ปี 2540 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1274  พระปิดตามหาเสน่ห์ ปี 2543 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1275  พระปิดตาปุ้มปุ้ย ปี 2547 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1276  พระนางพญา ไม่จำกัดรุ่นและเนื้อ ไม่เกินปี 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1277  พระพรหมสี่เหลี่ยม รวมทุกเนื้อ ปี 2540 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1278  ตะกรุด - แผ่นโลหะ(จาร) ไม่เกินปี 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1279  เหรียญหลวงป่�ทวด – หลวงป่�ทิม ปี 2540 (ยกเว้นทองคำ) หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1280  เหรียญพระพรหม ปี 2538 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1281  เหรียญนาคปรก สรงน้ำ ปี 2538 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1282  พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 37 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1283  ตะกรุด - แผ่นโลหะ(จาร) ไม่เกินปี 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1284  พระกริ่ง-พระช้ัยวัฒน์-ร่ปหล่อ-ร่ปเหมือน ไม่เกินปี 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1285  พระปิดตา ทุกพิมพ์ ไม่เกินปี 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1286  กะลาตาเดียว ปี 2547 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1287  พระขุนแผน รุ่น 2 ปี 2541 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1288  พระขุนแผนเคลือบ ปี 2545 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1289  พระขุนแผนไม่จำกัดเนื้อ ปี 2547 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1290  พระขุนแผน รวมทุกเนื้อ ไม่เกินปี 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1291  พระพิมพ์สมเด็จ ไม่จำกัดรุ่นและเนื้อ ไม่เกินปี 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1292  พระเนื้อผง ไม่จำกัดพิมพ์ รวมทุกเนื้อ ไม่เกินปี 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1293  ล่กอมและพระเนื้อผงทั่วไป รวมทุกเนื้อ ไม่เกินปี 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1294  เหรียญ รวมทุกรุ่น ไม่เกินปี 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1295  เหรียญ รวมทุกรุ่น (ยกเว้นเนื้อทองคำ) ไม่เกินปี 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1296  หนุมาน เนื้อนวะโลหะ ปี 2540 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1297  พระบ่ช้า ไม่เกินปี 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1298  เครื่องราง ชุ้ดที่ 3 ปี 2539 - 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1299  ปลัดขิก ชุ้ดที่ 2 หลวงป่�ตี� วัดห่ช้้าง จ.นนทบุรี



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช41 

พระพ่ที่ธ-พระคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 8  
โต๊ะที่ี่ 37 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (39 รายการ)   

1300  เหรียญบาตรน้ำมนต์ ปี 2538 รวมทุกเนื้อ (ยกเว้นทองคำ) หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1301  พระร่ปหล่อปั�มรุ่นแรก ปี 2538 รวมทุกเนื้อ หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1302  เหรียญแม่นางกวัก ปี 2539-2544 รวมทุกเนื้อ (ยกเว้นทองคำ) หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1303  ตะกรุดมหาเศรษฐี รุ่น สรงน้ำ ปี 2539 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1304  พระสังกัจจาย์ รวมทุกเนื้อ ปี 2540-2543 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1305  ปลาตะเพียน รวมทุกรุ่น ปี 2539-2552 (ยกเว้นทองคำ) หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1306  เหรียญโภคทรัพย์ ปี 2540 รวมทุกเนื้อ หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1307  เหรียญสี่เหลี่ยมปั�ม ปี 2540 รวมทุกเนื้อ หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1308  พระขุนแผน ปี 2542 รวมทุกเนื้อ หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1309  ล่กอมปลาตะเพียน และ ล่กอมพระปิดตา ปี 2544 รวมทุกเนื้อ หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1310  พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์เล็ก ปี 2545 รวมทุกเนื้อ หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1311  สิงห์ ปี 2546 รวมทุกเนื้อ หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1312  เหรียญมหาเศรษฐี ปี 2549 (ยกเว้นทองคำ) หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1313  เครื่องราง ไม้แกะปี 2539 – 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 

1314  เหรียญพระปิดตาบัวรอบ หลังปลาตะเพียน ปี 2551 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

1315  พระขุนแผนรุ่นแรก ยันต์หน้าพระลักษณ์ พระคร่ประภาสธรรมทัต (อ.ป้อม) ปี 2547 วัดหนองม่วง จ.ราช้บุรี

1316  พระขุนแผน รุ่นสิทธิโช้ค พระคร่ประภาสธรรมทัต (อ.ป้อม) ปี 2563 วัดหนองม่วง จ.ราช้บุรี

1317  เหรียญรุ่นแรก พระคร่ประภาสธรรมทัต (อ.ป้อม) ปี 2554 (ยกเว้นทองคำ) วัดหนองม่วง จ.ราช้บุรี

1318  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ พระคร่ประภาสธรรมทัต (อ.ป้อม) ปี 2548 (ยกเว้นทองคำ) วัดหนองม่วง จ.ราช้บุรี

1319  พระปรกเก้า พระคร่ประภาสธรรมทัต (อ.ป้อม) ปี 2560 วัดหนองม่วง จ.ราช้บุรี

1320  เบี้ยแก้ หลวงป่�ตี� วัดห่ช้้าง จ.นนทบุรี

1321  พระเนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ์ จ.สุพรรณบุรี

1322  พระเนื้อผง พิมพ์ประภามณฑล ข้างอุ หลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี

1323  พระเนื้อผง พิมพ์สามเหลี่ยม หลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี

1324  พระเนื้อผง พิมพ์ถ์วายเนตร หลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี

1325  พระเนื้อผง พิมพ์พิช้ิตมาร หลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี

1326  พระเนื้อผง พิมพ์สมเด็จ 7 ช้ั้น หลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี

1327  พระเนื้อผง พิมพ์สมเด็จอกร่อง 5 ช้ั้น หลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี

1328  พระพิมพ์ขุนแผน นั่งกุมาร เนื้อดิน หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี

1329  พระพิมพ์ตรีกาย เนื้อดิน หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี

1330  พระพิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อดิน หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี

1331  พระพิมพ์ลีลา เนื้อดิน หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี

1332  พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี

1333  พระบ่ช้าหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี

1334  เหรียญ อุดม สมบ่รณ์ พ่นสุข (รถ์ไฟัช้น ) เนื้อทองแดง ปี 2555 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

1335  เหรียญช้นะจน ปี 2556 (เหรียญเล็ก) เนื้อทองแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

1336  เหรียญทักษิณมิ่งมงคล ปี 2511 เนื้อทองแดง วัดเขากง จ.นราธิวาส

1337  เหรียญใบโพธิ์ ( กันผี ) เนื้อทองแดง ปี 2530 หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

1338  เครื่องราง ชุ้ดที่ 4 ปี 2539 – 2552 หลวงป่�ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา 



42 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระพ่ที่ธ-พระคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 9  
โต๊ะที่ี่ 38 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (36 รายการ)   

1339  พระกริ่งบาเก็ง เขมโก (อย.) 4พิธี หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี 2535-2536 เนื้อนวโลหะ

1340  พระผงปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก (อุปสมบท 60 พรรษา) หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี 2536

1341  พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี 2537

1342  พระผงปิดตาเงินล้าน หลังยันต์ 3 นะ หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี 2537

1343  พระกริ่งอวโลกิเตศวร รุ่นแรก มหาบารมี หลวงพ่อพัฒน์ จ.นครสวรรค์ เนื้อทองเทวฤทธิ์

1344  พระร่ปเหมือนลอยองค์ รุ่นแรก 80 ปี พระอาจารย์เปลี่ยน จ.เช้ียงใหม่ ปี 2556 เนื้อทองแดง

1345  พระหล่อเจ้าทรัพย์มหาเศรษฐี หลวงป่�คำ วัดหนองแค จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2534 เนื้อทองเหลือง

1346  พระกริ่งร่ปเหมือนปั�ม รุ่น 1 หลวงป่�คำ วัดหนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2534 เนื้อทองเหลือง

1347  เหรียญหล่อร่ปจอบ รุ่น 1 หลวงป่�คำ วัดหนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2536 เนื้อนวโลหะ

1348  พระร่ปเหมือนปั�ม พิมพ์นิยม หลวงป่�คำ วัดหนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2539 เนื้อนวโลหะ

1349  พระสมเด็จแพ 5-8 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 

1350  พระสมเด็จแพ 5-8 พัน เนื้อขาว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1351  พระสมเด็จแพ 2-8 พัน เนื้อเกสร (มีหมายเลขใต้ฐาน) หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1352  พระสมเด็จแพ 2-3 พัน พิมพ์ย้อนยุค (มีหมายเลขใต้ฐาน) หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1353  พระสมเด็จแพ 7-8 พัน (มีหมายเลขใต้ฐาน) หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 

1354  พระนาคปรก รุ่น ปกปักษ์รักษา ปี 2539 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1355  ตะกรุด รุ่น 2 ปี 2534 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1356  พระสมเด็จแพ 6 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 

1357  พระสมเด็จคะแนนตรีนิสิงเห ปี 2512 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 

1358  เหรียญสาลิกาพัฒน์ทรัพย์ เนื้อเงินลงยา-ทองแดงลงยา หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

1359  เหรียญสาลิกาพัฒน์ทรัพย์ เนื้อช้นวนลงยา-ทองแดงลงยา หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

1360  เหรียญสาลิกาพัฒน์ทรัพย์ เนื้อสัตตะลงยา-ทองเหลืองลงยา หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

1361  เหรียญสาลิกาพัฒน์ทรัพย์ เนื้อโลหะอาบเงิน-ซาติน หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

1362  เหรียญห่วงเช้ื่อม 1 สิงหราช้ เนื้อเงิน-ทองแดง หลวงพ่อบุญมา

1363  เหรียญห่วงเช้ื่อม 1 สิงหราช้ ไม่จำกัดเนื้อ หลวงพ่อบุญมา

1364  พระปิดตาหล่อ รุ่นมหาลาโภ หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด จ.ระยอง

1365  พระกริ่ง เนื้อช้นวนนำฤกษ์ รุ่น รวยเงินทอง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด จ.ระยอง

1366  พระปิดตา เนื้อช้นวนนำฤกษ์ รุ่น รวยเงินทอง หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด จ.ระยอง

1367  เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ ปี 2563 เนื้อเงิน-ทองแดง

1368  พระกริ่งช้ินบัญช้ร 88 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ ปี 2544 เนื้อนวโลหะ

1369  พระกริ่ง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ ปี 2540-2556 เนื้อทองเหลือง

1370  พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี(เจริญพร) พิมพ์อุ้มบาตร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ ปี 2536 เนื้อทองเหลือง

1371  พระกริ่งเจริญโภคทรัพย์ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

1372  พระกริ่ง อิ สา วะ สุ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

1373  พระกริ่ง รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

1374  พระหลวงป่�ทวด สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2540-2556 เนื้อทองเหลือง-ทองแดง



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช43 

พระพ่ที่ธ-พระคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 10  
โต๊ะที่ี่ 39 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (38 รายการ)   

1375  พระสมเด็จ วัดท่ากระบือ ปี 2521

1376  พระหลวงพ่อโต วัดท่ากระบือ ปี 2521

1377  พระทรงไก่ วัดบางนมโค ปี 2533

1378  พระทรงนก วัด บางนมโค ปี 2533

1379  พระทรงเม่น วัดบางนมโค ปี 2533

1380  พระทรงปลา วัดบางนมโค ปี 2533

1381  พระทรงครุฑ วัดบางนมโค ปี 2533

1382  พระทรงสัตว์ ไม่จำกัดพิมพ์บางนมโค ปี 2533

1383  พระทรงไก่ วัดบางนมโค ปี 2536

1384  พระทรงนก วัดบางนมโค ปี 2536

1385  พระทรงเม่น วัดบางนมโค ปี 2536

1386  พระทรงปลา วัดบางนมโค ปี 2536

1387  พระทรงครุฑ วัดบางนมโค ปี 2536

1388  พระทรงสัตว์ ไม่จำกัดพิมพ์บางนมโค ปี 2536

1389  พระปิดตา หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย ปี 2542

1390  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย วัดบางขุนพรหม ปี 2547

1391  พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ วัดบางขุนพรหม ปี 2547

1392  พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม วัดบางขุนพรหม ปี 2547

1393  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายมีห่ วัดบางขุนพรหม ปี 2547

1394  พระสมเด็จ พิมพ์เจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม ปี 2547

1395  พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซมใหญ่ วัดบางขุนพรหม ปี 2547

1396  พระสมเด็จ พิมพ์โพธิ์ลึก วัดบางขุนพรหม ปี 2547

1397  เหรียญหลวงป่�สอ วัดโพธิ์ศรี ปี 2561

1398  พระสมเด็จ หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

1399  พระใบโพธิ์หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

1400  พระนางพญา หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

1401  พระรอด หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

1402  พระผงร่ปไข่ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรรักษ์ ปี 2517     

1403  พระปิดตา หลวงป่�ตี� วัดเขาเขียววนาราม ปี 2515

1404  พระขุนแผนปลากัดใหญ่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

1405  พระขุนแผนปลากัดเล็ก หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

1406  พระสมเด็จปลากัด หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

1407  พระผงร่ปไข่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

1408  เหรียญสร้างเจดีย์ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2552

1409  เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2552

1410  พระขุนแผน เนื้อกระยาสาทร หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

1411  ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผง หลวงพ่อบุญเหลือ วัดทองเหลือ

1412  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อบุญเหลือ วัดทองเหลือ



44 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระพ่ที่ธ-พระคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 11  
โต๊ะที่ี่ 40 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)   

1413  เหรียญร่ปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวรฯ เนื้อเงิน, นวโลหะ, ฝาบาตร ไม่จำกัดปี วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

1414  พระกริ่งยอดแก้วสมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

1415  พระกริ่งสิงห์หนึ่งล้านทอง สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

1416  พระกริ่งช้ินสีห์ 8 รอบ เนื้อนวโลหะ สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

1417  เหรียญหลวงพ่อป่�วัดช้นะสงคราม ปี 2518 วัดช้นะสงคราม กรุงเทพฯ

1418  เหรียญเสมา ปี 2555 ไม่จำกัดเนื้อ หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ จ.สระบุรี

1419  พระร่ปหล่อหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

1420  พระช้ัยวัฒน์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

1421  เหรียญเสมาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

1422  เหรียญอาร์มหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

1423  เหรียญแปดเหลี่ยมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

1424  ล็อกเก็ตหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

1425  พระผงหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

1426  แหวนหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

1427  เหรียญรุ่นแรก พระมหาสุรศักดิ์ วัดประด่่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

1428  ตะกรุด พระมหาสุรศักดิ์ วัดประด่่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

1429  เหรียญเสมาลงยาหลวงป่�ทิม รุ่น 122 ปี ปี 2544 วัดละหารไร่ จ.ระยอง

1430  เหรียญเสมาหลวงป่�ทิม รุ่น 122 ปี เนื้อทองแดง ปี 2544 วัดละหารไร่ จ.ระยอง

1431  พระขุนแผนผงพรายกุมาร รุ่น 122 ปี พิมพ์เล็ก ปี 2544 หลวงป่�ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

1432  พระขุนแผน รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ ตะกรุดทองคำ, เงิน, ทองแดง ปี 2544 หลวงป่�ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

1433  พระสังกัจจายน์ รุ่น 122 ปี ปี 2544 หลวงป่�ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

1434  พระสมเด็จไตรมาส หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

1435  พระสังกัจจายน์ปลดหนี้ หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

1436  สีผึ้ง หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

1437  กุมารพี่ทองสุข หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

1438  เครื่องรางยุคต้น หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

1439  ตะกรุด หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

1440  เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

1441  พระปิดตา หลวงพ่อนวณ ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม

1442  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อนวณ ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม

1443  เหรียญรุ่นสุขสมบ่รณ์ ไม่จำกัดเนื้อ หลวงพ่อสมบ่รณ์ วัดหงส์รัตนราม กรุงเทพฯ

1444  เหรียญท้าวเวสสุวรรณเศรษฐีคุ้มดวง ไม่จำกัดเนื้อ หลวงพ่อสมบ่รณ์ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ

1445  เหรียญรุ่นแรกช้ีวิตสมบ่รณ์ หลวงพ่อสมบ่รณ์ วัดหงส์รัตนาราม ไม่จำกัดเนื้อ กรุงเทพฯ

1446  เหรียญหล่อหล่อฤาษีทรงฤทธิ์ ไม่จำกัดเนื้อหลวงป่�แผ้ว สำนักสงฆ์์บ้านใสหลวง จ.พัทลุง

1447  ล่กกลองสะกดใจ ไม่จำกัดเนื้อหลวงป่�แผ้ว สำนักสงฆ์์บ้านใสหลวง จ.พัทลุง



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช45 

พระพ่ที่ธ-พระคณาจารย์ ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 12  
โต๊ะที่ี่ 41 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (36 รายการ)   

1448  เหรียญท้าวมหาพรหมธาดา สำนักค้นคว้าสัจธรรมโษตตะมะ ปี 2552

1449  พระพรหมประสิทธิ์ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประด่่พระอารามหลวง ปี 2559

1450  เหรียญพระราห่พระธาตุพนม รุ่น1 วัดพระธาตุพนมวรวิหาร ปี 2562

1451  เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง มงคลเพช้รยอดฉัตร วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ปี 2558

1452  พระสมเด็จวัดไร่ขิง ไพรีพินาศ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ปี 2557

1453  เหรียญหลวงป่�นนท์ แซยิด 8 รอบ วัดเหนือวน ปี 2559

1454  พระปิดตา พระวิสุทธิสมาจารย์ (ศีล) 147 ปีช้าตกาล ปี 2561

1455  พระขุนแผน พิมพ์กลาง ตะกรุดทองคำ วัดศรีวารีน้อย ปี 2559

1456  พระขุนแผน พิมพ์กลาง ตะกรุดทองแดง วัดศรีวารีน้อย ปี 2559

1457  เหรียญเสมาหลวงป่�ทวด พระสมุทรเจดีย์ รุ่นเจดีย์กลางน้ำ ปี 2556

1458  เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงพ่อฉาง วัดสว่างช้าติประช้าบำรุง ปี 2555

1459  พระขุนแผนพุทธเทวา หลวงพ่อมนัส สำนักกรรมฐานฟัื�นฟั่จิตเขาแหลม ปี 2558

1460  เหรียญหลวงพ่ออนันต์ แซยิด 5 รอบ วัดบางพลีน้อย ปี 2557

1461  พระขุนแผนผงพรายมหาภ่ติ พิมพ์ใหญ่ตะกรุดทองแดง หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย ปี 2557

1462  พระขุนแผนผงพรายมหาภ่ติ พิมพ์เล็กตะกรุดทองแดง หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย ปี 2557

1463  พระขุนแผนผงพรายมหาภ่ติ พิมพ์ใหญ่เนื้อขาวตะกรุดทองแดง หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย ปี 2557

1464  ล่กอมมหาจินดามณี หลวงพ่อเพี้ยน วัดตุ๊กตา ปี 2556

1465  เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อเพี้ยน วัดตุ๊กตา ปี 2556

1466  พระขรรค์ยอดมหามงคล หลวงพ่อเพี้ยน วัดตุ๊กตา ปี 2556

1467  ร่ปหล่อพยัคฆ์์บ่รพา พระอาจารย์สุพจน์ วัดห้วยพัฒนา ปี 2560

1468  พระเช้ียงรุ้งพุทธรัตนมุนี วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ปี 2559

1469  เหรียญหลวงป่�ดำ มนต์เศรษฐี สำนักสงฆ์์เขาเกลือ ปี 2561

1470  พระขุนแผนหลวงตาบุญหนา เนื้อผงสีแดง วัดป�าโสตถ์ิผล ปี 2558

1471  พระขุนแผนหลวงตาบุญหนา เนื้อผงสีเหลือง วัดป�าโสตถ์ิผล ปี 2558

1472  พระขุนแผนหลวงตาบุญหนา เนื้อผงสีม่วง วัดป�าโสตถ์ิผล ปี 2558

1473  พระขุนแผนหลวงตาบุญหนา เนื้อผงสีฟั้า วัดป�าโสตถ์ิผล ปี 2558

1474  พระขุนแผนหลวงตาบุญหนา เนื้อผงสีดำ วัดป�าโสตถ์ิผล ปี 2558

1475  พระขุนแผนหลวงตาบุญหนา เนื้อผงสีส้ม วัดป�าโสตถ์ิผล ปี 2558

1476  พระขุนแผนหลวงตาบุญหนา เนื้อผงสีเขียว วัดป�าโสตถ์ิผล ปี 2558

1477  พระขุนแผนหลวงตาบุญหนา เนื้อผงสีช้มพ่ วัดป�าโสตถ์ิผล ปี 2558

1478  ล่กอมสีช้มพ่ หลวงตาบุญหนา วัดป�าโสตถ์ิผล ปี 2558

1479  ล่กอมสีฟั้า หลวงตาบุญหนา วัดป�าโสตถ์ิผล ปี 2558

1480  พระขุนแผนรวมผงบ่รพาจารย์ปัดทอง หลวงป่�เทือง วัดโพธิ์ช้ัย ปี 2558

1481  พระขุนแผนรวมผงบ่รพาจารย์ เนื้อผงสีเขียว หลวงป่�เทือง วัดโพธิ์ช้ัย ปี 2558

1482  พระขุนแผนรวมผงบ่รพาจารย์ เนื้อผงสีเหลือง หลวงป่�เทือง วัดโพธิ์ช้ัย ปี 2558

1483  พระขุนแผนรวมผงบ่รพาจารย์ เนื้อเทพทาโร หลวงป่�เทือง วัดโพธิ์ช้ัย ปี 2558



46 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระหลวงพ่อที่วด วัดช้างให้ ยอดนิิยม ช่ดที่ี่ 1  
โต๊ะที่ี่ 42 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

1484  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2497

1485  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497

1486  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497

1487  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลางลึก ปี 2497

1488  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497

1489  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด กรรมการ ปี 2497

1490  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดใหญ่ ปี 2497

1491  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดเล็ก ปี 2497

1492  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยน้ำ ใหญ่-เล็ก ปี 2502

1493  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2505

1494  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505

1495  พระกริ่ง พระองค์เจ้าเฉลิมพล เนื้อนวโลหะ ปี 2505

1496  พระร่ปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน (เบตง) เนื้อนวโลหะ ปี 2505

1497  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ A เนื้อนวโลหะ ปี 2505

1498  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ A เนื้อโลหะผสม ปี 2505

1499  พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆ์พัด เนื้อเหลือง ปี 2505

1500  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆ์พัด (เข่าตุ่ม) พิมพ์นิยม ปี 2505

1501  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆ์พัด ปี 2505

1502  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2505

1503  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ B หัวมน ปี 2505

1504  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ C หัวมน ปี 2505

1505  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั�มซ้ำ ปี 2505

1506  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั�มซ้ำ-ไม่ปั�ม ปี 2505

1507  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก "แข้งขีด" (หน้าอาปาเช้่) ปี 2505

1508  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก (หน้าอาปาเช้่) ปี 2505

1509  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่ - หน้าเช้ิด ปี 2505

1510  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็น ปี 2508

1511  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500

1512  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ร่ปไข่ รุ่น2 ไข่ปลาใหญ่ ปี 2502

1513  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ร่ปไข่ รุ่น2 ไข่ปลาเล็ก ปี 2502

1514  เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508

1515  เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า (พิมพ์นิยม) ปี 2508

1516  เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุ้บนิเกิ้ล (ผ่าปาก) ปี 2508

1517  เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุ้บนิเกิ้ล (ไม่ผ่าปาก) ปี 2508

1518  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช47 

พระหลวงพ่อที่วด วัดช้างให้ ยอดนิิยม ช่ดที่ี่ 2  
โต๊ะที่ี่ 43 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

1519  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ "ตัว ท" ปี 2505

1520  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "ตัว ท" ปี 2505

1521  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ "เสาอากาศ-สายฝน" ปี 2505

1522  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "ว. มีจุด" ปี 2505

1523  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2505

1524  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2505

1525  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่-กลาง "ปั�ม" ปี 2506

1526  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "มีห่" ปี 2506

1527  พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช้ ปี 2506

1528  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ "หน้าจีน" ปี 2508

1529  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ กะไหล่ทอง ปี 2508

1530  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2508

1531  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2508

1532  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 บล็อกสามขีดใน "กิ่งไผ่" ปี 2504

1533  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 บล็อกสองจุด ไม่จำกัดเนื้อปี 2504

1534  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 บล็อกหน้าผากสองเส้นประคตขาด ปี 2504

1535  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 เนื้อทองแดง ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2504

1536  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 บล็อกช้้างปล้อง, พ ขีด, หน้าฝากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504

1537  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 เนื้ออัลปาก้า ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2504

1538  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ร่ปไข่ รุ่น3 เนื้อทองแดง ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2504

1539  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ร่ปไข่ รุ่น4 เนื้ออัลปาก้า ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2504

1540  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น้ำเต้า "หน้าแก่" ปี 2505

1541  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น้ำเต้า "หน้าหนุ่ม" ปี 2505

1542  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี 2506

1543  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่-เล็ก แจกปีนัง ปี 2506

1544  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี 2506

1545  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังหนังสือ 5 แถ์ว" ปี 2506

1546  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง (หน้าผาก 3 เส้น, 4 เส้น, หนังสือเลยห่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2506

1547  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508

1548  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังรุน ๑" ปี 2508

1549  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

1550  แหวน หลวงพ่อทวด ไม่จำกัดเนื้อปี 2503-2508

1551  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509

1552  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511

1553  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา "หน้าเลื่อนหลังเจดีย์" เนื้ออัลปาก้า ปี 2511



48 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระหลวงพ่อที่วด วัดช้างให้ ที่ั่วไป   
โต๊ะที่ี่ 44 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

1554  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ วัดคอกหม่ ปี 2506 (ตอก-ไม่ตอก)

1555  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด วัดไทร จ.นครสวรรค์ เนื้อโลหะผสม ปี 2506

1556  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นแรก วัดตานีสโมสร ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2505

1557  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด เนื้อแร่ รุ่นแรก วัดตานีสโมสร ปี 2505

1558  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ ปี 2506 จ.สงขลา พิมพ์กรรมการใหญ่ -กรรมการเล็ก

1559  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ ปี 2506 จ.สงขลา พิมพ์ใหญ่

1560  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ ปี 2506 จ.สงขลา พิมพ์เล็ก

1561  เหรียญหลวงพ่อทวด วัดพะโคะ "ปรกโพธิ์" จ.สงขลา ปี 2506 ไม่จำกัดเนื้อ

1562  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือ "ปรกโพธิ์ พะโคะ" จ.สงขลา เนื้อโลหะ ปี 2506

1563  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดสุวรรณคีรี จ.สงขลา ปี 2506 ไม่จำกัดพิมพ์

1564  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดแจ้ง จ.สงขลา ปี 2506 

1565  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2506 พิมพ์ใหญ่

1566  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2506 พิมพ์เล็ก

1567  พระร่ปหล่อหลวงพ่อทวด เนื้อโลหะ "หลังตอกพะโคะ" วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2505

1568  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดศิลาลอย จ.สงขลา ปี 2506 

1569  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา ปี 2506 พิมพ์ใหญ่

1570  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา ปี 2506 พิมพ์เล็ก

1571  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดยะหาประช้าราม ปี 2503 ไม่จำกัดพิมพ์

1572  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506 พิมพ์ใหญ่

1573  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506 พิมพ์เล็ก

1574  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อทวด วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506

1575  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่พิเศษหลังยันต์ วัดม่วง กทม. ปี 2505

1576  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดม่วง กทม. ปี 2505 ไม่จำกัดพิมพ์

1577  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดบางนอน จ.ระนอง ปี 2505 พิมพ์ใหญ่

1578  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดบางนอน จ.ระนอง ปี 2505 พิมพ์เล็ก

1579  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดนวลประดิษฐ์ จ.ชุ้มพร ปี 2506

1580  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพระสิงห์ จ.เช้ียงใหม่ ปี 2506

1581  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดอาวุธฯ ปี 2506

1582  เหรียญหลวงพ่อทวด "หัวโต" วัดมหาธาตุ กทม. ปี 2505

1583  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปี 2524 พิมพ์สี่เหลี่ยม

1584  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปี 2524 พิมพ์ใหญ่

1585  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปี 2524 พิมพ์กลาง

1586  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปี 2524 พิมพ์พระรอด

1587  พระร่ปหล่ออาจารย์ทิม ก้นตัน ปี 2508 เนื้อโลหะผสม

1588  พระร่ปหล่ออาจารย์ทิม ก้นกลวง ปี 2508 ไม่จำกัดเนื้อ
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พระหลวงพ่อที่วด อาจารย์นิอง วัดที่รายขาว  
โต๊ะที่ี่ 45 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

1589  ตะกรุด นารายณ์แปลงร่ป

1590  เหรียญหลวงพ่อทวด ร่ปอาร์ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2514

1591  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2514

1592  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่พินัยกรรม ปี 2514

1593  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด พิมพ์พระรอด ปี 2514

1594  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปั�มเครื่องฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่ ปี 2514

1595  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปั�มเครื่องฝังตะกรุด พิมพ์เล็ก ปี 2514

1596  พระพุทธยมกปาฏิิหาริย์ ปั�มเครื่อง เนื้อผงน้ำมัน ปี 2514

1597  พระหลวงพ่อทวด ปั�มเครื่อง เนื้อผงน้ำมัน ปี 2514 ไม่จำกัดพิมพ์

1598  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สามทวด ปี 2507

1599  พระหลวงพ่อทวดหมาน ปี 2507 ไม่จำกัดพิมพ์

1600  พระหลวงพ่อทวด เนื้อผงคลุกรัก รุ่นสร้างหอระฆ์ัง ปี 2534 พิมพ์ใหญ่

1601  พระหลวงพ่อทวด เนื้อผงคลุกรัก รุ่นสร้างหอระฆ์ัง ปี 2534 พิมพ์ไม่จำกัดพิมพ์

1602  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นM16 ปี 2534

1603  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นมหาสิทธิโช้ค ปี 2535 ไม่จำกัดพิมพ์

1604  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นสร้างมณฑป ปี 2540 ไม่จำกัดพิมพ์

1605  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นม.บ. ปี 2541 ไม่จำกัดพิมพ์

1606  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น80 ปี ไม่จำกัดพิมพ์

1607  พระกริ่งเฉลิมพล เนื้อนวโลหะ ปี 2541

1608  พระกริ่งนารายณ์แปลงร่ป ไม่จำกัดพิมพ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2542

1609  พระหลวงพ่อทวด รุ่นโกหมิ่นสร้าง ปี 2534 ไม่จำกัดพิมพ์ - เนื้อ

1610  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ปี 2541 ไม่จำกัดเนื้อ

1611  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์เตารีด รุ่นมงคล5 ปี 2541 ไม่จำกัดเนื้อ

1612  เหรียญพระหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นมงคล5 ปี 2541 ไม่จำกัดเนื้อ

1613  เหรียญร่ปเหมือนอาจารย์นอง รุ่นแรก ปี 2534, รุ่นฉลองสมณศักดิ์ ปี 2537 และรุ่นฉลอง 80 ปี ไม่จำกัดเนื้อ

1614  เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นแรก ปี 2535 ไม่จำกัดเนื้อ

1615  เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นแรก ปี 2535 เนื้อทองแดง

1616  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นฮีโน่สร้าง ปี 2536 , เหรียญเจ้าสัว ปี 2536 ไม่จำกัดเนื้อ

1617  เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นสร้างวิหาร ปี 2537 ไม่จำกัดเนื้อ

1618  เหรียญหลวงพ่อทวด เลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ร่ปไข่ ปี 2538 ไม่จำกัดเนื้อ

1619  เหรียญหลวงพ่อทวด เลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ร่ปไข่ ปี 2538 เนื้อทองแดง

1620  เหรียญหลวงพ่อทวดขี่คอ ห่ตัน ปี 2539 ไม่จำกัดเนื้อ

1621  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง ปี 2542 ไม่จำกัดเนื้อ

1622  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หล่อตัน ปี 2537, พิมพ์ก้นลายเซ็น ปี 2538 ไม่จำกัดเนื้อ

1623  พระพุทธไม้งิ้วดำ และพระคตไม้สักหลวงพ่อทวด 80 ปี ปี 2542
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พระจังหวัดนิครศรีธรรมราช ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 1  
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1624  พระกรุท่าเรือ เนื้อดิน พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่

1625  พระกรุท่าเรือ เนื้อดิน พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก

1626  พระกรุวัดนางตรา เนื้อดิน พิมพ์นาคปรก

1627  พระกรุวัดนางตรา เนื้อดิน พิมพ์ซุ้มประต่

1628  พระกรุวัดนางตรา เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์

1629  พระกรุวัดนาสน เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์

1630  พระนางพญา กรุวัดนาคาม พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อ

1631  พระนางพญา กรุวัดนาคาม พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเนื้อ

1632  พระกรุวัดกำแพงถ์ม เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์

1633  พระพุทธนั่ง ศิลปะนคร หน้าตักไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่จำกัดเนื้อ

1634  พระพุทธยืน ศิลปะนคร ส่งไม่เกิน 5 นิ้ว ไม่จำกัดเนื้อ

1635  พระปิดตาพังพะกาฬ ศิลปะนคร ไม่จำกัดเนื้อไม่จำกัดพิมพ์

1636  พระพิศเณศ ศิลปะนคร ไม่จำกัดเนื้อไม่จำกัดพิมพ์

1637  พระฤาษี ศิลปะนคร ไม่จำกัดเนื้อไม่จำกัดพิมพ์

1638  พระปิดตา ศิลปะนคร มีสัญลักษณ์ ไม่จำกัดเนื้อ

1639  พระปิดตา ศิลปะนคร ไม่มีสัญลักษณ์ ไม่จำกัดเนื้อ

1640  พระกรุถ์้ำหมื่นยม เขาเหมน เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์

1641  เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุ รุ่นแรก ปี 2460 เนื้อทองคำ-เงิน

1642  เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุ รุ่นแรก ปี 2460 เนื้อทองแดง

1643  เหรียญพระพุทธช้ินราช้ วัดหน้าพระมหาธาตุ รุ่นแรก ปี 2460 

1644  เหรียญหลวงพ่อผุด วัดนันทาราม รุ่นแรก

1645  เหรียญพระรัตนธัช้มุนี (ม่วง) วัดท่าโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2476

1646  เหรียญพระคร่กาแก้ว รุ่นแรก วัดหน้าพระบรมธาตุ ปี 24..

1647  เหรียญพระคร่กาช้าด วัดใหญ่ รุ่นแรก ปี 2482

1648  เหรียญพระคร่อรรถ์ธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุ่นแรก ปี 2480

1649  เหรียญพระคร่อรรถ์ธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุ่นสอง (ย้อนปี)

1650  เหรียญพระคร่แก้วอุปัช้ฌาย์ วัดปทุมธายิการาม รุ่นแรก ปี 2477 

1651  เหรียญพระอุปัช้ฌาย์ปลอด วัดนาเขลียง รุ่นแรก ปี 2482

1652  เหรียญพระอุปัช้ฌาย์ปลอด วัดนาเขลียง รุ่นสอง ปี 2483

1653  เหรียญพระอุปัช้ฌาย์ปลอด วัดนาเขลียง รุ่นสาม ปี 2499 พิมพ์ยันต์เหลี่ยม 

1654  เหรียญพ่อท่านเอียดดำ วัดศาลาไพ(ในเขียว) รุ่นแรก 

1655  เหรียญพระคร่วิสุทธิจารีย์ (พุ่ม) วัดจันพอ รุ่นแรก ปี 2485

1656  เหรียญพระคร่คีรีกัณฑ์ (หมึก) วัดคีรีกัณฑ์ รุ่นแรก ปี 2485

1657  เหรียญพระพุทธ วัดเขาน้อย รุ่นแรก ปี 2480

1658  เหรียญพ่อท่านมาศ รุ่นแรก วัดสุช้น ปี 2495 

1659  เหรียญพระแม่เศรษฐี วัดร่อนนา รุ่นแรก

1660  เหรียญหลวงพ่อทอง วัดช้ัยสุวรรณ(เก้าตำลึง) รุ่นแรก ปี 2497

1661  เหรียญหลวงพ่อผอม วัดดอนใคร รุ่นแรก ปี 2497

1662  พระร่ปหล่อโบราณหลวงพ่อโบว์ วัดศิลาช้ลเขต รุ่นแรก พิมพ์บาตรใหญ่

1663  พระร่ปหล่อโบราณหลวงพ่อเอียดดำ วัดในเขียว รุ่นแรก 
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พระจังหวัดนิครศรีธรรมราช ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 2  
โต๊ะที่ี่ 47 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

1664  เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2513 พิมพ์นิยม (๒ บี้ ๓ แบน)

1665  เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2513 ไม่จำกัดพิมพ์

1666  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2513 เนื้อทองเหลืองรมดำ

1667  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2513 เนื้อทองแดงรมน้ำตาล

1668  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2513 เนื้อกะไหล่ทองกรรมการ

1669  เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ รุ่นแรก ปี 2513

1670  เหรียญอาจารย์หน่จันทร์ วัดพัทธสีมา รุ่นแรก ปี 2516 พิมพ์นิยม

1671  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดโท รุ่นแรก ปี 2507 พิมพ์นิยม (ฟัันเลื่อย)

1672  เหรียญหลวงพ่อคง วัดคลองน้อย รุ่นแรก ปี 2506 พิมพ์นิยม (โอตลอด)

1673  เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดนาควารี(ห่ล่อง) รุ่นแรก ปี 2504

1674  เหรียญหลวงพ่อเสน วัดนาควารี(ห่ล่อง) รุ่นแรก ปี 2504

1675  เหรียญหลวงพ่อขาว วัดปากแพรก รุ่นแรก ปี 2500 พิมพ์นิยม ข.ใหญ่

1676  เหรียญหลวงพ่อขาว วัดปากแพรก รุ่นแรก ปี 2500 พิมพ์ ข.เล็ก 

1677  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อขาว วัดปากแพรก รุ่นแรก ปี 2504

1678  เหรียญพระคร่นนท์ วัดนันทาราม รุ่นแรก ปี 2506 พิมพ์นิยม

1679  พระร่ปหล่อพระคร่นนท์ วัดนันทาราม รุ่นแรก ปี 2514

1680  เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก ปี 2516 บล็อกมีรางรถ์ไฟั 

1681  เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก ปี 2516 บล็อกไม่มีรางรถ์ไฟั 

1682  เหรียญพระคร่พรรมจรรยาภิวัฒน์ (เมือง) วัดปากบางท่าพญา ปี 2511 พิมพ์นิยม

1683  พระร่ปหล่อโบราณพ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา รุ่นแรก พิมพ์นิยม

1684  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดภ่เขาหลัก รุ่นแรก พิมพ์ยันต์ใหญ่

1685  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดภ่เขาหลัก รุ่นแรก พิมพ์ยันต์เล็ก (มิแตก)

1686  พระร่ปหล่อโบราณหลวงพ่อแดง วัดภ่เขาหลัก รุ่นแรก

1687  เหรียญพระคร่กาแก้ว วัดหน้าพระธาตุ รุ่นสอง ปี 2485

1688  เหรียญหลวงพ่อขลุก วัดเทวดาราม รุ่นแรก ปี 2507

1689  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อขลุก วัดเทวดาราม รุ่นแรก ปี 2507

1690  เหรียญหลวงพ่อตุด วัดโคกตะไคร้ รุ่นแรก ปี 2506

1691  เหรียญพระแม่เศรษฐี วัดร่อนนา พิมพ์หลังยันต์

1692  เหรียญพระคร่กราย วัดหาดส่ง ปี 2506

1693  พระผงพุทธคุณผสมช้ันโรง พระคร่กาแก้ว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปึ2485 ไม่จำกัดพิมพ์

1694  เหรียญหล่อพิมพ์พระลีลา พระคร่กาแก้ว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปึ2485

1695  เหรียญหล่อพระพุทธช้ินราช้ รุ่นฉลองโพธิ์ลังกา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปี 2496 

1696  เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปี 2497 เนื้อเงิน

1697  เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปี 2497 ไม่จำกัดเนื้อ

1698  เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปี 2507 ไม่จำกัดเนื้อ

1699  เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รุ่นแรก ปี 2517 พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า

1700  เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รุ่นแรก ปี 2517 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงผิวไฟั

1701  เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รุ่นแรก ปี 2517 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ

1702  เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รุ่นแรก ปี 2517 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงผิวไฟั 

1703  พระร่ปหล่ออุดกริ่งพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รุ่นแรก ปี 2517 



52 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระจังหวัดนิครศรีธรรมราช ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 3  
โต๊ะที่ี่ 48 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

1704  เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปี 2522 ไม่จำกัดเนื้อ

1705  เหรียญพระเจ้าศรีธรรมโศกราช้ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รุ่นแรก ปี 2506

1706  เหรียญหลวงพ่อผุด วัดหน้าพระมหาธาตุ รุ่นแรก ปี 2519 

1707  เหรียญสมเด็จเจ้าพะโค๊ะ หลังพระศรีธรรมราช้มุนี (หมุ่น อิสฺสโร) วัดหน้าพระบรมธาตุ ปี 2506

1708  เหรียญหลวงพ่อบุญรอด วัดประด่่พัฒนาราม รุ่นแรก ปี 2500

1709  เหรียญพ่อท่านคล้าย - หลวงพ่อแดง วัดสามัคคีนุกุล ปี 2512

1710  เหรียญพระคร่ประดิษฐ์สุวรรณวัตร (เบี้ยว) วัดนารีประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2514 ร่ปไข่

1711  เหรียญพระคร่ประดิษฐ์สุวรรณวัตร (เบี้ยว) วัดนารีประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2514 เหรียญกลม

1712  เหรียญพระคร่กาช้าด (ย่อง) วัดวังตะวันตก รุ่นแรก ปี 2512 

1713  เหรียญพระประธาน วัดโคกเมรุ รุ่นแรก ปี 2517 พิมพ์ใหญ่

1714  เหรียญพระประธาน วัดโคกเมรุ รุ่นแรก ปี 2517 พิมพ์เล็ก

1715  เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดน้ำรอบ รุ่นแรก ปี 2519

1716  เหรียญโสภิโต (ฮั้ว) วัดศรีทวี รุ่นแรก ปี 2518 

1717  เหรียญโสภิโต (ฮั้ว) วัดศรีทวี รุ่นสอง ปี 2520

1718  เหรียญหลวงพ่อหวาน วัดโดนธาราม รุ่นแรก ปี 2511 พิมพ์ น.ขาด

1719  เหรียญหล่อพระคร่พรหมญาณวิมุติ (ขำ) วัดพระพรหม รุ่นแรก ปี 2513

1720  เหรียญพระคร่ถ์าวรศีลวัตร (ถ์าวร) วัดมุจลินทราวาส รุ่นแรก ปี 2547

1721  พระร่ปหล่อพระคร่ถ์าวรศีลวัตร (ถ์าวร) วัดมุจลินทราวาส รุ่นแรก ปี 2547

1722  เหรียญพระเทพรัตนาจุฬารัศมี หลังพ่อท่านช้่ วัดมุมป้อม รุ่นแรก ปี 2529 

1723  พระพิมพ์ท่าเรือ พ่อท่านช้่ วัดมุมป้อม รุ่นแรก ปี 2500

1724  พระพิมพ์นางตรา พ่อท่านช้่ วัดมุมป้อม รุ่นแรก ปี 2500 

1725  พระพวย หลวงพ่อผุด วัดพระมหาธาตฯ ปี 2497 ไม่จำกัดพิมพ์ 

1726  เหรียญหลวงพ่อดำ วัดเขาน้อย ปี 2506

1727  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดโท รุ่นแรก ปี 2507 พิมพ์ยันต์จุด

1728  พระร่ปหล่อหลวงพ่อแดง วัดโท รุ่นแรก ปี 2507 

1729  พระร่ปหล่อโบราณหลวงพ่อขลุก วัดเทวดาราม รุ่นแรก ปี 2507

1730  เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระอาสน์ รุ่นแรก ปี 2499

1731  เหรียญหลวงพ่อผอม วัดดอนใคร รุ่นสอง

1732  พระร่ปหล่อหลวงพ่อผอม วัดดอนใคร รุ่นแรก

1733  เหรียญหลวงพ่อยอด วัดสระประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2517 พิมพ์นิยม

1734  เหรียญพ่อท่านท้วง รุ่นแรก สำนักสงฆ์์คลองแคว พิมพ์นิยม

1735  เหรียญฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อหม่ำ วัดนพรัตนาราม ปี 2553

1736  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อโบว์ วัดศิลาช้ลเขต ปี 2511 

1737  เหรียญหลวงพ่อโบว์ วัดศิลาช้ลเขต ปี 2505 บล็อกธรรมดา (พิมพ์มีผด)

1738  เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดสวนจันทร์ รุ่นแรก ปี 2522

1739  เหรียญหลวงพ่อจ้วน วัดนากุน รุ่นแรก

1740  เหรียญหลวงพ่อเอียดดำ วัดในเขียว ปี 2513

1741  เหรียญพ่อท่านเอียดดำ วัดศาลาไพ(ในเขียว) รุ่นสอง

1742  เหรียญหลวงพ่อเอียดดำ หลัง หลวงพ่อพุ่ม วัดจันพอ ปี 2505

1743  เหรียญพระคร่วิสุทธิจารีย์ (พุ่ม) วัดจันพอ รุ่นสอง ปี 2513



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช53 

พระจังหวัดนิครศรีธรรมราช ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 4  
โต๊ะที่ี่ 49 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

1744  เหรียญพระคร่อรรถ์ธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุ่นสาม ปี 2522 ไม่จำกัดพิมพ์

1745  เหรียญพระคร่อรรถ์ธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุ่นสี่ ปี 2535 ไม่จำกัดพิมพ์

1746  เหรียญพระคร่อรรถ์ธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุ่น100 ปี ปี 2539 เนื้อทองคำ-เงิน

1747  เหรียญพระคร่อรรถ์ธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุ่น100 ปี ปี 2539 ไม่จำกัดเนื้อ

1748  พระร่ปหล่อพระคร่อรรถ์ธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุ่นแรก คอเอียง

1749  เหรียญพระคร่อรรถ์ธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุ่นเก้าอี้หวาย ปี 2547 

1750  เหรียญพระคร่อรรถ์ธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุ่นเทพนิมิตร ปี 2555 

1751  เหรียญพระคร่อรรถ์ธรรมรส (ซัง) วัดวัวหลุง รุ่นมณฑปตรีมุข ปี 2544 

1752  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดเทพมงคล รุ่นแรก ปี 2538 พิมพ์หันข้าง 

1753  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดเทพมงคล รุ่นแรก ปี 2538 พิมพ์หน้าตรง

1754  เหรียญพระคร่สุวรรณรังษี (ปลอด) วัดสุวรรณรังษี รุ่นแรก

1755  เหรียญพระคร่ช้ลาการสุมน (เดช้) วัดควนเกย รุ่นแรก ปี 2504

1756  เหรียญพ่อเฒ่าในบัว วัดวังม่วง รุ่นแรก ปี 2504

1757  เหรียญหลวงพ่อภ่่ วัดเทพนมเช้ือด รุ่นแรก ปี 2540 

1758  เหรียญหลวงพ่อประทานพร หลังพระอุปัช้าฌาย์แพ วัดจีบประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2516

1759  เหรียญหลวงพ่อหีต วัดเผียน รุ่นแรก ปี 2522 

1760  พระร่ปหล่อหลวงพ่อหีต วัดเผียน รุ่นแรก ปี 2531 

1761  เหรียญเสมานั่งเต็มองค์ หลวงพ่อหีต วัดเผียน ปี 2531 

1762  พระปิดตานอโม หลวงพ่อหีต วัดเผียน ปี 2524 

1763  เหรียญหลวงพ่อผึ้ง วัดวังหิน(ไสกล้วย) รุ่นแรก

1764  เหรียญหลวงพ่อทัศน์ - หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเทพมงคล รุ่นแรก

1765  เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดถ์้ำเขาแดง อ.ร่อนพิบ่ลย์ รุ่นแรก 

1766  เหรียญอาจารย์นำ วัดถ์้ำเขาแดง อ.ร่อนพิบ่ลย์ รุ่นแรก 

1767  เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดสมควร รุ่นแรก ปี 2520

1768  เหรียญหลวงพ่อสุข วัดควนเถ์ี�ยะ รุ่นแรก ปี 2516 พิมพ์ดาวกระจาย

1769  เหรียญหลวงพ่อสุข วัดควนเถ์ี�ยะ รุ่นสอง ปี 2521 "มีจาร"

1770  เหรียญหลวงพ่อดำ วัดเสมาประสิทธิ์ รุ่นแรก ปี 2547 พิมพ์นิยม

1771  เหรียญหลวงพ่อเพช้ร วัดเสมาประสิทธิ์ รุ่นแรก ปี 2509

1772  เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดรามแก้ว รุ่นแรก ปี 2512 พิมพ์นิยม

1773  เหรียญหลวงพ่อชุ้่ม - พร้อม วัดคลองแดน รุ่นแรก ปี 2517 ไม่จำกัดพิมพ์

1774  เหรียญพระคร่สุวรรณรังษี วัดควนยาว รุ่นแรก ปี 2517

1775  เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดห้วงแขยง รุ่นแรก ปี 2516

1776  เหรียญหลวงพ่อบุญมาก วัดท่าเสม็ด รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

1777  เหรียญหลวงพ่อนุ่ม วัดดอนมะปรางค์ รุ่นแรก ปี 2524

1778  เหรียญสมภาร วัดทุ่งไหม้ รุ่นแรก พิมพ์นิยม "อำตัน"

1779  เหรียญหลวงพ่อเด้ง (โอภาโส) วัดมะเฟัือง รุ่นแรก ปี 2501

1780  เหรียญหลวงพ่อช้่วง วัดโคกส่ง รุ่นแรก

1781  เหรียญหลวงพ่อเลื่อน วัดดอนผาสุก ปี2520 ไม่จำกัดบล็อค

1782  เหรียญพระแก้วมรกต วัดท่าแพ รุ่นแรก ปี 2505

1783  เหรียญอนุสาวรีย์วีรไทย (พ่อจ่าดำ) รุ่นแรก ปี 2525 พิมพ์นิยม "วงเดือน"



54 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระจังหวัดนิครศรีธรรมราช ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 5  
โต๊ะที่ี่ 50 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

1784  พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ เนื้อผงปถ์มังผสมน้ำนมควาย รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่

1785  พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ เนื้อผงปถ์มังผสมน้ำนมควาย รุ่นแรก พิมพ์เล็ก

1786  พระพิมพ์ประทานพร หลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ เนื้อผงปถ์มังผสมน้ำนมควาย รุ่นแรก

1787  พระผงของขวัญ อะระหัง หลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ ปี 2528

1788  พระปิดตา รุ่นอายุ 93 ปี หลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ ปี 2533

1789  พระกริ่ง รุ่นอายุ 93 ปี หลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ ปี 2533

1790  พระช้ัยวัฒน์ รุ่นอายุ 93 ปี หลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ ปี 2533

1791  พระกริ่งนะปัดตลอด หลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ ปี 2534 

1792  พระช้ัยวัฒน์นะปัดตลอด หลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ ปี 2534 

1793  เหรียญพระศรีศากยทศพลญาณ (พระหน้าโบสถ์์) หลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ ปี 2533

1794  เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ รุ่นแรกปี 2534 (ตอกโค๊ต ม.) 

1795  พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ รุ่นสอง ปี 2534

1796  พระพิมพ์ประทานพร หลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ รุ่นสอง ปี 2534

1797  เหรียญพระกำแพงเขย่ง หลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ ปี 2534

1798  พระร่ปหล่อหลวงพ่อมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ รุ่นแรก ปี 2535 

1799  เหรียญหลวงพ่อเนียม วัดบางไทร รุ่นแรก ปี 2522 พิมพ์นิยม

1800  พระร่ปหล่อหลวงพ่อเนียม วัดบางไทร รุ่นแรก ปี 2535

1801  พระปิดตาหลวงพ่อเนียม วัดบางไทร เนื้อผง รุ่นแรก แกะมือ ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2541

1802  พระปิดตาหลวงพ่อเนียม วัดบางไทร เนื้อผง รุ่นแรก ปั�มเครื่อง ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2541

1803  พระสังกัจจายน์ มหามงคลทัพย์ไพศาล หลวงพ่อเนียม วัดบางไทร รุ่นแรก ปี 2543 ไม่จำกัดเนื้อ

1804  เหรียญปรกใบมะขาม หลวงพ่อเนียม วัดบางไทร รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

1805  พระร่ปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน พิมพ์ห่มคลุม ปี 2510

1806  พระร่ปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน พิมพ์ห่มเฉียง ปี 2510

1807  พระปิดตาหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน พิมพ์ท้องอุ

1808  พระปิดตาหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน พิมพ์ตะพาบ

1809  พระปิดตาหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน เนื้อตะกั่ว ไม่จำกัดพิมพ์

1810  เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นสอง ปี 2519 

1811  เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน หลังพระปิดตา พิมพ์นิยม (หลังมีขีด)

1812  เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน หลังพระปิดตา พิมพ์ธรรมดา (ไม่จำกัดบล็อก)

1813  พระปิดตาพระคร่นนท์ วัดนันทาราม เนื้อว่านผสมช้ันโรง ไม่จำกัดพิมพ์ (พิจารณาความสมบ่รณ์เป็นสำคัญ)

1814  พระพุทธเนื้อช้ันโรง พระคร่นนท์ วัดนันทาราม ปี 2483 พิมพ์ข้างรัศมี 

1815  พระผงร่ปเหมือน พิมพ์สี่เหลี่ยม พระคร่นนท์ วัดนันทาราม รุ่นแรก ปี 2514

1816  เหรียญพลาสติก หลวงพ่อโอภาสี แจก อ.ปากพนัง ปี 2495 ไม่จำกัดสี

1817  พระขุนแผนอาจารย์สมนึก วัดหรงบน รุ่นแรก 

1818  เหรียญอาจารย์สมนึก วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2559 

1819  เหรียญจิ�กโก๋พ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา ปี 2513

1820  เหรียญพ่อท่านเมือง หลังพระพุทธ วัดปากบางท่าพญา พิมพ์นิยม 

1821  เหรียญพระคร่อนันต์คุณาธร วัดอัฒฑศาสนาราม (หัวป�าขล่่) รุ่นแรก ปี 2524

1822  พระผงร่ปเหมือน เนื้อว่านผสมช้ันโรง หลวงพ่อน่วม วัดหลวงคร่ หลังพระอานนท์ รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

1823  พระปิดตาเนื้อว่านผสมช้ันโรง หลวงพ่อน่วม วัดหลวงคร่ รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์
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1824  เหรียญพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่นแรก ปี 2533 

1825  พระร่ปหล่อพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่นแรก ปี 2548

1826  เหรียญพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่นสาม ปี 2545 

1827  เหรียญพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่นสี่ ปี 2547 

1828  เหรียญพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่น100ปี 2549

1829  เหรียญกลม (ไก่ช้น) พ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่น99 ปี 

1830  เหรียญกลม (นางกวัก) พ่อท่านเอื้อม ออกสำนักสงฆ์์คลองสะเดา จ.ชุ้มพร

1831  พระผงเนื้อดินผสมว่านหลวงพ่อทอง วัดช้ัยสุวรรณ(เก้าตำลึง) รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

1832  เหรียญหลวงพ่อทอง วัดช้ัยสุวรรณ(เก้าตำลึง) รุ่นสอง หลังพระพุทธ

1833  พระสมเด็จท่านห้วง วัดสระโพธิ์ รุ่นแรก เนื้อผงน้ำมัน ไม่จำกัดพิมพ์

1834  เหรียญหลวงพ่อเพิ่ม วัดพังยอม รุ่นแรก ปี 2505 เนื้ออัลปาก้า

1835  เหรียญหลวงพ่อเพิ่ม วัดพังยอม รุ่นแรก ปี 2505 เนื้อทองแดง

1836  พระร่ปหล่อโบราณหลวงพ่อเพิ่ม วัดพังยอม รุ่นแรก ปี 2505

1837  เหรียญหลวงพ่อเพิ่ม รุ่นแรก วัดสว่างอารมณ์ ปี 2509

1838  พระร่ปหล่อโบราณหลวงพ่อเพิ่ม รุ่นแรก วัดสว่างอารมณ์ ปี 2509

1839  เหรียญพ่อท่านสีสุก วัดจังห่น รุ่นแรก ปี 2519

1840  เหรียญหลวงพ่อใส วัดสระใคร รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

1841  เหรียญ 3 ส. วัดสระใคร รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

1842  เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดสำเภาเคือง รุ่นแรก ปี 2541

1843  เหรียญหลวงพ่อสุข วัดบางทองคำ รุ่นแรก 

1844  เหรียญหลวงพ่อโขน วัดป�าหวาย รุ่นแรก ปี 2521 เนื้อทองแดงรมมันป่

1845  เหรียญหลวงพ่อโขน วัดป�าหวาย รุ่นแรก ปี 2521 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

1846  เหรียญหลวงพ่อช้่วย วัดโคกกฐิน รุ่นแรก

1847  เหรียญหลวงพ่อน่วม วัดหลวงคร่ รุ่นแรก ปี 2531

1848  เหรียญหลวงพ่อสุข วัดดอนตรอ ปี 2515

1849  เหรียญหลวงพ่อขี้หน่ รุ่นแรก วัดวนาราม(ยวนแหล) ปี 2515

1850  เหรียญพระคร่สังฆ์รักษ์(บุญเลื่อน) วัดวังรีบุญเลิศ รุ่นแรก

1851  เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ รุ่นไตรมาส ปี 2521

1852  พระปิดตาหมวดมวยหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ ปี 2527 

1853  เหรียญหลวงป่�จันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ รุ่นพิเศษ ปี 2523 

1854  เหรียญหลวงป่�จันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ รุ่นสมโภช้กรุงรัตนโกสิน 200ปี 2525 

1855  เหรียญหลวงป่�จันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ รุ่นสร้างกุฏิิ ปี 2527 

1856  เหรียญหล่อหลวงป่�จันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ ปี 2528 พิมพ์สี่เหลี่ยมใหญ่ 

1857  เหรียญหลวงป่�จันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ รุ่นจัดตั้งม่ลนิธิการศึกษา ปี 2528 ไม่จำกัดพิมพ์ 

1858  เหรียญหลวงป่�จันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ หลังพญานาค ศิษย์กรมช้ลประทานสร้างถ์วาย ปี 2529 

1859  พระร่ปหล่อหลวงป่�จันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ รุ่นแรก ปี 2528 

1860  พระร่ปหล่อหลวงป่�จันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ รุ่นเหล็กหลบ ปี 2528 

1861  เหรียญหลวงป่�จันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ รุ่นอายุ ๙๐ ปี (พิมพ์ย้อนยุค 2513) ปี 2533

1862  พระพิมพ์ร่ปเหมือนหลวงป่�จันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดเนื้อ (พิจารณาความสมบ่รณ์เป็นสำคัญ)

1863  ควายธน่หลวงป่�จันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดเนื้อ (พิจารณาความสมบ่รณ์เป็นสำคัญ)
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1864  เหรียญพระคร่สุนทร วัดดินดอน รุ่นแรก 

1865  พระร่ปเหมือนปั�มพระคร่สุนทร วัดดินดอน รุ่นแรก

1866  เหรียญพระลาก วัดพัทธสีมา รุ่นแรก พิมพ์นิยม

1867  เหรียญหลวงพ่อปลัดเถ์ื่อน วัดคีรีวง รุ่นแรก ปี 2517

1868  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อปลัดเถ์ื่อน วัดคีรีวง รุ่นแรก ปี 2517

1869  เหรียญพระคร่คีรีกัณฑร์ (หมึก) วัดคีรีกันทร์ รุ่นสอง

1870  เหรียญพระพุทธ วัดป�ากิ่ว รุ่นแรก ปี 2498

1871  เหรียญพระคร่อินทคีรีสมานคุณ (เรือง) วัดบ้านนา รุ่นแรก ปี 2499 

1872  เหรียญหลวงพ่ออ่ำ วัดกำแพงถ์ม รุ่นแรก ปี 2526

1873  เหรียญหลวงพ่อกลาย วัดเขาขุนพนม รุ่นแรก พิมพ์นิยม 

1874  เหรียญพระสมุห์เกลื่อน วัดพรหมโลก รุ่นแรก ปี 2529

1875  เหรียญพระคร่บรรหารวุฒิช้ัย วัดพรหมโลก รุ่นแรก หลังจาร

1876  เหรียญพ่อท่านเอียด วัดคงคาวง รุ่นแรก ปี 2526

1877  พระร่ปเหมือนปั�มพ่อท่านเอียด วัดคงคาวง รุ่นแรก ปี 2526

1878  เหรียญหลวงพ่อเกลือน วัดสรรเสริญ(สอ) รุ่นแรก ปี 2504

1879  เหรียญอาจารย์นำ วัดท่ายายหนี รุ่นแรก 

1880  เหรียญหลวงพ่อแป้น วัดบุญนารอบ รุ่นแรก

1881  เหรียญหลวงพ่อหน่ วัดควนกอ รุ่นแรก

1882  เหรียญหลวงพ่อเกษม วัดมะม่วงตลอด รุ่นแรก 

1883  เหรียญอาจารย์หรั่ง สำนักสงฆ์์ห้วยเตง รุ่นแรก ปี 2547 (มี พ.ศ.)

1884  เหรียญอาจารย์หรั่ง สำนักสงฆ์์ห้วยเตง รุ่นแรก ปี 2547 (ไม่มี พ.ศ.)

1885  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดบ้านนา รุ่นแรก 

1886  เหรียญหลวงพ่อสอน วัดมะนาวหวาน รุ่นแรก ปี 2537

1887  เหรียญพระพุทธวิช้ิตมาร วัดมะนาวหวาน รุ่นแรก ปี 2514

1888  เหรียญหลวงพ่อหวาน วัดนางเอื้อย รุ่นแรก จ.นครศรีธรรมราช้ ปี ๒๕๑๗ 

1889  เหรียญหลวงพ่อพ่วง วัดบางค่ รุ่นแรก ปี 2521 พิมพ์นิยม

1890  เหรียญหลวงพ่อหัส วัดจันทร์ธาตุทาราม รุ่นแรก ปี 2534

1891  เหรียญหลวงพ่อไข่ วัดลำนาว รุ่นแรก ปี 2538 พิมพ์นิยม มีสายฝน

1892  เหรียญหลวงพ่อไข่ วัดลำนาว รุ่นแรก ปี 2538 พิมพ์ธรรมดา ไม่มีสายฝน

1893  เหรียญหลวงพ่อไข่ วัดลำนาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2546 

1894  เหรียญหลวงพ่อไข่ วัดลำนาว รุ่นส่งเสริมการศึกษา ปี 2538 

1895  พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงพ่อไข่ วัดลำนาว ปี 2547 

1896  เหรียญรุ่นแรก สรงน้ำ พ่อท่านวาส สิริธัมโม วัดตรงบน

1897  เหรียญรุ่นสอง ฉลองหอฉัน พ่อท่านวาส สิริธัมโม วัดตรงบน

1898  เหรียญรุ่นสาม 7 รอบ 84 ปี พ่อท่านวาส สิริธัมโม วัดตรงบน

1899  พระปิดตาไม้แกะ พ่อท่านวาส สิริธัมโม วัดตรงบน

1900  พระปิดตายันต์ยุ่งมหาลาภ พ่อท่านวาส สิริธัมโม วัดตรงบน

1901  พระกริ่งสิริธัมโม พ่อท่านวาส สิริธัมโม วัดตรงบน

1902  พระพุทธนาคปรกใบมะขาม พ่อท่านวาส สิริธัมโม วัดตรงบน

1903  แหวนพิรอด ไม่จำกัดรุ่น ตั้งแต่ปี 2560 ถ์ึงปัจจุบัน พ่อท่านวาส สิริธัมโม วัดตรงบน
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1904  เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดนาควารี (ห่ล่อง) ปี 2513

1905  เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดนาควารี (ห่ล่อง) ปี 2519

1906  เหรียญหลวงพ่อคง วัดคลองน้อย รุ่นแรก ปี 2506 พิมพ์สระโอแตก 

1907  เหรียญหลวงพ่อคง วัดคลองน้อย รุ่นสอง ปี 2510 รมดำ

1908  เหรียญหลวงพ่อคง วัดคลองน้อย รุ่นสอง ปี 2510 ผิวไฟั

1909  เหรียญอาจารย์เจิม วัดคลองน้อย รุ่นแรก ปี 2528 

1910  เหรียญหลวงพ่อขำ วัดหงแก้ว รุ่นแรก ปี 2531

1911  พระสมเด็จ กรุวัดบางจาก พิมพ์ 3 ช้ั้น

1912  พระสมเด็จ กรุวัดบางจาก ไม่จำกัดพิมพ์

1913  เหรียญหลวงพ่อสาป วัดบางฉนาก รุ่นแรก ปี 2519

1914  เหรียญพระสามป้อย วัดบางพระ รุ่นแรก ปี 2513 

1915  เหรียญหลวงพ่อขาว วัดบางใหญ่ รุ่นแรก ปี 2513

1916  เหรียญหลวงพ่อเต้ง วัดรามประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2513

1917  เหรียญหลวงพ่อนุ่ม วัดคงคาสวัสดิ์ รุ่นแรก ปี 2507

1918  เหรียญหลวงพ่อลาภ วัดแหลมตะลุมพุก หลังเจดีย์ พิมพ์นิยม ภ.ขีด 

1919  เหรียญหลวงพ่อลาภ วัดแหลมตะลุมพุก พิมพ์หลังยันต์ ปี 2525

1920  เหรียญพระอุปัช้ฌาย์รอด วัดสุขุม รุ่นแรก ปี 2512

1921  เหรียญพ่อท่านรอด วัดฝ�าพระบาท รุ่นแรก ปี 2521 พิมพ์นิยมไม่มีผด

1922  เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดหอยกัน รุ่นแรก ปี 2511

1923  เหรียญหลวงพ่อเกลื่อม วัดคงคาวดี รุ่นแรก 

1924  เหรียญหลวงพ่อล่อง วัดสุขุม รุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2511

1925  พระร่ปหล่อหลวงพ่อล่อง วัดสุขุม รุ่นแรก 

1926  เหรียญเจ้าแม่นางโดย วัดเกาะนางโดย รุ่นแรก 

1927  เหรียญหลวงพ่อจำเริญ วัดปากเนตร รุ่นแรก 

1928  เหรียญกลม (จิ�กโก๋) หลวงพ่อรุ่น วัดปากนคร (อายุ ๘๐ ปี) 

1929  เหรียญกลม หลวงพ่อรุ่น วัดปากนคร (อายุครบ ๖ รอบ) รุ่นแรก ปี 2541

1930  พระผงพรายสมุทร ลพ.อช้ิโต พิมพ์พระปิดตา บล็อกยันต์ อุกลับ

1931  พระผงพรายสมุทร ลพ.อช้ิโต พิมพ์พระปิดตา บล็อกเข่าเกิน , บล็อกเข่าขีด

1932  พระผงพรายสมุทร ลพ.อช้ิโต พิมพ์พระปิดตา เนื้อท่โทน

1933  พระผงพรายสมุทร ลพ.อช้ิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ หลังยันต์ ฤ ฤา บล็อกโพธิ์แตก , บล็อกโพธิ์จุด

1934  พระผงพรายสมุทร ลพ.อช้ิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ หลังยันต์ ฤ ฤา บล็อกโพธิ์สั้น หน้าใหญ่ , หน้าเล็ก

1935  พระผงพรายสมุทร ลพ.อช้ิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ หลังยันต์ ฤ ฤา บล็อกโพธิ์สั้น , บล็อกโพธิ์ยาว

1936  พระผงพรายสมุทร ลพ.อช้ิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์จุด , แขนจุด , แขนขีด

1937  พระผงพรายสมุทร ลพ.อช้ิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์สองแถ์ว , บล็อกโพธิ์เกลียว ทรงเครื่อง

1938  พระผงพรายสมุทร ลพ.อช้ิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์ยาว บล็อกโพธิ์เฉียง บล็อกโพธิ์แถ์วเดียว

1939  พระผงพรายสมุทร ลพ.อช้ิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์ต่ำ , บล็อกโพธิ์เต็ม

1940  พระผงพรายสมุทร ลพ.อช้ิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์กลาง บล็อกโพธิ์สองแถ์ว , บล็อกโพธิ์แหวกสมุทร 

1941  พระผงพรายสมุทร ลพ.อช้ิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์กลาง ไม่จำกัดบล็อก

1942  พระผงพรายสมุทร ลพ.อช้ิโต พระบ่ช้าประจำวัน (ไม่จำกัดวัน)

1943  เหรียญหลวงพ่อเจิม อช้ิโต วัดหอยราก รุ่นแรก เนื้อทองแดงชุ้บทองลงยา
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พระจังหวัดนิครศรีธรรมราช ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 9  
โต๊ะที่ี่ 54 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

1944  เหรียญพระคร่วิสุทธิจารี (พ่อท่านกล่ำ) เนื้ออัลปาก้า ครบ ๗ รอบ ๙ ช้าย รุ่นแรก ปี 2519

1945  เหรียญพระคร่วิสุทธิจารี (พ่อท่านกล่ำ) เนื้อทองแดง ครบ ๗ รอบ ๙ ช้าย รุ่นแรก ปี 2519

1946  พระปิดตา พังพระกาฬ พ่อท่านกล่ำ วัดศาลาบางป่ เนื้อโลหะผสม รุ่นแรก ปี 2528

1947  พระปิดตา หลังเต่า พ่อท่านกล่ำ วัดศาลาบางป่ เนื้อผงผสมกาฝาก (สีน้ำตาล) ปี 2528

1948  พระปิดตา พังพระกาฬ พ่อท่านกล่ำ เนื้อผง (สีขาว) ปี 2528

1949  เหรียญที่ระลึก สร้างอุโบสถ์พ่อท่านกล่ำ วัดศาลาบางป่ รุ่นสอง ปี 2529

1950  พระผงซุ้มเรือนแก้ว พ่อท่านกล่ำ วัดศาลาบางป่ หลังลายเซ็น ปี 2529

1951  พระผงสมเด็จ พ่อท่านกล่ำ วัดศาลาบางป่ หลังลายเซ็น ปี 2529

1952  เหรียญที่ระลึก ฉลองครบ ๘ รอบ พ่อท่านกล่ำ วัดศาลาบางป่ รุ่นสาม ปี 2530

1953  พระผงหยดน้ำ พ่อท่านกล่ำ วัดศาลาบางป่ ที่ระลึกฉลอง ๘ รอบ ปี 2530

1954  พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พ่อท่านกล่ำ วัดศาลาบางป่ พิมพ์พระรอด หน้า 24

1955  พระร่ปหล่อลอยองค์ พ่อท่านกล่ำ วัดศาลาบางป่ รุ่นแรก ปี 2533

1956  พระหลวงพ่อทวด พ่อท่านกล่ำ วัดศาลาบางป่ เนื้อว่าน รุ่นแรก ปี 2534

1957  พระหลวงพ่อทวดหลังเตารีด พ่อท่านกล่ำ รุ่นยกช้่อฟั้าพระอุโบสถ์ ปี 2535 (โค๊ตศาลา)ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ

1958  เหรียญพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่นแรก ปี 2525 พิมพ์นิยม ไม่มีผด

1959  เหรียญพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่นแรก ปี 2525 พิมพ์มีผด

1960  พระร่ปหล่อพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่น6 รอบ ปี 2537 ไม่จำกัดเนื้อ

1961  เหรียญพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่น72ปี ไม่จำกัดเนื้อ

1962  พระร่ปเหมือนปั�มพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่น72ปี ไม่จำกัดเนื้อ

1963  เหรียญพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่นเจริญพร88 ปี 2552 ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ

1964  เหรียญเสมาฝังล่กนิมิตรพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม ปี 2548

1965  พระผงร่ปเหมือนซุ้มประต่ พ่อท่านนวล วัดไสหร้า ปี 2537

1966  เหรียญเสมาหลวงพ่อแดง วัดภ่เขาหลัก รุ่น2 ปี 2509

1967  เหรียญสองหน้าหลวงพ่อแดง วัดภ่เขาหลัก 7 รอบ (แดง-นาค) ปี 2513

1968  เหรียญต่้ไปรษณีย์ หลวงพ่อแดง วัดภ่เขาหลัก (วัดท่ายาง) ปี 2505

1969  เหรียญพระคร่อานนท์สิกขกิจ วัดภ่เขาหลัก ปี 2513

1970  เหรียญหลวงพ่อนารถ์ วัดควนสระบัว รุ่นแรก ปี 2540 

1971  เหรียญเสมาหลวงพ่อช้ื่น วัดใหม่ รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์ (พิจารณาความสวยเป็นสำคัญ)

1972  เหรียญหลวงพ่อกลาย วัดหาดส่ง ปี 2519 เนื้อทองคำ + เงิน

1973  เหรียญหลวงพ่อกลาย วัดหาดส่ง ปี 2519 เนื้อนวะโลหะ + ทองแดง

1974  พระร่ปหล่อหลวงพ่อกลาย วัดหาดส่ง รุ่นแรก ปี 2520 

1975  พระหล่อโบราณพระคร่ธำรงวุฒิช้ัย (หลวงพ่อยุ้ง) วัดกะเปียด รุ่นแรก ปี 2509

1976  เหรียญเสมาพระคร่ธำรงวุฒิช้ัย (หลวงพ่อยุ้ง) วัดกะเปียด รุ่นแรก 

1977  เหรียญพระอุปัช้ฌาย์ทอง วัดทองทำนุ (หน้าเขา) รุ่นแรก ปี 2507

1978  เหรียญหลวงพ่อพลอย วัดห้วยโก รุ่นแรก ปี 2512 พิมพ์นิยม

1979  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อพลอย วัดห้วยโก รุ่นแรก ปี 2512

1980  เหรียญพ่อท่านเจ้าฟั้าเพช้ร หลังพ่อท่านคล้าย วัดโบราณาราม ปี 2521 พิมพ์นิยม 

1981  เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดนาเขลียง รุ่น4 ปี 2506

1982  เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดนาเขลียง รุ่นพิเศษ ปี 2521 

1983  เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดนาเขลียง รุ่น5 (ฟั้าผ่า) ปี 2535 
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พระจังหวัดนิครศรีธรรมราช ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 10  
โต๊ะที่ี่ 55 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

1984  เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก บล็อกมีผด (หัวขีด)

1985  เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่น2 พิมพ์นิยม ปี 2518

1986  เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่น3 สรงน้ำ (พิมพ์พระอาจารย์แก่ง) ปี 2520 

1987  เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่น4 ไตรมาส ปี 2521 ไม่จำกัดเนื้อ

1988  พระปรกโพธิ์ท่าเรือ พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ ไม่จำกัดเนื้อ

1989  พระนาคปรกนางตรา พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อแร่ผสมเงินยวง

1990  พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อแร่ผสมเงินยวง พิมพ์ 1 อุ

1991  พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อแร่ผสมเงินยวง พิมพ์ 3 อุ

1992  พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อแร่ผสมเงินยวง (ไม่จำกัดอุ)

1993  พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อโลหะผสม (ไม่จำกัดอุ)

1994  พระร่ปเหมือนปั�มลอยองค์ พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก

1995  พระสมเด็จพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก ปี 2518 ไม่จำกัดพิมพ์

1996  เหรียญสมเด็จ หลังร่ปเหมือนอาจารย์แก่น เนื้อเงิน + เนื้อนวโลหะ ปี 2525

1997  เหรียญสมเด็จ หลังร่ปเหมือนอาจารย์แก่น เนื้อทองฝาบาตร ปี 2525

1998  พระสมเด็จยันต์ล้อม พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ (ฝังตะกรุดเงิน) ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2525

1999  พระสมเด็จยันต์ล้อม พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ (ไม่ฝังตะกรุด) ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2525

2000  พระสมเด็จยันต์ล้อม พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก (ฝังตะกรุดเงิน) ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2525

2001  พระสมเด็จยันต์ล้อม พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก (ไม่ฝังตะกรุด) ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2525

2002  พระขุนแผน พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ (ฝังตะกรุดเงิน) ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2525

2003  พระขุนแผน พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ (ไม่ฝังตะกรุด) ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2525

2004  พระขุนแผน พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก (ฝังตะกรุดเงิน) ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2525

2005  พระขุนแผน พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก (ไม่ฝังตะกรุด) ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2525

2006  พระร่ปหล่อลอยองค์พระสังกัจจายน์ พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2525

2007  พระปิดตานั่งบัวลอยองค์ พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2525

2008  เหรียญสี่เหลี่ยม (นอโม) พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ ปี 2528

2009  ร่ปถ์่ายเก่า หลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ ไม่จำกัดขนาด

2010  เหรียญป่�เจ้าสมิงคา รุ่นแรก ปี 2513 

2011  เหรียญพระคร่อุดม ศิลราจารย์ (เย็น) วัดโคกสะท้อน รุ่นแรก (ห่มคลุม) ปี 2498

2012  เหรียญหลวงพ่อโตศาลเจ้าซำปอกงทุ่งสง ล.พ.คล้ายปลุกเสกพิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

2013  เหรียญหลวงพ่อโตศาลเจ้าซำปอกงทุ่งสง ล.พ.คล้ายปลุกเสก พิมพ์หยดน้ำ ทองแดงรมดำ ปี 2508

2014  เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดธรรมเผด็จ รุ่นแรก ปี 2520

2015  เหรียญหลวงพ่อเดช้ วัดวังขรี รุ่นแรก ปี 2515

2016  เหรียญหลวงพ่อมด วัดคงคาเจริญ (จอด) รุ่นแรก ปี 2521

2017  เหรียญกลมหลวงพ่อช้่วง วัดลุมพินี รุ่นแรก ปี 2531

2018  เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดกะโสมเหนือ รุ่นแรก 

2019  พระสมเด็จ วัดท่าแพ รุ่นแรก อ.ทุ่งสง ปี 2509

2020  พระสมเด็จหลวงพ่อปี� วัดทุ่งส้าน รุ่นแรก ปี 2518 ไม่จำกัดเนื้อ

2021  พระแก่ วัดก้างปลา รุ่นแรก ปี 2525

2022  พระหลวงพ่อทวด เนื้อตะป่สังฆ์วานร วัดพระบรมธาตุฯ ปี 2539

2023  พระพุทธช้ินราช้ปรกโพธิ์ เนื้อตะป่สังฆ์วานร วัดพระบรมธาตุฯ ปี 2539



60 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระจังหวัดนิครศรีธรรมราช ที่ั่วไป ช่ดที่ี่ 11  
โต๊ะที่ี่ 56 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

2024  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง นั่งเต็มองค์ รุ่นแรก พิมพ์ "อุ"กลม ปี 2510

2025  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง นั่งเต็มองค์ รุ่นแรก พิมพ์ "อุ"เหลี่ยม ปี 2510

2026  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นโกหว่า เนื้อทองคำ เนื้อเงิน ปี 2520

2027  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นโกหว่า เนื้อโลหะผสม ปี 2520

2028  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นท่ลเกล้า เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะ ปี 2520

2029  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นท่ลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2520 ตอกโค๊ดใต้องค์พระ

2030  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น"ภปร" เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ ปี 2521

2031  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น"ภปร" พิมพ์ 2 จุด เนื้อโลหะผสม ปี 2521

2032  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น"ภปร" พิมพ์สายฝน เนื้อโลหะผสม ปี 2521

2033  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น"ภปร" พิมพ์ช้ฏิาขีด เนื้อโลหะผสม ปี 2521

2034  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น"ภปร" พิมพ์ "ด" ขีด เนื้อโลหะผสม ปี 2521

2035  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น"ภปร" พิมพ์ 25 ขีด เนื้อโลหะผสม ปี 2521

2036  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น"ภปร" พิมพ์ช้ฏิาแตก เนื้อโลหะผสม ปี 2521

2037  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น"ภปร" ไม่จำกัดพิมพ์ เนื้อโลหะผสม ปี 2521

2038  พระปรกใบมะขาม หลวงพ่อพ่อคลิ้ง รุ่นแรก ปี 2521 ไม่จำกัดบล็อก

2039  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นศิษย์ช้ลประทานสร้าง ปี 2523

2040  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นอายุครบ 100 ปี ปี 2528

2041  พระร่ปหล่อหลวงพ่อคลิ้ง วัดถ์ลุงทอง รุ่นแรก

2042  พระร่ปหล่อหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นอายุครบ 100 ปี ปี 2528

2043  พระร่ปหล่อหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นอายุครบ 102 ปี ปี 2528

2044  พระปิดตาราเมศวร์ หลวงพ่อคลิ้ง พิมพ์ใหญ่ ปี 2523

2045  พระปิดตาราเมศวร์ หลวงพ่อคลิ้ง พิมพ์เล็ก ปี 2523

2046  พระสังกัจจายน์ 8 รอบ หลวงพ่อคลิ้ง ปี 2523

2047  พระปิดตาหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นแรก เนื้อผงธ่ปกรรมฐาน

2048  พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อคลิ้ง ปี 2521

2049  พระปิดตาหลวงพ่อคลิ้ง พิมพ์เม็ดกระดุม เนื้อว่านสบ่่เลือด ปี 2523

2050  พระปิดตามหาจักรี ตอกดอกจัน ปี 2525

2051  พระปิดตาหลวงพ่อคลิ้ง พิมพ์ปางซ่อนหา เนื้อว่าน ปี 2528

2052  ร่ปหล่อพระปรกลอยองค์ (ปรกนิ้ว) หลวงพ่อคลิ้ง รุ่นหลัง "ภปร" ปี 2530

2053  พระปรกใบมะขาม หลวงพ่อคลิ้ง รุ่นหลัง "ภปร" ปี 2530

2054  พระบ่ช้าพระพุทธสิหิงค์ วัดพระบรมธาตุฯ รุ่นแรก ปี 2517 ไม่จำกัดขนาด

2055  พระบ่ช้าหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2519

2056  พระบ่ช้าพระคร่นนท์ วัดนันทาราม รุ่นแรก

2057  พระบ่ช้าหลวงพ่อเพิ่ม วัดหนองหม้อ รุ่นแรก ปี 2528

2058  พระบ่ช้าหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟัื�อ รุ่นแรก ปี 2528

2059  พระบ่ช้าหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2526

2060  พระบ่ช้าพ่อท่านมุ่ย วัดป�าระกำเหนือ รุ่นแรก

2061  พระบ่ช้าพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่นแรก

2062  พระบ่ช้าพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

2063  พระบ่ช้าพ่อท่านหีต วัดเผียน รุ่นแรก



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช61 

พระพ่อที่่านิคล้าย วัดสวนิขันิ ยอดนิิยม ช่ดที่ี่ 1  
โต๊ะที่ี่ 57 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (38 รายการ)  

2064  เหรียญร่ปไข่ รุ่นแรก พิมพ์สองขอบ (พิมพ์นิยม) วัดสวนขัน ปี 2498

2065  เหรียญร่ปไข่ รุ่นแรก พิมพ์ขอบเดียว วันสวนขัน ปี 2498

2066  เหรียญร่ปไข่ รุ่นแรก พิมพ์ไฝแตก วัดสวนขัน ปี 2499 (ไม่จำกัดบล็อก)

2067  เหรียญพระลีลา 25 พุทธศตวรรษ หลังหลวงพ่อคล้าย ปี 2500

2068  เหรียญร่ปไข่ไหว้ข้าง มีสายสิญจน์ (พิมพ์นิยม) วัดหินง่ จ.สุราษฎิร์ธานี ปี 2498

2069  เหรียญร่ปไข่ไหว้ข้าง มีสายสิญจน์ วัดสว่างอารมณ์ จ.ภ่เก็ต ปี 2501

2070  เหรียญร่ปไข่ไหว้ข้าง มีสายสิญจน์ วัดวังตะวันออก ปี 2502

2071  เหรียญร่ปไข่ไหว้ข้าง พิมพ์หลังยันต์หลวงพ่อแดง วัดภ่เขาหลัก

2072  เหรียญไหว้ข้างพุ่มข้าวบิณฑ์ หลังยันต์หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2499

2073  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ นั่งเต็มองค์ หลังพระพุทธร่ปทองคำ วัดไตรมิตร ปี 2499

2074  เหรียญเสมาหันข้าง พิมพ์ศ่นย์รี หยักเดียว (พิมพ์นิยม) วัดสวนขัน ปี 2500

2075  เหรียญร่ปไข่ พิมพ์เกลียวเช้ือก หลังยันต์ห้า แจกปีนัง ปี 2501

2076  เหรียญกลม พิมพ์เกลียวเช้ือก หลังยันต์ใบพัด แจกปีนัง ปี 2501

2077  เหรียญร่ปไข่เต็มองค์ รุ่นพัดยศ หลัง อิ สะ วา สุ วัดสุทัศน์ 

2078  เหรียญร่ปไข่นั่งเต็มองค์ รุ่นพัดยศ หลังยันต์ห้า วัดสุทัศน์

2079  เหรียญร่ปไข่ พิมพ์คอเหลี่ยม วัดจันดี (ทุ่งปอน) ปี 2502

2080  เหรียญร่ปไข่ พิมพ์คอโค้ง วัดจันดี (พิมพ์นิยม ไม่มีผด) ปี 2502

2081  เหรียญร่ปไข่ พิมพ์แจกแม่ครัว วัดสวนขัน (พิมพ์นิยม ไม่มีผด) ปี 2502

2082  เหรียญร่ปไข่ วัดสามัคยาราม ปี 2503 (หลังยันต์แปด)

2083  เหรียญร่ปไข่ วัดสามัคยาราม ปี 2503 (หลังยันต์เฑาะว์)

2084  เหรียญร่ปไข่ วัดสามัคยาราม ปี 2503 (หลังยันต์ห้า)

2085  เหรียญร่ปไข่ รุ่นสร้างสะพานคลองมิน วัดสวนขัน ปี 2504 (ไม่จำกัดบล็อก)

2086  เหรียญร่ปไข่ พิมพ์หน้าหนุ่ม วัดสวนขัน (พิมพ์นิยม ไม่มีผด) ปี 2504

2087  เหรียญร่ปไข่ นั่งเต็มองค์ หลังยันต์แปด (พิมพ์ระบุ ปี) วันสวนขัน ปี 2506

2088  เหรียญร่ปไข่ นั่งเต็มองค์ หลังยันต์แปด (พิมพ์ไม่ระบุ ปี) วันสวนขัน

2089  เหรียญใบโพธ์เล็ก ค.ช้ิดห่ วัดวังตะวันออก ปี 2502 (พิมพ์นิยม หลังไม่มีเช้ิง)

2090  เหรียญใบโพธ์เล็ก ค.ช้ิดห่ วัดวังตะวันออก ปี 2502 (พิมพ์ หลังมีเช้ิง)

2091  เหรียญใบโพธิ์เล็ก พิมพ์ ค.ห่าง (นิยม)ไม่มีผด ปี 2505

2092  เหรียญใบโพธิ์เล็ก รุ่นพิเศษ ปี 2505

2093  เหรียญใบโพธิ์เล็ก ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2505

2094  เหรียญกลมใหญ่ หลังเจดีย์ บล็อกวงเดือน วัดธาตุน้อย ปี 2505

2095  เหรียญกลมใหญ่ หลังเจดีย์ บล็อกสายฝน วัดธาตุน้อย ปี 2505

2096  เหรียญกลมเล็ก หลังเจดีย์ บล็อกปากเม้ม วัดธาตุน้อย ปี 2505

2097  เหรียญร่ปไข่ครึ่งองค์ หลังเจดีย์ วัดธาตุน้อย ปี 2505

2098  เหรียญไหว้ข้างพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดโคกเมรุ ปี 2506 (พิมพ์นิยม กระถ์างธ่ปมีเม็ดทราย)

2099  เหรียญไหว้ข้างพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดโคกเมรุ ปี 2506 (กระถ์างธ่ปไม่มีเม็ดทราย)

2100  เหรียญเสมาหลังพระประจำวัน วัดหน้าพระธาตุ ปี 2504 เนื้อทองแดง ไม่จำกัดพิมพ์

2101  เหรียญเสมาหลังพระประจำวัน วัดหน้าพระธาตุ ปี 2504 เนื้ออัลปาก้า ไม่จำกัดพิมพ์
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พระพ่อที่่านิคล้าย วัดสวนิขันิ ยอดนิิยม ช่ดที่ี่ 2  
โต๊ะที่ี่ 58 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (38 รายการ)  

2102  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ หลังพระปิดตา ปืนไขว้ วัดชุ้มพรรังสรรค์ ปี 2506 (บล็อกไม่มีผด)

2103  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ หลังพระปิดตา ปืนไขว้ วัดชุ้มพรรังสรรค์ ปี 2506 (บล็อกมีผด)

2104  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อทวด - หลวงพ่อคล้าย ปี 2505 แจกเบตง

2105  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อทวด - หลวงพ่อคล้าย ปี 2508 วัดหน้าพระธาตุ

2106  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อพัฒน์ - หลวงพ่อคล้าย ปี 2508 

2107  เหรียญร่ปไข่ ครึ่งองค์ รุ่นม่ลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ�ง ปี 2505

2108  เหรียญร่ปไข่ครึ่งองค์ หลวงพ่อคล้าย หลังหลวงพ่อเฟัื่อง ปี 2505

2109  พระร่ปหล่อโบราณ ก้นอุ (พิมพ์นิยม) วัดกร่ด ปี 2507

2110  พระร่ปหล่อโบราณ ก้นอุ (พิมพ์ อุ ขวาง) วัดกร่ด

2111  พระร่ปหล่อหลวงพ่อคล้าย พิมพ์ไม่มีไม้โท (คลาย) วัดสวนขัน

2112  พระร่ปเหมือนปั�ม วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 พิมพ์ใหญ่ (ไม่จำกัดบล็อก)

2113  พระร่ปเหมือนปั�ม วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 พิมพ์เล็ก (บล็อกนิยม จม่กช้มพ่่)

2114  พระร่ปเหมือนปั�ม วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 พิมพ์เล็ก (บล็อกธรรมดา)

2115  พระร่ปหล่อโบราณ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 ไม่จำกัดพิมพ์

2116  พระร่ปหล่อ หลังค่้ วัดจันดี (ทุ่งปอน) ไม่จำกัดพิมพ์

2117  พระร่ปหล่อ หล่อเล็ก วัดสวนขัน ปี 2505

2118  พระร่ปหล่อโบราณ หลังตรง ปี 2508

2119  พระร่ปหล่อโบราณ วัดปากจัง ปี 2512

2120  เหรียญร่ปหัวใจ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 บล็อก "ร" เล็ก พิมพ์นิยม

2121  เหรียญร่ปหัวใจ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 บล็อก "ร" ใหญ่

2122  เหรียญกลมกลาง หลังเจดีย์ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 บล็อกห่จุด

2123  เหรียญกลมกลาง หลังเจดีย์ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 บล็อกห่ขีด

2124  เหรียญกลมกลาง หลังเจดีย์ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 บล็อกหลาง

2125  เหรียญกลมกลาง หลังเจดีย์ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 ไม่จำกัดพิมพ์

2126  เหรียญร่ปไข่ครึ่งองค์ หลังพระบรมธาตุ พิมพ์สังฆ์าฏิิมียันต์ วัดหน้าพระธาตุ ปี 2506

2127  เหรียญร่ปไข่ครึ่งองค์ หลังพระบรมธาตุ พิมพ์สังฆ์าฏิิไม่มียันต์ วัดหน้าพระธาตุ ปี 2509

2128  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อคล้าย หลังหลวงพ่อเย็น วัดโคกสะท้อน ปี 2507

2129  เหรียญกลมครึ่งองค์ หลังพระพุทธสิหิงค์ วัดหน้าพระธาตุ

2130  เหรียญร่ปไหว้ข้าง พิมพ์ 11 นิ้ว วัดคีรีกันทร์ ปี 2510 พิมพ์ยันต์ใหญ่

2131  เหรียญร่ปไหว้ข้าง พิมพ์ 11 นิ้ว วัดคีรีกันทร์ ปี 2510 พิมพ์ยันต์เล็ก

2132  เหรียญร่ปไข่ นั่งเต็มองค์ วัดเสมาเมือง

2133  เหรียญใบโพธิ์ใหญ่ น้ำตกพลิ้ว วัดมังกรบุษผาราม จ.จันทบุรี

2134  เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดพลับพลาช้ัย ปี 2513 เนื้อทองฝาบาตร

2135  เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดพลับพลาช้ัย ปี 2513 เนื้อทองแดงรมดำ

2136  เหรียญเสมาหันข้าง พิมพ์ศ่นย์รี หยักเดียว วัดสวนขัน ปี 2500 บล็อกแตก

2137  เหรียญเสมาหันข้าง พิมพ์ศ่นย์รี สองหยัก วัดสวนขัน ปี 2500 

2138  เหรียญเสมาหันข้าง พิมพ์ศ่นย์กลม วัดสามัคคีนุก่ล ไม่จำกัดบล็อก

2139  เหรียญร่ปไข่ รุ่นผ่้ว่าสันต์ฯ ปี 2506



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช63 

พระพ่อที่่านิคล้าย วัดสวนิขันิ ยอดนิิยม ช่ดที่ี่ 3  
โต๊ะที่ี่ 59 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (38 รายการ)  

2140  เหรียญร่ปไข่ พิมพ์คอโค้ง วัดจันดี บล็อกมีผด

2141  เหรียญร่ปไข่ พิมพ์คอโค้ง วัดจันดี บล็อกวงเดือนห่ขีด

2142  เหรียญร่ปไข่ พิมพ์แจกแม่ครัว วัดสวนขัน บล็อกมีผด

2143  เหรียญร่ปไข่ พิมพ์หน้าหนุ่ม วัดสวนขัน บล็อกมีผด

2144  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อคล้าย หลังสมเด็จโต ปี 2510

2145  พระสมเด็จ วัดโพธิ์นิมิตร เนื้อผงเกสร ปี 2498

2146  พระสมเด็จ ฝังตะกรุด 2 ดอก ออกวัดระฆ์ัง ปี 2512

2147  พระสมเด็จ ฝังตะกรุด 3 ดอก ออกวัดระฆ์ัง ปี 2512

2148  พระเนื้อดินผสมผง (ทาทอง) วัดปากจัง ปี 2498

2149  พระเนื้อผงผสมว่าน (ซุ้มกอ) วัดชุ้มพรรังสรรค์ ปี 2506

2150  พระร่ปเหมือน เนื้อว่านผสมช้านหมาก หลัง มะ อะ อุ ปี 2500

2151  พระร่ปเหมือน เนื้อว่านผสมช้านหมาก หลังเจดีย์ วัดพระธาตุน้อย พิมพ์ใหญ่ ปี 2505

2152  พระร่ปเหมือน เนื้อว่านผสมช้านหมาก หลังเจดีย์ วัดพระธาตุน้อย พิมพ์เล็ก ปี 2505

2153  พระร่ปเหมือน เนื้อว่านผสมช้านหมาก หลัง สข. 1 วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่

2154  พระร่ปเหมือน เนื้อว่านผสมช้านหมาก หลัง สข. 1 วัดสวนขัน พิมพ์กลาง

2155  พระร่ปเหมือน เนื้อว่านผสมช้านหมาก หลัง สข. 1 วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก

2156  พระร่ปเหมือน เนื้อว่านผสมช้านหมาก พิมพ์ห่มคลุม วัดวังตะวันออก ปี 2502

2157  พระร่ปเหมือน เนื้อว่านผสมช้านหมาก พิมพ์ไหว้ข้าง วัดวังตะวันออก ปี 2502

2158  พระร่ปเหมือน เนื้อว่านผสมช้านหมาก พิมพ์มือจับเข่า วัดวังตะวันออก ปี 2502

2159  พระร่ปเหมือนเนื้อว่านผสมช้านหมากคลุกรัก พิมพ์สมาธิ หลังเสมา วัดวังตะวันออก ปี 2502

2160  พระนางพญา เนื้อว่านผสมช้านหมาก วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่

2161  พระนางพญา เนื้อว่านผสมช้านหมาก วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก

2162  นางกวัก เนื้อว่านผสมช้านหมาก วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่

2163  นางกวัก เนื้อว่านผสมช้านหมาก วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก

2164  พระประจำวัน เนื้อว่านผสมช้านหมาก วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่

2165  พระประจำวัน เนื้อว่านผสมช้านหมาก วัดสวนขัน พิมพ์กลาง

2166  พระประจำวัน เนื้อว่านผสมช้านหมาก วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก

2167  พระร่ปเหมือน นั่งเต็มองค์ เนื้อผง นะ ช้า ลิ ติ ปี 2506 วัดอรุณ พิมพ์ใหญ่

2168  พระร่ปเหมือน นั่งเต็มองค์ เนื้อผง นะ ช้า ลิ ติ ปี 2506 วัดอรุณ พิมพ์เล็ก

2169  พระผงร่ปเหมือน รุ่นสร้างพระอุโบสถ์ วัดมะเฟัือง ปี 2511

2170  พระเนื้อผงน้ำมัน หลวงพ่อคล้าย หลังยันต์ 3 แถ์ว ไม่จำกัดพิมพ์

2171  เจ้าแม่กวนอิม เนื้อผง ปี 2494

2172  พระกริ่ง ร่ปเหมือนพ่อท่านคล้าย พิมพ์ไหว้ข้าง นิยม (สายสิญจน์) วัดโคกเมรุ

2173  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อคล้าย รุ่นเสาร์5 ปี 2512

2174  ขนมโค พ่อท่านคล้าย

2175  ล่กอมผสมช้านหมาก พ่อท่านคล้าย

2176  แหวนรุ่นแรก ปี 2500 เนื้อทองแดง

2177  แหวนรุ่นแรก ปี 2500 เนื้ออัลปาก้า
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2178  พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมใหญ่ เนื้อขาว ปี 2530

2179  พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมใหญ่ เนื้อขาว ไม่จำกัดปัด ปี 2530

2180  พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมเล็ก เนื้อขาว ปี 2530

2181  พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมเล็ก เนื้อขาว ไม่จำกัดปัด ปี 2530

2182  พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมใหญ่ เนื้อไม้ ปี 2530

2183  พระผงสุริยันจันทราแว่นกลมเล็ก เนื้อไม้ ปี 2530

2184  พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อปี 2530

2185  พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมเล็ก ไม่จำกัดเนื้อปี 2530

2186  พระพุทธสิหิงค์ เนื้อดำ ปี 2530

2187  พระพุทธสิหิงค์ เนื้อแดง ปี 2530

2188  พระพุทธสิหิงค์ เนื้อขาว ปี 2530

2189  พระพุทธสิหิงค์ เนื้อไม้ ปี 2530

2190  พระพุทธสิหิงค์ เนื้อนำฤกษ์ ปี 2530

2191  พุทธสิหิงค์ ไม่จำกัดเนื้อปี 2530

2192  เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง กรรมการ(ฉ.หลังเฮง) ไม่จำกัดเนื้อปี 2530

2193  เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง ( บล็อกเฮง ) ปี 2530

2194  เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง (บล็อก จ จิ) ปี 2530

2195  เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง (บล็อกธรรมดา) ไม่จำกัดเนื้อปี 2530

2196  ผ้ายันต์เสาเล็ก ไม่จำกัดสี ปี 2530

2197  ผ้ายันต์จันทรภาณุ ผืนเล็ก ปี 2528

2198  เหรียญแสตมป์มีห่ บล็อกยันต์กลับ ปี 2530

2199  เหรียญแสตมป์มีห่ บล็อกธรรมดา ปี 2530

2200  เหรียญปิดตาพังพระกาฬ บล็อกทองคำ ไม่จำกัดเนื้อปี 2532

2201  เหรียญปิดตาพังพระกาฬ บล็อคเครายาว ไม่จำกัดเนื้อปี 2532

2202  เหรียญปิดตาพังพระกาฬ พรายเงิน (มีลาย) ไม่จำกัดบล็อก ปี 2532

2203  เหรียญปิดตาพังพระกาฬ บล็อกเคราสั้น ไม่จำกัดเนื้อปี 2532

2204  พระร่ปหล่อปิดตา (ง่เก็งกอง) ปี 2532

2205  เหรียญปรก บล็อกทองคำ ไม่จำกัดเนื้อปี 2532

2206  เหรียญปรก บล็อกมุมขีด ไม่จำกัดเนื้อปี 2532

2207  เหรียญปรก เนื้อทองแดง ไม่จำกัดบล็อค

2208  พระเนื้อผง ปรก ปี 2532

2209  พระร่ปหล่อปรกลอยองค์ ไม่จำกัดเนื้อปี 2532

2210  พระร่ปหล่อปรกลอยองค์ เนื้อทองผสม ปี 2532

2211  เหรียญนักษัตรนามปี รุ่นแรก บล็อกทองคำ ไม่จำกัดเนื้อไม่จำกัดพิมพ์

2212  เหรียญนักษัตรนามปี รุ่นแรก บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง

2213  เหรียญนักษัตรนามปี รุ่นแรก บล็อก5ขีด ไม่จำกัดพิมพ์

2214  พระลอยองค์ปิดตา เกาะเภตรา พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2543

2215  พระลอยองค์ปิดตา เกาะเภตรา พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2543

2216  พระปรกใบมะขาม เปิดศาลหลักเมือง ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2543

2217  พระปรกใบมะขาม เปิดศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2543
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2218  พระผงว่าน แว่นกลม รุ่นบ่รณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อดำ

2219  พระผงว่าน แว่นกลมรุ่นบ่รณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อแดง

2220  พระผงว่านรุ่นบ่รณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อขาว

2221  พระผงว่านดินเผา รุ่นบ่รณะเจดีย์ราย ปี 2545 เคลือบเขียว

2222  พระผงว่าน ดินเผา รุ่นบ่รณะเจดีย์ราย ปี 2545 เคลือบน้ำเงิน

2223  พระผงว่าน ดินเผา รุ่นบ่รณะเจดีย์ราย ปี 2545 เคลือบเหลือง

2224  เหรียญ รุ่นบ่รณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อทองคำ ไม่จำกัดพิมพ์

2225  เหรียญรุ่นบ่รณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อเงิน ไม่จำกัดพิมพ์

2226  เหรียญรุ่นบ่รณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อนวะ โลหะ ไม่จำกัดพิมพ์

2227  เหรียญรุ่นบ่รณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อทองแดง ไม่จำกัดพิมพ์

2228  พระร่ปหล่อลอยองค์ รุ่นบ่รณะเจดีย์ราย ปี 2545 ไม่จำกัดเนื้อไม่จำกัดพิมพ์

2229  พระผงว่าน รุ่นบ่รณะเจดีย์ราย 2545 กรรมการกดมือ ไม่จำกัดเนื้อไม่จำกัดพิมพ์

2230  พระผงว่านแว่นกลม รุ่นวังโบราณ ปี 2546 ไม่จำกัดเนื้อ

2231  พระผงว่าน ดินเผา รุ่นวังโบราณ ปี 2546 ไม่จำกัดเคลือบ

2232  เหรียญรุ่นวังโบราณปี 2546 ไม่จำกัดไม่เนื้อจำกัดพิมพ์

2233  พระผงว่าน แว่นกลมปิดตาพังพระกาฬ วัดมะม่วงขาว ปี 2546 ไม่จำกัดเนื้อ

2234  พระผงว่านดินเผา ปิดตาพังพระกาฬ วัดมะม่วงขาวปี 2546 ไม่จำกัดเคลือบ

2235  พระร่ปหล่อลอยองค์ ปิดตาพังพระกาฬ วัดมะม่วงขาว ปี 2546 ไม่จำกัดเนื้อ

2236  เหรียญปิดตาพังพระกาฬ วัดมะม่วงขาวปี 2546 ไม่จำกัดเนื้อ

2237  พระผงว่าน แว่นกลม ขนาด 5 cm รุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 เนื้อดำ

2238  พระผงว่าน แว่นกลม ขนาด 5 cm รุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 เนื้อหมาก

2239  พระผงว่าน แว่นกลม ขนาด 5 cm รุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 เนื้อขาว

2240  พระผงว่าน แว่นกลม ขนาด 7 cm รุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 เนื้อดำ

2241  พระผงว่าน แว่นกลม ขนาด 7 ซม รุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 เนื้อหมาก

2242  พระผงว่าน แว่นกลม ขนาด 7 ซม รุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 เนื้อขาว

2243  พระผงว่าน ดินเผา ขนาด 5 cm รุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 เคลือบส้ม

2244  พระผงว่าน ดินเผา ขนาด 5 cm รุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 เคลือบแดง

2245  พระผงว่าน ดินเผา ขนาด 5 cm รุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 เคลือบเขียว

2246  พระผงว่าน ดินเผา ขนาด 7 cm รุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 เคลือบส้ม

2247  พระผงว่าน ดินเผา ขนาด 7 cm รุ่นสุวรรณภ่มิปี 2547 เคลือบแดง

2248  พระผงว่าน ดินเผา ขนาด 7 cm รุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 เคลือบเขียว

2249  เหรียญรุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 ไม่จำกัดพิมพ์ เนื้อทองคำ

2250  เหรียญรุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 ไม่จำกัดพิมพ์ เนื้อเงิน

2251  เหรียญรุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 ไม่จำกัดพิมพ์ เนื้อนวะโลหะ

2252  เหรียญรุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 ไม่จำกัดพิมพ์ เนื้อทองแดง

2253  พระผงว่าน รุ่นสุวรรณภ่มิ ปี 2547 กรรมการกดมือ ไม่จำกัดเนื้อไม่จำกัดพิมพ์

2254  พระผงว่าน แว่นกลม พิมพ์โบราณ รุ่นสุวรรณภ่มิ 2547 ไม่จำกัดเนื้อ

2255  พระผงว่าน รุ่นแซยิด 108 ปี ขุนพันธ์ฯ ปี 2548 ไม่จำกัดเนื้อ

2256  เหรียญรุ่นแซยิด 108 ปี ขุนพันธ์ฯ ปี 2548 ไม่จำกัดเนื้อไม่จำกัดพิมพ์

2257  เหรียญขุนพันธ์ฯมือปราบสิบทิศ ปี 2550 ไม่จำกัดเนื้อ
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พระองค์พ่อจต่คาม - รามเที่พ ช่ดที่ี่ 3  
โต๊ะที่ี่ 62 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (33 รายการ)  

2258  เหรียญปิดตา รุ่นขุนพันธ์ พุทธาคมเขาอ้อ พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อปี 2544

2259  เหรียญปิดตา รุ่นขุนพันธ์ พุทธาคมเขาอ้อ พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเนื้อปี 2544

2260  พระผงแว่นกลม รุ่นมงคลจักรวาล พุทธาคมเขาอ้อ พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อปี 2545

2261  พระผงแว่นกลม รุ่นมงคลจักรวาล พุทธาคมเขาอ้อ พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเนื้อปี 2545

2262  พระผงแว่นกลม รุ่นบ่รณะหลักเมือง ไม่จำกัดเนื้อปี 2547

2263  พระผงแว่นกลม รุ่นบ่รณะหลักเมือง เคลือบไม่จำกัดสี ปี 2547

2264  พระผงพิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่นบ่รณะหลักเมือง ไม่จำกัดเนื้อปี 2547

2265  พระผงพิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่นบ่รณะหลักเมือง เคลือบไม่จำกัดสี ปี 2547

2266  เหรียญบ่รณะหลักเมือง ไม่จำกัดเนื้อไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2547

2267  พระผงแว่นกลม รุ่นมั่งมีศรีสุข ไม่จำกัดเนื้อปี 2547

2268  พระกริ่งลอยองค์ รุ่นมั่งมีศรีสุข ไม่จำกัดเนื้อปี 2547

2269  พระผงแว่นกลม รุ่น9รอบ9พิธี ไม่จำกัดเนื้อปี 2549

2270  เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่น9รอบ9พิธี ไม่จำกัดเนื้อปี 2549

2271  เหรียญแสตมป์ รุ่น9รอบ9พิธี ไม่จำกัดเนื้อปี 2549

2272  เหรียญจตุคาม รุ่น9รอบ9พิธี ไม่จำกัดเนื้อปี 2549

2273  พระผงแว่นกลม รุ่นโคตรเศรษฐี ไม่จำกัดเนื้อปี 2549

2274  เหรียญขนาด3.2(พิมพ์เล็ก) รุ่นโคตรเศรษฐี ไม่จำกัดเนื้อปี 2549

2275  เหรียญบาตรน้ำมนต์(พิมพ์ใหญ่) รุ่นโคตรเศรษฐี ไม่จำกัดเนื้อปี 2549

2276  หล่อลอยองค์จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี ไม่จำกัดเนื้อปี 2549

2277  เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นปรกเกล้า ปี2549

2278  พระผงแว่นกลม รุ่นขุมทรัพย์สี่แผ่นดินพิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อปี 2550

2279  พระผงแว่นกลม รุ่นขุมทรัพย์สี่แผ่นดินพิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเนื้อปี 2550

2280  เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นขุมทรัพย์สี่แผ่นดิน พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเนื้อปี 2550

2281  เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นขุมทรัพย์สี่แผ่นดิน พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเนื้อปี 2550

2282  พระผงแว่นกลม รุ่นทรัพย์เทวา ไม่จำกัดเนื้อปี 2550

2283  เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นทรัพย์เทวา ไม่จำกัดเนื้อปี 2550

2284  เหรียญปรกจตุคามรามเทพ รุ่นดวงดี ไม่จำกัดเนื้อปี 2559

2285  เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่น30ปีหลักเมือง(ขวัญถ์ุง) ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2559

2286  พระร่ปหล่อลอยองค์ ปิดตาพังพระกาฬ ไม่จำกัดเนื้อปี 2560

2287  เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นเปิดศาลหลักเมือง ไม่จำกัดเนื้อปี 2560

2288  เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นเปิดศาลหลักเมือง เนื้อนวะ ปี 2560

2289  เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นเปิดศาลหลักเมือง เนื้อดีบุก ปี 2560

2290  เหรียญปิดตา รุ่นนักรบพังพระกาฬ สมโภช้หลักเมือง ปี 2561 ไม่จำกัดเนื้อ
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วัตถุ่มงคล ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ยอดนิิยม ช่ดที่ี่ 1  
โต๊ะที่ี่ 63 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2291  เหรียญรุ่นแรก ปี 2526

2292  เหรียญรุ่น2 ปี 2535

2293  เหรียญรุ่น3 (ย้อนยุค) ปี 2538

2294  เหรียญรุ่น4 ปี 2541

2295  เหรียญรุ่น5 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ-เนื้อเงิน ปี 2546

2296  เหรียญรุ่น5 พิมพ์ใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2546

2297  เหรียญรุ่น5 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงรมมันป่ ปี 2546 

2298  เหรียญรุ่น5 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ-เนื้อเงิน ปี 2546

2299  เหรียญรุ่น5 พิมพ์เล็ก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2546 

2300  เหรียญรุ่น5 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงรมมันป่ ปี 2546

2301  เหรียญรุ่น5 พิมพ์เสมา หน้าพ่อท่านเทิ่ม หลังไอ้ไข่ ปี 2546 ไม่จำกัดเนื้อ

2302  หล่อโบราณ รุ่นแรก เนื้อทองคำ-เนื้อเงิน ปี 2546

2303  หล่อโบราณ รุ่นแรก เนื้อโลหะผสม ปี 2546

2304  เหรียญรุ่น6 พิมพ์ใหญ่นิยม เนื้อทองคำ-เนื้อเงิน ปี 2556

2305  เหรียญรุ่น6 พิมพ์ใหญ่นิยม เนื้อนวะโลหะ ปี 2556

2306  เหรียญรุ่น6 พิมพ์ใหญ่นิยม เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2556

2307  เหรียญรุ่น6 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ-เนื้อเงิน ปี 2556

2308  เหรียญรุ่น6 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2556

2309  เหรียญรุ่น6 พิมพ์ใหญ่จำโบ้ไหว้ข้าง ไม่จำกัดเนื้อปี 2556

2310  เหรียญรุ่น6 พิมพ์ไหว้ข้าง เนื้อทองคำ-เนื้อเงิน ปี 2556

2311  เหรียญรุ่น6 พิมพ์ไหว้ข้าง เนื้อนะวะโลหะ ปี 2556

2312  เหรียญรุ่น6 พิมพ์ไหว้ข้าง ไม่จำกัดเนื้อปี 2556

2313  พระร่ปหล่อรุ่น2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทอง-เนื้อเงิน ปี 2556

2314  พระร่ปหล่อรุ่น2 เนื้อนำกฤษ์ ปี 2556

2315  พระร่ปหล่อรุ่น2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองชุ้มภ่ ปี 2556

2316  พระร่ปหล่อรุ่น2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงผิวไฟั ปี 2556

2317  พระร่ปหล่อรุ่น2 พิมพ์เล็กจิ�ว เนื้อทองคำ-เนื้อเงิน ปี 2556

2318  พระร่ปหล่อรุ่น2 พิมพ์เล็กจิ�ว เนื้อชุ้บทองชุ้มภ่ ปี 2556

2319  พระร่ปหล่อบ่ช้า รุ่นแรก ขนาดส่ง 21-19-16-12 นิ้ว ปี 2556

2320  พระร่ปหล่อบ่ช้า รุ่นแรก ขนาดส่ง 5-6-2.5นิ้ว ปี 2556

2321  องค์บ่ช้า เนื้อไม้ปิดทอง ไม่จำกัดขนาด ปี 2559

2322  ไอ้ไข่ไม้แกะ ขนาดห้อยคอ ไม่จำกัดไม้ ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดปี

2323  ล็อกเก็ต รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2552

2324  แหวนรุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2553

2325  เลสข้อมือ รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อไม่จำกัดขนาด ปี 2559
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วัตถุ่มงคล ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ยอดนิิยม ช่ดที่ี่ 2  
โต๊ะที่ี่ 64 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2326  ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นยกองค์พระ ปี 2558 เนื้อไม้ขนุน แกะเครื่อง พิมพ์ใหญ่

2327  ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นยกองค์พระ ปี 2558 เนื้อไม้ขนุน แกะเครื่อง พิมพ์เล็ก

2328  ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นที่ระฤกกฐิน59 ปี 2559 (เนื้อผงมีเคลือบ) ไม่จำกัดสี

2329  ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นที่ระฤกกฐิน59 ปี 2559 (เนื้อผงไม่มีเคลือบ) ไม่จำกัดสี

2330  เหรียญพิมพ์นิยม ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 เนื้อทองคำ

2331  เหรียญพิมพ์นิยม ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 เนื้อเงิน

2332  เหรียญพิมพ์นิยม ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 เนื้อทองแดง

2333  เหรียญพิมพ์เม็ดแตง ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 เนื้อทองคำ

2334  เหรียญพิมพ์เม็ดแตง ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 เนื้อเงิน

2335  เหรียญพิมพ์เม็ดแตง ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 เนื้อทองแดงพิงค์โกล

2336  เหรียญพิมพ์เม็ดแตง ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 เนื้อทองแดงผิวมันป่

2337  เหรียญพิมพ์ปรกใบมะขาม ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 เนื้อทองแดง

2338  เหรียญหล่อไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 พิมพ์เตารีดใหญ่

2339  เหรียญหล่อไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 พิมพ์เตารีดกลาง

2340  เหรียญหล่อไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 พิมพ์เตารีดเล็ก

2341  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 ส่ง 3.0 cm. เนื้อทองคำ

2342  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 ส่ง 3.0 cm. เนื้อเงิน

2343  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 ส่ง 3.0 cm. เนื้อทองแดง

2344  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 ส่ง 2.0 cm. เนื้อทองคำ

2345  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 ส่ง 2.0 cm. เนื้อเงิน

2346  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 ส่ง 2.0 cm. เนื้อทองแดง

2347  ล่กน่ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นทรัพย์เหลือล้น ปี 2562 ไม่จำกัดเนื้อ

2348  เหรียญไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ๖๓ เนื้อไม้ปั�มหน้ากากทองคำ

2349  เหรียญไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ๖๓ เนื้อไม้ปั�มหน้ากากเงิน

2350  เหรียญไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ๖๓ เนื้อไม้ปั�มหน้ากากทองแดง

2351  เหรียญไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ๖๓ เนื้อไม้ปั�มหน้ากากทองเหลือง

2352  ตะกรุดไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ๖๓ เนื้อทองคำ

2353  ตะกรุดไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ๖๓ เนื้อเงิน

2354  ตะกรุดไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ๖๓ เนื้อทองแดง

2355  ล็อกเก็ตไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ๖๓ (ฉากทอง)

2356  ล็อกเก็ตไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ๖๓ (ซีเปี ย)

2357  เหรียญอะคริลิคไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ๖๓ 

2358  ร่ปอัดกระจกโบราณ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ปี 2563 เนื้อทองคำ

2359  ร่ปอัดกระจกโบราณ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ปี 2563 เนื้อเงิน

2360  ร่ปอัดกระจกโบราณ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ปี 2563 เนื้อทองฝาบาตร
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วัตถุ่มงคล ไอ้ไข่ ต่างวัด ที่ั่วไป  
โต๊ะที่ี่ 65 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2361  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ รุ่นอริยทรัพย์(ออกเบญจมฯ) ส่ง 1 นิ้ว พิมพ์แจกงานประกวดฯ ปี 2562 เนื้อเงิน

2362  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ รุ่นอริยทรัพย์(ออกเบญจมฯ) ส่ง 1 นิ้ว พิมพ์แจกงานประกวดฯ ปี 2562 เนื้อทองช้มพ่

2363  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ รุ่นอริยทรัพย์(ออกเบญจมฯ) ส่ง 1 นิ้ว พิมพ์แจกงานประกวดฯ ปี 2562 เนื้อโลหะผสม

2364  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ รุ่นอริยทรัพย์(ออกเบญจมฯ) ส่ง 1 นิ้ว พิมพ์แจกงานประกวดฯ ปี 2562 เนื้อโลหะผสม (ตัดช้่อ)

2365  บ่ช้าไอ้ไข่ รุ่นอริยทรัพย์ (ออกเบญจมฯ) ส่ง 6.4 นิ้ว พิมพ์แจกงานประกวดฯ ปี 2562 ไม่จำกัดเนื้อ

2366  เหรียญพิมพ์นิยม ไอ้ไข่ รุ่นเจริญก้าวหน้า มหาเศรษฐี (พะโคะ) ปี 2563 ไม่จำกัดเนื้อ

2367  เหรียญเม็ดแตง ไอ้ไข่ รุ่นเจริญก้าวหน้า มหาเศรษฐี (พะโคะ) ปี 2563 ไม่จำกัดเนื้อ

2368  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ รุ่นเจริญก้าวหน้า มหาเศรษฐี (พะโคะ) ปี 2563 ส่ง 2.0 cm. ไม่จำกัดเนื้อ

2369  บ่ช้าไอ้ไข่ รุ่นเจริญก้าวหน้า มหาเศรษฐี (พะโคะ) ปี 2563 ส่ง 5.0 นิ้ว ไม่จำกัดเนื้อ

2370  เหรียญพิมพ์นิยม ไอ้ไข่ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2563 ไม่จำกัดเนื้อ

2371  เหรียญเม็ดแตง ไอ้ไข่ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2563 ไม่จำกัดเนื้อ

2372  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2563 ส่ง 2.0 cm. ไม่จำกัดเนื้อ

2373  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2563 ส่ง 3.0 cm. ไม่จำกัดเนื้อ

2374  ผ้ายันต์ไอ้ไข่ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2563 ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดขนาด

2375  บ่ช้าไอ้ไข่ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2563 ปี 2563 (ส่ง 5 นิ้ว )

2376  บ่ช้าไอ้ไข่ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2563 ปี 2563 (ส่ง 7 นิ้ว + 9 นิ้ว)

2377  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 เนื้อชุ้บทอง ส่ง 2.0 cm.

2378  ร่ปหล่อลอยองค์ ไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 เนื้อชุ้บทอง ส่ง 3.0 cm.

2379  เหรียญเนื้อไม้ขนุน ไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 

2380  เหรียญเนื้อไม้พยุง ไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 

2381  ล็อกเก็ตฉากทอง ไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 

2382  เหรียญอะคริลิคไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 ไม่จำกัดสี

2383  เลสมือลงยาลายธงช้าติ ไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 ไม่จำกัดขนาด

2384  เหรียญพิมพ์นิยม ไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 เนื้อชุ้บทอง

2385  เหรียญพิมพ์นิยม ไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 เนื้อนวโลหะผิวเงิน

2386  เหรียญพิมพ์นิยม ไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 เนื้อทองแดงผิวไฟั (แจกทาน)

2387  เหรียญพิมพ์เม็ดแตง ไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 เนื้อทองแดงชุ้บทอง

2388  เหรียญพิมพ์เม็ดแตง ไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 เนื้อนวโลหะผิวเงิน

2389  เหรียญพิมพ์เม็ดแตง ไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 เนื้อทองแดงผิวไฟั (แจกทาน)

2390  ผ้ายันต์ไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดขนาด

2391  บ่ช้าไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 (ส่ง 5 นิ้ว)

2392  บ่ช้าไอ้ไข่ รุ่นโคตรเศรษฐี รุ่นแรก ปี 2563 (ส่ง 7 นิ้ว + 9 นิ้ว)

2393  ร่ปหล่อลอยองค์ไอ้ไข่ รุ่นสรงน้ำ วัดศรีมาประสิทธิ์ ส่ง 3.5 cm. ไม่จำกัดเนื้อ

2394  ร่ปหล่อบ่ช้า ไอ้ไข่ รุ่นสรงน้ำ วัดศรีมาประสิทธิ์ (ส่ง 5 นิ้ว + ส่ง 9 นิ้ว)

2395  ร่ปหล่อบ่ช้า (แบบช้่อ) ไอ้ไข่ รุ่นสรงน้ำ วัดศรีมาประสิทธิ์ 
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ตาพรานิบ่ญหนิ่นิที่รัพย์ วัดยางใหญ่ อ.ที่่าศาลา จ.นิครศรีธรรมราช   
โต๊ะที่ี่ 66 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2396  เทริดมโนราห์ วัดยางใหญ่ (ไม่จำกัดรุ่น) 

2397  หน้ากากคร่ใหญ่ ตาพรานบุญ วัดยางใหญ่ ขนาด 15 ซม. (ไม่จำกัดรุ่น)

2398  เหรียญร่ปไข่ รุ่นแรก หนุนทรัพย์ ปี 2557 เนื้อทองคำ , เนื้อเงิน

2399  เหรียญร่ปไข่ รุ่นแรก หนุนทรัพย์ ปี 2557 เนื้ออัลปาก้า 

2400  เหรียญร่ปไข่ รุ่นแรก หนุนทรัพย์ ปี 2557 เนื้อทองฝาบาตร

2401  เหรียญร่ปไข่ รุ่นแรก หนุนทรัพย์ ปี 2557 เนื้อทองแดงผิวไฟั

2402  เหรียญร่ปไข่ รุ่นแรก หนุนทรัพย์ ปี 2557 เนื้อรมดำจันทร์เพ็ญ 

2403  เหรียญสี่เหลี่ยม รุ่นแรก หนุนทรัพย์ ปี 2557 เนื้อพ่นทอง , เนื้อพ่นเงิน , เนื้อรมดำ

2404  ล็อกเก็ต รุ่นแรก ปี 2557 (สีขาว)

2405  พระร่ปหล่อกริ่ง ขนาด 1 นิ้ว รุ่นปลดหนี้ ปี 2558 

2406  องค์บ่ช้าตาพรานบุญ รุ่นปลดหนี้ ปี 2558 , รุ่นกฐินพระราช้ทาน ปี 2560 รวมทุกขนาด 3,5,9 นิ้ว

2407  เหรียญหน้ากากตาพรานบุญ รุ่นกฐินพระราช้ทาน ปี 2560 เนื้อเงิน , เนื้องทองแดง , เนื้อรมดำ 

2408  ลอยองค์ตาพรานบุญ ขนาด 1.6 ซม. รุ่นโคตรรวย ปี 2563 เนื้อทองคำ , เนื้อเงิน

2409  ลอยองค์ตาพรานบุญ ขนาด 1.6 ซม. รุ่นโคตรรวย ปี 2563 เนื้อทองช้นวน , เนื้อทองช้มพ่

2410  ผ้าขาวม้าตาพรานบุญ รุ่นโคตรรวย ปี 2563

2411  แหวนตาพรานบุญ รุ่นโคตรรวย ปี 2563 เนื้อเงิน , เนื้ออัลปาก้า

2412  เหรียญเม็ดแตงตาพรานบุญ รุ่นโคตรรวย ปี 2563 เนื้อทองคำ , เนื้อเงิน 

2413  เหรียญเม็ดแตงตาพรานบุญ รุ่นโคตรรวย ปี 2563 เนื้อทองแดง

2414  หน้ากากตาพรานบุญ รุ่นโคตรรวย ปี 2563 ไม้พรายขนุนแกะ ขนาด 1.5 ซม. ลงยาแดง , ลงน้ำทอง

2415  หน้ากากตาพรานบุญ รุ่นโคตรรวย ปี 2563 หล่อโลหะ พิมพ์ใหญ่ ขนาด 1.5 ซม.เนื้อทองคำ , เนื้อเงิน

2416  หน้ากากตาพรานบุญ รุ่นโคตรรวย ปี 2563 หล่อโลหะ พิมพ์เล็ก ขนาด 1.2 ซม.เนื้อทองคำ , เนื้อเงิน

2417  หน้ากากตาพรานบุญ รุ่นโคตรรวย ปี 2563 หล่อโลหะ พิมพ์ใหญ่ ขนาด 1.5 ซม.เนื้อทองช้นวน , ทองช้มพ่ , 

       กะไหล่ทอง , ลงยาแดง

2418  หน้ากากตาพรานบุญ รุ่นโคตรรวย ปี 2563 หล่อโลหะ พิมพ์เล็ก ขนาด 1.2 ซม.เนื้อทองช้นวน , ทองช้มพ่ , 

       กะไหล่ทอง , ลงยาแดง

2419  หน้ากากตาพรานบุญ ไม้พรายขนุนแกะ (หน้าคร่เล็ก) รุ่นโคตรรวย ปี 2563 ขนาด 3 ซม. เนื้อลงยาแดง , เนื้อลงน้ำทอง

2420  ล่กน่ ตาพรานบุญขนาด 1.4 ซม. รุ่นโคตรรวย ปี 2563 เนื้อทองคำ , เนื้อเงิน

2421  ล่กน่ ตาพรานบุญขนาด 1.4 ซม. รุ่นโคตรรวย ปี 2563 เนื้อทองสามกษัตริย์ , เนื้อกะไหล่ทอง , เนื้อทองช้มพ่

2422  องค์บ่ช้าตาพรานบุญ รุ่นรวยแน่นแน่น ปี 2564 รวมทุกขนาด 1.5,3,5,9 นิ้ว

2423  ถ์ุงโภคทรัพย์หล่อช้่อ ทองแดง รุ่นรวยแน่นแน่น ปี 2564

2424  ถ์ุงโภคทรัพย์หล่อโลหะ รุ่นรวยแน่นแน่น ปี 2564 รวมเนื้อ (เนื้อทองคำ, เนื้อเงิน, เนื้อนะวะ, เนื้อทองแดง)

2425  พระหล่อกริ่งหน้ากากตาพรานบุญเรียกทรัพย์ รุ่นรวยแน่นแน่น ปี 2564 รวมเนื้อ (เนื้อทองคำ, เนื้อเงิน, 

       เนื้อทองทิพย์, เนื้อทองแดง)

2426  หน้ากากตาพรานบุญหล่อโลหะ รุ่นรวยแน่นแน่น ปี 2564 เนื้อทองคำ, เนื้อเงิน, เนื้อลงยาแดง

2427  ล็อกเก็ต ตาพรานบุญ รุ่นรวยแน่นแน่น ปี 2564 ฉากทอง, ฉากแดง

2428  เหรียญปั�ม หน้ากากพรานบุญ รุ่นรวยแน่นแน่น ปี 2564 รวมเนื้อ (เนื้อทองคำ, เนื้อเงิน, เนื้อนวะ, เนื้อทองแดง)

2429  กำไลข้อมือ หน้ากากพรานบุญ ไม่จำกัดเนื้อ

2430  เลสข้อมือ หน้ากากพรานบุญ (ไม่จำกัดเนื้อและขนาด)
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พระอำเภอสิชล จ.นิครศรีธรรมราช  
โต๊ะที่ี่ 67 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2431  เหรียญรุ่นสองพระคร่แก้ว วัดประทุมทายการาม ปี 2481

2432  เหรียญรุ่นสามพระคร่แก้ว วัดประทุมทายการาม ปี 2506 ไม่จำกัดเนื้อ

2433  เหรียญรุ่นสี่พระคร่แก้ว วัดประทุมทายการาม ปี 2516 (ไม่จำกัดเนื้อ,ไม่จำกัดพิมพ์)

2434  เหรียญรุ่นห้าพระคร่แก้ว วัดประทุมทายการาม ปี 2527 ไม่จำกัดเนื้อ

2435  เหรียญรุ่นหกพระคร่แก้ว วัดประทุมทายการาม ปี 2535 ไม่จำกัดเนื้อ

2436  เหรียญรุ่นเจ็ดพระคร่แก้ว วัดประทุมทายการาม ปี 2537 ไม่จำกัดเนื้อ

2437  พระร่ปหล่อพระคร่แก้วรุ่นแรก ออกวัดประทุมทายการาม ปี 2527

2438  พระร่ปหล่อพระคร่แก้วรุ่นสอง ออกวัดประทุมทายการาม ปี 2535 ไม่จำกัดเนื้อ

2439  พระร่ปหล่อโบราณพระคร่แก้ว ออกวัดท่านควาย

2440  ล็อกเก็ตพระคร่แก้ว ศ่นย์พระเครื่องเมืองสิช้ลสร้าง ปี 2561 ไม่จำกัดพิมพ์

2441  เหรียญพระคร่ช้ลคุณาธาร วัดประทุมทายการาม ไม่จำกัดเนื้อ

2442  เหรียญอุปัช้าย์สุข วัดคงคาวดี ปี 2484

2443  เหรียญพ่อท่านยัง วัดเขาน้อย ปี 2503

2444  เหรียญพระคร่บุญรักษ์ วัดคงคาวดี ปี 2505

2445  พระกริ่งบุญรักษา วัดคงคาวดี ปี 2517 (พิมพ์แต่ง)

2446  พระกริ่งบุญรักษา วัดคงคาวดี ปี 2517 (พิมพ์ไม่แต่ง)

2447  เหรียญพ่อท่านช้่วง วัดขรัวช้่วย ปี 2506ไม่จำกัดเนื้อ

2448  พระร่ปหล่อปั�มพ่อช้่วง วัดขรัวช้่วย ปี 2506 ไม่จำกัดพิมพ์

2449  เหรียญพ่อท่านจีน วัดสโมสรสันนิบาต ปี 2514(เนื้อฝาบาตรกะไหล่ทอง)

2450  เหรียญรุ่นแรกพ่อท่านร่าน วัดสโมสรสันนิบาต ปี 2542 ไม่จำกัดเนื้อ

2451  เหรียญพ่อท่านโบ วัดศิลาช้นเขต ปี 2505 พิมพ์นิยม ไม่จำกัดเนื้อ

2452  พระเนื้อว่านพ่อท่านโบ วัดศิลาช้นเขต ปี 2505 พิมพ์ใหญ่

2453  เหรียญพ่อท่านมาศ วัดเขาพนมไตย พิมพ์ไข่ปลาเล็ก ปี 2504

2454  พระปิดตาเนื้อช้ินระเบิดพ่อท่านปลอด วัดจอมทอง ปี 2485

2455  พระร่ปหล่อรุ่นแรกพ่อท่านปลอด อุดเทียนช้ัย วัดจอมทอง ปี 2535

2456  เหรียญพระพุทธมงคล วัดวิเวกรัตนธัช้มุณี ปี 2519

2457  เหรียญพ่อท่านฉลอง วัดวิเวกรัตนธัช้มุณี ปี 2535 ไม่จำกัดเนื้อ

2458  พระร่ปหล่อโบราณพ่อท่านเมฆ์ วัดเหลียน

2459  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเมฆ์-พ่อเบี้ยว วัดเปลี่ยน

2460  ภาพถ์่ายขนาดห้อยคอยุคแรกหลวงพ่อพัฒน์ วัดกลาง

2461  เหรียญรุ่นแรกพ่อท่านพัฒน์ วัดกลาง (รุ่นพิเศษ วงเดือน)

2462  เหรียญรุ่นแรกพ่อท่านล้อม วัดมณีประสิทธิ์ ปี 2557

2463  ร่ปหล่อไอ้ไข่ดำ เขาคา ขนาดห้อยคอ รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

2464  พระร่ปหล่อโบราณหลวงพ่อโบ พิมพ์บาตรเล็ก อุดเล็ก 2501

2465  พระร่ปหล่อพ่อท่านจีน ก้นอุดเทียนช้ัย วัดนาแล รุ่นแรก
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พระหลวงพ่อสังข์ วัดดอนิตรอ จ.นิครศรีธรรมราช  
โต๊ะที่ี่ 68 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2466  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2514 (พิมพ์นิยม) ไม่จำกัดเนื้อ

2467  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2514 (พิมพ์มีผด)

2468  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นที่สอง ปี 2526 

2469  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นที่สาม ปี 2535

2470  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นที่สี่ ปี 2536

2471  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นที่ห้า ปี 2537

2472  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (พิมพ์จอบ) ปี 2537 (เนื้อทองคำ/เนื้อนวะโลหะ/เนื้อเงิน)

2473  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (พิมพ์จอบ) ปี 2537 (เนื้อทองแดง)

2474  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (พิมพ์หันข้าง) ปี 2538 ไม่จำกัดเนื้อ

2475  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นอายุครบ 90ปี ) ปี 2538 ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ

2476  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นสหกรณ์) ปี 2538 ไม่จำกัดเนื้อ

2477  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (หล่อใบโพธิ์ รุ่นม่ลนิธิ) ปี 2538 ไม่จำกัดเนื้อ

2478  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์) ปี 2539 ไม่จำกัดเนื้อ

2479  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นสังข์เงิน-สังข์ทอง) ปี 2539 ไม่จำกัดเนื้อ

2480  เหรียญร่ปไข่หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (พัศยศ) ปี 2540 ไม่จำกัดเนื้อ

2481  เหรียญหลวงทวดเปิดโลกหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ ปี 2540 ไม่จำกัดเนื้อ

2482  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นที่ระลึก 8 รอบ 96 ปี) ปี 2543 ไม่จำกัดเนื้อ

2483  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (เสมา) ปี 2543 ไม่จำกัดเนื้อ

2484  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นปี ค.ศ.2000) ปี 2543 ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ

2485  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นวางศิลาฤกษ์) ปี 2544 ไม่จำกัดเนื้อ

2486  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นสมทบทุนสร้างอุโบสถ์) ปี 2545 ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ

2487  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นส่งเสริมคนดี) ปี 2546 ไม่จำกัดเนื้อ

2488  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นแคล้วคลาด) ปี 2547 ไม่จำกัดเนื้อ

2489  เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นเทิดพระเกียรติ) ปี 2547 ไม่จำกัดเนื้อ

2490  พระร่ปเหมือน เนื้อว่าน หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2513

2491  พระปิดตา เนื้อผง หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2535 ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ

2492  พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นทานบารมี 91) ปี 2539 ไม่จำกัดเนื้อ

2493  พระสมเด็จ เนื้อผง หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2539 ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ

2494  พระร่ปเหมือนอุดกริ่งหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก นิยม (นะวงเดือน) ปี 2535 

2495  พระร่ปหล่อหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นอายุครบ 90ปี ร.ร เฉลิมพระเกียรติ) ปี 2538 ไม่จำกัดเนื้อ

2496  พระกริ่งตัดรุ้งขาดหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2540 ไม่จำกัดเนื้อ

2497  พระร่ปเหมือนรุ่นเบ้าทุบ หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2540 ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ

2498  พระหลวงพ่อทวดพิมพ์เบตง หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2540 ไม่จำกัดเนื้อ

2499  พระปิดตมหาอุดหลังยันต์ หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2540 

2500  พระปิดตมหาลาภมงคลจักรวาล หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2540
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พระพ่อที่่านิเชื่อง ส่ที่ันิโต วัดบางบ่อ จ.นิครศรีธรรมราช  
โต๊ะที่ี่ 69 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2501  เหรียญเสมาครึ่งองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นแรก (ไม่มีไม้เอก) ปี 2538 

2502  พระผงกลมร่ปเหมือนครึ่งองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต ปี 2547 ไม่จำกัดพิมพ์ 

2503  พระเนื้อผง พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต ที่ระลึกอายุครบ 80 ปี 2550 ไม่จำกัดพิมพ์ 

2504  พระร่ปเหมือนปั�มลอยองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นกตัญญู่ ปี 2552 ไม่จำกัดเนื้อ

2505  พระผงร่ปเหมือนครึ่งองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นเสาร์ ๕ ปี 2553 ไม่จำกัดเนื้อ,พิมพ์ 

2506  พระปิดตามหาลาภเนื้อผง พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต พิมพ์นั่งบัว ปี 2553 

2507  พระปิดตาเศียรแหลมพิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงผสมว่าน พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต ปี 2553 

2508  พระปิดตาพิมพ์ท้องอุ เนื้อผงผสมว่าน พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต ปี 2553 

2509  พระเนื้อผง-ฝังพลอย พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต ปี 2555 ไม่จำกัดหลัง ไม่จำกัดพิมพ์

2510  พระหล่อเนื้อตะกั่ว พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต ปี 2555 ไม่จำกัดพิมพ์ 

2511  เหรียญร่ปไข่ครึ่งองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นจำเริญอายุ ๘๕ ปี 2555 เนื้อเงิน,ทองคำ 

2512  เหรียญร่ปไข่ครึ่งองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นจำเริญอายุ ๘๕ ปี 2555 ไม่จำกัดเนื้อ

2513  เหรียญร่ปไข่ครึ่งองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นฉลองพุทธช้ยันตี 2600 ปี 2555 ไม่จำกัดเนื้อ

2514  เหรียญร่ปไข่ครึ่งองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2556 ไม่จำกัดเนื้อ

2515  พระสังกัจจายน์ลอยองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นเจริญพร ปี 2556 เนื้อเงิน.ทองคำ 

2516  พระสังกัจจายน์ลอยองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นเจริญพร ปี 2556 ไม่จำกัดเนื้อ

2517  เหรียญร่ปไข่ครึ่งองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นเจริญพร ปี 2556 เนื้อเงิน,ทองคำ 

2518  เหรียญร่ปไข่ครึ่งองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นเจริญพร ปี 2556 ไม่จำกัดเนื้อ

2519  พระกริ่งอวโลติเกศวร พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นไตรบารมี ปี 2556 เนื้อเงิน,ทองคำ 

2520  พระกริ่งอวโลติเกศวร พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นไตรบารมี ปี 2556 ไม่จำกัดเนื้อ

2521  เหรียญนั่งพานเต็มองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นไตรบารมี ปี 2556 เนื้อเงิน,ทองคำ 

2522  เหรียญนั่งพานเต็มองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นไตรบารมี ปี 2556 ไม่จำกัดเนื้อ

2523  พระร่ปเหมือนหล่อลอยองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นไตรบารมี ปี 2556 เนื้อเงิน,ทองคำ 

2524  พระร่ปเหมือนหล่อลอยองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นไตรบารมี ปี 2556 ไม่จำกัดเนื้อ

2525  พระนาคปรกน้อยสุทันโต พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต ปี 2556 เนื้อเงิน,ทองคำ 

2526  พระนาคปรกน้อยสุทันโต พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต ปี 2556 ไม่จำกัดเนื้อ

2527  เหรียญปั�มขอบกระบอกนั่งเต็มองค์ ห่เช้ื่อม พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นรัตนบัญช้ร ปี 2558 เนื้อเงิน,ทองคำ 

2528  เหรียญปั�มขอบกระบอกนั่งเต็มองค์ ห่เช้ื่อม พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นรัตนบัญช้ร ปี 2558 ไม่จำกัดเนื้อ

2529  เหรียญหล่อโบราณนั่งเต็มองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นรัตนบัญช้ร ปี 2558 ไม่จำกัดเนื้อ

2530  พระผงร่ปเหมือนครึ่งองค์ พิมพ์สี่เหลี่ยม พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นรัตนบัญช้ร ปี 2558 ไม่จำกัดหลัง,เนื้อ

2531  เหรียญร่ปไข่ครึ่งองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นสุดท้าย ปี 2558 เนื้อเงิน,ทองคำ 

2532  เหรียญร่ปไข่ครึ่งองค์ พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นสุดท้าย ปี 2558 ไม่จำกัดเนื้อ

2533  ล็อกเก็ตพ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต ไม่จำกัดพิมพ์ 

2534  พระหลวงพ่อทวด พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต อธิษฐานจิตไม่จำกัดรุ่น,ไม่จำกัดพิมพ์ 

2535  ตะกรุดล่กสะกด เนื้อตะกั่วอวน พ่อท่านเช้ื่อง สุทันโต รุ่นแรก ปี 2553
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พระเกจิล่่มนิ�ำเชียรใหญ่ จ.นิครศรีธรรมราช  
โต๊ะที่ี่ 70 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2536  พระผงร่ปเหมือนพ่อท่านช้่เฒ่า วัดพัทธสีมา รุ่นแรก พิมพ์ใบเสมาใหญ่ 

2537  พระผงร่ปเหมือนพ่อท่านช้่เฒ่า วัดพัทธสีมา รุ่นแรก พิมพ์ใบเสมาเล็ก 

2538  เหรียญพ่อท่านช้่เฒ่า วัดพัทธสีมา รุ่นแรก ปี 2519

2539  เหรียญพระคร่พนังศีลวิสุทธิ์พุทธิ์ภักดี วัดศาลาแก้ว รุ่นแรก ปี 2515 

2540  เหรียญหลวงพ่อพรหมแก้ว วัดโคกพิกุล รุ่นแรก ปี 2509 ไม่จำกัดพิมพ์

2541  เหรียญหลวงพ่อกลิ่น วัดเขาพระบาท รุ่นแรก ปี 2516

2542  เหรียญหลวงพ่อสุก วัดเขาพระบาท รุ่นแรก ปี 2516

2543  เหรียญพ่อท่านหน่จันทร์ วัดพัทธสีมา รุ่นสอง ปี 2519

2544  เหรียญพ่อท่านดำ วัดควนช้ะลิก รุ่นแรก หลังเจดีย์

2545  เหรียญพ่อท่านเลื่อน วัดดอนผาสุก รุ่นแรก (ร่ปไข่หลังยันต์) 

2546  เหรียญพ่อท่านแก่น วัดโคกยาง รุ่นแรก ปี 2522

2547  เหรียญพ่อทานซ้วน วัดบ้านด่าน รุ่นแรก ปี 2523

2548  เหรียญหลวงพ่อบัวทอง วัดนพคุณ รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

2549  เหรียญหลวงพ่อวัดนพคุณ วัดนพคุณ รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

2550  พระผงร่ปเหมือนหลวงพ่อพวย วัดหัวลำภ่ รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

2551  เหรียญพ่อท่านกล่ำ วัดหัวค่าย รุ่นแรก ปี 2531 พิมพ์หยดน้ำ

2552  เหรียญพ่อท่านกล่ำ วัดหัวค่าย รุ่นแรก ปี 2531 พิมพ์เม็ดแตง

2553  เหรียญพ่อท่านห้วง วัดสระโพธิ์ รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

2554  เหรียญพ่อท่านเคล้า วัดแดง รุ่นแรก ปี 2532 

2555  เหรียญพ่อท่านช้่น้อย วัดเสาธง รุ่นแรก

2556  เหรียญหลวงพ่อจับ วัดท่าลิพง รุ่นแรก ปี 2520 ไม่จำกัดเนื้อ

2557  พระสีวลี หลวงพ่อจับ วัดท่าลิพง รุ่นแรก

2558  เหรียญพ่อท่านสุรินทร์ วัดรามแก้ว รุ่นแรก

2559  เหรียญพ่อท่านแสง วัดหน้าสตน รุ่นแรก ปี 2543

2560  เหรียญพระคร่สิริธรรมาภิรักษ์ วัดพัทธสีมา รุ่นแรก ปี 2558 ไม่จำกัดเนื้อ

2561  เหรียญเม็ดแตงพ่อท่านหน่จันทร์ วัดพัทธสีมา (เหรียญปั�ม)

2562  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อรุ่ง วัดรามแก้ว รุ่นแรก ปี 2512

2563  ผ้ายันต์พ่อท่านรุ่ง วัดรามแก้ว ปี 2512

2564  พระบ่ช้า พ่อท่านกล่ำ วัดหัวค่าย รุ่นแรก 

2565  พระบ่ช้า พระคร่พนังศีลวิสุทธิ์พุทธิ์ภักดี รุ่นแรก

2566  พระบ่ช้า พ่อท่านพวย วัดหัวลำภ่ รุ่นแรก

2567  พระบ่ช้า พ่อท่านหน่จันทร์ วัดแดง ปี 2531

2568  ร่ปถ์่ายพ่อท่านช้่เฒ่า วัดพัทธสีมา ขนาดห้อยคอ ไม่จำกัดแบบ 

2569  ร่ปถ์่ายพ่อท่านหน่จันทร์ วัดพัทธสีมา ขนาดห้อยคอ ไม่จำกัดแบบ 

2570  ร่ปถ์่ายพ่อท่านจับ วัดท่าลิพง ขนาดห้อยคอ ไม่จำกัดแบบ



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช75 

พระหลวงพ่อบ่ญให้ วัดที่่าม่วง จ.นิครศรีธรรมราช  
โต๊ะที่ี่ 71 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2571  เหรียญพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง รุ่นแรก ปี 2543 เนื้อทองฝาบาตร

2572  เหรียญพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง รุ่นแรก ปี 2543 เนื้อทองแดงผิวไฟั 

2573  เหรียญพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง รุ่นแรก ปี 2543 เนื้อทองแดงรมมันป่

2574  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อทองคำ

2575  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อเงินหน้ากากทองคำ

2576  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อเงิน

2577  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อนวะ

2578  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อเหล็กน้ำพี้ 

2579  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อทองระฆ์ังโบราณ

2580  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อสัมฤทธิ์ 

2581  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อทองแดงเถ์ื่อนโบราณผิวดิบ

2582  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อนวะองค์เงิน (กก)

2583  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อเหล็กน้ำพี่องค์เงิน (กก)

2584  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อมหาช้นวนองค์ทองระฆ์ังโบราณ (กก)

2585  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อทองแดงเถ์ื่อนโบราณ (กก)

2586  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อมหาช้นวนองค์เงิน (สมค) 

2587  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อทองระฆ์ังองค์เงิน (สมค)

2588  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อทองแดงองค์เงิน (สมค)

2589  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อปลอกล่กปืน (แจก) 

2590  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อกะไหล่ทอง (แจกแม่ครัว) 

2591  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อปลอกล่กปืน จารมือ ติดจีวร เกศา (สมค)

2592  หนุมานเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง ไม้พญางิ้วดำฐานทองคำ

2593  ตะกรุดค่่ช้ีวิต (รวมสี) พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง

2594  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อทองคำ

2595  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อเงิน - เนื้อเงินลงยา

2596  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อนวะ - เนื้อนวะติดจีวร 

2597  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อตะกั่วตอกเลข - เนื้อตะกั่ว 2 โค๊ดกรรมการ

2598  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อกะไหล่ทอง 

2599  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อรมดำมันป่ 

2600  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้ออัลปาก้า

2601  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อทองแดงไม่ตัดปีก 

2602  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อทองแดงหลังเรียบจารมือ

2603  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง เนื้อทองฝาบาตร - รมดำ - ทองแดง

2604  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเนื้อ

2605  เหรียญหล่อเจ้าสัวพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง รวมเนื้อพิเศษ
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พระหลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง จ.นิครศรีธรรมราช  
โต๊ะที่ี่ 72 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2606  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง พิมพ์หน้าหนุ่ม

2607  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง พิมพ์หน้าแก่

2608  เหรียญรุ่นสาม หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง พิมพ์สองหน้า

2609  พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่นแรก หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง

2610  เหรียญเสมารุ่นแรก หลวงพ่อผอม ออกวัดไทรขาม ไม่จำกัดเนื้อ

2611  พระร่ปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อผอม ออกวัดไทรขาม ไม่จำกัดเนื้อ

2612  ปลัดขิกรุ่นแรก หลวงพ่อผอม 

2613  พระปิดตาไม้แก่นเมื่อย รุ่นแรก หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง

2614  หัวนะโม รุ่นแรก หลวงพ่อผอม 

2615  ล่กสะกด รุ่นแรก หลวงพ่อผอม 

2616  ภาพสมปรารถ์นา รุ่นแรก หลวงพ่อผอม 

2617  เหรียญรุ่นสุดท้าย หันข้าง หลวงพ่อผอม เนื้อเงิน

2618  เหรียญรุ่นสุดท้าย หันข้าง หลวงพ่อผอม เนื้ออัลปาก้า

2619  เหรียญรุ่นสุดท้าย หันข้าง หลวงพ่อผอม เนื้อตะกั่ว

2620  เหรียญรุ่นสุดท้าย หันข้าง หลวงพ่อผอม เนื้อทองแดง

2621  พระปิดตาเนื้อโลหะ รุ่นแรก เมตตาบารมี84 หลวงพ่อผอม ไม่จำกัดเนื้อ

2622  พระร่ปหล่อเบ้าทุบเนื้อโลหะ รุ่นแรก เมตตาบารมี84 หลวงพ่อผอม ไม่จำกัดเนื้อ

2623  พระร่ปหล่อกุมารเทพเนื้อโลหะ รุ่นแรก เมตตาบารมี84 หลวงพ่อผอม ไม่จำกัดเนื้อ

2624  เหรียญสมภารไทรขาม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า

2625  เหรียญสมภารไทรขาม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว

2626  เหรียญสมภารไทรขาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง

2627  เหรียญพญาครุฑ รุ่นแรก หลวงพ่อผอม เนื้อเงิน

2628  เหรียญพญาครุฑ รุ่นแรก หลวงพ่อผอม เนื้อตะกั่ว

2629  เหรียญพญาครุฑ รุ่นแรก หลวงพ่อผอม เนื้อทองแดง

2630  ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงพ่อผอม (ไม่จำกัดสี)

2631  ตะกรุด หลวงพ่อผอม ไม่จำกัดแบบ

2632  ผ้ายันต์ หลวงพ่อผอม ไม่จำกัดแบบ

2633  ผงว่านกลม รุ่นแรก หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง ไม่จำกัดเนื้อ

2634  ร่ปอัดกระจกหน้าหนุ่ม รุ่นแรก หลวงพ่อผอม

2635  ผงว่านราห่อมจันทร์ หลวงพ่อผอม

2636  พระร่ปหล่อห่มคลุม หลวงพ่อผอม สร้างกุฏิิ ไม่จำกัดเนื้อ

2637  พระร่ปหล่อพุทธรักษา หลวงพ่อผอม สร้างกุฏิิ ไม่จำกัดเนื้อ

2638  เหรียญวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อผอม สร้างกุฏิิ ไม่จำกัดเนื้อ

2639  แก้วสารพัดนึก หลวงพ่อผอม

2640  สายคาดเอวพ่อท่านผอม (ไม่จำกัดแบบ)
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พระพ่อที่่านินิวล วัดประดิษฐาราม อ.ที่่่งใหญ่ จ.นิครศรีธรรมราช  
โต๊ะที่ี่ 73 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2641  พระผงร่ปเหมือน ที่ระลึก 72 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2538

2642  พระผงร่ปเหมือน ที่ระลึก 72 ปี พิมพ์เล็ก ปี 2538

2643  ล็อกเก็ต ที่ระลึก 72 ปี ปี 2538

2644  เหรียญหยดน้ำถ์ุงเงินถ์ุงทอง ปี 2539

2645  ล็อกเก็ต รุ่นเมตตา หลังลายเซ็น

2646  เหรียญที่ระลึกฝังล่กนิมิต วัดควนสระบัว ปี 2540

2647  เหรียญปรกมะขาม รุ่นรวยทรัพย์ ปี 2541

2648  เหรียญใบโพธิ์ รุ่น 1 วัดไสหร้า เนื้อเงิน ปี 2543

2649  เหรียญใบโพธิ์ รุ่น 1 วัดไสหร้า เนื้อทองแดง ปี 2543

2650  พระร่ปหล่อ รุ่น 1 วัดไสหร้า เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2543

2651  พระร่ปหล่อ รุ่น 1 วัดไสหร้า ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2543 

2652  พระกริ่งช้ัยวัฒน์ รุ่น 1 วัดไสหร้า เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2543

2653  พระกริ่งช้ัยวัฒน์ รุ่น 1 วัดไสหร้า ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2543

2654  เหรียญฉลองอายุ 79 ปี ปี 2544

2655  เหรียญฉลองอายุ 80 ปี ปี 2545

2656  เหรียญพระพิฆ์เนศ ปี ปี 2545

2657  พระสมเด็จหลังลายเซ็น วัดไสหร้า ปี 2546

2658  ล็อกเก็ต รุ่น 1 วัดไสหร้า ปี 2547

2659  เหรียญขนาด 3.2 ซ.ม. รุ่นบารมี 83 วัดขนาน ปี 2548

2660  นางกวัก วัดขนาน ปี 2548

2661  พระขุนแผน วัดขนาน ปี 2548

2662  เหรียญขนาด 2 ซ.ม. รุ่นมหาโภคทรัพย์ วัดท่ายาง ปี 2549

2663  เหรียญขนาด 3.2 ซ.ม. รุ่นมหาโภคทรัพย์ วัดท่ายาง ปี 2549

2664  เหรียญเตารีด รุ่นมหาโภคทรัพย์ วัดท่ายาง ปี 2549

2665  พระปิดตายันต์ยุ่ง เนื้อเงิน ปี2552

2666  พระปิดตายันต์ยุ่ง เนื้อโลหะผสม ปี2552

2667  เหรียญรุ่นบ่รณะ อุโบสถ์ วัดภ่เขาหลัก ปี 2553

2668  เหรียญเมตตา 88 พิมพ์เต็มองค์ วัดควนไทรทอง ปี 2553

2669  ล็อกเก็ตเต็มองค์ รุ่นเมตตา 88 วัดควนไทรทอง ปี 2553

2670  ล็อกเก็ตครึ่งองค์ รุ่นเมตตา 88 วัดควนไทรทอง ปี 2553

2671  เหรียญไหว้ข้าง สำนักสงฆ์์ช้่องขี้เหล็ก

2672  เหรียญพระสิวลี ร่ปไข่ รุ่นบารมีวิสุทธิ์ 89

2673  เหรียญพระสิวลี พิมพ์ 5 เหลี่ยม รุ่นบารมีวิสุทธิ์ 89

2674  ร่ปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่นบารมีวิสุทธิ์ 89

2675  พระร่ปหล่อ รุ่นบารมีวิสุทธิ์ 89
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วัตถุ่มงคลพระอาจารย์ส่รศักดิ� สำวโร (พระอาจารย์เกิ�ง) ที่ี่พักสงฆั์ควนิไม้บ้อง จ.นิครศรีธรรมราช  
โต๊ะที่ี่ 74 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2676  ล็อกเก็ตพระอาจารย์สุรสักดิ์ สำวโร รุ่นแรก (ทุกสี)

2677  พระปิดตาข้าวต้มมัด เนื้อว่านฝังตะกรุดเงิน

2678  พระปิดตาข้าวต้มมัด เนื้อว่านฝังตะกรุดตะกั่ว

2679  พระปิดตาข้าวต้มมัด เนื้อว่านนำฤกษ์, เนื้อว่านธรรมดาไม่ฝังตะกรุด

2680  นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านหลังหัวนะโม

2681  นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านทาทองธรรมดา

2682  นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านหลังทองคำ, เนื้อว่านไม่จำกัดเนื้อ

2683  เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้อเงินหน้ากากทองคำ

2684  เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้อเงิน

2685  เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้ออัลปาก้าลงยาสีฟั้า

2686  เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้ออัลปาก้าลงยาสีแดง

2687  เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้ออัลปาก้าลงยาสีน้ำเงิน

2688  เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้อแจกแม่ครัว+เนื้อก้นครก

2689  เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้ออัลปาก้าธรรมดา

2690  เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้อทองฝาบาตร

2691  เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้อทองแดง

2692  เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้อทองคำ ไม่จำกัดเนื้อ

2693  พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์เพ็ญ ตะกรุดทองคำ, ตะกรุดเงิน

2694  พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์เพ็ญ เนื้อว่านหลังฝังหัวนะโม

2695  พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์เพ็ญ เนื้อว่านหลังฝังเม็ดทองแดง

2696  พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์เพ็ญ เนื้อว่าน, เนื้อดินเผา

2697  พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์เพ็ญ เนื้อเงินยวงหลังเซ็นลาย, เนี้อว่านหน้ากากตะกั่ว

2698  นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านหน้ากากทองคำ

2699  นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านหน้ากากเงิน

2700  นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านหน้ากากทองแดง

2701  นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านหน้ากากทองเหลือง

2702  เหรียญหล่อพระพิฆ์เนศ เนื้อทองคำ, เนื้อเงิน

2703  เหรียญหล่อพระพิฆ์เนศ เนื้อช้นวน

2704  พระปิดตามหายันต์ชุ้มแพ เนื้อทองคำ, เนื้อเงิน

2705  พระปิดตามหายันต์ชุ้มแพ เนื้อปั�นมือ, เนื้อเงิน

2706  พระปิดตามหายันต์ชุ้มแพ เนื้อสำริด

2707  พระปิดตามหายันต์ชุ้มแพ เนื้อทองแดง

2708  พระปิดตามหายันต์ชุ้มแพ เนื้อช้นวน

2709  ว่านพ่อเฒ่าทิ้ง เนื้อธรรมดา

2710  ว่านพ่อเฒ่าทิ้ง ไม่จำกัดเนื้อ
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พระจังหวัดส่ราษฎร์ธานิี ช่ดที่ี่ 1  
โต๊ะที่ี่ 75 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

2711  เหรียญพระคร่วิบ่ลย์ธรรมสาร (เพช้ร) วัดอัมพวัน รุ่นแรก 

2712  เหรียญพระคร่ประกาศิตธรรมคุณ (เพช้ร) วัดวช้ิรประดิษฐ์ รุ่นแรก 

2713  เหรียญหลวงพ่อเพช้ร วัดศรีเวียง รุ่นแรก

2714  เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่นแรก ปี 2470

2715  เหรียญปั�ม หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่นแรก ปี 2470 

2716  พระร่ปหล่อโบราณ หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส ปี 2500 ไม่จำกัดพิมพ์

2717  เหรียญพระกสิณ หลวงพ่อพัฒน์ วัดพัฒนาราม รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

2718  พระกสิณหลวงพ่อพัฒน์ วัดพัฒนาราม รุ่นแรก เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์

2719  เหรียญหลวงพ่อเทศน์ โยธารักษ์ วัดคอกช้้าง รุ่นแรก ปี 2480

2720  เหรียญโล่ห์ หลวงพ่อนุ้ย วัดอัมพาราม รุ่นแรก ปี 2479 ไม่จำกัดเนื้อ

2721  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อนุ้ย วัดอัมพาราม รุ่นแรก ปี 2479 ไม่จำกัดเนื้อ

2722  พระร่ปหล่อโบราณ หลวงพ่อนุ้ย วัดม่วง รุ่นแรก พิมพ์หลวงพ่อ

2723  เหรียญพระคร่รัตนวิมล (แบน) วัดท่าเคย รุ่นแรก เนื้อทองแดง

2724  เหรียญพระคร่รัตนวิมล (แบน) วัดท่าเคย รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า

2725  เหรียญพระคร่รัตนวิมล (แบน) วัดท่าเคย พิมพ์นะขาด

2726  พระช้ัยวัฒน์ หลวงพ่อสุด วัดหนองหวาย รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ 

2727  พระช้ัยวัฒน์ หลวงพ่อสุด วัดหนองหวาย รุ่นแรก พิมพ์เล็ก

2728  พระร่ปหล่อโบราณ หลวงพ่อวัฒน์ วัดช้มพ่พนัส รุ่นแรก พิมพ์หน้าใหญ่

2729  พระร่ปหล่อโบราณ หลวงพ่อวัฒน์ วัดช้มพ่พนัส รุ่นแรก พิมพ์หน้าเล็ก

2730  เหรียญเสมา หลวงพ่อช้ม วัดท่าไทร รุ่นแรก

2731  เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดย่านปราง รุ่นแรก

2732  พระร่ปหล่อโบราณ หลวงพ่อคล้าย วัดย่านปราง รุ่นแรก พิมพ์หล่อใหญ่

2733  พระร่ปหล่อโบราณ หลวงพ่อคล้าย วัดย่านปราง รุ่นแรก พิมพ์ตาโปน

2734  เหรียญพระอธิการเช้ื่อม วัดปราการ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

2735  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ หลวงพ่อพัว เกสโร รุ่นแรก ออกวัดเขาราห่ 

2736  พระช้ัยวัฒน์ (เขาลั่น) หลวงพ่อพัว เกสโร ออกวัดเขาราห่ รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์ 

2737  พระร่ปหล่อโบราณ หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ 

2738  พระร่ปหล่อโบราณ หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก พิมพ์ ร.06 

2739  เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดทุ่งหลวง รุ่นแรก 

2740  เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดทุ่งเตา รุ่นแรก

2741  เหรียญหลวงพ่อพร้อม วัดคลองฉนวน รุ่นแรก

2742  เหรียญพ่อท่านคงแก้ว วัดควนศรี รุ่นแรก

2743  พระกรุเนื้อดิน เม็ดกระดุมศรีวิช้ัย ไม่จำกัดพิมพ์

2744  พระกสิณหลวงพ่อเผือก วัดพระโยค รุ่นแรก เนื้อดินผสมผง ไม่จำกัดพิมพ์

2745  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่นแรก

2746  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่นแรก

2747  เหรียญพระคร่อรุณกิจโกศล (พริ้ง) วัดแจ้ง รุ่นแรก ปี 2493 ไม่จำกัดเนื้อ

2748  เหรียญพระคร่สุวัฒน์ธรรมคุณ วัดศรีทวีป รุ่นแรก

2749  เหรียญหลวงพ่อมี วัดสำเร็จ รุ่นแรก

2750  เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดศิลาง่ รุ่นแรก ปี 2493 ไม่จำกัดเนื้อ
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พระจังหวัดส่ราษฎร์ธานิี ช่ดที่ี่ 2  
โต๊ะที่ี่ 76 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

2751  พระสมเด็จหลวงป่�จันทร์ วัดโฉลกหลำ พิมพ์แซยิดเก้าช้ั้น

2752  พระสมเด็จหลวงป่�จันทร์ วัดโฉลกหลำ พิมพ์สามช้ั้นซุ้มค่่

2753  พระสมเด็จหลวงป่�จันทร์ วัดโฉลกหลำ พิมพ์ใบโพธิ์

2754  เหรียญหลวงพ่อเพช้ร วัดอัมพวัน รุ่นสอง

2755  เหรียญพระคร่ประกาศิตธรรมคุณ (เพช้ร) วัดวช้ิรประดิษฐ์ รุ่น2 ไม่จำกัดเนื้อ

2756  เหรียญหลวงพ่อเพช้ร วัดศรีเวียง บล็อกไม้แยงห่

2757  เหรียญหลวงพ่อเพช้ร วัดศรีเวียง รุ่นสอง นิยม (ไม่มีผด)

2758  เหรียญหลวงพ่อเพช้ร วัดศรีเวียง รุ่นสาม ปี 2506 เนื้ออัลปาก้า

2759  เหรียญหลวงพ่อเทศน์ โยธารักษ์ วัดคอกช้้าง รุ่น2

2760  เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่นสอง ปี 2500 พิมพ์ศ่นย์ขีด ไม่จำกัดเนื้อ

2761  เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดพัฒนาราม ปี 2505 ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ

2762  พระร่ปเหมือน หลวงพ่อพัฒน์ นารโท ปี 2505 เนื้อว่าน ไม่จำกัดพิมพ์

2763  พระกสิณ หลวงพ่อพัฒน์ นารโท ปี 2505 เนื้อว่าน ไม่จำกัดพิมพ์

2764  เหรียญหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก ปี 2506 ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ

2765  พระร่ปเหมือนหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก เนื้อว่าน ปี 2506 พิมพ์ใหญ่

2766  พระร่ปเหมือนหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก เนื้อว่าน ปี 2506 พิมพ์เล็ก

2767  พระกสิณ-นางพญา หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก เนื้อว่าน ปี 2506

2768  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดวิหาร รุ่นแรก

2769  พระร่ปหล่อโบราณ หลวงพ่อแดง วัดวิหาร ไม่จำกัดพิมพ์

2770  เหรียญเจ้าพระยาท่าข้าม วัดท่าข้าม รุ่นแรก ปี 2519

2771  เหรียญพระสมุห์ทองพิมพ์ วัดหัวสวน รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

2772  เหรียญหลวงพ่อขำ วัดหนองไทร รุ่นแรก

2773  เหรียญพระคร่ช้ลาธรธำรง วัดบางใหญ่ รุ่นแรก ปี 2507 ไม่จำกัดเนื้อ

2774  เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดตรณาราม รุ่นแรก

2775  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ พระอธิการด้วน วัดแหลมไผ่ รุ่นแรก

2776  เหรียญพระคร่กล่ำ วัดแหลมไผ่ รุ่นแรก ปี 2498

2777  เหรียญพระอาจารย์จำรัส วัดท่าล้อน รุ่นแรก ปี 2514

2778  พระขุนแผนผงพรายธาตุ พระอาจารย์จำรัส วัดท่าล้อน

2779  เหรียญหลวงพ่อแบน วัดแหลมทอง รุ่นแรก พิมพ์มีโบว์

2780  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อแบน วัดแหลมทอง รุ่นแรก

2781  พระร่ปเหมือนพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เนื้อผง ออกวัดกร่ด ปี 2507 ไม่จำกัดพิมพ์

2782  เหรียญหลวงพ่อรัตน์ วัดกะเปา (เจ็ดช้าย) รุ่นแรก ปี 2540 ไม่จำกัดเนื้อ

2783  พระราห่ หลวงพ่อรัตน์ วัดกะเปา รุ่นแรก ปี 2538 ไม่จำกัดเนื้อ

2784  เสือ หลวงพ่อรัตน์ วัดกะเปา รุ่นแรก ปี 2538 ไม่จำกัดเนื้อ

2785  เหรียญหลวงพ่ออั้น วัดสองพี่น้อง รุ่นแรก

2786  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่นสอง

2787  พระร่ปหล่อโบราณ พระคร่สุวัฒน์ วัดศรีทวีป รุ่นแรก

2788  หนุมาน พระคร่สุวัฒน์ วัดศรีทวีป รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

2789  เหรียญหลวงป่�จันทร์ วัดโฉลกหลำ รุ่นแรก

2790  เหรียญหลวงพ่อเพช้ร - หลบ วัดราษฎิร์เจริญ รุ่นแรก



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช81 

พระจังหวัดส่ราษฎร์ธานิี ช่ดที่ี่ 3  
โต๊ะที่ี่ 77 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

2791  เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อวัดท่าอ่่ รุ่นแรก

2792  เหรียญหลวงพ่อแต่ง วัดนันทาราม รุ่นแรก ปี 2505 ไม่จำกัดเนื้อ

2793  พระร่ปหล่อโบราณ หลวงพ่อแต่ง วัดนันทาราม รุ่นแรก

2794  พระปิดตาไม้แก่นจันทร์แดง (มหาลาภ) หลวงพ่อแต่ง วัดนันทาราม

2795  ตะกรุด หลวงพ่อแต่ง วัดนันทาราม ประเภทถ์ักเช้ือก

2796  ตะกรุด หลวงพ่อแต่ง วัดนันทาราม ประเภทไม่ถ์ักเช้ือก

2797  พระร่ปหล่อโบราณ หลวงพ่อแบน วัดท่าเคย รุ่นแรก

2798  เหรียญเสมา หลวงพ่อแบน ออกวัดพระพรหม ไม่จำกัดเนื้อ

2799  เหรียญหลวงพ่อเริ่ม วัดบางน้ำจืด รุ่นแรก 

2800  เหรียญหลวงพ่อเริ่ม วัดบางน้ำจืด รุ่นสอง ปี 2536

2801  เหรียญหลวงพ่อช้ม วัดท่าไทร รุ่นสอง ไม่จำกัดเนื้อ

2802  เหรียญกลม พ่อท่านวรรณ วัดเขาแก้ว รุ่นแรก ปี 2507

2803  เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2500 ไม่จำกัดพิมพ์

2804  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อเริ่ม วัดดอนยาง รุ่นแรก หลังยันต์พุฒซ้อน

2805  หนุมาน (พญาช้ิงช้ัย) หลวงพ่อถ์นอม วัดยางหม่่ รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

2806  เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดทุ่งหลวง รุ่น2 ไม่จำกัดพิมพ์

2807  พระร่ปเหมือน หลวงพ่อเปี่ยม วัดทุ่งหลวง รุ่นแรก เนื้อว่าน ปี 2506 ไม่จำกัดพิมพ์

2808  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อเปี่ยม วัดทุ่งหลวง รุ่นแรก ปี 2510 ไม่จำกัดเนื้อ

2809  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อพร้อม วัดคลองฉนวน รุ่นแรก

2810  ภาพถ์่ายหลวงพ่อพร้อม วัดคลองฉนวน รุ่นแรก (อัดกระจกแขวนคอ)

2811  เหรียญหลวงพ่อทอง วัดคลองตาล รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

2812  เหรียญพระคร่ประจักษ์วรคุณ วัดสามพัน รุ่นแรก ปี 2503

2813  เหรียญหลวงพ่อทอง วัดห้วยใหญ่ รุ่นแรก

2814  เหรียญหลวงพ่อล้อม วัดบางสวรรค์ รุ่นแรก

2815  เหรียญหลวงพ่อข้อง วัดสองแพรก รุ่นแรก

2816  เหรียญหลวงพ่อร่ม วัดสมัยสุวรรณ (วัดโตรม) รุ่นแรก

2817  พระร่ปเหมือนปั�ม พ่อท่านเจ้าฟั้า วัดท่าเรือ รุ่นแรก

2818  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อรุ่ม วัดปลายน้ำ รุ่นแรก 

2819  ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อรุ่ม วัดปลายน้ำ

2820  ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อรุ่ม วัดปลายน้ำ (สายคาดเอว)

2821  พระร่ปหล่อโบราณ พ่อท่านคล้าย วัดสว่างประช้ารมณ์ รุ่นแรก

2822  เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อช้ื่น วัดในปราบ รุ่นแรก ปี 2548

2823  เหรียญไข่ หลวงพ่อช้ื่น วัดในปราบ รุ่นแรก ปี 2548 ไม่จำกัดเนื้อ

2824  เหรียญหลวงพ่ออิ้น วัดทับใหม่พัฒนา รุ่นแรก ปี 2548 ไม่จำกัดเนื้อ

2825  เสือพยัคฆ์์ศรีวิช้ัย หลวงพ่ออิ้น วัดทับใหม่พัฒนา รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

2826  เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดท้องอ่าว รุ่นแรก ปี 2518

2827  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อขวัญ วัดท้องอ่าว รุ่นแรก ปี 2518

2828  เหรียญหลวงพ่อสงัด วัดสว่างอารมณ์ รุ่นแรก ปี 2533

2829  เหรียญหลวงพ่อสงัด วัดสว่างอารมณ์ รุ่นสอง ปี 2544 ไม่จำกัดเนื้อ

2830  เหรียญโล่ หลวงพ่อสงัด วัดสว่างอารมณ์ รุ่น4 ไม่จำกัดเนื้อ



82 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระจังหวัดส่ราษฎร์ธานิี ช่ดที่ี่ 4  
โต๊ะที่ี่ 78 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2831  พระเนื้อผงผสมว่าน หลวงพ่อนุ้ย วัดม่วง พิมพ์พระพุทธ (สามเหลี่ยม)

2832  เหรียญหลวงพ่อเผือก วัดท่าเคย รุ่นแรก ปี 2499 (หลวงพ่อแบน วัดท่าเคย ปลุกเสก)

2833  เหรียญหลวงพ่อแบน (หน้าแก่) วัดท่าเคย รุ่นสอง ปี 2505

2834  เหรียญหล่อ พระคร่รัตนวิมล (แบน) วัดท่าเคย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ

2835  เหรียญหล่อ พระคร่รัตนวิมล (แบน) วัดท่าเคย รุ่นแรก เนื้อทองแดง

2836  ล็อกเก็ตหน้าหนุ่ม หลวงพ่อแบน รุ่นแรก (ออกวัดท่าเคย)

2837  พระร่ปเหมือนว่าน พ่อท่านเนียม วัดบางน้ำจืด รุ่นแรก ปี 2503 (หลวงพ่อเริ่ม ปลุกเสก)

2838  เหรียญหลวงพ่อวาสน์ วัดบางน้ำจืด รุ่นแรก ปี 2508

2839  เหรียญหลวงพ่อช้่ วัดอัมพาราม (วัดม่วง) รุ่นแรก ปี 2513

2840  เหรียญหลวงพ่อเข้ง วัดจันทราราม รุ่นแรก (พิมพ์หลังไม่มี ปี)

2841  เหรียญหลวงพ่อหีต วัดจันทราราม รุ่นแรก (พิมพ์หน้าหนุ่ม)

2842  เหรียญหลวงพ่อสงค์ วัดบ่อมะปริง รุ่นแรก

2843  เหรียญเกลียวเช้ือกรุ่นพิเศษ หลวงพ่อแต่ง วัดนันทาราม ปี 2519

2844  เหรียญเสมาอาจารย์หน่หลังพระธาตุไช้ยา ไม่จำกัดเนื้อ

2845  พระสมเด็จมงคลสถ์ิต หลวงพ่อเอ็น วัดเขาราห่ รุ่นแรก 

2846  พระกสิณหลวงพ่อเอ็น วัดเขาราห่ รุ่นแรก เนื้อผงผสมว่านพุทธคุณ

2847  แม่นางกวักหลวงพ่อเอ็น วัดเขาราห่ รุ่นแรก เนื้อผงผสมว่านพุทธคุณ

2848  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ หลวงพ่อเอ็น วัดเขาราห่ รุ่นแรก (พิมพ์ไม่มีเนื้อเกิน)

2849  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ หลวงพ่อเอ็น วัดเขาราห่ รุ่นแรก (พิมพ์มีเนื้อเกิน)

2850  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ หลวงพ่อเอ็น วัดเขาราห่ ชุ้มสามกษัตริย์

2851  พระร่ปหล่อโบราณหลวงพ่อเอ็น วัดเขาราห่ รุ่นแรก ปี 2544 ไม่จำกัดเนื้อ

2852  เหรียญหล่อโบราณ (ดอกบัวบาน) หลวงพ่อเอ็น วัดเขาราห่ ปี 2549 (เนื้อทองช้นวน)

2853  พระช้ัยวัฒน์ ช้นะมาร หลวงพ่อเอ็น วัดเขาราห่ เนื้อนำฤกษ์ ปี 2552 พิมพ์ใหญ่

2854  พระช้ัยวัฒน์ ช้นะมาร หลวงพ่อเอ็น วัดเขาราห่ เนื้อนำฤกษ์ ปี 2552 พิมพ์เล็ก

2855  เหรียญเสมา รวย-ล้าน หลวงพ่อล้าน วัดขนาย ปี 2549

2856  พระร่ปหล่อ "มหายันต์" หลวงพ่อล้าน วัดขนาย ปี 2549 ไม่จำกัดเนื้อ

2857  เหรียญหล่อ แจกทาน หลวงพ่อล้าน วัดขนาย ปี 2549 (ยกเว้นเนื้อทองคำ)

2858  เหรียญหล่อเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อล้าน วัดขนาย ปี 2551 (เนื้อหล่อนำฤกษ์)

2859  พระร่ปหล่อลอยองค์ พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อล้าน วัดขนาย ปี 2551

2860  เหรียญหลวงพ่อล้าน วัดขนาย รุ่นพิเศษ ปี 2551

2861  พระร่ปหล่อลอยองค์ พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อล้าน วัดขนาย ปี 2551

2862  พระร่ปเหมือนลอยองค์ หลวงพ่อล้าน วัดขนาย เนื้อว่าน ปี 2553

2863  ไอ้หรอย พญาควายธน่ หลวงพ่อล้าน วัดขนาย ปี 2553 (เนื้อนวโลหะ-เนื้อสัตตโลหะ)

2864  พระปิดตา รวย-ล้าน หลวงพ่อล้าน วัดขนาย ปี 2555 เนื้อผงพุทธคุณ

2865  พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อล้าน วัดขนาย ปี 2556 ไม่จำกัดเนื้อ
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พระจังหวัดส่ราษฎร์ธานิี ช่ดที่ี่ 5  
โต๊ะที่ี่ 79 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2866  เหรียญพระกสิณ หลัง หลวงพ่อพัฒน์ นารทะ ออกฉวาง ปี 2505 (พ่อท่านคล้าย, อาจารย์ทิม ปลุกเสก)

2867  พระร่ปเหมือน หลวงพ่อพัฒน์ นารทะ ออกฉวาง ปี 2505 (พ่อท่านคล้าย, อาจารย์ทิม ปลุกเสก)

2868  พระกสิณ หลัง หลวงพ่อพัฒน์ นารทะ ออกฉวาง ปี 2505 (พ่อท่านคล้าย, อาจารย์ทิม ปลุกเสก)

2869  พญาครุฑ บันดาลทรัพย์ อาจารย์ตุด วัดธรรมถ์าวร แจกงานสุราษฎิร์ฯ

2870  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ หลวงพ่อพัว-หลวงพ่อเช้ื่อม (กะไหล่ทอง) ปี 2548

2871  พระร่ปหล่อลอยองค์ พระสิวลี หลวงพ่อเนี่ยม วัดน้ำหัก รุ่นแรก 

2872  ล็อกเก็ต "สารพัดดี" หลวงพ่อคลาย วัดจันทาวาส ปี 2557 (ฉากทองหลังตะกรุดสาริกา)

2873  ล็อกเก็ต "สารพัดดี" หลวงพ่อคลาย วัดจันทาวาส ปี 2557 

2874  เสือ "นะสำเร็จ" หลวงพ่อคลาย วัดจันทาวาส รุ่นแรก ปี 2557

2875  พระร่ปหล่อ ท้าวเวสสุวรรณ วัดโพธาวาส ปี 2558 ไม่จำกัดเนื้อ

2876  เหรียญพรหมวิหาร หลวงพ่อช้ื่น วัดในปราบ ปี 2556 เนื้อนวโลหะ - อัลปาก้า

2877  เหรียญพรหมวิหาร หลวงพ่อช้ื่น วัดในปราบ ปี 2556 เนื้อทองแดงผสมช้นวน

2878  เหรียญหยดน้ำ อาจารย์พันธ์ วัดอภัยเขตตาราม รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน, เนื้อนวะ

2879  เหรียญหยดน้ำ อาจารย์พันธ์ วัดอภัยเขตตาราม รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อทองแดง

2880  พระร่ปหล่อโบราณ อาจารย์พันธ์ วัดอภัยเขตตาราม รุ่นแรก ปี 2547 เนื้อนวโลหะ

2881  พระร่ปหล่อโบราณ อาจารย์พันธ์ วัดอภัยเขตตาราม รุ่นแรก ปี 2547 เนื้อทองสตางค์

2882  เหรียญที่ระลึก 90 ปีอาจารย์พันธ์ วัดอภัยเขตตาราม ปี 2551 เนื้ออัลปาก้า

2883  เหรียญที่ระลึก 90 ปีอาจารย์พันธ์ วัดอภัยเขตตาราม ปี 2551 เนื้อทองแดง

2884  เหรียญพ่อท่านตั้ง วัดอนุสรณ์สังฆ์าราม (วัดห้วยมุด) รุ่นแรก

2885  เหรียญหลวงพ่อมี วัดเขาหน้าแดง เนื้ออัลปาก้า รุ่นแรก

2886  เหรียญหลวงพ่อช้่วย วัดกอบแกบ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่

2887  เหรียญหลวงพ่อช้่วย วัดกอบแกบ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก

2888  เหรียญพ่อท่านคร่เขียว วัดโฉลกศิลาราม รุ่นแรก

2889  เหรียญหลวงพ่อดำ วัดคลองปราบ รุ่นแรก

2890  เหรียญพ่อท่านตาผ้าขาว วัดสว่างประช้ารมย์ รุ่นแรก (อาจารย์สมปอง ปลุกเสก)

2891  พระร่ปหล่อพ่อท่านตาผ้าขาว วัดสว่างประช้ารมย์ รุ่นแรก (อาจารย์สมปอง ปลุกเสก)

2892  พระร่ปหล่อโบราณพ่อท่านคล้าย วัดสว่างประช้ารมย์ (อาจารย์สมปอง ปลุกเสก)

2893  ตะกรุดหนังเสือ (พญาเสือโคร่ง) หลวงพ่อรุ่ม วัดปลายน้ำ (ลายถ์ักห่าง)

2894  ตะกรุดหนังเสือ (พญาเสือโคร่ง) หลวงพ่อรุ่ม วัดปลายน้ำ (ลายถ์ักช้ิด)

2895  เหรียญหลวงพ่อล้อม วัดบางสวรรค์ รุ่นสอง ปี 2531

2896  พระร่ปหล่อหลวงพ่อซิ้น วัดดอนพยอม รุ่นแรก

2897  ร่ปถ์่ายหลวงพ่อซิ้น วัดดอนพยอม 

2898  เหรียญเม็ดแตง อาจารย์เล็ก วัดเขาพระ ไม่จำกัดเนื้อ

2899  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อหงษ์ วัดช้ลคราม

2900  พระร่ปหล่อ หลวงพ่อเนี่ยม วัดน้ำหัก
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พระจังหวัดพัที่ล่ง ช่ดที่ี่ 1  
โต๊ะที่ี่ 80 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2901  พระกรุเขาเมืองพัทลุง เนื้อเงิน-เนื้อสัมฤทธิ์

2902  พระปิดตาพิมพ์ปั�น ศิลปะพัทลุง ไม่จำกัดเนื้อ

2903  พระปิดตาว่าวจุฬา อาจารย์เอียด วัดดอนศาลา

2904  พรปิดตามหายันต์ อาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ ปี 2483

2905  พระมหาว่านดำ อาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ ปี 2483

2906  พระมหาว่านขาว อาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ ปี 2483

2907  พระปิดตาอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ พิมพ์มหาลาภ เนื้อโลหะผสม

2908  พระปิดตาอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ พิมพ์มหาอุตม์ เนื้อโลหะผสม

2909  พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พิมพ์ใหญ่ เนื้อโลหะผสม ปี 2484

2910  พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พิมพ์เล็ก เนื้อโลหะผสม ปี 2484

2911  พระปิดตา หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พิมพ์โยงก้น เนื้อโลหะผสม ปี 2484

2912  พระปิดตา หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พิมพ์ยันต์นอน เนื้อโลหะผสม ปี 2484

2913  พระปิดตา หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พิมพ์มือไขว้ เนื้อโลหะผสม ปี 2484

2914  พระปิดตา หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พิมพ์นะล้อม เนื้อโลหะผสม ปี 2484

2915  พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อดิษฐ์ ออกวัดปรางช้ัย เนื้อโลหะผสม

2916  พระกลีบบัว หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ เนื้อโลหะผสม ปี 2484

2917  พระปิดตา หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ ปี 2484 ไม่จำกัดพิมพ์

2918  พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเหลื่อม วัดนาท่อม เนื้อโลหะผสม ปี 2484

2919  พระปิดตา หลวงพ่อเหลื่อม วัดนาท่อม เนื้อโลหะผสม ปี 2484

2920  พระปิดตาวัดปรางหม่่ เนื้อโลหะผสม ปี 2484

2921  พระปิดตาอาจารย์ช้ัย วัดควนปริง เนื้อโลหะผสม ปี 2484

2922  พระปิดตาสอดเข่า หลวงพ่อพลับ วัดช้ายคลอง ปี 2484

2923  พระปิดตาวัดค่หาสวรรค์ เนื้อโลหะผสม ปี 2484

2924  พระปิดตา อาจารย์เซ็น วัดท่ามิหรำ ปี 2484

2925  พระฤาษีอาจารย์เซ็น วัดท่ามิหรำ ปี 2484

2926  พระสมเด็จ วัดวิหารเบิก 

2927  พระปิดตาหล่อโบราณ หลวงพ่อแก้ว วัดท่าสำเภาใต้ ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ

2928  พระร่ปหล่อหลวงพ่อวรรณ วัดรัตนาราม เนื้อทองผสม

2929  พระสังกัจจายน์หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก

2930  พระปิดตา หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก ไม่จำกัดพิมพ์

2931  พระปิดตาสอดเข่า หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก

2932  พระขุนแผน หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก

2933  พระฤาษี หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก

2934  นางกวัก หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก

2935  พระปิดตาฐานเขียง หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก
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พระจังหวัดพัที่ล่ง ช่ดที่ี่ 2  
โต๊ะที่ี่ 81 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

2936  พระกริ่งทักษิณช้ินวโร อาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อนวโลหะ ปี 2519

2937  พระร่ปหล่อ อาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2519

2938  พระช้ัยวัฒน์ พระพุทธนิรโรคันตรายสี่มุมเมือง หน้าใหญ่ ปี 2511 ไม่จำกัดเนื้อ

2939  พระช้ัยวัฒน์ พระพุทธนิรโรคันตรายสี่มุมเมือง หน้าเล็ก ปี 2511 ไม่จำกัดเนื้อ

2940  พระกลีบบัว พิมพ์ประทานพร อาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์

2941  พระปิดตาหลวงพ่อคล้าย วัดสุนทราวาส เนื้อโลหะผสม ปี 2484

2942  พระกริ่งพุทธิธรรธาดา วัดสุวรรณวิช้ัย ปี 2498

2943  พระปิดตาหลวงพเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก เนื้อนวโลหะ ปี 2528 ไม่จำกัดพิมพ์

2944  พระร่ปหล่อหลวงพเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2528

2945  พระสังกัจจายน์ หลวงพเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2528

2946  พระลีลาเกราะเพช้ร หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก พิมพ์หนา ห่เดียว-สองห่ ไม่จำกัดเนื้อ

2947  พระลีลาเกราะเพช้ร หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก พิมพ์บาง หนังตะลุง ไม่จำกัดเนื้อ

2948  พระสมเด็จหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก หลังร่ปเหมือน เนื้อผง

2949  พระหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก พิมพ์งบน้ำอ้อย พระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อว่าน

2950  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุ่นแรก ปี 2516

2951  พระร่ปหล่อ หลวงพ่อเล็ก วัดประด่่เรียง รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2527

2952  พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเล็ก วัดประด่่เรียง รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2527

2953  พระปิดตา หลวงพ่อเล็ก วัดประด่่เรียง รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2527

2954  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อคล้าย วัดหานโพธิ์ อ.เขาช้ัยสน รุ่นแรก

2955  พระร่ปเหมือนปั�ม อาจารย์เปรม วัดวิหารส่ง รุ่นแรก

2956  เหรียญหลวงพ่อพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ รุ่นแรก ปี 2500

2957  พระร่ปหล่อหลวงพ่อพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ รุ่นแรก ปี 2516

2958  เหรียญหลวงพ่อดำ วัดหัวหมอน รุ่นแรก

2959  เหรียญอาจารย์เอียด วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2498 เนื้อเงิน

2960  เหรียญอาจารย์เอียด วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2498 เนื้อทองแดง

2961  เหรียญอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ รุ่นแรก ปี 2519 ไม่จำกัดเนื้อ

2962  เหรียญพระราช้ทานเพลิงศพ พระอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ ปี 2521

2963  เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2519 บล็อกลาแตก

2964  เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2519 บล็อกจีวรจุดหลักผด (บล็อกประสบการณ์)

2965  เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2519 บล็อกไหล่จุด

2966  เหรียญพระราช้ทานเพลิงศพ อาจารย์นำ วัดดอนศาลา ปี 2520 ไม่จำกัดเนื้อ

2967  เหรียญปาฏิิหารย์ (เหรียญต้นไม้) หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุ่นแรก ปี 2508

2968  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุ่นแรก ปี 2516

2969  เหรียญแจกแม่ครัว หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุ่นแรก ปี 2516

2970  พระปรกใบมะขาม หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก ไม่จำกัดเนื้อ
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2971  เหรียญพระพุทธิธรรมธาดา วัดสุวรรณวิช้ัย รุ่นแรก ปี 2498

2972  เหรียญพระคร่รัตนาภิรัตน์ (แก้ว) วัดควนปันตาราม รุ่นแรก ปี 2499

2973  เหรียญหลวงพ่อเหลื่อม วัดนาท่อม รุ่นแรก ปี 2505

2974  เหรียญพระคร่ศรัทธานุรักษ์ (วรรณ) วัดรัตนาราม อ.ปากพะย่น

2975  เหรียญพระคร่รัตนานุก่ล พระอุปัช้ฌาย์ วัดฝาละมี อ.ปากพะย่น

2976  เหรียญหลวงพ่อดำ วัดท่าแค รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

2977  เหรียญหลวงพ่อทุ่ม วัดควนสามโพธิ์ รุ่นแรก บล็อก อ ขาด ไม่จำกัดเนื้อ

2978  เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดนาประขอ รุ่นแรก ปี 2520

2979  เหรียญหลวงพ่อทองเฒ่า รุ่นแรก วัดเขาอ้อ ปี 2520

2980  เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดประด่่เรียง รุ่นแรก

2981  เหรียญหลวงพ่อคง วัดบ้านสวน รุ่นแรก ปี 2516

2982  เหรียญหลวงพ่อจุล วัดลานแซะ รุ่นแรก (ตอกดอกจัน)

2983  เหรียญหลวงพ่อจุล วัดลานแซะ รุ่นแรก (ไม่ตอกดอกจัน)

2984  พระกริ่งนะมหามงคล อาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2524

2985  พระสมเด็จนะมหามงคล อาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา พิมพ์ใหญ่

2986  พระสมเด็จนะมหามงคล อาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา พิมพ์เล็ก

2987  พระปิดตานะมหามงคล อาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2524

2988  พระกริ่งเพช้รรัตน์ อาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา ปี 2525

2989  พระกลีบบัว ข.อ. อาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ เนื้อดิน ปี 2500 ไม่จำกัดพิมพ์

2990  พระกลีบบัว หลัง ศ.ล. พระอาจารย์วัดเขาอ้อ เนื้อดิน ปี 2511 ไม่จำกัดพิมพ์

2991  พระผงเทพนิมิต อาจารย์ชุ้ม ไช้ยคีรี วัดบรรพตพินิต พิมพ์นาคปรก ปี 2496 

2992  พระผงหลวงพ่อจุล วัดลานแซะ ไม่จำกัดพิมพ์

2993  พระขุนแผน อาจารย์ชุ้ม ไช้ยคีรี ปี 2497

2994  พระยอดขุนพล อาจารย์ชุ้ม ไช้ยคีรี ปี 2497

2995  เหรียญหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ นั่งเต็มองค์ ขอบเต็ม ปี 2516

2996  เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดโคกโดน รุ่นแรก ปี 2528 ไม่จำกัดเนื้อ

2997  เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขาป้าเจ้ รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

2998  เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดโคกแย้ม รุ่นแรก ปี 2536

2999  เหรียญหลวงพ่อเมฆ์ วัดประจิมทิศาราม รุ่นแรก ปี 2518

3000  เหรียญพระคร่การาม (พลับ) วัดช้ายคลอง รุ่นแรก ปี 2536

3001  เหรียญอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

3002  เหรียญหลวงพ่อคล้อย วัดภ่เขาทอง รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

3003  เหรียญพระมหาผัน วัดป�าพะยอม รุ่นแรก

3004  เหรียญหลวงพ่อรอด วัดควนกรวด รุ่นแรก ปี 2517

3005  เหรียญพระพิฆ์เนศวร วัดดอนศาลา ปี 2529

3006  เหรียญพระคร่รังสีโสภณ วัดหารเทา รุ่น2 ปี 2535 ไม่จำกัดเนื้อ



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช87 

พระจังหวัดตรัง ช่ดที่ี่ 1  
โต๊ะที่ี่ 83 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

3007  เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส วัดประสิทธิช้ัย รุ่นแรก ปี 2487 

3008  เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส วัดประสิทธิช้ัย รุ่นสอง ปี 2498 

3009  เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดหนองช้้างแล่น รุ่นแรก ปี 2492 

3010  เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดหนองช้้างแล่น รุ่นสอง 

3011  เหรียญหล่อหลวงพ่อด้วน (พระคร่วิสาลสีลคุณ) วัดควนธานี รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2488 

3012  เหรียญหลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำเจ็ด รุ่นแรก ปี 2498 

3013  เหรียญหลวงพ่อนิ่ม วัดไทรทอง รุ่นแรก 

3014  เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส วัดประสิทธิช้ัย รุ่นสาม ไม่จำกัดเนื้อปี 2503 

3015  เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส วัดประสิทธิช้ัย ปี 2516 

3016  เหรียญยันต์กลมหลวงพ่อแดง วัดห้วยยอด รุ่นแรก ปี 2495 

3017  เหรียญจอบหลวงพ่อแก่สีทันดร วัดนาท่าม รุ่นแรก ปี 2506 

3018  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดยอทอง รุ่นแรก ปี 2506 

3019  เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดเขาพระวิเศษ รุ่นแรก ปี 2512 

3020  เหรียญหลวงพ่อสุด วัดไม้ฝาด รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อปี 2512 

3021  เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดทุ่งหินผุด รุ่นแรก จม่กไม่แตก ปี 2516 

3022  เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดทุ่งหินผุด รุ่นแรก จม่กแตก ปี 2516 

3023  เหรียญหลวงพ่อเดี้ยม วัดทุ่งนา รุ่นแรก ปี 2516 

3024  เหรียญหลวงพ่อปาน วัดน้ำผุด รุ่นแรก ปี 2516 

3025  เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดย่านซื่อ รุ่นแรก ปี 2516 

3026  เหรียญหลวงพ่อสุข วัดลำภ่รา รุ่นแรก ปี 2517 

3027  เหรียญพ่อแก่เงิน วัดท่าพญา รุ่นแรก ปี 2519 

3028  พระร่ปเหมือนปั�มลอยองค์ หลวงพ่อทวด วัดควนวิเศษ รุ่นแรก ปี 2506 

3029  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อวัน มะนะโส วัดประสิทธิช้ัย รุ่นแรก ปี 2503 

3030  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่ออินทร์ วัดย่านซื่อ รุ่นแรก 

3031  พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน วัดควนวิเศษ พิมพ์ใหญ่ ปี 2506 

3032  พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน วัดควนวิเศษ พิมพ์เล็ก ปี 2506 

3033  พระเนื้อว่านวัดควนวิเศษ ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2506 

3034  พระขุนแผน พิมพ์โหงพราย วัดควนนาแค รุ่นแรก 

3035  พระขุนแผน พิมพ์พรายกุมาร วัดควนนาแค รุ่นแรก 

3036  พระเนื้อว่าน วัดควนนาแค รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์ 

3037  พระเนื้อว่าน หลวงพ่อสีทันดร วัดนาท่าม ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2506 

3038  พระร่ปหล่อกรมหลวงชุ้มพร เขตอุดมศักดิ์ รุ่นกต1 ปี 2517 

3039  เหรียญกรมหลวงชุ้มพร เขตอุดมศักดิ์ รุ่นกต1 ปี 2517 

3040  เหรียญพระพุทธ วัดตันตยาภิรมณ์ รุ่นแรก ปี 2500 

3041  เหรียญหลวงพ่อช้้วน วัดตันตยาภิรมย์ รุ่นแรก ปี 2500
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3042  เหรียญลายฉลุหลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภ่มิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2524 

3043  พระพิมพ์หยดน้ำหลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภ่มิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2524

3044  เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภ่มิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2524

3045  เหรียญลายกนกหลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภ่มิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2524

3046  เหรียญป่�ลบ ทวิสุวรรณ วัดตรังคภ่มิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2505

3047  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่านผสมผง วัดตรังคภ่มิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2502

3048  พระขุนแผน เนื้อผง พิมพ์ใหญ่ วัดตรังคภ่มิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2505

3049  พระกริ่งรุ่งเรืองหลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภ่มิพุทธาวาส เนื้อทองผสม ปี 2536

3050  พระเนื้อผงหลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภ่มิพุทธาวาท พิมพ์เจ้าสัว ปี 2536

3051  เหรียญหลวงพ่อล่อง วัดนาป้อ รุ่นแรก

3052  เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดควนขัน รุ่นแรก ปี 2512

3053  เหรียญหลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำเจ็ด รุ่นสอง 2512

3054  พระสมเด็จไพ่ตอง หลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำเจ็ด

3055  เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส วัดประสิทธิช้ัย ปี 2530

3056  เหรียญหลวงมั่ง วัดนาเมืองเพช้ร รุ่นแรก ปี 2520

3057  เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดน้ำผุดใต้ รุ่นแรก ปี 2520

3058  เหรียญหลวงพ่อหับ วัดหนองช้้างแล่น รุ่นแรก ปี 2521

3059  เหรียญหลวงพ่อวิน วัดเขากอบ รุ่นแรก ปี 2513

3060  เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง วัดนาท่าม รุ่นแรก ปี 2521

3061  เหรียญหลวงพ่อแสง วัดถ์้ำพระพุทธโกษีย์ บล็อคเรแบน รุ่นแรก ปี 2522

3062  เหรียญหลวงพ่อแสง วัดถ์้ำพระพุทธโกษีย์ บล็อกช้ามัง รุ่นแรก ปี 2522

3063  พระร่ปหล่อหลวงพ่อแสง วัดถ์้ำพระพุทธโกษีย์ รุ่นแรก ปี 2536

3064  ร่ปหล่อฤาษีหลวงพ่อแสง วัดถ์้ำพระพุทธโกษีย์ รุ่นแรก

3065  เหรียญอาจารย์หน่ วัดแจ้ง รุ่นแรก ปี 2523

3066  เหรียญหลวงพ่อกาแก้วการาม วัดสาริกา รุ่นแรก ปี 2521

3067  เหรียญหลวงพ่อพร้อม วัดกะช้่อง รุ่นแรก ปี 2535

3068  เหรียญหลวงพ่ออัด วัดหนักแบก รุ่นแรก

3069  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดควนวิไล รุ่นแรก ปี 2535

3070  เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดปากปรน รุ่นแรก

3071  เหรียญพระคร่อดุลย์คุณาธาร วัดโคกหล่อ 6 ใหญ่ รุ่นแรก ปี 2542

3072  เหรียญพระคร่อดุลย์คุณาธาร วัดโคกหล่อ 6 เล็ก 

3073  เหรียญพระคร่อดุลย์คุณาธาร รุ่นให้ได้สมปรารถ์นา วัดโคกหล่อ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2550

3074  เหรียญพระคร่อดุลย์คุณาธาร รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ วัดโคกหล่อ ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2553

3075  เหรียญหลวงพ่อเงื่อม วัดกมลศรี รุ่นแรก ปี 2533

3076  เหรียญพระคร่โช้ติ วัดเขาป่น รุ่นแรก
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พระจังหวัดสงขลา ช่ดที่ี่ 1  
โต๊ะที่ี่ 85 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

3077  เหรียญพระพุทธช้ินราช้ วัดเจดีย์งาม รุ่นแรก ปี 2472 ไม่จำกัดเนื้อ

3078  เหรียญพระอุปัช้ฌาย์เสน วัดเกษมรัตน์(กะเสะ) รุ่นแรก ปี 2476

3079  เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดแหลมวัง รุ่นแรก ปี 2498

3080  เหรียญหลวงพ่อมหาลอย วัดแหลมจาก รุ่นแรก ปี 2498

3081  เหรียญพระคร่ปราการศิลประกิจ(อ.จ่ลิ่ม) วัดบางทีง รุ่นแรก ปี 2482 ไม่จำกัดเนื้อ

3082  เหรียญหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆ์ษณ์ รุ่นแรก ปี 2499

3083  เหรียญหลวงพ่อยอด วัดอ่าวบัว รุ่นแรก ปี 2499

3084  เหรียญหลวงพ่อเฟัื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก ปี 2502 ไม่จำกัดเนื้อ

3085  เหรียญหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก ปี 2502

3086  เหรียญหลวงพ่อตุด วัดสามี (พิมพ์ครึ่งองค์ไม่มีผด)

3087  เหรียญหลวงพ่อยัง วัดห้วยลาด รุ่นแรก ปี 2507

3088  เหรียญหลวงพ่อสงค์ วัดคงคาวดี รุ่นแรก ปี 2509 (พิมพ์ ณ. เสมอบ่า)

3089  เหรียญหลวงพ่อสีแก้ว วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก ปี 2513

3090  เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดน้ำขาวใน รุ่นแรก ปี 2513

3091  เหรียญคงหน้า-คงหลัง พิมพ์เสมา รุ่นแรก ปี 2528 ไม่จำกัดเนื้อ

3092  เหรียญคงหน้า-คงหลัง พิมพ์หยดน้ำ รุ่นแรก ปี 2528 ไม่จำกัดเนื้อ

3093  พระปิดตาหลวงพ่อสีแก้ว วัดไทรใหญ่ เนื้อโลหะ

3094  พระปิดตาหลวงพ่อสีแก้ว วัดไทรใหญ่ เนื้อโลหะ (พิมพ์เบ้าประกบ)

3095  พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆ์ษณ์ พิมพ์หลังยันต์ ไม่จำกัดพิมพ์

3096  พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆ์ษณ์ พิมพ์ข้าวต้มมัด ไม่จำกัดพิมพ์

3097  พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก

3098  พระกริ่งหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก พิมพ์ฐานส่ง

3099  พระกริ่งหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก พิมพ์ฐานเตี้ย

3100  พระปิดตาวัดบ่อทรัพย์ ไม่จำกัดพิมพ์

3101  พระหล่อวัดบ่อทรัพย์ ไม่จำกัดพิมพ์

3102  พระปิดตาวัดช้ัยมงคล

3103  พระซุ้มกอหลังยันต์ วัดช้ัยมงคล

3104  พระปิดตาหลวงพ่อช้่ วัดดีหลวงนอก ไม่จำกัดพิมพ์

3105  พระปิดตาหลวงพ่อแดง วัดท่าแซ รุ่นแรก ปี 2528

3106  พระสวนกลับ วัดโพธิ์

3107  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อเรือง วัดหัววัง รุ่นแรก ปี 2512 ไม่จำกัดพิมพ์

3108  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อรุ่ง วัดรามแก้ว รุ่นแรก ปี 2512

3109  พระร่ปหล่อหลวงพ่อคง วัดโลการาม รุ่นแรก ปี 2518 (ไม่ตอกเลข2)

3110  พระปิดตาเนื้อผงว่านหลวงพ่อสีแก้ว วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก

3111  พระพุทธช้ินราช้หลวงพ่อเฟัื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก ฟั.ลึก

3112  พระพุทธช้ินราช้หลวงพ่อเฟัื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก เนื้อดินดิบ

3113  พระปางลีลา 25 พุทธศตวรรษ หลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม รุ่นแรก

3114  พระปางลีลา 25 พุทธศตวรรษ หลวงพ่อฮก (กรุวัดคอหงส์)

3115  พระผงร่ปเหมือน หลวงพ่อสงค์ วัดคงคาวดี รุ่นแรก ปี 2506

3116  พระผงร่ปเหมือน หลวงพ่อคง วัดบ่อทอง ปี 2516
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พระจังหวัดสงขลา ช่ดที่ี่ 2  
โต๊ะที่ี่ 86 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

3117  เหรียญหลวงพ่อจุล วัดบ่อแดง รุ่นแรก ปี 2503 (พิมพ์นิยม 3 ช้าย)

3118  เหรียญหลวงพ่อหอม วัดค่เต่า รุ่นแรก ปี 2504

3119  เหรียญหลวงพ่อทวด วัดต้นเลียบ รุ่นแรก ปี 2505

3120  เหรียญหลวงพ่อทวด วัดดีหลวง รุ่นแรก ปี 2505

3121  เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดแหลมวัง รุ่นสอง ปี 2505

3122  เหรียญหลวงพ่อคล้าย ม่ลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ�ง ปี 2505 ไม่จำกัดเนื้อ

3123  เหรียญหลวงพ่อตุด วัดสามี (นั่งเต็มองค์เนื้ออัลปาก้า)

3124  เหรียญหลวงพ่อสีมั่น วัดห้วยลาด รุ่นแรก ปี 2509 ไม่จำกัดเนื้อ

3125  เหรียญหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆ์ษณ์ ปี 2509 ไม่จำกัดเนื้อ

3126  เหรียญหลวงพ่อคง วัดโลการาม ปี 2518 (ร่ปไข่)

3127  เหรียญหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆ์ษณ์ ปี 2519 (กันภัย)

3128  เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม (ออกวัดเกาะเสือ) ปี 2512

3129  เหรียญหลวงพ่อซุ้น วัดบางทีง รุ่นแรก ปี 2515

3130  เหรียญหลวงพ่อจุล วัดปากจ่า รุ่นแรก ปี 2516

3131  เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดเช้ิงแสเหนือ(เอก) รุ่นแรก ปี 2517

3132  เหรียญหลวงพ่อโตก วัดใหญ่ รุ่นแรก ปี 2517

3133  เหรียญหลวงพ่อภัทร วัดโคกส่ง รุ่นแรก ปี 2518 ไม่จำกัดเนื้อ

3134  เหรียญหลวงเล็ก วัดจุ้มปะ รุ่นมหาอุตม์ ปี 2519 ไม่จำกัดเนื้อ

3135  เหรียญหลวงพ่อแอบ วัดปากน้ำ รุ่นแรก ปี 2519 ไม่จำกัดเนื้อ

3136  เหรียญสมเด็จเจ้าเกาะยอ วัดโคกเบี้ยว รุ่นแรก ปี 2521 (บล็อกมือช้ิด)

3137  เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดประด่่หอม รุ่นแรก ปี 2516 ไม่จำกัดพิมพ์

3138  เหรียญหลวงพ่อร่วง วัดศาลาโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2523

3139  เหรียญพระพิฆ์เนศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รุ่นแรก ปี 25ปี 25 ไม่จำกัดเนื้อ

3140  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดท่าแซ รุ่นแรก ปี 2526 (บล็อกสายฝน)

3141  เหรียญไต้ฮงกงโจวซือ ม่ลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ�ง ปี 2529 ไม่จำกัดเนื้อ

3142  เหรียญหลวงพ่อซื่อ วัดบ่อดาน รุ่นแรก ปี 2530

3143  เหรียญหลวงพ่อจิต วัดควนจง รุ่นแรก ปี 2538 ไม่จำกัดเนื้อ

3144  พระซุ้มกอ วัดแหลมทราย

3145  พระหล่อโบราณพระพุทธช้ินราช้ วัดโคกสมานคุณ ปี 2506

3146  พระร่ปหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดประต่ไช้ย รุ่นแรก ปี 2505

3147  พระร่ปหล่อหลวงพ่อเหลือ วัดประด่่หอม รุ่นแรก

3148  พระร่ปเหมือนปั�มปราบภัยแหลมทอง หลวงพ่อจันทร์แก้ว วัดเลียบ ปี 2506

3149  พระร่ปหล่อหลวงพ่อจันทร์ วัดแหลมวัง รุ่นแรก ปี 2522 ไม่จำกัดพิมพ์

3150  พระร่ปหล่อหลวงพ่อเล็ก วัดจุ้มปะ รุ่นแรก ปี 2523 ไม่จำกัดพิมพ์

3151  ร่ปหล่อพระพิฆ์เนศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รุ่นแรก ปี 25ปี 25

3152  พระร่ปหล่อหลวงพ่อแปลง วัดควนลัง รุ่นแรก ปี 2539

3153  พระเนื้อว่านหลวงพ่อรัศมี วัดปรางค์แก้ว รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

3154  พระสมเด็จหลวงพ่อภัทร วัดโคกส่ง รุ่นแรก ปี 2518

3155  พระปิดตาหลวงพ่อกล่อม วัดห่แร่ รุ่นแรก ปี 2514 ไม่จำกัดพิมพ์

3156  พระปางลีลา 25 พุทธศตวรรษ หลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม รุ่นสอง ปี 25ปี 25
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พระหลวงพ่อปลอด วัดหัวป�า  
โต๊ะที่ี่ 87 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

3157  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อปลอด รุ่นแรก ปี 2512

3158  พระร่ปหมือนปั�มหลวงพ่อปลอด รุ่น2 ปี 2518 

3159  พระร่ปเหมือนเสาร์ห้ารัดประคต รุ่น3 ปี 2536 (รมดำ)

3160  พระร่ปเหมือน รุ่น4 ปี 2536 (ไม่รมดำ)

3161  พระร่ปเหมือน รุ่น4 ปี 2536 (รมดำ ตอกเลข 4)

3162  พระร่ปเหมือน รุ่น4 ปี 2536 (รมดำ ไม่ตอกเลข 4)

3163  พระเหรียญหลวงพ่อปลอด รุ่นแรก ปี 2518 (ชุ้บนิเกิ้ล)

3164  เหรียญหลวงพ่อปลอด รุ่นแรก ปี 2518 (รมดำ)

3165  เหรียญหลวงพ่อปลอด พัดยศ ปี 2528

3166  เหรียญหลวงพ่อปลอดเสาร์ห้า ปี 2536 (รมดำ ฐานล้น)

3167  เหรียญหลวงพ่อปลอดเสาร์ห้า ปี 2536 (รมดำ ฐานเรียบ)

3168  เหรียญหลวงพ่อปลอด ปี 2538 (รุ่นควายขวิด) 

3169  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์พระพุทธใหญ่ (ทาบรอนด์ทอง)

3170  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์พระพุทธใหญ่ (เนื้อว่านยา)

3171  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์พระพุทธเล็ก (ทาบรอนด์ทอง)

3172  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์พระพุทธเล็ก (เนื้อว่านยา)

3173  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์พุทธกวัก 

3174  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์อาจารย์คง เนื้อช้็อคโกแลต (ห่ปรกบ่า)

3175  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์อาจารย์คง เนื้อช้็อคโกแลต (ห่กาง)

3176  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์อาจารย์คง เนื้อว่านผสมช้ันโรง

3177  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์อาจารย์คง เนื้อว่านยา

3178  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์อาจารย์คง เนื้อขาว ปี 2536

3179  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์ว่านลอยองค์ (เนื้อว่านยาทาบรอนด์ทอง)

3180  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์ว่านลอยองค์ (เนื้อว่านยา)

3181  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์เล็บมือ เนื้อว่านยาผสมช้ันโรง

3182  พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์เล็บมือ เนื้อว่านยา

3183  นางกวักหลวงพ่อปลอด พิมพ์โบราณ มงกุฏิ

3184  นางกวักหลวงพ่อปลอด พิมพ์โบราณ มวยยาว

3185  นางกวักหลวงพ่อปลอด พิมพ์โบราณ มวยสั้น

3186  นางกวักหลวงพ่อปลอด พิมพ์โบราณ ถ์ือถ์ุง

3187  นางกวักหลวงพ่อปลอด พิมพ์นิยม เนื้อผงน้ำมันทาบรอนด์ทอง

3188  นางกวักหลวงพ่อปลอด พิมพ์นิยม เนื้อผงน้ำมัน

3189  นางกวักหลวงพ่อปลอด พิมพ์นิยม ว่านสบ่่เลือด

3190  นางกวักหลวงพ่อปลอด พิมพ์นิยม ว่านผสมช้ันโรง

3191  นางกวักหลวงพ่อปลอด พิมพ์นิยม เนื้อว่านยา
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พระจังหวัดยะลา  
โต๊ะที่ี่ 88 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

3192  พระหลวงพ่อทวด วัดเมือง เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2505

3193  พระหลวงพ่อทวด วัดเมือง เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก ปี 2505

3194  พระหลวงพ่อทวด วัดเมือง เนื้อว่าน พิมพ์ลอยองค์ ปี 2505

3195  พระสมเด็จ วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ ปี 2502

3196  พระสมเด็จ วัดเมือง พิมพ์เล็ก (คะแนน) ปี 2502

3197  พระสังกัจจายน์ วัดเมือง เนื้อโลหะ ปี 2505

3198  พระหลวงพ่อไกร วัดลำพะยา เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยมใหญ่ ปี 2505

3199  พระหลวงพ่อไกร วัดลำพะยา เนื้อว่าน พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ ปี 2505

3200  พระหลวงพ่อไกร วัดลำพะยา เนื้อว่าน พิมพ์สามเหลี่ยมกลาง ปี 2505

3201  พระหลวงพ่อไกร วัดลำพะยา เนื้อว่าน พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก ปี 2505

3202  พระพระร่ปหล่อหลวงพ่อไกร วัดลำพะยา รุ่นแรก เนื้อโลหะ

3203  เหรียญหลวงพ่อไกร วัดลำพะยา รุ่นแรก ปี 2507 ไม่จำกัดเนื้อ

3204  เหรียญหลวงพ่อปราบ วัดพุทธภ่มิ รุ่นแรก (ยะลา ร.เรือ) ปี 2490

3205  เหรียญหลวงพ่อปราบ วัดพุทธภ่มิ รุ่นแรก (ยะลา ล.ลิง) ปี 2490

3206  พระสุริยะมุนี วัดพุทธภ่มิ เนื้อดินผสมว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2508

3207  พระสุริยะมุนี วัดพุทธภ่มิ เนื้อดินผสมว่าน พิมพ์เล็ก ปี 2508

3208  พระผงหลวงป่�สุระ วัดยะลาธรรมราม รุ่นแรก พิมพ์ห้าเหลี่ยม ปี 2503

3209  พระผงหลวงป่�สุระ วัดยะลาธรรมราม รุ่นแรก พิมพ์สมเด็จ

3210  เหรียญหลวงป่�สุระ วัดยะลาธรรมราม พิมพ์ห้าเหลี่ยม ปี 2503 ไม่จำกัดเนื้อ

3211  เหรียญหลวงป่�สุระ วัดยะลาธรรมราม พิมพ์เกลียวเช้ือก ไม่จำกัดเนื้อ

3212  เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง รุ่นแรก ปี 2519 ไม่จำกัดเนื้อ

3213  เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดรังสิตาวาส รุ่นแรก ปี 2539 ไม่จำกัดเนื้อ

3214  หลวงพ่อทวด วัดยะหาประช้าราม เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2503

3215  หลวงพ่อทวด วัดยะหาประช้าราม เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก ปี 2503

3216  พระเนื้อดินผสมว่าน วัดหลักห้า รุ่นแรก พิมพ์ยอดขุนพล ปี 2503

3217  พระเนื้อดินผสมว่าน วัดหลักห้า รุ่นแรก พิมพ์ขุนแผนสะดุ้งกลับ ปี 2503

3218  พระเนื้อดินผสมว่าน วัดหลักห้า รุ่นแรก พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ ปี 2503

3219  พระเนื้อดินผสมว่าน วัดหลักห้า รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2503

3220  พระกริ่ง วัดค่หาภิมุข เนื้อโลหะผสม ปี 2495

3221  พระช้ัยวัฒน์ วัดค่หาภิมุข เนื้อโลหะผสม ปี 2495

3222  พระปิดตา วัดค่หาภิมุข เนื้อโลหะผสม พิมพ์ใหญ่ ปี 2495

3223  พระปิดตา วัดค่หาภิมุข เนื้อโลหะผสม พิมพ์เล็ก ปี 2495

3224  เหรียญพระนอนวัดถ์้ำยะลา วัดค่หาภิมุข รุ่นแรก ปี 2472 ไม่จำกัดเนื้อ

3225  เหรียญพระคร่พรหมทอง วัดค่หาภิมุข รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2478

3226  เหรียญพระนอน วัดค่หาภิมุข พิมพ์ใบจิก ปี 2493

3227  เหรียญพระพุทธไสยารักษ์ วัดค่หาภิมุข รุ่นแรก ปี 2505

3228  พระร่ปหล่อเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว อาจารย์นองปลุกเสก ปี 2533 ไม่จำกัดเนื้อ

3229  พระร่ปหล่อหลวงพ่อทวด วัดพุทธาธิวาส รุ่นแรก พิมพ์นิ้วกระดก (โค๊ตกระต่าย) ปี 2553 ไม่จำกัดเนื้อ

3230  พระร่ปหล่อหลวงพ่อทวด วัดพุทธาธิวาส รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2553 ไม่จำกัดเนื้อ

3231  พระร่ปหล่อหลวงพ่อทวด วัดพุทธาธิวาส รุ่น111 ปี ปี 2553 ไม่จำกัดเนื้อ
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พระจังหวัดนิราธิวาส  
โต๊ะที่ี่ 89 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (36 รายการ)  

3232  พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล รุ่นแรก เนื้อทองคำ-เนื้อนาก ปี 2509

3233  พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2509

3234  เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ปี 2516 ไม่จำกัดเนื้อ

3235  เหรียญเจ้าแม่โต๊ะโมะ รุ่นแรก ปี 2515

3236  ร่ปเหมือนเจ้าแม่โต๊ะโมะ รุ่นแรก ปี 2525

3237  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดทองดีประช้าราม ปี 2520 ไม่จำกัดเนื้อ

3238  เหรียญหลวงพ่อครน วัดบางแซะ รุ่นสอง ปี 2502

3239  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อครน วัดบางแซะ ปี 2505

3240  พระหลวงพ่อครน วัดบางแซะ หลังไม้เท้า เนื้อว่าน ปี 2505

3241  เหรียญหลวงพ่อเล๊ะ วัดอาเหร รุ่นแรก บล็อกวงเดือน

3242  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเช้ิงเขา รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

3243  เหรียญหลวงพ่อดี วัดสังฆ์สิทธาราม รุ่นแรก

3244  เหรียญหลวงพ่อดี วัดสังฆ์สิทธาราม รุ่นสอง

3245  พระปิดตาเนื้อผงผสมว่านเพช้รทักษิณ หลวงพ่อหมวก ไม่จำกัดพิมพ์

3246  พระกริ่งเพช้รศิลา พระคร่ไพโรจน์ วัดราษฎิร์สโมสร ปี 2511

3247  พระร่ปเหมือนพระคร่ไพโรจน์ วัดราษฎิร์สโมสร ปี 2511

3248  เหรียญพระราช้สามนต์โมลี เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ปี 2506 ไม่จำกัดเนื้อ

3249  พระเนื้อว่าน พ่อท่านจันทร์ วัดประชุ้มช้ลธารา ปี 2504 พิมพ์ฐานส่ง

3250  พระเนื้อว่าน พ่อท่านจันทร์ วัดประชุ้มช้ลธารา ปี 2504 พิมพ์ฐานเตี้ย

3251  เหรียญพระอรรถ์โมลี (เหรียญตาเสือ) รุ่นแรก เนื้อทองคำ-เนื้อเงิน ปี 2538

3252  พระปิดตามหาลาภ วัดประชุ้มช้ลธารา รุ่นแรก ปี 2539

3253  เหรียญหลวงพ่อจันทร์ รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อและพิมพ์ปี 2538

3254  เหรียญพระย่ไล ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่ ปี 2509

3255  เหรียญเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่ ปี 2509

3256  เหรียญพระราช้พิธีขึ้นระวางช้้างเผือกจังหวัดนราธิวาส ปี 2520 ไม่จำกัดเนื้อ

3257  เหรียญหลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม รุ่นแรก ปี 2539 ไม่จำกัดเนื้อ

3258  พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก รุ่นแรก ปี 2536 ไม่จำกัดพิมพ์

3259  พระปิดตาเนื้อผงผสมว่านฝังตะกรุด 3 ดอก หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม

3260  พระเนื้อผงผสมว่าน พิมพ์พระพุทธช้ินสีห์ หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม ปี 2536

3261  พระปิดตาลอยองค์เล็ก เนื้อผงชุ้บรักและไม่ชุ้บรัก หลังยันต์จีวรและไม่มียันต์จีวร

3262  พระปิดตานภานพรัตน์ ปี 2537 เนื้อทองคำ-เนื้อเงิน

3263  พระปิดตานภานพรัตน์ ปี 2537 เนื้อนวะ-ทองแดง-ทองเหลือง-ตะกั่ว

3264  พระร่ปเหมือนหลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

3265  ไม้คร่และไม้คร่ปากกา หลวงพ่อดำ วัดใหม่นภาราม (ไม่จำกัดรุ่น-ไม่จำกัดขนาด)

3266  เหรียญสามประมุข วัดตันติการาม ปี 2529

3267  เหรียญหลวงพ่อนิล วัดเขาเข็มทอง รุ่นแรก ปี 2538 ไม่จำกัดเนื้อ
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พระจังหวัดป่ตตานิี  
โต๊ะที่ี่ 90 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (38 รายการ)  

3268  เหรียญพระคร่ธรรมน่ญสมณการ (ฉิม) วัดพลานุภาพ รุ่นแรก ปี 2548 เนื้อเงิน

3269  พระร่ปหล่อ พระคร่ธรรมน่ญสมณการ (ฉิม) วัดพลานุภาพ รุ่นแรก เนื้อโลหะ

3270  เหรียญพระคร่มานัตต์สมณคุณ (สีพุฒ) วัดมะเดื่อทอง ปี 2480 เนื้อทองแดง

3271  พระปิดตา วัดตานีสโมสร รุ่นแรก เนื้อโลหะ ปี 2485

3272  พระหลวงพ่อทวด วัดตานีสโมสร รุ่นแรก เนื้อว่าน ไม่จำกัดพิมพ์

3273  พระร่ปหล่อหลวงพ่อทวดนวล วัดตุยง เนื้อโลหะ ปี 2507

3274  พระธรรมขันธ์ วัดปิยาราม ปี 2506 เนื้อว่าน พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว

3275  พระธรรมขันธ์ วัดปิยาราม ปี 2506 เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่

3276  พระธรรมขันธ์ วัดปิยาราม ปี 2506 เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก

3277  พระปิดตา วัดปิยาราม รุ่นแรก เนื้อโลหะ ปี 2508

3278  พระพุทธช้ินราช้ วัดปิยาราม รุ่นแรก เนื้อโลหะ ปี 2514

3279  พระกริ่งหลวงพ่อทุ่งคา วัดบ่รพาราม รุ่นแรก ปี 2500 เนื้อโลหะ กะไล่และรมดำ

3280  พระกริ่งหลวงพ่อทุ่งคา วัดบ่รพาราม รุ่นสอง ปี 2505 เนื้อโลหะรมดำ

3281  พระหลวงพ่อทุ่งคา วัดบ่รพาราม รุ่นแรก ปี 2505 เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่

3282  พระหลวงพ่อทุ่งคา วัดบ่รพาราม รุ่นแรก ปี 2505 เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่

3283  เหรียญหลวงพ่อทุ่งคา วัดบ่รพาราม รุ่นแรก ปี 2505 เนื้อกะไหล่เงิน

3284  พระหลวงพ่อทวดหนอน วัดดอนตะวันออก รุ่นแรก ปี 2505 เนื้อว่าน ไม่จำกัดพิมพ์

3285  เหรียญหลวงพ่อทวดหนอน วัดดอนตะวันออก รุ่นแรก ปี 2505 ไม่จำกัดเนื้อ

3286  เหรียญพ่อท่านบุญ วัดสารวัน รุ่นแรก ปี 2521 เนื้อทองแดง

3287  พระร่ปหล่อพ่อท่านบุญ วัดสารวัน รุ่นแรก ปี 2525 เนื้อโลหะรมดำ

3288  เหรียญหัวโตอาจารย์แดง (กันภัย) วัดไร่ รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

3289  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2525 ไม่จำกัดเนื้อ

3290  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

3291  พระร่ปหล่อเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว รุ่นแรก ปี 2518 ไม่จำกัดเนื้อ

3292  พระผงทวดบุญญาฤทธิ์ หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์ ปี 2518 ไม่จำกัดพิมพ์

3293  เหรียญทวดบุญญาฤทธิ์ หันข้างใหญ่-เล็ก หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์ ปี 2518

3294  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์ปาฏิิหารย์ หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์ ปี 2537 ไม่จำกัดพิมพ์

3295  พระหลวงพ่อทวด รุ่นห้าแซะ เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2538

3296  พระหลวงพ่อทวด รุ่นห้าแซะ เนื้อว่าน พิมพ์สามเหลี่ยม ปี 2538

3297  เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างหอระฆ์ัง หลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์ ปี 2537 ไม่จำกัดเนื้อ

3298  เหรียญโต๊ะหัก อาจารย์ทอง วัดสำเภาเช้ย รุ่นแรก ปี 2529

3299  เหรียญโต๊ะหัก อาจารย์ทอง วัดสำเภาเช้ย รุ่นสอง ปี 2537 ไม่จำกัดเนื้อ

3300  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ อาจารย์ทอง วัดสำเภาทอง ปี 2545 ไม่จำกัดเนื้อ

3301  เหรียญเสมา รุ่นสรงน้ำมงคล 88 ปี อาจารย์ทอง วัดสำเภาเช้ย ปี 2549 ไม่จำกัดเนื้อ

3302  เหรียญพุฒซ้อน รุ่นพระธาตุเจดีย์ อาจารย์ทอง วัดสำเภาเช้ย ปี 2549 ไม่จำกัดเนื้อ

3303  เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นแรก

3304  เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นแรก

3305  พระร่ปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นลังกาสุกะ หลวงพ่อแดง วัดไร่
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พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านิตรัง พ่อที่่านิเขียว วัดห้วยเงาะ จ.ป่ตตานิี  
โต๊ะที่ี่ 91 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (38 รายการ)  

3306  หน้ากากพรานบุญ เนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์์ รุ่นแรก พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง ปี 2557

3307  หน้ากากพรานบุญ มหาลาภ หน้าแดง ปี 2559 

3308  หน้ากากพรานบุญ มหาลาภ หน้าทอง ปี 2559

3309  พระขุนแผน รุ่นแรก พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง ปี 2558 พิมพ์เล็ก

3310  พระขุนแผนมหาเสน่ห์บ้านตรัง พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง ปี 2560

3311  พระกริ่ง รุ่นแรก พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง ปี 2558 ไม่จำกัดเนื้อ

3312  สาริกาไม้รอดโบสถ์์แกะ รุ่นแรก พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง ปี 2558

3313  พระราห่ เนื้อกะลาตาเดียวแกะ พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง ปี 2560

3314  พรานบุญไม้รอดโบสถ์์แกะ พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง วาระ 2 ปี 2560

3315  ล็อกเก็ต พรานบุญ พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง ปี 2560

3316  ล็อกเก็ต พรานเฒ่าหน้าทอง พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง ปี 2560

3317  พระราห่ พิมพ์เสมาใหญ่ เนื้อกะด่กช้้าง รุ่น๗ รอบ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2554

3318  พระราห่ พิมพ์เสมาใหญ่ เนื้อกะลาตาเดียว รุ่น๗ รอบ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2554

3319  พระราห่ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อกะด่กช้้าง รุ่น๗ รอบ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2554

3320  พระราห่ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อกะลาตาเดียว รุ่น๗ รอบ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2554

3321  เจ้าเงาะ รุ่นเฮง เฮง เฮง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2554

3322  พระราห่ เนื้อกระด่กช้้างแกะ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2555

3323  พระราห่ เนื้อกะลาตาเดียวแกะ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2555

3324  เหรียญสตางค์ดี ไม่จำกัดเนื้อ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2553

3325  เหรียญขุนช้้างรุ่นแรก พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2548 ไม่จำกัดเนื้อ

3326  ราห่กะลาแกะ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นแรกปี 2538

3327  ขุนช้้างรุ่นเสริมบุญเสริมทรัพย์ ไม่จำกัดเนื้อพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2555

3328  พระผงร่ปเหมือนมหาว่าน พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2555

3329  พญาครุฑเจ็ดรอบฝังเหล็กไหล พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2554

3330  ขุนช้้างไม้แกะ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2559 ไม่จำกัดเนื้อ

3331  ล็อกเก็ต ขุนช้้าง พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ สีประจำวัน รุ่นราช้าเศรษฐี เสาร์ ๕ ปี 2563

3332  ล็อกเก็ต พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นราช้าเศรษฐี เสาร์ ๕ ปี 2563

3333  ควายธน่เทพฤทธิ์ รุ่นแรก พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2562

3334  พระร่ปเหมือนพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ เนื้อไม้คนทีดำแกะ ปี 2562

3335  ปลัดขิกหล่อโบราณพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นแรกไม่จำกัดเนื้อปี 2548

3336  เหรียญหล่อโบราณรุ่นแรก พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2548 ไม่จำกัดเนื้อ

3337  พระร่ปหล่อโบราณ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2548 ไม่จำกัดเนื้อ

3338  ร่ปเหมือนเทพเจ้ากวนอ่รับทรัพย์ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2562

3339  ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น๗ รอบ พ่อท่านเขียว ไม่จำกัดเนื้อปี 2554

3340  เหรียญขวัญถ์ุง ขุนช้้าง พ่อท่านเขียว รุ่นราช้าโช้ค ปี 2563

3341  เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นแรก

3342  เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดห้วยเงาะ รุ่นแรก

3343  พระร่ปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นลังกาสุกะ หลวงพ่อแดง วัดไร่
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โต๊ะที่ี่ 92 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

3344  พระเนื้อว่านหลวงพ่อทวด วัดบางนอน รุ่นแรก พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ ปี 2505

3345  พระเนื้อว่านหลวงพ่อทวด วัดบางนอน รุ่นแรก พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก ปี 2505

3346  พระเนื้อว่านหลวงพ่อทวด วัดบางนอน รุ่นแรก พิมพ์พิเศษ ปี 2505 ไม่จำกัดหลัง-ไม่จำกัดพิมพ์

3347  พระเนื้อว่านหลวงพ่อทวด วัดบางนอน พิมพ์หลังเจดีย์ ปี 2506

3348  พระเนื้อว่านหลวงพ่อทวด วัดด่าน พิมพ์หลังมีลายเซ็น ปี 2506

3349  เหรียญเกลียวเช้ือกหลวงพ่อทวด หลังหลวงพ่อด่วน วัดบางนอน ปี 2506

3350  เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด หลังพระนอน ปี 2506 

3351  พระกริ่งเกราะเพช้ร วัดบางนอน ก้นตอก (ถ์ามวโร) อุดว่าน รุ่นแรก

3352  เหรียญหลวงพ่อด่วน วัดบางนอน ช้้างค่่ หลังยันต์ห้า (ผิวไฟั) ปี 2505

3353  เหรียญหลวงพ่อด่วน วัดบางนอน ช้่างค่่ หลังอริยเมตไตรโย (รมดำ) ปี 2505

3354  เหรียญหลวงพ่อด่วน วัดบางนอน รุ่นแรก ปี 2506 หลังพระนอน (ไม่จำกัดบล็อก)

3355  เหรียญหลวงพ่อบรรณ วัดด่าน รุ่นแรก ปี 2497

3356  เตารีดหลวงพ่อบรรณ วัดมัช้ฌิมเจริญธรรม (ป�าช้้า) ปี 2505

3357  พระร่ปเหมือนปั�ม เนื้อทองเหลือง หลวงพ่อบรรณ วัดด่าน ปี 2511

3358  พระร่ปหล่อโบราณหลวงพ่อบรรณ วัดด่าน ปี 2511

3359  พระร่ปเหมือนหลวงพ่อบรรณ เนื้อว่าน พิมพ์ห่มคลุม วัดมัช้ฌิมเจริญธรรม รุ่นแรก ปี 2505

3360  พระร่ปเหมือนหลวงพ่อบรรณ เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดมัช้ฌิมเจริญธรรม รุ่นแรก ปี 2505 

3361  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ หลวงพ่อบรรณ วัดด่าน ปี 2511

3362  เหรียญหลวงพ่อรื่น วัดนกงาง รุ่นแรก ปี 2519 (ไม่จำกัดบล็อค)

3363  เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดหาดส้มแป้น ปี 2523 พิมพ์ใหญ่

3364  เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดหาดส้มแป้น ปี 2523 พิมพ์เล็ก

3365  เหรียญหลวงพ่อลอย วัดปากน้ำระนอง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่

3366  เหรียญหลวงพ่อลอย วัดปากน้ำระนอง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก (ใบสาเก)

3367  พระเนื้อว่านหลวงพ่อลอย พิมพ์ฉัตรค่่ รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

3368  พระเนื้อว่านหลวงพ่อลอย พิมพ์ร่ปเหมือนท่าน (หลังช้้าง)

3369  เหรียญหลวงพ่อนุ้ย วัดโพธาราม อำเภอละอุ่น รุ่นแรก

3370  พระร่ปหล่อหลวงพ่อนุ้ย วัดโพธาราม อำเภอละอุ่น รุ่นแรก

3371  เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดจันทาราม รุ่นแรก ปี 2519

3372  เหรียญหลวงพ่อละออง สำนักสงฆ์์ช้่องเขาเทพประสิทธิ์ รุ่นแรก 

3373  พระร่ปหล่อหลวงพ่อละออง สำนักสงฆ์์ช้่องเขาเทพประสิทธิ์ รุ่นแรก

3374  เหรียญเสมาหลวงพ่อเติม หลังเสือหางด้วน วัดปุญญาราม รุ่นแรก

3375  เหรียญหลวงพ่อเบี้ยว วัดใหม่สามัคคีธรรม อ.กะเปอร์ ปี 2514 บล็อกนิยมห่มีขีด

3376  เหรียญหลวงพ่อเบี้ยว วัดใหม่สามัคคีธรรม อ.กะเปอร์ ปี 2516

3377  เหรียญพระคร่ประโลม รุ่นแรก วัดปกเบี้ยน (อุช้นไหล่) 

3378  พระร่ปหล่อหลวงพ่อกุ่ย วัดนกงาง วัดนกงาง ปี 2548 ไม่จำกัดเนื้อ

3379  ล้อแม็กซ์ กรมหลวงชุ้มพร-หลังเสด็จพ่อ ร.5 สำนักสงฆ์์สะพานปลาระนอง

3380  ล็อกเก็ตพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี รุ่นแรก ปี 2543 หลังเงิน-ทองแดง

3381  เหรียญหลวงพ่อทวด – หลวงพ่อบรรณ วัดด่าน ปี 2556 เลื่อนพารวย เสมา

3382  พระร่ปหล่อพระคร่ประโลม เกสโร รุ่นแรก วัดทรายแดง

3383  เหรียญหลวงพ่อช้่วย วัดบางขุนแพ่ง รุ่นแรก ปี 2539
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พระจังหวัดช่มพร ช่ดที่ี่ 1  
โต๊ะที่ี่ 93 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

3384  เหรียญพระพุทธช้ินราช้ หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นแรก ปี 2464 

3385  เหรียญพระพุทธช้ินราช้ หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นสอง ปี 2473 

3386  เหรียญพระพุทธช้ินราช้ หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นสาม ปี 2480

3387  เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นแรก ปี 2486 

3388  เหรียญ ทานตะวัน หลวงพ่อหน่ อช้ิโต วัดโตนด รุ่นแรก ปี 2478

3389  เหรียญหลวงพ่อสอน วัดนาสัก รุ่นแรก ปี 2482 

3390  เหรียญหลวงพ่อจอน วัดดอนรวบ รุ่นแรก ปี 2487

3391  เหรียญหลวงพ่อขำ วัดปราสาทนิกร รุ่นแรก ปี 2491 

3392  เหรียญหลวงพ่อคง (นารโท) วัดธรรมถ์าวร รุ่นแรก ปี 2491

3393  เหรียญ หลวงพ่อพลอย วัดเช้ิงคีรี รุ่นแรก ปี 2492 

3394  เหรียญหลวงพ่อสินธ์ (ปทุมรัตน์) วัดค่ขุด รุ่นแรก ปี 2495 

3395  เหรียญ หลวงพ่อจีต วัดถ์้ำเขาพล่ รุ่นแรก ปี 2495

3396  เหรียญ หลวงพ่อจีต วัดถ์้ำเขาพล่ รุ่นสอง ปี 2496 

3397  พระร่ปหล่อโบราณหลวงพ่อจีต วัดถ์้ำเขาพล่ รุ่นแรก ปี 2496 

3398  พระสมเด็จกำแพงแก้ว หลวงพ่อจีต วัดถ์้ำเขาพล่ 

3399  เหรียญหลวงพ่อเลื่อน วัดสามแก้ว รุ่นแรก ปี 2497 

3400  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อเลื่อน วัดสามแก้ว รุ่นแรก

3401  พระสมเด็จดำ หลวงพ่อเลื่อนวัดสามแก้ว ปี 2495

3402  เหรียญหลวงพ่อดำ วัดท่าสุทธาราม รุ่นแรก ปี 2497 

3403  เหรียญหลวงพ่อบ่าว วัดเช้ิงกระ รุ่นแรก ปี 2497 

3404  เหรียญพระพุทธช้ินราช้หลังท่านเจ้าคุณธรรมจารีย์ วัดขันเงิน รุ่นแรก ปี 2498 

3405  พระร่ปหล่อโบราณท่านเจ้าคุณธรรมจารีย์ วัดขันเงิน รุ่นแรก ปี 2504

3406  เหรียญหลวงพ่อหุน วัดสุวรรณาราม รุ่นแรก ปี 2498

3407  เหรียญหลวงพ่อแดงพุทโธ วัดถ์้ำเขาเงิน รุ่นแรก ปี 2499 

3408  เหรียญหลวงพ่อเคลื่อน วัดปากน้ำละแม รุ่นแรก ปี 2499 

3409  เหรียญหลวงพ่อผุด วัดวังไผ่ รุ่นแรก ปี 2499

3410  เหรียญหลวงพ่อแช้่ม-ช้ัย วัดนาทุ่ง รุ่นแรก ปี 2499

3411  เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดบางแหวน รุ่นแรก ปี 2500

3412  เหรียญหลวงพ่อรุ่ง หลังหลวงพ่ออินทอง วัดบางแหวน ปี 2501 

3413  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อรุ่ง วัดบางแหวน รุ่นแรก ปี 2500 

3414  เหรียญหลวงพ่อเปียก วัดนาสร้าง รุ่นแรก ปี 2500 

3415  เหรียญหลวงพ่อเวศ วัดประเดิม รุ่นแรก ปี 2500 

3416  เหรียญหลวงพ่อจร วัดท่ายางใต้ รุ่นแรก ปี 2500 

3417  เหรียญหลวงพ่อดำ ตาระโก หลังพ่อป่�อิน วัดสุบรรณนิมิตร รุ่นแรก ปี 2500

3418  เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดแหลมยาง ปี 2501

3419  พระหลวงพ่อทวด วัดนวลประดิษฐ์นภาราม ปี 2505 ไม่จำกัดพิมพ์

3420  เหรียญหลวงพ่อมุม รุ่นแรก วัดนาสัก ปี 2519

3421  เหรียญหลวงพ่อมุม วัดนาสัก ที่ระลึกงานผ่กพัทธสีมาวัดบ้านนา ปี 2519

3422  เสือหลวงพ่อมุม วัดนาสัก ที่ระลึกงานผ่กพัทธสีมาวัดบ้านนา ปี 2519

3423  พระร่ปหล่อหลวงพ่อหีต วัดเช้ิงคีรี รุ่นแรก ปี 2513
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พระจังหวัดช่มพร ช่ดที่ี่ 2  
โต๊ะที่ี่ 94 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

3424  เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ปี 2508

3425  พระขุนแผน รุ่นเสด็จกลับ หลังดาบไขว้ ปี 2511

3426  เหรียญหลวงพ่อหีต หลังพระสังกัจจายน์ วัดนอก รุ่นแรก

3427  เหรียญหลวงพ่อหีต วัดนาบุญ รุ่นแรก ปี 2515

3428  พระร่ปหล่อหลวงพ่อหีต วัดนาบุญ รุ่นแรก ปี 2515

3429  พระปิดตาจิ�วมหาลาภ หลวงพ่อคล้อย เนื้อผงทะลุกระดาน วัดถ์้ำเขาเงิน ปี 2533

3430  เหรียญหลวงพ่อไสย วัดเทพเจริญ รุ่นแรก ปี 2518

3431  เหรียญหลวงพ่ออิ่ม วัดท่าไม้ลาย รุ่นแรก ปี 2533

3432  เหรียญหลวงพ่อบุญมา รุ่นแรก วัดถ์้ำโพงพาง ปี 2538

3433  เหรียญหลวงพ่อตุด หายห่วง วัด ธรรมถ์าวร รุ่นแรก ปี 2539

3434  เหรียญหลวงพ่อโปร่ง วัดถ์้ำพรุตะเคียน รุ่นแรก ปี 2550

3435  พระร่ปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย รุ่นแรก เนื้อดิน (ชุ้บรัก-ไม่ชุ้บรัก) ปี 2505

3436  พระร่ปหล่อโบราณหลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย รุ่นแรก แจกกรรมการ ปี 2505

3437  เหรียญหลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย รุ่นแรก ปี 2505

3438  เหรียญหลวงพ่อสงฆ์์ ที่ระลึกงานผ่กพัทธสีมา วัดหาดทรายแก้ว ปี 2502

3439  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อสงฆ์์ ที่ระลึกงานทอดกฐิน วัดหาดทรายแก้ว รุ่นแรก ปี 2508

3440  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย ปี 2509 อักษรน่น

3441  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย ปี 2509 อักษรจม ไม่จำกัดเนื้อ

3442  พระร่ปหล่อโบราณ หลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย ปี 2510 ไม่จำกัดเนื้อ

3443  เหรียญหลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย รุ่นสอง บล็อกนิยม ปี 2511

3444  พระร่ปหล่อหลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย รุ่นอาบน้ำแร่ ปี 2516

3445  พระเนื้อผงผสมข้าวก้นบาตร หลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย ปี 2516

3446  พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย รุ่นแรก ปี 2518

3447  พระปิดตาพุทธคง หลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย รุ่นแรก ปี 2518

3448  เหรียญหลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย สร้างอุโบสถ์วัดบางลึก ปี 2518

3449  พระร่ปหล่อหลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย สร้างอุโบสถ์วัดบางลึก ปี 2518

3450  พระกริ่งเจ้าฟั้า หลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย รุ่นแรก ปี 2519

3451  เหรียญข้าวหลามตัด หลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย รุ่นสร้างหอฉัน ปี 2521

3452  เหรียญขวัญถ์ุง หลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย พิมพ์ใหญ่ ปี 2523

3453  เหรียญขวัญถ์ุง หลวงพ่อสงฆ์์ วัดเจ้าฟั้าศาลาลอย พิมพ์เล็ก ปี 2523

3454  เหรียญแปดเหลี่ยมเสด็จในกรมหลวงชุ้มพรฯ รุ่นแรก ปี 2500

3455  พระร่ปหล่อเสด็จในกรมหลวงชุ้มพรฯ รุ่นแรก ปี 2500

3456  เหรียญเสด็จในกรมหลวงชุ้มพรฯ วัดโพธิการาม ปี 2511

3457  เหรียญเสด็จในกรมหลวงชุ้มพรฯ บารมีกันภัยผ่้รักช้าติ วัดถ์้ำเขาเงิน ปี 2511

3458  เหรียญเม็ดแตง เสด็จในกรมหลวงชุ้มพรฯ วัดถ์้ำเขาเงิน ปี 2511

3459  เหรียญข้าวหลามตัด เสด็จในกรมหลวงชุ้มพรฯ หน้าหนุ่ม ปี 2512

3460  เหรียญเสด็จในกรมหลวงชุ้มพรฯ ปากน้ำตะโก รุ่นแรก ปี 2519

3461  พระร่ปหล่อเสด็จในกรมหลวงชุ้มพรฯ ปากน้ำตะโก รุ่นแรก ปี 2519 พิมพ์ใหญ่

3462  พระร่ปหล่อเสด็จในกรมหลวงชุ้มพรฯ ปากน้ำตะโก รุ่นแรก ปี 2519 พิมพ์เล็ก

3463  เหรียญเสด็จในกรมหลวงชุ้มพรฯ รุ่นศาลหลักเมืองจังหวัดชุ้มพร ปี 2535
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พระจังหวัดกระบี่  
โต๊ะที่ี่ 95 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

3464  พระบ่ช้าหลวงป่�สิงห์ วัดแก้วโกรวาราม รุ่นแรก ปี 2520

3465  พระบ่ช้าอาจารย์จำเนียร วัดถ์้ำเสือ รุ่นแรก เนื้อโลหะ (ฐานเรียบ ช้ื่อลงยา) ปี 2529 (ไม่จำกัดขนาด)

3466  เหรียญพระคร่พินิตติการ (หน่) วัดเขาต่อ รุ่นแรก ปี 2476

3467  เหรียญพระคร่สุเมธี (คง) วัดอ่าวลึกใต้ รุ่นแรก ปี 2493

3468  เหรียญพระคร่วินัยธร (อ่อน) วัดลำทับ รุ่นแรก ปี 2506

3469  เหรียญสองอาจารย์ วัดแก้วโกรวาราม รุ่นแรก (บล็อกนิยม สายฝน) ปี 2515

3470  เหรียญสองอาจารย์ วัดแก้วโกรวาราม รุ่นแรก (มีผด) ปี 2515

3471  พระร่ปหล่อ หลวงป่�สิงห์ วัดแก้วโกรวาราม รุ่นแรก ปี 2525

3472  เหรียญหลวงป่�สิงห์ รุ่นเจ้าสัว ปี 2525 ไม่จำกัดเนื้อ

3473  เหรียญปล้องอ้อย หลวงป่�กิ่ม รุ่นแรก ปี 2521

3474  เหรียญร่ปไข่ อาจารย์จำเนียร วัดถ์้ำเสือ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2519

3475  เหรียญร่ปไข่ อาจารย์จำเนียร วัดถ์้ำเสือ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2519

3476  เหรียญร่ปไข่ อาจารย์จำเนียร วัดสุคนธาวาส (ร. มีการันต์ นิยม) ปี 2518

3477  เหรียญร่ปไข่ อาจารย์จำเนียร วัดสุคนธาวาส (ธรรมดา) ปี 2518

3478  ภาพกระดาษ ขาว-ดำ อาจารย์จำเนียร รุ่นประกัน ปี 2510 ไม่จำกัดพิมพ์

3479  พระเนื้อดินเจ็ดป�าช้้า อาจารย์จำเนียร วัดถ์้ำเสือ พิมพ์พระรอด ปี 2520

3480  พระเนื้อดินเจ็ดป�าช้้า อาจารย์จำเนียร วัดถ์้ำเสือ พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2522

3481  พระเนื้อดินเจ็ดป�าช้้า อาจารย์จำเนียร วัดถ์้ำเสือ รุ่นน. พิมพ์ซุ้มกอ ปี 2523

3482  เหรียญร่ปไข่ อาจารย์จำเนียร วัดถ์้าเสือ รุ่นเจ็ดยอด ปี 2527 ไม่จำกัดเนื้อ

3483  เหรียญร่ปไข่ อาจารย์จำเนียร วัดถ์้าเสือ รุ่นเก้ายอด พิมพ์ใหญ่ ปี 2537 ไม่จำกัดเนื้อ

3484  เหรียญร่ปไข่ อาจารย์จำเนียร วัดถ์้าเสือ รุ่นเก้ายอด พิมพ์เล็ก ปี 2537 ไม่จำกัดเนื้อ

3485  เหรียญพระคร่สุจิณ (ซิ่น) วัดบ้านนา รุ่นแรก ปี 2514

3486  เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดนทีมุขาราม รุ่นแรก พิมพ์นิยม มีเม็ดตา ปี 2521

3487  เหรียญทรงระฆ์ัง หลวงพ่อนุ้ย วัดสถ์ิตโพธาราม รุ่นแรก ปี 2526

3488  เหรียญหลวงพ่อไข่ วัดคลองขนาน รุ่นแรก ปี 2512

3489  เหรียญหลวงพ่อชุ้่ม วัดเหนือคลอง รุ่นแรก ปี 2516

3490  เหรียญหลวงพ่อศิลา วัดโพธิ์เลื่อน ปี 2519

3491  เหรียญหลวงพ่อเถ์ี้ยม วัดไพรสณฑ์ ปี 2527

3492  เหรียญปล้องอ้อย หลวงช้่สิทธิ์ วัดธรรวุธ รุ่นแรก ปี 2528

3493  เหรียญพระเฉ้งจุ้ยจ้อซ่่ก๋ง (พระจีน) ศาลเจ้าเหนือคลอง รุ่นแรก ปี 2529

3494  พระร่ปหล่อ พระเฉ้งจุ้ยจ้อซ่่ก๋ง (พระจีน) ศาลเจ้าเหนือคลอง รุ่นแรก ปี 2556

3495  เหรียญหลวงพ่อสำเภาก๋ง (จ่้เฉ่ง) วัดคลองท่อม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2523 

3496  เหรียญหลวงพ่อสำเภาก๋ง (จ่้เฉ่ง) วัดคลองท่อม รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2523 

3497  พระร่ปหล่อ หลวงพ่อช้่ วัดบางคราม รุ่นแรก ปี 2538

3498  เหรียญหลวงพ่อหน่ วัดโพธิ์เรียง รุ่นแรก ปี 2520
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พระหลวงพ่อแช่ม วัดฉิลอง จังหวัดภูเก็ต  
โต๊ะที่ี่ 96 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

3499  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์ยันต์วรรค ปี 2486

3500  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์บล็อคแตก ปี 2486

3501  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์ยันต์ตัง ปี 2486

3502  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์ยันต์หกแถ์ว ปี 2486

3503  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์สายฝนใหญ่ (ไม่มีกลาก) ปี 2486

3504  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์สายฝนใหญ่ (มีกลาก) ปี 2486

3505  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์สายฝนเล็ก ปี 2486

3506  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม หลังยันต์ พิมพ์เส้นคอใหญ่ ปี 2497

3507  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม หลังหลวงพ่อช้่วง พิมพ์ ช้.ช้ิด เนื้อทองคำ -เนื้อนาก ปี 2497

3508  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม หลังหลวงพ่อช้่วง พิมพ์ ช้.ช้ิด เนื้อเงินลงยา ปี 2497

3509  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม หลังหลวงพ่อช้่วง พิมพ์ ช้.ช้ิด เนื้อทองแดง ปี 2497

3510  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม หลังหลวงพ่อช้่วง พิมพ์ ช้.ห่าง เนื้อเงินลงยา ปี 2497

3511  เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์หลวงพ่อปาน ปี 2473

3512  เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์หลังเล็บจิก ปี 2473

3513  เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์ยันต์ (ไม่มีกลาก) ปี 2497

3514  เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์ยันต์น้อย ปี 2497

3515  เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์หัวกะโหลก ปี 2497

3516  พระร่ปหล่อหลวงพ่อแช้่ม พิมพ์หลังค่้ ปี 2506

3517  พระร่ปหล่อหลวงพ่อช้่วง ปี 2506

3518  เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์ ภ.โค้ง เนื้อเงินลงยา ปี 2506

3519  เหรียญหลวงพ่อแช้่มเม็ดแตง พิมพ์ ภ.โค้ง เนื้อเงิน ปี 2506

3520  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม เนื้อเงินลงยา ปี 2510

3521  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม เนื้อเงินลงยา ปี 2511

3522  พระร่ปหล่อหลวงพ่อแช้่ม พิมพ์แขนทะลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2512

3523  พระร่ปหล่อหลวงพ่อแช้่ม พิมพ์แขนทะลุ ตัดช้่อใหญ่ (มีก้านช้่อ) ปี 2512

3524  พระร่ปหล่อหลวงพ่อแช้่ม พิมพ์แขนทะลุ ตัดช้่อ ปี 2512

3525  พระร่ปหล่อหลวงพ่อแช้่ม พิมพ์แขนทะลุ ฐานส่ง ปี 2512

3526  พระร่ปหล่อหลวงพ่อแช้่ม พิมพ์แขนทะลุ ฐานธรรมดา ปี 2512

3527  เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์นิยม หลังขีด เนื้อเงินลงยา ปี 2512

3528  เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์นิยม หลังขีด เนื้อเงิน ปี 2512

3529  พระร่ปหล่อฉีดหลวงพ่อแช้่ม พิมพ์สังฆ์ฏิิฉาก ปี 2512

3530  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อแช้่มหลังเลข 1 พิมพ์นิยม (มีเล็บ) ปี 2512

3531  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อแช้่มหลังเลข 1 ปี 2512 ไม่จำกัดพิมพ์

3532  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม หลังยันต์ ปี 2512

3533  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม หลังหลวงพ่อช้่วง ปี 2512
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พระจังหวัดภูเก็ต  
โต๊ะที่ี่ 97 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

3534  เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อแช้่ม ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2484

3535  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม พิมพ์หัวโน ปี 2486

3536  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อแช้่ม หลังหลวงพ่อช้่วง พิมพ์ ช้.ช้ิด (มีกลาก) ปี 2497

3537  เหรียญหลวงพ่อแช้่ม ไม่จำกัดหลัง พิมพ์สี่แตร ไม่จำกัดหลัง ปี 2497

3538  เหรียญหลวงพ่อแช้่ม ไม่จำกัดหลัง พิมพ์เส้นคอเล็ก ไม่จำกัดหลัง ปี 2497

3539  เหรียญหลวงพ่อแช้่ม พิมพ์จุดกระโดด ปี 2486

3540  พระเนื้อดิน พิมพ์กลีบบัว วัดฉลอง ไม่จำกัดสี

3541  พระสมเด็จวัดฉลอง พิมพ์ใหญ่ ปี 2506

3542  พระหลวงพ่อแช้่ม เนื้อว่านรุ่นแรก พิมพ์สี่เหลี่ยมพัดยศใหญ่ ปี 2511

3543  พระหลวงพ่อแช้่ม เนื้อว่านรุ่นแรก พิมพ์สี่เหลี่ยมพัดยศเล็ก ปี 2511

3544  พระหลวงพ่อแช้่ม เนื้อว่านรุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2511

3545  เหรียญเม็ดแตงลงถ์ม ปี 2522

3546  พระร่ปเหมือนปั�มหลวงพ่อแช้่ม ปี 2515 ไม่จำกัดเนื้อ

3547  เหรียญหลวงพ่อแช้่ม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2522

3548  เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อแช้่ม เนื้อเงินลงยา ปี 2529

3549  เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อแช้่ม เนื้อเงินลงยา ปี 2535

3550  เหรียญหลวงพ่อแช้่ม ภ.ป.ร. ปี 2526 ไม่จำกัดเนื้อ

3551  พระร่ปหล่อหลวงพ่อปลอด วัดพระนางสร้าง รุ่นแรก ปี 2469

3552  เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดพระนางสร้าง รุ่นแรก ปี 2501

3553  เหรียญหลวงพ่อฉ้วน วัดกะตะ รุ่นแรก ปี 2500

3554  เหรียญร่ปไข่ไหว้ข้าง มีสายสิญจน์ วัดสว่างอารมณ์ (วัดราไวย์) ปี 2501

3555  เหรียญหลวงป่�สุภา หลังยันต์ช้ายธง รุ่นแรก ปี 2504

3556  พระเสด็จกลับ หลวงป่�สุภา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2506

3557  พระเสด็จกลับ หลวงป่�สุภา รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2506

3558  พระเสด็จกลับ หลวงป่�สุภา รุ่นแรก พิมพ์พระรอด ปี 2506

3559  เหรียญหลวงพ่อพลับ วัดเช้ิงทะเล รุ่นแรก ปี 2509

3560  พระร่ปหล่อหลวงพ่อพลับ วัดเช้ิงทะเล รุ่นแรก ปี 2525

3561  เหรียญหลวงพ่อนิโรธ วัดเจริญสมณกิจ รุ่นแรก ปี 2511

3562  เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดเก็ตโฮ่ รุ่นแรก ปี 2515

3563  พระร่ปหล่อหลวงพ่อเพรา วัดมงคลนิมิตร ไม่จำกัดเนื้อปี 2516

3564  เหรียญหลวงพ่อรอด วัดโฆ์ษิตวิหาร ปี 2518

3565  พระร่ปหล่อหลวงพ่อรอด วัดโฆ์ษิตวิหาร รุ่นแรก ปี 2518

3566  พระร่ปหล่อหลวงพ่อหน่ วัดท่าเรือ รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2519

3567  เหรียญหลวงพ่อหน่ วัดท่าเรือ รุ่นแรก (ไม่มีกลาก) ปี 2520

3568  เหรียญหลวงพ่อเขี้ยว วัดป�าตอง รุ่นแรก ปี 2522
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พระจังหวัดพังงา และ จังหวัดสตูล  
โต๊ะที่ี่ 98 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (40 รายการ)  

3569  เหรียญพระพุทธ วัดประพาศประจิมเขตต์ จ.พังงา ปี 2483

3570  เหรียญร่ปไข่ หลวงพ่อวัดน้ำรอบ จ.พังงา ปี 2510

3571  เหรียญกลม หลวงพ่อวัดน้ำรอบ จ.พังงา ปี 2510

3572  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อน้ำรอบ รุ่นแรก จ.พังงา 

3573  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อเทือก วัดบ่อแสน จ.พังงา รุ่นแรก

3574  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อเทือก วัดบ่อแสน จ.พังงา รุ่นสอง

3575  เหรียญหลวงพ่อเทือก วัดบ่อแสน จ.พังงา รุ่นแรก ( ไม่จำกัดเนื้อ)

3576  เหรียญหลวงพ่อแหวง อาภาคโร รุ่นแรก พิมพ์ร่ปไข่ วัดคึกคัก จ.พังงา ปี 2504

3577  เหรียญหลวงพ่อแหวง อาภาคโร รุ่นแรก พิมพ์สี่เหลี่ยม วัดคึกคัก จ.พังงา ปี 2504

3578  พระผงร่ปเหมือนหลวงพ่อแหวง อาภาคโร รุ่นแรก วัดคึกคัก จ.พังงา( ไม่จำกัดพิมพ์ )

3579  เหรียญหลวงพ่อแหวง วัดคึกคัก รุ่นสอง ปี 2517 จ.พังงา

3580  เหรียญหลวงพ่อเช้่ง วัดอินทภ่มิ ปี 2505 จ.พังงา

3581  เหรียญพ่อตาเขาหลัก รุ่นแรก ปี 2520

3582  เหรียญหลวงพ่อเปีย วัดนาเตย รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า จ.พังงา

3583  เหรียญหลวงพ่อเปีย วัดนาเตย รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ จ.พังงา

3584  เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแร่ รุ่นแรก จ.พังงา เนื้ออัลปาก้า ปี 2514

3585  พระร่ปหล่อโบราณ หลวงพ่อแดง วัดแร่ จ.พังงา

3586  เหรียญหลวงพ่อกลับ วัดสำนักปรุ รุ่นแรก ยันต์ ค.คน นิยม ปี 2499 จ.พังงา

3587  เหรียญหลวงพ่อกลับ วัดสำนักปรุ รุ่นแรก ยันต์ ต. ปี 2499 จ.พังงา

3588  พระร่ปหล่อพระคร่รักษ์ วัดโคกสวย รุ่นแรก พิมพ์ฐานโค้ง จ.พังงา

3589  พระร่ปหล่อพระคร่รักษ์ วัดโคกสวย รุ่นแรก พิมพ์ฐานเหลี่ยม จ.พังงา

3590  เหรียญพระคร่รักษ์ วัดโคกสวย รุ่นแรก จ.พังงา

3591  เหรียญหลวงพ่อแหวง วัดเหมืองประช้าราม รุ่นแรก ปี 2503 จ.พังงา

3592  เหรียญหลวงพ่อปาน วัดควนนิยม รุ่นแรก จ.พังงา

3593  พระร่ปเหมือนปั�ม หลวงพ่อปาน วัดควนนิยม รุ่นแรก จ.พังงา

3594  เหรียญหลวงพ่ออ่อน วัดลุมพินี รุ่นแรก ปี 2529 จ.พังงา

3595  เหรียญหลวงพ่อเหมือน วัดในโตน รุ่นแรก ปี 2520 จ.พังงา

3596  พระร่ปเหมือนลอยองค์ หลวงพ่อเหมือน วัดในโตน ปี 2538 จ.พังงา

3597  เหรียญอาจารย์ช้ัย วัดบางเหรียง รุ่นแรก ปี 2529 จ.พังงา ไม่จำกัดเนื้อ

3598  เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดหลักแก่น รุ่นแรก ปี 2545

3599  พระกริ่งปวเรศ วัดประชุ้มโยธี (กริ่งวัดควน) รุ่นแรก ปี 2513 จ.พังงา

3600  เหรียญหลวงพ่อจิตร วัดบกปุย รุ่นแรก จ.พังงา

3601  พระร่ปเหมือนลอยองค์ พ่อท่านจิตร วัดบกปุย รุ่นแรก

3602  เหรียญพระคร่เงิน วัดนิคมสโมสร รุ่นแรก จ.พังงา

3603  เหรียญพระพุทธ วัดช้นาธิปเฉลิม ปี 2483 จ.สต่ล เนื้อเงิน

3604  เหรียญพระพุทธ วัดช้นาธิปเฉลิม ปี 2483 จ.สต่ล เนื้อทองแดง

3605  เหรียญหลวงพ่อแก่นจันทร์ วัดช้มพ่นิมิต ปี 2516 จ.สต่ล

3606  เหรียญพระคร่อาทรขันติคุณ (คง) วัดอาทรรังสฤษฎิิ์ ปี 2516 ไม่จำกัดเนื้อ

3607  เหรียญพ่อท่านเปลี่ยว วัดดุลยาราม รุ่นแรก ปี 2514 จ.สต่ล ไม่จำกัดเนื้อ

3608  เหรียญพ่อท่านห่วง วัดควนกาหลง รุ่นแรก ปี 2541 จ.สต่ล
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พระเครื่องอาจารย์ชัย วัดบางเหรียง, วัดบางโที่ง จ.พังงา  
โต๊ะที่ี่ 99 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

3609  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย รุ่นแรก เนื้อทองคำ นาก เงิน ปี 2529

3610  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2529

3611  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย รุ่นแรกกรรมการ ไม่จำกัดเนื้อปี 2529

3612  พระผงร่ปเหมือนอาจารย์ช้ัยรุ่นแรก หลังอิกะวิติ 2529

3613  พระยอดขุนพลใหญ่ พระอาจารย์ช้ัย วัดบางเหรียง

3614  พระโพธิสัตย์ เนื้อผงผสมว่าน

3615  พระศรีวิช้ัย พระอาจารย์ช้ัย

3616  พระยอดขุนพลเดี่ยว รุ่นแรก วัดบางเหรียง

3617  เหรียญอาจารย์ช้ัย ล้อแมกซ์ เนื้อทองผสม ปี 2537

3618  ผ้ายันต์แปดทิศ พระอาจารย์ช้ัย รุ่นแรก

3619  พระร่ปหล่อรุ่นแรก พระอาจารย์ช้ัย วัดบางเหรียง ไม่จำกัดเนื้อ

3620  พระร่ปหล่อพระอาจารย์ช้ัย รุ่นลาภมาหา ไม่จำกัดเนื้อ

3621  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย รุ่นลาภมาหา ไม่จำกัดเนื้อ

3622  พระกริ่งพระพุทธอิทธิมงคลช้ัย ไม่จำกัดเนื้อ

3623  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย รุ่นศิษย์เอก ไม่จำกัดเนื้อ

3624  พระยอดขุนพลเดี่ยวขี่ครุฑ เนื้อดินเก้าภ่เขา

3625  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย รุ่นท่านเจ้าคุณไม่จำกัดเนื้อ

3626  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย เลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์พัดยศ

3627  ท้าวเวสสุวรรณพระอาจารย์ช้ัย ไม่จำกัดเนื้อ

3628  พระยอดขุนพล รุ่นทรงพลัง

3629  ล็อกเก็ตพระอาจารย์ช้ัย รุ่นหนุนดวง บุญฤทธิ์ สีทองกรรมการ ทองคำ นาก เงิน 

3630  ล็อกเก็ตพระอาจารย์ช้ัย รุ่นหนุนดวง บุญฤทธิ์ สีทอง เนื้อเงิน

3631  ล็อกเก็ตพระอาจารย์ช้ัย รุ่นหนุนดวง บุญฤทธิ์ สีฟั้า สีเขียว สีขาว

3632  ล่กอมพญาครุฑ พระอาจารย์ช้ัย เนื้อทองคำ

3633  ล่กอมพญาครุฑ พระอาจารย์ช้ัย เนื้อเงิน 

3634  ล่กอมพญาครุฑ พระอาจารย์ช้ัย เนื้อทองระฆ์ัง

3635  ล่กอมพญาครุฑ พระอาจารย์ช้ัย เนื้อทองช้มพ่

3636  พญาครุฑพระอาจารย์ช้ัย รุ่นหนุนดวง บุญฤทธิ์ ไม่จำกัดเนื้อ

3637  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย รุ่นฉลองพระธาตุ 63 เนื้อทองคำ เนื้อนาก พิมพ์ใหญ่ 

3638  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย รุ่นฉลองพระธาตุ 63 เนื้อทองคำ เนื้อนาก พิมพ์เล็ก

3639  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย รุ่นฉลองพระธาตุ 63 เนื้อเงินหน้ากากทอง ไม่จำกัดพิมพ์ 

3640  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย รุ่นฉลองพระธาตุ 63 เนื้อเงิน ไม่จำกัดพิมพ์

3641  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย รุ่นฉลองพระธาตุ 63 เนื้อช้นวน ไม่จำกัดพิมพ์ 

3642  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย รุ่นฉลองพระธาตุ 63 เนื้อทองฝาบาตร ไม่จำกัดพิมพ์

3643  เหรียญพระอาจารย์ช้ัย รุ่นฉลองพระธาตุ เนื้อทองแดง ไม่จำกัดพิมพ์



104 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

เครื่องรางภาคใต้ ยอดนิิยม  
โต๊ะที่ี่ 100 ค่าส่งรายการละ 400 บาที่ (35 รายการ)  

3644  มีดหมอ ศิลปะภาคใต้ ไม่จำกัดคณาจารย์

3645  พระปิดตาแกะ ศิลปะภาคใต้ ไม่จำกัดคณาจารย์ 

3646  ล่กไม้มงคล สำนักเขาอ้อ ไม่จำกัดคณาจารย์

3647  พระพิฆ์เนศแกะ ศิลปะภาคใต้ ไม่จำกัดคณาจารย์

3648  ผ้ายันต์เขียนมือ ศิลปะภาคใต้ ไม่จำกัดคณาจารย์

3649  หัวนะโม หลังจีบ เนื้อเงิน 

3650  เหรียญพิฆ์าตไพรี เนื้อช้ินผสมดีบุก

3651  พระพุทธแกะ หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขันธ์ จ.นครศรีธรรมราช้

3652  นางกวักแกะ(หลังยันต์แปด) หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขันธ์ จ.นครศรีธรรมราช้

3653  นางกวักแกะ หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน จ.สุราษฎิร์ธานี

3654  เสือเขี้ยวแกะ ศิลป์กระโจน หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน จ.สุราษฎิร์ธานี

3655  เสือเขี้ยวแกะ ศิลป์นั่ง หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน จ.สุราษฎิร์ธานี

3656  เสืองาแกะ หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน จ.สุราษฎิร์ธานี

3657  เสือหลวงพ่อมุม วัดนาสัก รุ่นแรก 2519 จ.ชุ้มพร

3658  ผ้ายันต์รอยมือ,รอยเท้า หลวงพ่อเขียว วัดหรงบน จ.นครศรีธรรมราช้

3659  ผ้ายันต์จระเข้บิน หลวงพ่อโกศล วัดคุ้งยาง จ.สุราษฎิร์ธานี

3660  ล่กอมขนมโค หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขันธ์ จ.นครศรีธรรมราช้

3661  ล่กอมเทียนช้ัย หลวงพ่อเขียว วัดหรงบน จ.นครศรีธรรมราช้

3662  ตะกรุด โองการมหาทมื่น หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส จ.สุราษฎิร์ธานี

3663  ตะกรุด ไม่จำกัด หลวงพ่อแต่ง วัดนันทาราม จ.สุราษฎิร์ธานี

3664  ตะกรุดทิศมรผัน หลวงพ่อแดง วัดภ่เขาหลัก จ.นครศรีธรรมราช้

3665  ตะกรุด ไม่จำกัด หลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ จ.นครศรีธรรมราช้  

3666  นกสาลิกา เนื้อว่านผสมช้ันโรง (พิมพ์ลุงสวัสดิ์) หลวงพ่อน่วม วัดหลวงคร่ จ.นครศรีธรรมราช้

3667  นกสาลิกา เนื้อว่านผสมช้ันโรง (ชุ้บรัก) หลวงพ่อน่วม วัดหลวงคร่ จ.นครศรีธรรมราช้

3668  นกสาลิกา เนื้อว่านผสมช้ันโรง (ไม่ชุ้บรัก) หลวงพ่อน่วม วัดหลวงคร่ จ.นครศรีธรรมราช้  

3669  นกสาลิกา ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ หลวงพ่อน่วม วัดหลวงคร่ จ.นครศรีธรรมราช้  

3670  เสื้อยันต์มหาอำนาจ รุ่นแรก ไม่จำกัดขนาด/สี หลวงพ่อรุ่นวัดมุขธารา จ.นครศรีธรรมราช้

3671  ร่ปถ์่าย ไม่จำกัด หลวงพ่อรุ่นวัดมุขธารา จ.นครศรีธรรมราช้  

3672  ร่ปถ์่าย ไม่จำกัด หลวงพ่อคง วัดมุขธารา จ.นครศรีธรรมราช้  

3673  ปลัดขิก ไม่จำกัดขนาด หลวงพ่อรุ่นวัดมุขธารา จ.นครศรีธรรมราช้  

3674  เบี้ยแก้ หลวงพ่อปลอด วัดหัวป�า จ.สงขลา

3675  ตะกรุด ไม่จำกัด หลวงพ่อปลอด วัดหัวป�า จ.สงขลา

3676  ประคำ หลวงพ่อปลอด วัดหัวป�า จ.สงขลา

3677  ร่ปถ์่ายเดี่ยว หลวงพ่อปลอด วัดหัวป�า จ.สงขลา

3678  ผ้ายันต์ ไม่จำกัด หลวงพ่อปลอด วัดหัวป�า จ.สงขลา




