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สารบัญรายการพระประกวด ห้างพระเครื่อง SC PLAZA สายใต้ใหม่

โติ๊ะที� รายกิาร จำนวัน
รายกิาร

หน้าที�

1 พระวััดระฆังโฆสิติาราม กิรุงเทพมหานคุร ยอิ่ดนิยม 36 19

2 พระวััดระฆังโฆสิติาราม รุ่น 214 ปีชัาติกิาล กิรุงเทพมหานคุร ทั�วัไป 35 20

3 พระหลวังปู�โติ๊ะ วััดประดู่ฉิมพลี กิรุงเทพมหานคุร ยอิ่ดนิยม ชัุดที� 1 33 21

4 พระหลวังปู�โติ๊ะ วััดประดู่ฉิมพลี กิรุงเทพมหานคุร ยอิ่ดนิยม ชัุดที� 2 35 22

5 พระปิดติาย้อิ่นยุคุหลวังปู�โติ๊ะ เน้�อิ่ผงน�ำมันโบราณ รุ่น เบญจามหาลาโภี 135 ปีชัาติกิาล 35 23

6 พระวััดใหม่อิ่มติรส บางขุนพรหม ยอิ่ดนิยม 35 24

7 พระหลวังปู�ลำภีู - พระหลวังติาพัน วััดใหม่อิ่มติรส บางขุนพรหม ยอิ่ดนิยม 35 25

8 พระคุุณแม่บุญเร้อิ่น โติงบุญเติิม กิรุงเทพมหานคุร ทั�วัไป 38 26

9 พระหลวังพ่อิ่ไปล่ วััดกิำแพง กิรุงเทพมหานคุร 35 27

10 พระหลวังพ่อิ่กิวัย วััดโฆสิติาราม จ.ชััยนาท ยอิ่ดนิยม 35 28

11 พระหลวังพ่อิ่เกิษม เขมโกิ จ.ลำปาง ทั�วัไป 35 29

12 พระปิดติาภีาคุติะวัันอิ่อิ่กิยอิ่ดนิยม 35 30

13 พระปิดติาท่านเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์  จ.ชัลบุรี 35 31

14 พระหลวังพ่อิ่แดง วััดเขาบันไดอิ่ิฐ จ.เพชัรบุรี ยอิ่ดนิยม 36 32

15 พระจังหวััดนนทบุรี ทั�วัไป 35 33

16 พระหลวังพ่อิ่แพ วััดพิกิุลทอิ่ง จ.สิงห์บุรี ยอิ่ดนิยม 35 34

17 พระกิรุวััดราชับูรณะ พระเน้�อิ่ชัิน จ.พระนคุรศรีอิ่ยุธยา ยอิ่ดนิยม 35 35

18 พระหลวังพ่อิ่รวัย วััดติะโกิ จ.พระนคุรศรีอิ่ยุธยา 37 36

19 พระหลวังพ่อิ่เติ๋ - หลวังปู�แย้ม วััดสามง่าม จ.นคุรปฐม 35 37

20 พระหลวังปู�หลิวั ปณฺณโกิ วััดไร่แติงทอิ่ง จ.นคุรปฐม ทั�วัไป ชัุดที� 1 35 38

21 พระหลวังปู�หลิวั ปณฺณโกิ วััดไร่แติงทอิ่ง จ.นคุรปฐม ทั�วัไป ชัุดที� 2 35 39

22 พระสมเด็จพระญาณสังวัร และพระคุณาจารย์ ทั�วัไป 37 40

23 พระหลวังพ่อิ่สุด วััดกิาหลง จ.สมุทรสาคุร ยอิ่ดนิยม 35 41

24 พระหลวังพ่อิ่อิ่ิฏฐ์ วััดจุฬามณี จ.สมุทรสงคุราม 35 42

25 ท้าวัเวัสสุวัรรณพุทธศิลป์ทรงจำปี รุ่นแรกิ วััดจุฬามณี และ                              

ท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่นราชัาเพิ�มทรัพย์ วััดพระมหาธาติุ

38 43

26 พระหลวังพ่อิ่คุูณ ปริสุทโธ วััดบ้านไร่ จ.นคุรราชัสีมา ยอิ่ดนิยม 35 44

27 พระหลวังพ่อิ่คุูณ ปริสุทโธ วััดบ้านไร่ จ.นคุรราชัสีมา ทั�วัไป 35 45

28 พระพุทธ - พระคุณาจารย์ ทั�วัไป ชัุดที� 1 35 46

29 พระพุทธ - พระคุณาจารย์ ทั�วัไป ชัุดที� 2 35 47

30 พระพุทธ - พระคุณาจารย์ ทั�วัไป ชัุดที� 3 35 48

31 พระพุทธ - พระคุณาจารย์ ทั�วัไป ชัุดที� 4 35 49

32 พระพุทธ - พระคุณาจารย์ ทั�วัไป ชัุดที� 5 35 50

33 พระพุทธ - พระคุณาจารย์ ทั�วัไป ชัุดที� 6 35 51

34 พระพุทธ - พระคุณาจารย์ ทั�วัไป ชัุดที� 7 35 52

                                                  รวม 1,215 รายการ 
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พระวัดระฆัังโฆัสิตาราม กรุงเทพมหานคร ยอดนิยม    
โต๊ะท่่ 1 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)    

1  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์เศียรโติ A

2  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์เศียรโติ B

3  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ฟื่อิ่ร์มเศียรโติ-เส้นด้ายเล็กิ

4  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์เส้นด้ายใหญ่-เล็กิ

5  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ไข่ปลาเล้อิ่น

6  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ซุ่้มซ่้อิ่น

7  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ติ้อิ่ใหญ่ บล็อิ่กิแรกิ บล็อิ่กิสอิ่ง

8  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ติ้อิ่ เน้�อิ่เหล้อิ่ง

9  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่

10  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์คุะแนน

11  พระผง รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์รูปเหม้อิ่นสมเด็จฯ (โติ)

12  พระกิริ�ง พระชััยวััฒน์ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์พระประธาน ไม่จำกิัดเน้�อิ่

13  รูปเหม้อิ่นหล่อิ่สมเด็จฯ (โติ) รุ่น 100 ปี ปี 2515 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

14  เหรียญรูปเหม้อิ่น รุ่น 100 ปี ปี 2515 ไม่จำกิัดขนาด

15  เหรียญสมเด็จ (จิ�วั) รุ่น 100 ปี ไม่จำกิัดเน้�อิ่

16  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี ปี 2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ A นิยม

17  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี ปี 2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ อิ่กิ นิยม

18  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี ปี 2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ แขนจุดล้กิ

19  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี ปี 2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ

20  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี ปี 2523 พิมพ์พระคุะแนน

21  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี ปี 2523 พิมพ์รูปเหม้อิ่นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โติ)

22  เหรียญหล่อิ่สมเด็จ รุ่น 108 ปี ปี 2523 เน้�อิ่ติะกิั�วัถี�ำชัา

23  เหรียญโลหะ รุ่น 108 ปี ปี 2523 ไม่จำกิัดพิมพ์ ไม่จำกิัดเน้�อิ่

24  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี ปี 2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ ย้ด, จัมโบ้ นิยม

25  พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี ปี 2533 พิมพ์พระประธานใหญ่ ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ

26  พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี ปี 2533 ไม่จำกิัดพิมพ์

27  พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี ปี 2533 พิมพ์คุะแนน

28  พระผง รุ่น 118 ปี ปี 2533 พิมพ์รูปเหม้อิ่น

29  เหรียญโลหะ รุ่น 118 ปี ปี 2533 ไม่จำกิัดพิมพ์ ไม่จำกิัดเน้�อิ่

30  พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี ปี 2537 พิมพ์พระประธานใหญ่

31  พระผงสมเด็จ รุ่นเสาร์ห้า รุ่นแรกิ ปี ปี 2536

32  พระผงสมเด็จ รุ่นเสาร์ห้า รุ่นสอิ่ง ปี ปี 2539

33  พระผงสมเด็จ รุ่น 231 ปีชัาติกิาล ปี 2562 พิมพ์พระประธานใหญ่ เกิศทะลุซุ่้ม

34  พระผงสมเด็จ รุ่น 231 ปีชัาติกิาล ปี 2562 พิมพ์พระประธานใหญ่ เกิศจรดซุ่้ม

35  พระหล่อิ่รูปเหม้อิ่นสมเด็จฯ (โติ) รุ่น 231 ปีชัาติกิาล
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พระวัดระฆัังโฆัสิตาราม รุ่น 214 ปีชาตกาล กรุงเทพมหานคร ทั่วไป  

โต๊ะท่่ 2 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)  

36  พระสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม บล็อิ่กิเศียรโติ ปี 2545

37  พระสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม บล็อิ่กิพรหมประทาน เน้�อิ่เข้ม ปี 2545

38  พระสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม บล็อิ่กิพรหมประทาน เน้�อิ่ขาวัปูน ปี 2545

39  พระสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม บล็อิ่กิเทพประทาน ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2545

40  พระสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม บล็อิ่กิเศียรรูปไข่ เน้�อิ่เข้ม ปี 2545

41  พระสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม บล็อิ่กิเศียรรูปไข่ เน้�อิ่ขาวัปูน ปี 2545

42  พระสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม บล็อิ่กิเชัียรใหญ่ เน้�อิ่เข้ม ปี 2545

43  พระสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม บล็อิ่กิเชัียรใหญ่ เน้�อิ่ยาวัปูน ปี 2545

44  พระสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม บล็อิ่กิเทศใหญ่ เน้�อิ่เข้ม ปี 2545

45  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม บล็อิ่กิเทศใหญ่ เน้�อิ่ขาวัปูน ปี 2545

46  พระสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม เน้�อิ่เข้ม สีอิ่มเทา ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ ปี 2545

47  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม เน้�อิ่เข้ม สีอิ่มเหล้อิ่ง ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ ปี 2545

48  พระสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม เน้�อิ่ขาวัปูน ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ ปี 2545

49  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม เน้�อิ่ขัดลายงา สีเหล้อิ่ง ไม่จำกิัดเล้อิ่กิ ปี 2545

50  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกิศทะลุซุ่้ม เน้�อิ่ขัดลายงา สีดำ ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ ปี 2545

51  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกิศจรดซุ่้ม บล็อิ่กิจัมโบ้ เน้�อิ่เข้ม ปี 2545

52  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกิศจรดซุ่้ม บล็อิ่กิจัมโบ้ เน้�อิ่ขาวัปูน ปี 2545

53  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกิศจรดซุ่้ม บล็อิ่กิเศียรใหญ่ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2545

54  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกิศจรดซุ่้ม บล็อิ่กิเศียรเล็กิ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2545

55  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกิศจรดซุ่้ม เน้�อิ่เข้ม ไม่จำกิัดบล็อิ่คุ ปี 2545

56  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกิศจรดซุ่้ม เน้�อิ่ยาวัปูน ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ ปี 2545

57  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกิศจรดซุ่้ม เน้�อิ่ขัดลายงา บล็อิ่กิจัมโบ้ ปี 2545

58  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกิศจรดซุ่้ม เน้�อิ่ขัดลายงา สีเหล้อิ่ง ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ ปี 2545

59  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกิศจรดซุ่้ม เน้�อิ่ขัดลายงา สีดำ ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ ปี 2545

60  พระหล่อิ่รูปเหม้อิ่นสมเด็จฯ โติ ขนาดใหญ่ เน้�อิ่ทอิ่งคุำ เน้�อิ่เงิน ปี 2545

61  พระหล่อิ่รูปเหม้อิ่นสมเด็จฯ โติ ขนาดใหญ่ เน้�อิ่นวัโลหะ ผิวัเดิม ปี 2545

62  พระหล่อิ่รูปเหม้อิ่นสมเด็จฯ โติ ขนาดใหญ่ เน้�อิ่นวัโลหะ ผิวัขัดเงา ปี 2545

63  พระหล่อิ่รูปเหม้อิ่นสมเด็จฯ โติ ขนาดใหญ่ เน้�อิ่นวัโลหะ ผิวัรมดำ ปี 2545

64  พระหล่อิ่รูปเหม้อิ่นสมเด็จฯ โติ ขนาดเล็กิ เน้�อิ่ทอิ่งคุำ เน้�อิ่เงิน ปี 2545

65  พระหล่อิ่รูปเหม้อิ่นสมเด็จฯ โติ ขนาดเล็กิ เน้�อิ่นวัโลหะ ผิวัเดิม ปี 2545

66  พระหล่อิ่รูปเหม้อิ่นสมเด็จฯ โติ ขนาดเล็กิ เน้�อิ่นวัโลหะ ผิวัขัดเงา ปี 2545

67  พระหล่อิ่รูปเหม้อิ่นสมเด็จฯ โติ ขนาดเล็กิ เน้�อิ่นวัโลหะ ผิวัรมดำ ปี 2545

68  เหรียญสมเด็จจิ�วั หลังรูปเหม้อิ่นสมเด็จฯ โติ เน้�อิ่ทอิ่งคุำ เน้�อิ่เงิน

69  เหรียญสมเด็จจิ�วั หลังรูปเหม้อิ่นสมเด็จฯ โติ เน้�อิ่ทอิ่งแดง ปี 2545

70  เหรียญสมเด็จจิ�วั หลังรูปเหม้อิ่นสมเด็จฯ โติ ผิวักิะไหล่ทอิ่ง ปี 2545
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พระหลวงป่�โต๊ะ วัดประด่่ฉิมพล่ กรุงเทพมหานคร ยอดนิยม ชุดท่่ 1  
โต๊ะท่่ 3 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)  

71  พระสมเด็จขาโติ๊ะ รุ่นแรกิ

72  พระสมเด็จเจ็ดชัั�น

73  พระสมเด็จกิ้างปลา

74  พระสมเด็จปรกิโพธิ� 8 ขีด

75  พระสมเด็จปรกิโพธิ� 6 ขีด

76  พระแชั่น�ำมนติ์ รุ่นแรกิ ไม่จำกิัดพิมพ์

77  พระสมเด็จปรกิโพธิ� ฐานเกิย

78  พระปิดติาจัมโบ้ รุ่นแรกิ

79  พระปิดติาจัมโบ้ รุ่นสอิ่ง เน้�อิ่เกิสร

80  พระปิดติาจัมโบ้ รุ่นสอิ่ง เน้�อิ่ใบลาน

81  พระปิดติาจัมโบ้ รุ่นสอิ่ง เน้�อิ่ผงธูป

82  พระปิดติายันติ์ดวัง พิมพ์เล็กิ เน้�อิ่ผงธูป

83  พระปิดติายันติ์ดวัง พิมพ์เล็กิ เน้�อิ่ใบลาน

84  พระปิดติามหาเสน่ห์ เน้�อิ่ใบลาน

85  พระปิดติามหาเสน่ห์ เน้�อิ่เกิสร

86  พระปิดติาปลดหนี� หลังยันติ์นะ เน้�อิ่เกิสร

87  พระปิดติาปลดหนี� หลังยันติ์นะ เน้�อิ่ใบลาน

88  พระปิดติาปลดหนี� หลังยันติ์ติรี

89  พระปิดติาเงินล้าน เน้�อิ่เกิสร

90  พระปิดติาเงินล้าน เน้�อิ่ใบลาน

91  พระปิดติา พิมพ์ติุ๊กิติาใหญ่

92  พระปิดติา พิมพ์ติุ๊กิติาเล็กิ เน้�อิ่เกิสร, เน้�อิ่ใบลาน

93  พระปิดติาหลังเติ่า

94  พระปิดติา พิมพ์กินกิข้าง เน้�อิ่เกิสร

95  พระปิดติา พิมพ์กินกิข้าง เน้�อิ่ใบลาน

96  พระปิดติา นะ ทะ นะ เน้�อิ่เกิสร

97  พระปิดติา นะ ทะ นะ เน้�อิ่ใบลาน

98  พระสังกิัจจายน์ เน้�อิ่ใบลาน, เน้�อิ่เกิสร ปี 2520

99  พระกิริ�งใหญ่ รุ่นเป็งย้ง

100  พระชััยวััฒน์ รุ่นเป๋งยัง

101  พระกิริ�ง รุ่นสายฟื่้า

102  พระชััยวััฒน์ รุ่นสายฟื่้า

103  เหรียญรุ่นแรกิ ปี 2510

104  พระกิริ�ง รุ่นแรกิ 16 แฉกิ, 9 แฉกิ

105  เหรียญรุ่นสาม กิลมใหญ่ (จิ�กิโกิ๋) ปี 2512
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พระหลวงป่�โต๊ะ วัดประด่่ฉิมพล่ กรุงเทพมหานคร ยอดนิยม ชุดท่่ 2  
โต๊ะท่่ 4 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)  

106  พระสมเด็จ ชัุนดูฮ้วัาน

107  พระสังกิัจจายน์ สามโคุ้ด

108  เหรียญล้อิ่แม็กิซ่์ใหญ่

109  พระผงรูปเหม้อิ่นเติารีด พิมพ์ใหญ่

110  พระผงรูปเหม้อิ่นหันข้าง หลังติาชัั�ง

111  พระสมเด็จ ฐานสิงห์ หลังติาชัั�ง

112  พระสมเด็จปรกิโพธิ� หลังข้าวัสารดำ

113  พระสมเด็จฐานสิงห์ หลังข้าวัสารดำ

114  พระกิริ�ง รุ่นพุทโธ

115  พระชััยวััฒน์ รุ่นพุทโธ

116  พระชััยวััฒน์ รุ่นปวัเรศ

117  พระชััยวััฒน์ รุ่นไชัยปรากิาร

118  พระกิริ�ง รุ่นไชัยปรากิาร

119  พระปรกิใบมะขาม หลังยันติ์ติรี

120  พระปรกิใบมะขาม หลังยันติ์นะ

121  เหรียญรุ่นสาม ขนาดกิลมกิลาง-กิลมเล็กิ ปี 2512

122  เหรียญรุ่นสอิ่ง ปี 2511

123  เหรียญพัดยศ พิมพ์ใหญ่ ปี 2516

124  เหรียญพัดยศ พิมพ์เล็กิ ปี 2516

125  เหรียญเสมา หลังยันติ์ติรี ปี 2517

126  เหรียญรุ่นแรกิ สร้างคุรั�งที� 2 ปี 2516

127  เหรียญเสมา หลังพัดยศ ปี 2518

128  เหรียญรูปไข่ หลังพัดยศ ปี 2518

129  พระสมเด็จปรกิโพธิ� ปี 2518

130  พระสมเด็จปรกิโพธิ� ปี 2519 เย้อิ่นอิ่ินเดีย

131  เหรียญรุ่นเย้อิ่นอิ่ินเดีย ปี 2519

132  พระผงกิรรมฐาน ปี 2521

133  พระสิวัลี ปี 2521 พิมพ์สี�เหลี�ยม

134  พระสิวัลี ปี 2521 พิมพ์รูปไข่

135  พระกิลีบบัวั ปี 2521

136  ล็อิ่กิเกิติ ไม่จำกิัดรุ่น, พิมพ์

137  พระผงขอิ่งขวััญ ปี 2521

138  พระสมเด็จปรกิโพธิ� หลังยันติ์ติรี ปี 2521

139  พระรูปเหม้อิ่นใบโพธิ� ปี 2523

140  เหรียญหยดน้�ายอิ่ดขุนพล
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พระปิดตาย้อนยุคหลวงป่�โต๊ะ เนื�อผงน�ำมันโบราณ รุ่น เบญจามหาลาโภ 135 ปีชาตกาล  
โต๊ะท่่ 5 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (31 รายการ)  

141  เน้�อิ่แกิ้วัสารพัดน้กิ (นำฤกิษ์) พิมพ์จัมโบ้ 1 ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 5 ดอิ่กิ

142  เน้�อิ่แกิ้วัสารพัดน้กิ (นำฤกิษ์) พิมพ์จัมโบ้ ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 5 ดอิ่กิ

143  เน้�อิ่แกิ้วัสารพัดน้กิ (นำฤกิษ์) พิมพ์เงินล้าน ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 5 ดอิ่กิ

144  เน้�อิ่แกิ้วัสารพัดน้กิ (นำฤกิษ์) พิมพ์ปลดหนี�ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 5 ดอิ่กิ

145  เน้�อิ่แกิ้วัสารพัดน้กิ (นำฤกิษ์) พิมพ์กินกิข้างฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 5 ดอิ่กิ

146  เน้�อิ่ผงยาจินดามณี (กิรรมกิาร) พิมพ์จัมโบ้ 1 ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 2 ดอิ่กิ

147  เน้�อิ่ผงยาจินดามณี (กิรรมกิาร) พิมพ์จัมโบ้ 2 ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 2 ดอิ่กิ

148  เน้�อิ่ผงยาจินดามณี (กิรรมกิาร) พิมพ์เงินล้าน ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 2 ดอิ่กิ

149  เน้�อิ่ผงยาจินดามณี (กิรรมกิาร) พิมพ์ปลดหนี� ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 2 ดอิ่กิ

150  เน้�อิ่ผงยาจินดามณี (กิรรมกิาร) พิมพ์กินกิข้าง ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 2 ดอิ่กิ

151  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์จัมโบ้ 1 ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 1 ดอิ่กิ

152  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์จัมโบ้ 2 ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 1 ดอิ่กิ

153  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์เงินล้าน ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 1 ดอิ่กิ

154  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์ปลดหนี� ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 1 ดอิ่กิ

155  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์กินกิข้าง ฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำแท้ 1 ดอิ่กิ

156  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์จัมโบ้ 1 ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 3ดอิ่กิ

157  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์จัมโบ้ 2 ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 3 ดอิ่กิ

158  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์เงินล้าน ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 3 ดอิ่กิ

159  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์ปลดหนี� ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 3 ดอิ่กิ

160  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์กินกิข้าง ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 3 ดอิ่กิ

161  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์จัมโบ้ 1 ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 2 ดอิ่กิ

162  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์จัมโบ้ 2 ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 2 ดอิ่กิ

163  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์เงินล้าน ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 2 ดอิ่กิ

164  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์ปลดหนี� ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 2 ดอิ่กิ

165  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์กินกิข้าง ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 2 ดอิ่กิ

166  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์จัมโบ้ 1 ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 1 ดอิ่กิ

167  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์จัมโบ้ 2 ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 1 ดอิ่กิ

168  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์เงินล้าน ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 1 ดอิ่กิ

169  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์ปลดหนี� ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 1 ดอิ่กิ

170  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์กินกิข้าง ฝึังติะกิรุดเงินโบราณ 1 ดอิ่กิ

171  ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (รายกิารลุ้น) พิมพ์รูปเหม้อิ่นหลวังปู�โติ๊ะ (ไม่จำกิัด )
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พระวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม ยอดนิยม  
โต๊ะท่่ 6 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)  

172  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกิศทะลุซุ่้ม (นิยม) ปี 2509

173  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกิศทะลุซุ่้ม ปี 2509

174  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2509

175  พระสมเด็จ พิมพ์ทรงเจดีย์ ปี 2509

176  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ ปี 2509

177  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2509

178  พระสมเด็จ พิมพ์เกิศบัวัติูม ปี 2509

179  พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซ่ม ปี 2509

180  พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคุู่ ปี 2509

181  พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคุู่ หมีจุด ปี 2509

182  พระสมเด็จ พิมพ์สังฆาฏิ ปี 2509

183  พระสมเด็จ พิมพ์ปรกิโพธิ� ปี 2509

184  พระสมเด็จ พิมพ์จันทร์ลอิ่ย ปี 2509

185  พระสมเด็จ พิมพ์อิ่กิคุรุฑ ปี 2509

186  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2517

187  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ 5 จุด ปี 2517

188  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ 3 จุด ปี 2517

189  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2517

190  พระสมเด็จ พิมพ์ปรกิโพธิ� ปี 2517

191  พระสมเด็จ พิมพ์อิ่กิคุรุฑ ปี 2517

192  พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซ่ม ปี 2517

193  พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคุู่ ปี 2517

194  พระรูปเหม้อิ่น สมเด็จโติ ปี 2517

195  เหรียญสมเด็จโติ ปี 2517

196  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2531

197  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิเศษโรยผง ปี 2531

198  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2531

199  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ A ปี 2543

200  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ B ปี 2543

201  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2543

202  พระสมเด็จ ไม่จำกิัดพิมพ์ ปี 2543

203  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกิศทะลุซุ่้ม พิมพ์ A ปี 2554

204  พระสมเด็จ พิมพ์ B ปี 2554

205  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2554

206  พระสมเด็จ ไม่จำกิัดพิมพ์ ปี 2554
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พระหลวงป่�ลำภ่ - พระหลวงตาพัน วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม ยอดนิยม  
โต๊ะท่่ 7 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)  

207  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ใหญ่เกิศทะลุซุ่้ม หลังยันติ์แดง

208  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์เกิศจรดซุ่้ม หลังยันติ์แดง

209  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์เส้นด้าย หลังยันติ์แดง

210  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ปรกิโพธิ� หลังยันติ์แดง

211  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์เจดีย์ และพิมพ์อิ่้�นๆ หลังยันติ์แดง

212  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ใหญ่เกิศทะลุซุ่้ม ไม่จำกิัดเน้�อิ่

213  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ใหญ่เกิศทะลุซุ่้ม ปีกิกิวั้าง เน้�อิ่ผงพุทธคุุณ

214  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ใหญ่เกิศทะลุซุ่้ม ปีกิกิวั้าง เน้�อิ่ผงใบลาน

215  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ใหญ่เกิศจรดซุ่้ม พิมพ์เกิศเอิ่ียง

216  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ใหญ่เกิศจรดซุ่้ม มีขีดข้างแขนซ่้าย

217  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ใหญ่เกิศจรดซุ่้ม มีจุดใติ้ฐานอิ่งคุ์พระ เหน้อิ่ไหล่ซ่้ายมีจุด

218  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ใหญ่เกิศจรดซุ่้ม ล�ำ

219  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ใหญ่เกิศจรดซุ่้ม พิมพ์เกิศเอิ่ียง (เหน้อิ่ซุ่้มมีขีด, ซุ่้มติิ�ง, บล็อิ่กิแติกิ)

220  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ใหญ่เกิศจรดซุ่้ม พิมพ์เกิศเอิ่ียง พิมพ์อิ่้�นๆ ไม่ชัำรายกิารเดิม

221  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ใหญ่เกิศจรดซุ่้ม หลังยันติ์จมล้กิ

222  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ใหญ่เกิศจรดซุ่้ม หลังยันติ์จมติ้�น

223  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์เส้นด้ายใหญ่

224  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์เส้นด้ายไหล่ยกิ

225  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์เส้นด้าย พิมพ์อิ่้�นๆ ไม่ชัำรายกิารเดิม

226  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์เจดีย์

227  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์สังฆาฏิ

228  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ปรกิโพธิ�

229  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ฐานแซ่ม

230  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์ฐานคุู่

231  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์อิ่กิคุรุฑ

232  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์คุะแนน

233  พระสมเด็จ หลวังปู�ลำภีู พิมพ์จันทร์ลอิ่ย

234  พระหลวังปู�ลำภีู ไม่จำกิัดพิมพ์ ไม่ซ่�ำรายกิารเดิม (ทุกิรุ่นที�หลวังปู�สร้าง)

235  พระสมเด็จ หลวังติาพัน พิมพ์ใหญ่ไหล่ยกิ

236  พระสมเด็จ หลวังติาพัน พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เส้นด้าย

237  พระหลวังติาพัน พิมพ์นาคุปรกิ

238  พระหลวังติาพัน พิมพ์คุะแนน

239  พระหลวังติาพัน ไม่จำกิัดพิมพ์ ไม่ชัำรายกิารเดิม

240  พระหลวังปู�เส็ง ไม่จำกิัดพิมพ์

241  พระหลวังติาบำรุง ไม่จำกิัดพิมพ์
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พระคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม กรุงเทพมหานคร ทั่วไป  
โต๊ะท่่ 8 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)  

242  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์จัมโบ้

243  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์ใหญ่ ซ่้�งข้างแขน

244  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์ใหญ่ ยิ�งใติ้บัวั

245  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์ใหญ่ หูขีด/หูไม่ขีด

246  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์ใหญ่ จีวัรแซ่ม

247  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์ใหญ่ หน้าจีน ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ไม่จำกิัดยันติ์

248  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์กิลาง เกิศบัวัติูม เน้�อิ่ปูนเสกิ หลังยันติ์พุทโธ

249  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์กิลาง เกิศบัวัติูม เน้�อิ่ผง เน้�อิ่พิเศษ หลังยันติ์พุทโธ

250  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์กิลาง เกิศบัวัติูม หลังยันติ์นะอิ่ะระหัง

251  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์กิลางพิเศษ (บัวัเกิ้า, แข้งหยิกิ) ไม่ชัำรายกิาร

252  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์กิลาง หม้อิ่น�ำมนติ์ล้น

253  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์กิลาง หม้อิ่น�ำมนติ์กิลม

254  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์กิลาง เส้นน�ำติกิ

255  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์กิลาง แขนหักิศอิ่กิ

256  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์กิลาง ไหล่ลู่

257  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์เล็กิ ไหล่จุด

258  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์เล็กิ หน้าติุ๊กิติา

259  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์เล็กิ ขีดใติ้ติา

260  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์เล็กิ คุอิ่เน้�อิ่เกิิน

261  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์เล็กิ แขนติุ่ม, เข่าติุ่ม, แข้งขีด

262  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์เล็กิ หน้าถี�ำเส้อิ่

263  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์เล็กิ ขอิ่บข้างล้น ข้างแติกิ, แขนจม

264  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์เล็กิ กิรอิ่บกิระจกิ ติาโปน อิ่กิแฟื่บ ปากิอิ่้า ติาเหลี�ยม

265  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์เล็กิ บัวัเกิิน บัวัมีเส้น และพิมพ์อิ่้�นไม่ซ่�ำรายกิารเดิม

266  พระพุทโธน้อิ่ย พิมพ์เล็กิ หน้าจีน ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ไม่จำกิัดยันติ์

267  พระชััยวััฒน์พุทโธน้อิ่ย พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลังยันติ์จม

268  พระชััยวััฒน์พุทโธน้อิ่ย พิมพ์เล็กิ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลังยันติ์นูน

269  เหรียญพระพุทโธจอิ่มมุนี ปี 2496

270  เหรียญพระพุทโธภีาส ชัินราชัจอิ่มมุนี วััดสารนารถีฯ

271  พระพุทธมงคุลมหาลาภี พิมพ์ใหญ่

272  พระพุทธมงคุลมหาลาภี พิมพ์กิลาง

273  พระพุทธมงคุลมหาลาภี พิมพ์เล็กิ พิมพ์คุะแนน

274  พระพุทธมงคุลมหาลาภี ไม่จำกิัดพิมพ์ (ไม่ซ่�ำรายกิาร)

275  พระชัุดประจำวััน ไม่จำกิัดพิมพ์ ไม่จำกิัดเน้�อิ่

276  หลวังปู�ทวัด ไม่จำกิัดยันติ์ ไม่จำกิัดเน้�อิ่

277  ถีุงเหนี�ยวัทรัพย์ คุุณแม่บุญเร้อิ่น (มาติรฐานพระพุทธบาทสระบุรี และวััดท่าผา)
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พระหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง กรุงเทพมหานคร  
โต๊ะท่่ 9 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (38 รายการ)  

278  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บใหญ่ รุ่น 2 ปี 2534 เน้�อิ่ทอิ่งคุำ

279  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บใหญ่ รุ่น 2 ปี 2534 เน้�อิ่เงิน

280  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บใหญ่ รุ่น 2 ปี 2534 เน้�อิ่นวัะ

281  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บใหญ่ รุ่น 2 ปี 2535 เน้�อิ่ทอิ่งแดง

282  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บใหญ่ รุ่น 2 ปี 2534 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

283  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บใหญ่ รุ่น 3 2555 เน้�อิ่ทอิ่งคุำ

284  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บใหญ่ รุ่น 3 2555 เน้�อิ่เงิน

285  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บใหญ่ รุ่น 3 2555 เน้�อิ่ทอิ่งขาวั(นำฤกิษ์)

286  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บใหญ่ รุ่น 3 2555 เน้�อิ่นวัะ

287  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บใหญ่ รุ่น 3 2555 เน้�อิ่ทอิ่งแดง

288  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บใหญ่ รุ่น 3 2555 เน้�อิ่ติ้อิ่ง

289  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บใหญ่ รุ่น 3 2555 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

290  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่รูปไข่ หลังเจดีย์ ปี 2539 เน้�อิ่ทอิ่งคุำ

291  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่รูปไข่ หลังเจดีย์ ปี 2539 เน้�อิ่เงิน

292  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่รูปไข่ หลังเจดีย์ ปี 2539 รวัมเน้�อิ่

293  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่รูปไข่ หลังที�ระฤกิปี 2539 เน้�อิ่ทอิ่งคุำ

294  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่รูปไข่ หลังที�ระฤกิปี 2539 เน้�อิ่เงิน

295  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่รูปไข่ หลังที�ระฤกิปี 2539 รวัมเน้�อิ่

296  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่เสมากิั�นแมงดา ปี 2539 เน้�อิ่ทอิ่งคุำ

297  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่เสมากิันแมงดา ปี 2539 เน้�อิ่เงิน

298  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่เสมากิั�นแมงดา ปี 2539 รวัมเน้�อิ่

299  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บเล็กิ กิ.พ.3 ปี 2534 เน้�อิ่ทอิ่งคุำ

300  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บเล็กิ กิ.พ.3 ปี 2534 เน้�อิ่เงิน

301  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บเล็กิ กิ.พ.3 ปี 2534 เน้�อิ่ทอิ่งแดง

302  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บเล็กิ กิ.พ.3 ปี 2534 รวัมเน้�อิ่

303  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญอิ่าร์มเล็กิ หลังกิระบอิ่ง ปี 2514 รวัมเน้�อิ่

304  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญอิ่าร์มเล็กิ หลังใบพัด ปี 2524 รวัมเน้�อิ่

305  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่อิ่าร์มเล็กิ ปี 2552 เน้�อิ่ทอิ่งคุำ

306  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญอิ่าร์มเล็กิ หลังกิระบอิ่ง ปี 2542

307  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่อิ่าร์มเล็กิ ปี 2552 ลงยาสี

308  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญติบเข่าบาง ทุกิรุ่น

309  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บเล็กิ ปี 2555 เน้�อิ่ทอิ่งคุำ

310  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บเล็กิ ปี 2555 รวัมเน้�อิ่

311  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ รูปหล่อิ่ลอิ่ยอิ่งคุ์ ปี 2534 เน้�อิ่ทอิ่งคุำ

312  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ รูปหล่อิ่ลอิ่ยอิ่งคุ์ ปี 2534 รวัมเน้�อิ่

313  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บ ปี 2548 เน้�อิ่ทอิ่งคุำ

314  เหรียญหลวังพ่อิ่ไปล่ เหรียญหล่อิ่จอิ่บ ปี 2548 รวัมเน้�อิ่

315  ล็อิ่กิเกิ็ติหลวังพ่อิ่ไปล่ ทุกิรุ่น
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พระหลวงพ่อกวย วัดโฆัสิตาราม จ.ชัยนาท ยอดนิยม  
โต๊ะท่่ 10 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)  

316  พระสมเด็จปรกิโพธิ�เกิ้าใบ ไม่จ้ากิัดหลัง

317  พระแหวักิม่านพิมพ์มารวัิชััยอิ่กิใหญ่

318  พระแหวักิม่านพิมพ์สมาธิ พระแหวักิม่านพิมพ์มารวัิชััย

319  พระนางพญา เน้�อิ่พระแหวักิม่าน ปี 2500

320  พระสมเด็จหลังรูปเหม้อิ่น (รุ่นหน้�ง รุ่นสอิ่ง,รุ่นสาม,หลังรูปหน้าเดียวั)

321  พระสมเด็จเน้�อิ่ผง หลังยันติ์ มะอิ่ะอิุ่ พิมพ์อิ่กิ พิมพ์นักิเลงโติ สมเด็จพุทธกิวัักิ

322  พระสมเด็จเน้�อิ่ผง พระขุนแผนพรายคุู่เน้�อิ่ผงน�ำมัน พระขุนแผนติัดเดี�ยวัเน้�อิ่ผงน�ำมัน พระสังกิัจจายน์ลอิ่ยอิ่งคุ์เน้�อิ่ผงน�ำมัน

323  พุทธเจ้าในวัิหารเน้�อิ่ผงน�ำมัน สมเด็จแหวักิม่านพิมพ์ติ้อิ่ สมเด็จแหวักิม่านทรงเจดีย์ พระลีลาถี�ำหีบเน้�อิ่ผงน�ำมัน

324  สมเด็จหลังสีวัลีไม่มีย่าม สมเด็จซุ่้มเถีาวััลย์

325  พระสมเด็จ ปี 2521 (หลังหนังส้อิ่ หลังแป้นพิมพ์ เน้�อิ่ขาวัหลังติรายาง,สมเด็จฐานสิงห์)

326  พระสมเด็จชัุดแติกิลายงา (พิมพ์ประทับสิงห์หลังสิงห์ พิมพ์ซุ่้มระฆังหลังสิงห์ พิมพ์สมเด็จหลังยันติ์ห้าแถีวั)

327  พระเน้�อิ่ผงวััดหนอิ่งอิ่ีดุกิชัุดที� 1 แหวักิม่าน สังกิัจจายน์, ซุ่้มไข่ปลาฐานบัวั, ปรกิโพธิ�ฐานบัวั, สมเด็จมีหน้ามีติา)

328  พระเน้�อิ่ผงวััดหนอิ่งอิ่ีดุกิชัุดที� 2 (พระพุทธฐานปลาดุกิ, พระผงสุพรรณ พระลีลา, พระจันทร์ลอิ่ย

329  พระสรรคุ์ข้างเม็ดแกิะพิมพ์โดยอิ่าจารย์ไพ่ 

330  พระลีลาสรรคุ์พิมพ์มาติรฐานสามนิ�วั

331  พระเน้�อิ่ดินยุคุแรกิ (พระสีวัลีจัมโบ้, พระสีวัลีกิางร่ม, พระกิันผีใหญ่, พระซุ่้มกิอิ่, พระขุนแผนแข้งหมอิ่น)

332  พระสีวัลีอิ่งคุ์จ้อิ่ยเน้�อิ่ดิน พิมพ์ไม่มีย่าม

333  พระสีวัลีอิ่งคุ์จ้อิ่ยเน้�อิ่ผงน�ำมัน พิมพ์มีย่าม

334  รูปเหม้อิ่นปั�มรุ่นแรกิ

335  รูปหล่อิ่รุ่นสอิ่ง กิ้น มะอิ่ะอิุ่

336  เหรียญรุ่นแรกิ หลังยันติ์มงกิุฎพระพุทธเจ้า

337  เหรียญรุ่นสอิ่ง หลังยันติ์นะโมติาบอิ่ด

338  เหรียญรุ่นสาม พิมพ์พุ่มข้าวับิณฑ์

339  เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังหนุมาน อิ่รห้ เติ็ม

340  เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังหนุมาน อิ่รห้ ไม่เติ็ม

341  เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังยันติ์ไติรสรณคุมณ์ รมดำ

342  เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังยันติ์ไติรสรณคุมณ์ รมน�ำติาลและผิวัไฟื่

343  เหรียญรุ่นสามกิะไหล่ทอิ่งเดิม (หลังหนุมานหลัง, หลังยันติ์)

344  เหรียญหลวังพ่อิ่กิวัย อิ่อิ่กิวััดเดิมบาง กิะไหล่นากิ

345  เหรียญหลวังพ่อิ่กิวัย อิ่อิ่กิวััดเดิมบาง รมดำ

346  เหรียญหลวังพ่อิ่กิวัย พิธีจติุรพิธพรชััย

347  รูปถี่ายรุ่นแรกิหลังสิงห์

348  รูปถี่ายหลังจีวัร ปี2521

349  รูปถี่ายหลังติะกิรุดสามกิษัติริย์เลี�ยมเดิมคุร้�งติัวัและยันติ์เติ็มติัวั (ขาวัดำและระบายสี)

350  แหวันท้อิ่งอิ่ิติิทุกิรุ่น (รุ่นแรกิ, หัวัรูปไข่, สาริกิา, หัวัโล่ห์, หัวัติาราง)
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พระหลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ทั่วไป  
โต๊ะท่่ 11 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)  

351  เหรียญวััดนางเหลียวั ปี 2514

352  พระผงรูปเหม้อิ่นพิมพ์ระฆัง ที�ระล้กิ 5 รอิ่บ ปี 2515

353  เหรียญกิลมรูปเหม้อิ่น ที�ระล้กิ 5 รอิ่บ ปี 2515

354  เหรียญระฆัง สิริมงคุล เสาร์ห้า ปี 2516

355  พระกิริ�ง - พระชััยวััฒน์ ศิริราชั ปี 2517

356  เหรียญนวัรัติน์ ปี 2517

357  เหรียญแติงโม ปี 2517

358  เหรียญวััดพลับพลา ปี 2517

359  เหรียญกิลมรูปเหม้อิ่น รุ่นศาลากิลาง ปี 2517

360  พระรูปหล่อิ่กิ้นหนู-กิ้นดอิ่กิจันทร์ ปี 2518

361  พระปิดติามหาอิุ่ด ปี 2518

362  พระปิดติาสารพัดดี ปี 2518

363  พระปิดติามหาโชัคุ ปี 2518

364  พระผงมงคุลเกิษม 1 ปี 2517

365  พระผงไติรเกิษม (มงคุลเกิษม 2) ปี 2517

366  พระปรกิใบมะขาม หลังลายเซ่็น รุ่นแรกิ ปี 2517

367  เหรียญกิลมพระพุทธนิโรคุันติรายชััยวััฒน์จติุรทิศ รุ่นศาลากิลาง ปี 2517

368  เหรียญกิอิ่งพันลำปาง ปี 2517

369  เหรียญกิอิ่งพันเชัียงใหม่ คุ่ายกิาวัิละ ปี 2518

370  เหรียญกิอิ่งพันเชัียงราย ปี 2518

371  เหรียญ มทบ.7 คุ่ายสุรศักิดิ�มนติรี ปี 2518

372  เหรียญกิิ�งไผ่ เน้�อิ่ทอิ่งคุำ, เน้�อิ่เงิน ปี 2518

373  เหรียญกิิ�งไผ่ เน้�อิ่ทอิ่งแดง ปี 2518

374  พระกิริ�งอิ่วัโลกิิเติศวัร ปี 2518

375  พระกิริ�งอิ่วัโลกิิเติศวัร ไม่จำกิัดรุ่น (ยกิเวั้นรุ่นแรกิ)

376  พระปิดติามหาลาภี ปี 2518

377  เหรียญรูปเหม้อิ่น หลัง ภีปร. เน้�อิ่ทอิ่งคุำ เน้�อิ่เงิน ปี 2523

378  เหรียญรูปเหม้อิ่น หลัง ภีปร. เน้�อิ่ทอิ่งแดง ปี 2523

379  เหรียญกิลมรูปเหม้อิ่น ที�ระล้กิ 6 รอิ่บ ปี 2526

380  พระรูปหล่อิ่ลอิ่ยอิ่งคุ์ ที�ระล้กิ 6 รอิ่บ ปี 2526

381  เหรียญเจ้าสัวั รุ่นแรกิ ปี 2535

382  เหรียญรูปเหม้อิ่น (รุ่นหน่วัยรบ ร.17 พัน 2 กิอิ่งพันลำปาง 2) ปี 2536

383  เหรียญระฆัง รุ่นเซ่็งลี�ฮ้้อิ่ (หลังมังกิร) ปี 2536

384  เหรียญนั�งพาน รุ่นเมติติามหาบารมี (3 ม.คุ.) ปี 2537

385  เหรียญรูปเหม้อิ่น ที�ระล้กิ 7 รอิ่บ ปี 2538

386  เหรียญแจกิทาน ปี 2538
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พระปิดตาภาคตะวันออกยอดนิยม  
โต๊ะท่่ 12 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)  

387  พระปิดติาหลวังปู�เอิ่ี�ยง วััดป�า พิมพ์สะด้อิ่ใหญ่

388  พระปิดติาหลวังปู�เอิ่ี�ยง วััดป�า พิมพ์หลังเมติ

389  พระปิดติาหลวังปู�เฮ้ี�ยง วััดป�า พิมพ์ อิ่ิติิเสริมฐาน

390  พระปิดติาหลวังปู�เอิ่ี�ยง วััดป�า พิมพ์อิ่ิติิเสริมฐาน หลังลายผ้า

391  พระปิดติาหลวังปู�เฮ้ี�ยง วััดป�า พิมพ์ซุ่้มติัน นะมะยาม

392  พระปิดติาหลวังปู�เฮ้ี�ยง วััดป�า พิมพ์ซุ่้มติัน ไม่จำกิัดพิมพ์

393  พระหลวังปู�เฮ้ี�ยง วััดป�า พิมพ์สังกิัจจายน์ ไม่จำกิัดหลัง

394  พระปิดติาหลวังปู�เฮ้ี�ยง วััดป�า หกิเหลี�ยม ไม่จำกิัดพิมพ์

395  พระปิดติาหลวังปู�เฮ้ี�ยง วััดป�า ไม่จำกิัดพิมพ์

396  พระหลวังปู�เฮ้ี�ยง วััดป�า พิมพ์ พระพุทธไม่จำกิัดพิมพ์

397  พระปิดติาหลวังปู�เฮ้ี�ยง วััดป�า พิมพ์ 2 หน้า ไม่จำกิัดพิมพ์

398  พระเจ้าคุุณศรี วััดอิ่่างศิลา พิมพ์ เพชัรหลีกิ

399  พระปิดติา เจ้าคุุณศรี วััดอิ่่างศิลา รุ่นแรกิ หลังยันติ์

400  พระปิดติา เจ้าคุุณศรี วััดอิ่่างศิลา รุ่นแรกิ หลังเรียบ

401  พระปิดติา เจ้าคุุณศรี วััดอิ่่างศิลา พิมพ์ นักิกิล้ามใหญ่

402  พระปิดติา เจ้าคุุณศรี วััดอิ่่างศิลา พิมพ์ นักิกิล้ามกิลาง

403  พระปิดติา เจ้าคุุณศรี วััดอิ่่างศิลา พิมพ์กิลางเล็กิจิ�วั

404  พระปิดติา เจ้าคุุณศรี วััดอิ่่างศิลา รุ่น สุรพล

405  พระปิดติา เจ้าคุุณศรี วััดอิ่่างศิลา รุ่น วัารุณี 

406  พระสมเด็จ เจ้าคุุณศรี วััดอิ่่างศิลา ไม่จำกิัดพิมพ์

407  พระปิดติา หลวังปู�เหม้อิ่น วััดกิำแพง พิมพ์ หลังติะแกิรง

408  พระปิดติา หลวังปู�เหม้อิ่น วััดกิำแพง ไม่จำกิัดพิมพ์

409  พระปิดติา หลวังพ่อิ่เอิ่้�อิ่น วััดราษฎร์สโมสร พิมพ์แขนติิ�ง

410  พระปิดติา หลวังพ่อิ่แกิ้วั วััดหนอิ่งติำล้ง ไม่จำกิัดพิมพ์

411  พระปิดติา ปลัดผัน วััดโบสถี์ พิมพ์ใหญ่

412  พระปิดติา ปลัดผัน วััดโบสถี์ เน้�อิ่ติะกิั�วั

413  พระปิดติา หลวังพ่อิ่ปาน วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์นิยม

414  พระปิดติา หลวังพ่อิ่ปาน วััดเคุร้อิ่วััลย์ ไม่จำกิัดพิมพ์

415  พระปิดติา อิ่าจารย์ประทีป วััดนอิ่กิ ไม่จำกิัดพิมพ์

416  พระเพชัรหลีกิ อิ่าจารย์ชั่วัย วััดไติรมุข หลังฝึังติะกิรุด

417  พระเพชัรหลีกิ อิ่าจารย์ชั่วัย วััดไติรมุข หลังเรียบ

418  พระอิ่าจารย์ชั่วัย วััดไติรมุข พิมพ์พรายเดี�ยวั

419  พระอิ่าจารย์ชั่วัย วััดไติรมุข ไม่จำกิัดพิมพ์

420  พระปิดติา อิ่าจารย์มา วััดสมถีะ ไม่จำกิัดพิมพ์

421  พระปิดติา อิ่าจารย์ภีุชังคุ์ วััดชั่อิ่งลม ไม่จำกิัดพิมพ์
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พระปิดตาท่านเจ้าคุณวิเช่ยร วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุร่  
โต๊ะท่่ 13 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)  

422  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์นิยม ปี 2483

423  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ แจกิกิฐินปิดทอิ่ง ปี2483

424  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ แจกิกิฐิน ปี 2483

425   พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ รุ่นกิวันข้าวัทิพย์ ปี 2500

426  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ใหญ่เน้�อิ่กิะลา ปี 2500

427  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์เล็กิเน้�อิ่กิะลา(แขนติิ�ง) ปี 2500

428  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์เล็กิเน้�อิ่กิะลา ปี 2500

429  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ใหญ่หลังเบี�ยลงรักิปิดทอิ่ง

430  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ใหญ่ไม่จำกิัดเน้�อิ่

431  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ เน้�อิ่คุลุกิรักิไม่จำกิัดหลัง

432  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ปิดติาลอิ่ยอิ่งคุ์รุ่นเสาร์ 5 ปี 2519

433  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ 2 หน้ารุ่นเสาร์ 5 ปี 2519

434  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ถีอิ่ดหลวังพ่อิ่แกิ้วัรุ่นเสาร์ 5 ปี 2519

435  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ รุ่นเสาร์ 5 ปี 2519 (ไม่จำกิัดพิมพ์)

436  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ชัลูดมีนิ�วัม้อิ่

437  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ชัลูดไม่มีนิ�วัม้อิ่

438  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ ชัลูดลงรักิปิดทอิ่ง

439  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ชัลูดลงรักิ

440  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ฝึังพระธาติุ 3 เม็ด

441  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์หลังชัฎา ใหญ่ เล็กิ

442  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์กิลางเน้�อิ่คุลุกิรักิ

443  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ซุ่้มประติูลงรักิปิดทอิ่ง ไม่จำกิัดหลัง

444  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ใหญ่คุลุกิรักิไม่จ้ากิัดหลัง

445  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ใหญ่หลังแบบเน้�อิ่คุลุกิรักิ

446  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์หกิเหลี�ยมหลังยันติ์

447  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์จันทร์ลอิ่ย

448  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์ห้าเหลี�ยมซุ่้มประติูลงรักิปิดทอิ่งเล็กิ /กิลาง /ใหญ่

449  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ พิมพ์เล็กิไม่จำกิัดเน้�อิ่

450  พระปิดติาท่านเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์รุ่นแจกิแม่คุรัวัพิมพ์ใหญ่

451  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ เน้�อิ่โลหะลอิ่ยอิ่งคุ์กิ้นอิุ่ดผง

452  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ เน้�อิ่ติะกิั�วั ไม่จำกิัดพิมพ์

453  พระท่านเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ ไม่จำกิัดพิมพ์

454  พระปิดติาท่านเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ รุ่นแกิ้วัสารพัดน้กิ ไม่จำกิัดพิมพ์

455  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์รุ่นแจกิแม่คุรัวัพิมพ์เล็กิ

456  พระปิดติาเจ้าคุุณวัิเชัียร วััดเคุร้อิ่วััลย์ ไม่จำกิัดพิมพ์



32  นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯห้างพระเครื่องSCPLAZAสายใต้ใหม่

พระหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุร่ ยอดนิยม  
โต๊ะท่่ 14 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)  

457  หรียญปั�มรุ่นแรกิ ปี 2503 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

458  เหรียญปั�มรุ่น 2 หลังเลข ๗ ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ เน้�อิ่ทอิ่งแดง

459  เหรียญปั�มรุ่น 2 แจกิพ่อิ่คุรัวั เน้�อิ่อิ่ัลปากิ้า

460  เหรียญปั�มแจกิแม่คุรัวั เน้�อิ่อิ่ัลปากิ้า บล็อิ่กิแรกิ, บล็อิ่กิบ่าราง, บล็อิ่กิติาไกิ่, บล็อิ่กิติาไกิ่บ่าราง)

461  เหรียญปั�มแจกิแม่คุรัวั เน้�อิ่ทอิ่งแดง ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ

462  เหรียญปั�มแจกิแม่คุรัวั เน้�อิ่อิ่ัลปากิ้าชัุบนิเกิิ�ล ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ

463  เหรียญปั�มรุ่น 3 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

464  เหรียญปั�มรุ่น 4 ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ ไม่จำกิัดเน้�อิ่

465  เหรียญปั�มรุ่นแม่ทัพภีาคุที� 1 ปี 2511 ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ เน้�อิ่ทอิ่งคุำ, เน้�อิ่นากิ, เน้�อิ่เงิน

466  เหรียญปั�มรุ่นแม่ทัพภีาคุที� 1 ปี 2511 ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ เน้�อิ่ทอิ่งแดง

467  เหรียญปั�มรุ่นโบสถี์ลั�น ปี 2512 เน้�อิ่ทอิ่งคุำ, เน้�อิ่นากิ, เน้�อิ่เงิน

468  เหรียญปั�มรุ่นโบสถี์ลั�น ปี 2512 ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ เน้�อิ่ทอิ่งแดง

469  เหรียญรุ่นแซ่ยิด ปี 2513 ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ ไม่จำกิัดเน้�อิ่

470  เหรียญปั�มรุ่น จ.ป.ร. ปี 2513 ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ เน้�อิ่ทอิ่งแดง

471  เหรียญปั�มรูปซ่้อิ่น ปี 2513 บล็อิ่กิวััวัลาน เน้�อิ่ทอิ่งแดง

472  เหรียญปั�มอิ่อิ่กิวััดพลับพลาชััย ปี 2514 พิมพ์เสมา เน้�อิ่ทอิ่งคุำ เน้�อิ่เงิน

473  เหรียญปั�มอิ่อิ่กิวััดพลับพลาชััย ปี 2514 พิมพ์เสมา พิมพ์รูปไข่ ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ เน้�อิ่ทอิ่งแดง

474  เหรียญปั�มหันข้าง รุ่นรติโติ ปี 2516 ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ เน้�อิ่เงิน

475  เหรียญปั�มหันข้าง รุ่นรติโติ ปี 2516 ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ เน้�อิ่ทอิ่งแดง

476  เหรียญปั�มรุ่นแจกิผ้าป�า ปี 2516 ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ เน้�อิ่เงิน

477  เหรียญปั�มรุ่นแจกิผ้าป�า ปี 2516 ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ เน้�อิ่ทอิ่งแดง

478  เหรียญปั�มรุ่นคุุกิเข่า ปี 2516 ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ เน้�อิ่ทอิ่งคุำ เน้�อิ่เงิน

479  เหรียญปั�มรุ่นคุุกิเข่า ปี 2516 ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ เน้�อิ่ทอิ่งแดง

480  ล็อิ่กิเกิติ รุ่นแรกิ ขนาดห้อิ่ยคุอิ่ ไม่จำกิัดสี (ภีาพถี่ายกิระดาษ ด้านหลังนั�งคุุกิเข่า)

481  พระผงญาณวัิลาศ พิมพ์ล้กิ โรยแร่ (ดิสโกิ้ใหญ่ - เล็กิ)

482  พระผงญาณวัิลาศ พิมพ์ล้กิ เน้�อิ่เขียวักิ้านมะลิ

483  พระผงญาณวัิลาศ พิมพ์ล้กิ เน้�อิ่สีดำ

484  พระผงญาณวัิลาศ พิมพ์ล้กิ เน้�อิ่สีแดง

485  พระผงญาณวัิลาศ พิมพ์ล้กิ เน้�อิ่สีขาวั

486  พระผงญาณวัิลาศ พิมพ์ล้กิ เน้�อิ่สีเหล้อิ่ง

487  พระผงญาณวัิลาศ พิมพ์ติ้�น

488  พระผงญาณวัิลาศ พิมพ์คุะแนน ไม่จำกิัดสี

489  พระผงญาณวัิลาศ พิมพ์นางพญา ไม่จำกิัดสี

490  พระผงญาณวัิลาศ พิมพ์ปิดติา บล็อิ่กินิยม (หวั่างแขนมีเน้�อิ่เกิิน)

491  พระผงอิ่อิ่กิวััดเทพธิดา พิมพ์หน้าหลวังพ่อิ่แดง
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พระจังหวัดนนทบุร่ ทั่วไป  
โต๊ะท่่ 15 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)  

492  เหรียญพระพุทธชัินราชัหลวังพ่อิ่อิุ่้ย รุ่นแรกิ วััดหญ้าไทร ปี 2460

493  เหรียญพระพุทธชัินราชัหลวังพ่อิ่อิุ่้ย

494  เหรียญหล่อิ่หลวังปู�หงส์ รุ่นแรกิ วััดทอิ่ง

495  เหรียญหลวังปู�เผ้อิ่กิ รุ่นแรกิ วััดโมลี

496  พระรูปหล่อิ่หลวังปู�เผ้อิ่กิ รุ่นแรกิ วััดโมลี

497  เหรียญหล่อิ่หลวังพ่อิ่ด่วัน วััดละหาร

498  พระหลวังพ่อิ่คุล้าม ไม่จำกิัดเน้�อิ่ และพิมพ์ วััดพระเงิน

499  พระหลวังปู�เปีย เน้�อิ่ผง ไม่จำกิัดพิมพ์ วััดคุ้างคุาวั

500  เหรียญพระพุทธชัินราชัหลวังปู�เผ้อิ่กิ วััดโมลี ปี 2475

501  เหรียญหลวังพ่อิ่วัอิ่น (สุเมธาจารย์) รุ่นแรกิ วััดปรมัย ปี 2476

502  เหรียญหลวังปู�เหรียญ รุ่นแรกิ วััดบางระโหง

503  เหรียญหลวังพ่อิ่เกิ๋ รุ่นแรกิ วััดปากิน�ำ ปี 2511

504  เหรียญหลวังพ่อิ่กิี� รุ่นแรกิ วััดหูชั้าง ปี 2513

505  เหรียญหลวังพ่อิ่แย้ม รุ่นแรกิ วััดติะเคุียน ปี 2513

506  เหรียญหลวังปู�ชั่วัง อิ่อิ่กิวััดลานนาบุญ ปี 2496

507  เหรียญหลวังปู�ชั่วัง อิ่อิ่กิวััดบางแพรกิเหน้อิ่ ปี 2497

508  เหรียญสามเหลี�ยมหลวังปู�ชั่วัง หลังหลวังพ่อิ่โสธร ปี 2497

509  เหรียญหลวังพ่อิ่ทอิ่งคุำ รุ่นแรกิ วััดไทรใหญ่ ปี 2498

510  พระรูปหล่อิ่ฉีดหลวังปู�เอิ่ี�ยม วััดสะพานสูง ปี 2512

511  พระกิริ�งหลวังพ่อิ่เหล้อิ่ รุ่นแรกิ วััดสร้อิ่ยทอิ่ง

512  เหรียญข้าวัหลามติัดหลวังปู�เอิ่ี�ยม หลังยันติ์ใหญ่ วััดสะพานสูง

513  เหรียญเสมาหลวังปู�เอิ่ี�ยม รุ่นแรกิ บล็อิ่กิเยี�ยม (สระอิ่้อิ่) วััดสะพานสูง

514  เหรียญข้าวัหลามติัดหลวังปู�เอิ่ี�ยม หลังยันติ์เล็กิ วััดสะพานสูง

515  เหรียญข้าวัหลามติัดหลวังปู�เอิ่ี�ยม หน้าวังเด้อิ่น หลังไม่จำกิัดบล็อิ่กิ วััดสะพานสูง

516  พระรูปหล่อิ่โบราณหลวังปู�เอิ่ี�ยม รุ่นแรกิ วััดสะพานสูง

517  พระรูปหล่อิ่โบราณหลวังปู�กิลิ�น รุ่นแรกิ วััดสะพานสูง

518  เหรียญเสมาหลวังปู�เอิ่ี�ยม หลังเติ็ม ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ วััดสะพานสูง

519  เหรียญเสมาหลวังปู�เอิ่ี�ยม หลังหลุม วััดสะพานสูง

520  เหรียญเสมาหลวังปู�กิลิ�น รุ่นแรกิ พิมพ์คุร้�งอิ่งคุ์ วััดสะพานสูง

521  เหรียญเสมาหลวังพ่อิ่ทอิ่งสุข รุ่นแรกิ ไม่จำกิัดบล็อิ่กิ วััดสะพานสูง ปี 2507

522  พระปิดติาหลวังปู�กิลิ�น วััดสะพานสูง

523  พระปิดติาหลวังพ่อิ่ทอิ่งสุข พิมพ์สะด้อิ่จุ่น วััดสะพานสูง

524  พระปิดติาหลวังพ่อิ่ทอิ่งสุข พิมพ์ชัะลูด วััดสะพานสูง

525  เหรียญข้าวัหลามติัดหลวังปู�เอิ่ี�ยม รุ่น 100 ปี ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดสะพานสูง ปี 2539

526  เหรียญเสมาหลวังปู�เอิ่ี�ยม รุ่น 100 ปี ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดสะพานสูง ปี 2539
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พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุร่ ยอดนิยม  
โต๊ะท่่ 16 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)   

527  พระสมเด็จทอิ่งเหล้อิ่ง รุ่นแรกิ พิมพ์ล้กิ ปี 2494

528  พระสมเด็จทอิ่งเหล้อิ่ง รุ่นแรกิ พิมพ์ติ้�น ปี 2494

529  พระชัินราชัห้าเหลี�ยม เล็กิ-ใหญ่ ปี 2494

530  พระนางพญา รุ่นแรกิ ปี 2506

531  รูปเหม้อิ่นปั�ม รุ่นแรกิ ปี 2508

532  เหรียญไติรมาส รุ่นแรกิ ปี 2512

533  พระสมเด็จพิมพ์อิ่กิคุรุฑเศียรบาติร (ไกิรเซ่อิ่ร์) ปี 2514

534  พระปิดติาจงอิ่างศ้กิ ปี 2514

535  พระสมเด็จฐานสิงห์ ปี 2515

536  พระประจำวััน ปี 2499

537  เหรียญรุ่นแรกิ ปี 2502

538  พระสมเด็จเน้�อิ่ทอิ่งผสม รุ่นสอิ่ง - รุ่นสาม

539  เหรียญไติรมาส รุ่นสอิ่ง M16 ปี 2513

540  พระกิริ�งไติรมาส รุ่นแรกิ เล็กิ-ใหญ่ ปี 2511

541  พระกิริ�ง พระชััยวััฒน์ หน้าลพบุรี รุ่น 1-2-3

542  พระสมเด็จสอิ่งพิมพ์ ปี 2494

543  พระสมเด็จไติรมาส เน้�อิ่ผง ปี 2509

544  พระสมเด็จ เน้�อิ่เกิสร 108 ปี 2509

545  พระสมเด็จคุะแนน แพพัน รุ่นแรกิ ปี 2510

546  พระสมเด็จ แพพัน ปี 2510

547  พระสมเด็จ แพ 2 พัน ปี 2511

548  พระสมเด็จ แพ 3 พัน ปี 2512

549  พระสมเด็จปรกิโพธิ� ปี 2514

550  พระสมเด็จคุะแนน ปรกิโพธิ� ปี 2514

551  พระสมเด็จแร่ แพ-พัน ปี 2516

552  พระสมเด็จแร่ แพสามพัน ปี 2516

553  พระสมเด็จหลังรูปเหม้อิ่น แม็กิกิาไลท์ ปี 2516

554  พระปรกิใบมะขาม รุ่นแรกิ ปี 2516

555  พระสมเด็จฐานแซ่ม ปี 2517

556  พระพิมพ์พระรอิ่ด ไม่จ้ากิัด

557  พระลีลาทุ่งเศรษฐี ไม่จำกิัด

558  พระรูปหล่อิ่สังกิัจจายน์ พิมพ์เล็กิ-ใหญ่ ปี 2518

559  พระขุนแผน ปี 2522

560  พระสมเด็จแพ 4 พัน

561  พระสมเด็จแพ 5 พัน

562  พระสมเด็จแพ 9 พัน

563  พระปิดติา รุ่นแรกิ ปี 2513
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พระกรุวัดราชบ่รณะ พระเนื�อชิน จ.พระนครศร่อยุธยา ยอดนิยม  
โต๊ะท่่ 17 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)  

564  พระยอิ่ดขุนพล กิรุวััดราชับูรณะ

565  พระหูยาน กิรุวััดราชับูรณะ

566  พระศาสดา กิรุวััดราชับูรณะ

567  พระอิู่่ทอิ่งซุ่้มเร้อิ่นแกิ้วั กิรุวััดราชับูรณะ

568  พระอิู่่ทอิ่งบัวัสอิ่งชัั�น กิรุวััดราชับูรณะ

569  พระอิู่่ทอิ่งฐานสำเภีา กิรุวััดราชับูรณะ

570  พระนาคุปรกิ กิรุวััดราชับูรณะ

571  พระพิมพ์โดดร่ม กิรุวััดราชับูรณะ

572  พระลีลากิำแพงนิ�วั กิรุวััดราชับูรณะ

573  พระขุนแผนบัวัห้าจุด กิรุวััดราชับูรณะ

574  พระขุนแผนใบติำแย กิรุวััดราชับูรณะ

575  พระซุ่้มเสมาทิศ (ยอิ่ดอิุ่ณาโลม) กิรุวััดราชับูรณะ

576  พระซุ่้มจิกิ กิรุวััดราชับูรณะ

577  พระซุ่้มระฆัง กิรุวััดราชับูรณะ

578  พระขุนแผนใบมะยม กิรุวััดราชับูรณะ

579  พระลีลาแจกิันคุู่ กิรุวััดราชับูรณะ

580  พระขุนแผน พิมพ์แหวักิม่าน กิรุวััดราชับูรณะ

581  พระแผงติัดไม่จำกิัดพิมพ์ กิรุวััดราชับูรณะ

582  พระลีลาชั่อิ่ดอิ่กิไม้ (พิมพ์ไม้โปร) กิรุวััดราชับูรณะ

583  พระขุนแผนใบพุทรา กิรุวััดราชับูรณะ

584  พระพิมพ์วััดราชัขนาดเล็กิ ไม่จำกิัดพิมพ์ กิรุวััดราชับูรณะ

585  พระพิมพ์วััดราชัขนาดใหญ่ ไม่จำกิัดพิมพ์ กิรุวััดราชับูรณะ

586  พระปรกิโพธิ� พิมพ์จิ�วั กิรุวััดราชับูรณะ

587  พระปรกิโพธิ� พิมพ์ใหญ่ กิรุวััดราชับูรณะ

588  พระปรุหนังเดี�ยวั กิรุวััดราชับูรณะ

589  พระพิมพ์ด้านหลังจาร้กิภีาษาจีน กิรุวััดราชับูรณะ

590  พระอิู่่ทอิ่งกิรุบ้งพระราม จ.อิ่ยุธยา

591  พระปรุหนัง พิมพ์บัวัเบ็ด ไม่จำกิัด จ.อิ่ยุธยา

592  พระขุนแผนใบพุทรา เน้�อิ่ชัิน) กิรุวััดใหญ่ชััยมงคุล จ.อิ่ยุธยา

593  พระปรุหนัง พิมพ์บัวัฟื่ันปลา ไม่จำกิัดคุรุ จ.อิ่ยุธยา

594  พระนาคุปรกิพระงั�วั กิรุวััดมหาธาติุ จ.อิ่ยุธยา

595  พระอิู่่ทอิ่งคุางไม่มีเคุรา กิรุวััดมหาธาติุ จ.อิ่ยุธยา

596  พระอิู่่ทอิ่ง กิรุวััดมเหยงคุ์-วััดติูม จ.อิ่ยุธยา

597  พระเน้�อิ่ชัิน กิรุวััดใหญ่ชััยมงคุล ไม่จำกิัดพิมพ์

598  พระโคุนสมอิ่เน้�อิ่ชัิน ไม่จำกิัดพิมพ์ จ.อิ่ยุธยา

599  พระปรุหนังวััดประสาท-วััดประดู่ จ.อิ่ยุธยา

600  พระยอิ่ดธงไม่จำกิัดเน้�อิ่อิ่ยุธยา
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พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.อยุธยา  
โต๊ะท่่ 18 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)  

601  พระสมเด็จพิมพ์ปรกิโพธิ� เน้�อิ่ผงพุทธคุุณ ปี 2539

602  พระปิดติา แชั่น�ำมนติ์ รวัยทรัพย์แสนล้าน เน้�อิ่ผงพุทธคุุณ ปี 2539

603  พระปิดติารวัยมหาศาล เน้�อิ่ผงพุทธคุุณผสมผงใบลาน ปี 2539

604  พระปิดติา เน้�อิ่ผงพุทธคุุณโรยผงติะไบทอิ่ง ปี 2539

605  เหรียญกิลม มหาลาภี เสาร์ 5 เน้�อิ่ผงพุทธคุุณ ปี 2540

606  พระขุนแผน โภีคุทรัพย์ เน้�อิ่ผงพุทธคุุณ ปี 2550

607  หนุมานหล่อิ่โบราณมหาปราบ เน้�อิ่นวัะ ปี 2555

608  พระพิฆเนศ เน้�อิ่ชันวัน ปี 2555

609  เหรียญเสมา อิ่ายุย้น ปี 2555 เน้�อิ่ทอิ่งแดง

610  เหรียญเสมา อิ่ายุย้น ปี 2555 เน้�อิ่อิ่ัลปากิ้า

611  เหรียญเสมา อิ่ายุย้น ปี 2555 เน้�อิ่ปลอิ่กิลูกิป่น

612  เหรียญเสมา อิ่ายุย้น ปี 2555 เน้�อิ่ทอิ่งแดงลงยา

613  เหรียญเสมา อิ่ายุย้น ปี 2555 เน้�อิ่ทอิ่งแดงซ่าติิน

614  เหรียญเสมา อิ่ายุย้น ปี 2555 เน้�อิ่นวัโลหะลงยาสามสี

615  ติุ๊กิติาทอิ่งรวัยมงคุลลาภี ปี 2555

616  เหรียญหล่อิ่ พระพรหมรุ่นแรกิ ปี 2556 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

617  พระขุนแผนเล็กิ แจกิทาน ปี 2557

618  เหรียญเสมา รวัยมหาเศรษฐี ปี 2557 เน้�อิ่ทอิ่งแดงผิวัไฟื่

619  เหรียญเสมา รวัยมหาเศรษฐี ปี 2557 เน้�อิ่ทอิ่งแดงผิวัรุ้ง

620  เหรียญ กิฐิน ย้น ปี 2559 เน้�อิ่ทอิ่งแดง

621  เหรียญ กิฐิน รวัยๆ เฮ้งๆ ปี 2560 เน้�อิ่ทอิ่งแดง

622  เหรียญรวัยแสนล้าน เน้�อิ่ทอิ่งแดง ปี 2562

623  เหรียญศรฤทธิ� ปี 2557 เน้�อิ่ทอิ่งแดง

624  นางกิวัักิรุ่นแรกิ เน้�อิ่ผงพุทธคุุณ ปี 2540

625  กิฐินพระราชัทาน ปี 2564 เน้�อิ่ทอิ่งทิพย์

626  เหรียญขวััญถีุง มหาลาภี 98 ปี 2562 เน้�อิ่ทอิ่งแดง

627  ไติรมาส 63 รวัยเจริญพร ปี 2563 เน้�อิ่ทอิ่งทิพย์

628  เหรียญอิ่ายุวััฒนมงคุล ปี 2560 เน้�อิ่ทอิ่งแดง

629  เหรียญเสมา รวัยมหาเศรษฐี ปี 2557 เน้�อิ่นวัโลหะ

630  เหรียญเสมา รวัยมหาเศรษฐี ปี 2557 เน้�อิ่ชันวัน

631  เหรียญรวัยมหามงคุล ปี 2559 เน้�อิ่ทอิ่งแดง

632  เหรียญเล้�อิ่นสมณศักิดิ� ปี 2559 เน้�อิ่เงินลงยาสีแดง

633  สมเด็จพิมพ์ 9 ชัั�น เน้�อิ่ผงมหามงคุล ปี 2498

634  พระเน้�อิ่ผงพุทธคุุณ ที�ระล้กิงานปิดทอิ่งฝึังลูกินิมิติ ปี 2543

635  เสมา บูชัาคุรู ปี 2564 เน้�อิ่อิ่ัลปากิ้า

636  เสมา บูชัาคุรู ปี 2564 เน้�อิ่ทอิ่งแดง
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พระหลวงพ่อเต๋ - หลวงป่�แย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม  
โต๊ะท่่ 19 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)  

637  เหรียญรุ่นแรกิลีลาขาอิ่่อิ่น หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

638  เหรียญรุ่น 2 เสมาคุวั�ำหลังยันติ์ห้า หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

639  เหรียญรุ่น 3 ปี 2500 หลัง หลังลา หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

640  เหรียญรุ่น คุุ้มภีัย ปี 2503 หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

641  เหรียญเสมา เหรียญสติางคุ์ หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

642  เหรียญกิับถีุง เหรียญยกิคุรู หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

643  เหรียญเศรษฐีลาภีผลพูลทวัี ปี 2520 หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

644  เหรียญหน้าใหญ่ (แปะผม) ปี2519 หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

645  เหรียญพญานาคุ (นาคุ) หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

646  พระกิริ�งสวันเติ่าใหญ่และเล็กิ ปี 2500 หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

647  พระกิริ�งบรมคุรูฉลอิ่ง 80 ปี หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

648  รูปหล่อิ่โบราณรุ่นแรกิ หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

649  รูปหล่อิ่มลฑลปี 19 หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

650  พระสังฉายปี 14 ปี 17 หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

651  พระขุนแผนอิ่ินโดจีน พิมพ์กิุมารนอิ่น หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

652  พระขุนแผนอิ่ินโดจิน พิมพ์ธรรมดา หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

653  พระขุนแผนกิุมารนอิ่นโล่งรุ่น หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

654  แม่นางกิวัักิหลังดอิ่กิ ปี 2503 หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

655  พระเน้�อิ่ดินพิมพ์ติ่างๆหลังดอิ่กิ หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

656  พระหลับยาหม่อิ่งหลังหนังเส้อิ่พิมพ์ใหญ่ หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

657  พระติลับยาหม่อิ่งหลังหนังเส้อิ่พิมพ์เล็กิ หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

658  พระติลับยาหม่อิ่งหลังหนังเส้อิ่ เน้�อิ่ผง หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

659  พระสมเด็จ หลัง ติ.หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

660  พระรูปเหม้อิ่นเน้�อิ่วั่านหลังยันติ์ หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

661  พระผงจันทร์ลอิ่ย บูชัาคุร ปี 2511 หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

662  พระลีลาทุ่งเศรษฐี ใหญ่และเล็กิ หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

663  รูปถี่ายหลังจาร รูปถี่ายแสติมป์ หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง 

664  ล็อิ่กิเกิ็ติพิมพ์ติ่างๆ หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

665  พระห่มคุลุมและสีพิมพ์พิศดาร หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง 

666  ติระกิรุด3ห่วังหนังเส้อิ่ หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง 

667  ติระกิรุด3ห่วังกิระดาษสา หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง 

668  ติะกิรุดมหารูด หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง 

669  ติะกิรุดสาริกิาหนังเส้อิ่ หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง 

670  เหรียญหลวังพ่อิ่แย้มรุ่นแรกิ หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

671  เหรียญฉลอิ่งรอิ่งเจ้าอิ่าวัาส รุ่น 2 หลวังพ่อิ่เติ๋ คุงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่



38  นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯห้างพระเครื่องSCPLAZAสายใต้ใหม่

พระหลวงป่�หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดท่่ 1  
โต๊ะท่่ 20 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)  

672  เหรียญเติ่าใหญ่ รุ่นแรกิ เน้�อิ่นวัโลหะ วััดสนามแย้ ปี 2516

673  เหรียญเติ่าใหญ่ รุ่นแรกิ เน้�อิ่ทอิ่งแดง วััดสนามแย้ ปี 2516

674  เหรียญเติ่าเล็กิ รุ่นแรกิ ติัดชัิด วััดสนามแย้ ปี 2517

675  เหรียญเติ่าเล็กิ รุ่นแรกิ ยันติ์เคุล้�อิ่นมีปีกิ วััดสนามแย้ ปี 2517

676  เหรียญเติ่าใหญ่ (เติ่ามังกิร) เน้�อิ่นวัโลหะ วััดสนามแย้ ปี 2518

677  เหรียญรูปไข่รูปเหม้อิ่น รุ่นแรกิ สันขอิ่บคุอิ่เหรียญ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดสนามแย้ ปี 2505

678  พระรูปหล่อิ่มหาอิุ่ด รุ่นแรกิ หล่อิ่ขี�เหร่) เน้�อิ่ติะกิั�วั วััดสนามแย้ ปี 2506

679  เหรียญรูปไข่รูปเหม้อิ่น (พิมพ์เม็ดแติง) เน้�อิ่ทอิ่งแดง วััดสนามแย้ ปี 2513

680  เหรียญรูปไข่รูปเหม้อิ่น รุ่นพิเศษ สงคุรามเกิาหลี ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดสนามแย้ ปี 2518

681  เหรียญรูปไข่รูปเหม้อิ่น รุ่นบัวั 5 ดอิ่กิ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไทรทอิ่ง ปี 2522

682  เหรียญเติ่าใหญ่ (บล็อิ่กิ ล.) ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2525

683  เหรียญรูปไข่รูปเหม้อิ่น รุ่นหงส์ฟื่้า ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2527

684  พระปิดติายันติ์ยุ่ง รุ่นฉลอิ่งอิ่ายุ 84 ปี หล่อิ่ในติัวั ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2534

685  รูปเหม้อิ่นใบโพธิ� รุ่นร่มโพธิ� ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2534

686  พระปิดติาปุ้มปุ้ย (หัวัแติงโม) ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2534

687  เหรียญลายฉลุ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2535

688  พระปิดติาพาโชัคุ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2535

689  เหรียญเติ่าเล็กิ รุ่นสร้างโบสถี์ (รวัยไม่หยุด) เน้�อิ่ทอิ่งคุำ นากิ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2535

690  เหรียญเติ่าเล็กิ รุ่นสร้างโบสถี์ (รวัยไม่หยุด) ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2535

691  เหรียญเสมา รุ่นเสาร์ห้า ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2536

692  เหรียญเติ่าใหญ่ รุ่นปลดหนี� เน้�อิ่ทอิ่งคุำ มีโคุ้ด วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2535

693  เหรียญเติ่าใหญ่ รุ่นปลดหนี� ไม่จำกิัดเน้�อิ่ มีโคุ้ด วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2535

694  เหรียญเติ่าใหญ่ รุ่นมหาลาภี ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2536

695  เหรียญเติ่าใหญ่ รุ่นรวัย รวัย รวัย เน้�อิ่ทอิ่งคุำ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2536

696  เหรียญเติ่าใหญ่ รุ่นรวัย รวัย รวัย ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2536

697  เหรียญเติ่าเล็กิ รุ่นไติรมาส เน้�อิ่ทอิ่งคุำ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2536

698  เหรียญเติ่าเล็กิ รุ่นไติรมาส ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2536

699  เหรียญเติ่าเล็กิ รุ่นเสาร์ห้า เน้�อิ่ทอิ่งคุำ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2536

700  เหรียญเติ่าเล็กิ รุ่นเสาร์ห้า ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2536

701  พระนาคุปรกิใบมะขาม รุ่นแรกิ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2537

702  เหรียญเติ่าใหญ่ รุ่นสุขใจ เน้�อิ่ทอิ่งคุำ 2 โคุ้ด วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2537

703  เหรียญเติ่าใหญ่ รุ่นสุขใจ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ 2 โคุ้ด วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2537

704  เหรียญเติ่าหล่อิ่ รุ่นสุขใจ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2537

705  เหรียญเติ่าเล็กิ รุ่นเจ้าสัวั ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2538

706  เหรียญเติ่าปั�ม รุ่นปางเปิดโลกิ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ - ขนาด วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2539

707  เหรียญเติ่าล็อิ่กิเกิ็ติ รุ่นสำเร็จจิติ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ - ขนาด วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2542



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯห้างพระเครื่องSCPLAZAสายใต้ใหม่39 

พระหลวงป่�หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดท่่ 2  
โต๊ะท่่ 21 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)   

708  กิัณหาชัาลีปั�มรุ่นแรกิ วััดสนามแย้ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ไม่จำกิัดพิมพ์

709  จิ�งจกิหล่อิ่ รุ่นแรกิ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2530

710  เหรียญบาติรน�ำมนติ์ปั�ม รุ่นแรกิ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี 2531

711  เหรียญรูปไข่ปั�ม รูปเหม้อิ่น รุ่นนักิกิล้าม วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2534

712  เหรียญเสมาปั�ม รุ่นฉลอิ่งอิ่ายุ 84 ปี วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2534

713  เหรียญเติ่าใหญ่ปั�ม รุ่นฉลอิ่งอิ่ายุ 85 ปี วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ (ทอิ่งแดงรับมีโคุ้ด) ปี 2534

714  เหรียญรูปไข่ปั�ม รูปเหม้อิ่น รุ่นฉลอิ่งกิุฏิ (ยันติ์วัน) วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2535

715  เหรียญเติ่าเล็กิปั�ม รุ่นฉลอิ่งกิุฏิ (ยันติ์วัน) วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2535

716  เหรียญเติ่าเล็กิปั�ม รุ่นพุทธซ่้อิ่น ติอิ่กิโคุ้ด วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2535

717  เหรียญเติ่าหล่อิ่ รุ่นแรกิ วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2536

718  พระสมเด็จหล่อิ่ รุ่นสารพัดน้กิ วััดไร่แติงทอิ่ง เน้�อิ่วัะโลหะ ปี 2536

719  เหรียญเติ่าปั�ม รุ่นนวัะห้า วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2536

720  เหรียญเติ่าปั�ม รุ่นสนามแย้ 2 (คุอิ่พอิ่กิ) ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2536

721  เหรียญเติ่าปั�ม รุ่นไติรมาส วััดไร่แติงทอิ่ง พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2536

722  กิัณหาชัาลี วััดไร่แติงทอิ่ง เน้�อิ่กิะไหล่ทอิ่งและรมดำ ปี 2536

723  จิ�งจกิหล่อิ่ รุ่น 6 วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2536

724  พระกิริ�งหล่อิ่ รุ่นสุขใจ วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2537

725  เหรียญเติ่าปั�ม รุ่นเอิ่กิลาภี เงินล้าน วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2537

726  เหรียญเติ่าหล่อิ่ รุ่น 2 (ร.ติ.ท.) วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2537

727  เหรียญเติ่าเล็กิปั�ม รุ่นขวััญใจคุนจน วััดไร่แติงทอิ่ง เน้�อิ่ทอิ่งคุำ ปี 2537

728  เหรียญเติ่าเล็กิปั�ม รุ่นขวััญใจคุนจน วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2537

729  เหรียญเติ่าใหญ่ปั�ม พิมพ์พระสังกิัจจายน์ รุ่นฉลอิ่งอิ่ายุ 90 ปี วััดไทรทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2538

730  เหรียญเติ่าเล็กิปั�ม รุ่นบูรณะสนามจันทร์ วััดไร่แติงทอิ่ง เน้�อิ่ทอิ่งคุำ ปี 2538

731  เหรียญเติ่าเล็กิปั�ม รุ่นบูรณะสนามจันทร์ วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2538

732  เหรียญเติ่าจิ�วัปั�ม รุ่นแรกิ (เมติติามหาเสน่ห์) วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2538

733  เหรียญเติ่าปั�ม รุ่นรวัมพุทธคุุณวััดไทรทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2538

734  หนุมานหล่อิ่ รุ่นรวัมพุทธคุุณวััดไทรทอิ่ง เน้�อิ่นวัโลหะ ปี 2538

735  เหรียญเติ่าเล็กิปั�ม รูปเหม้อิ่น รุ่นแซ่ยิด 90 ปี วััดไทรทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2539

736  เหรียญเติ่าเล็กิปั�ม รุ่นสบายใจ วััดไทรทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2539

737  เหรียญเติ่าปั�ม รุ่นปลดหนี� 40 รุ่น 2 วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2540

738  เหรียญบาติรน�ำมนติ์ปั�ม รุ่น 2 (เสาร์ห้า) ไม่จำกิัดเน้�อิ่ วััดไร่แติงทอิ่ง ปี2540

739  เหรียญกิลมปั�ม รูปเหม้อิ่น รุ่นไติรมาส (ทอิ่งม้วัน) วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2540

740  เหรียญเติ่าใหญ่ปั�ม รุ่นสร้างอิ่นามัย (จัมโบ้) วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2541

741  เหรียญเติ่าใหญ่ปั�ม รุ่นเงินล้าน วััดไร่แติงทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2542

742  เหรียญเติ่าจิ�วัปั�ม ไติรมาส รุ่นสุดท้าย วััดหนอิ่งอิ่้อิ่ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2543



40  นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯห้างพระเครื่องSCPLAZAสายใต้ใหม่

พระสมเด็จพระญาณสังวร และพระคณาจารย์ ทั่วไป  
โต๊ะท่่ 22 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)  

743  พระกิริ�งญาณรังสี 79 สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2535 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

744  พระกิริ�งโภีคุทรัพย์ไพศาลี พิมพ์อิุ่้มบาติร สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2536 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

745  พระกิริ�งโภีคุทรัพย์ไพศาลี พิมพ์อิุ่้มบาติร สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ ปี 253 พิมพ์หล่อิ่โบราณ เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

746  พระกิริ�งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2536 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

747  พระกิริ�งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2536 พิมพ์หล่อิ่โบราณ เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

748  พระกิริ�งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2536 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

749  พระกิริ�งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2536 พิมพ์หล่อิ่โบราณ เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

750  พระกิริ�งชัินบัญชัร รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2536 เน้�อิ่นวักิ้นอิุ่ดผงฯ กิ้นทอิ่งแดง

751  พระสังกิัจจายน์ทรงเติ่า รุ่น 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2536 เน้�อิ่ทอิ่งแดง

752  พระปิดติาหลังยันติ์สุกิิติติิมา สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ ปี 2523 เน้�อิ่ผงใบลาน-ผงเกิสร

753  พระกิริ�งอิ่รหังพิมพ์หน้าใหญ่ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2556 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

754  พระพุทธชัินราชั รุ่น 87 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2543 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

755  พระกิริ�ง อิ่ิสาวัะ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2556 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

756  หลวังปู�ทวัดพิมพ์เติารีด สะดุ้งกิลับ รุ่น 7 รอิ่บ สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2540 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

757  หลวังปู�นิ�วักิระดกิ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2556 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

758  หลวังปู�ทวัด พิมพ์เติารีด รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2556 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

759  พระผงขุนแผน สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2540-2556

760  พระชััยยอิ่ดธง พระไพรีพินาศ รุ่น 7 รอิ่บ สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2540 เน้�อิ่นวัโลหะ

761  พระกิริ�งปวัเรศ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2556 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง

762  พระกิริ�งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2536-2556 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง ทอิ่งแดง

763  เหรียญเสมาเส้อิ่คุาบดาบรุ่น 100 ปี หลวังพ่อิ่พัฒน์ วััดห้วัยด้วัน จ.นคุรสวัรรคุ์ ไม่จำกิัดเน้�อิ่

764  เหรียญเสมาเส้อิ่คุาบดาบ รุ่น 100 ปี หลวังพ่อิ่พัฒน์ วััดห้วัยด้วัน จ.นคุรสวัรรคุ์ เน้�อิ่นวัะ ชันวัน

765  เหรียญเสมาเส้อิ่คุาบดาบ รุ่น 100 ปี หลวังพ่อิ่พัฒน์ วััดห้วัยด้วัน จ.นคุรสวัรรคุ์ เน้�อิ่ลงยาธงชัาติิ ทอิ่งแดง

766  เหรียญเบติงเจดีย์พุทธธรรมประกิาศ วััดพุทธาวัาส ปี 2539

767  พระปิดติาจัมโบ้ รุ่นแรกิ (อิุ่ปสมบท60พรรษา) หลวังพ่อิ่เกิษม เขมโกิ จ.ลำปาง ปี 2536

768  พระปิดติาปลดหนี� หลังยันติ์นะ หลวังพ่อิ่เกิษม เขมโกิ จ.ลำปาง ปี 2537

769  พระปิดติาเงินล้านหลังยันติ์ 3 นะ หลวังพ่อิ่เกิษม เขมโกิ จ.ลำปาง ปี 2537

770  พระปรกิใบมะขาม หลวังปู�ดุลย์วััดบูรพาราม จ.สุรินทร์ กิอิ่งบัญชัากิารทหารสูงสุดจัดสร้าง ปี 2520 เน้�อิ่ทอิ่งแดง

771  พระปรกิใบมะขาม หลวังปู�ชัา วััดหนอิ่งป�าพง จ.อิุ่บลราชัธานี ปี 2521 เน้�อิ่ทอิ่งแดง

772  เหรียญ รุ่น 1อิ่ายุ 86 พรรษา หลวังพ่อิ่กิินรี วััดกิันติะศิลาวัาส จ.นคุรพนม ปี 2519 เน้�อิ่นวัะ ทอิ่งแดง

773  เหรียญพุทโธ หลวังปู�สิม วััดถี�ำผาปล่อิ่ง จ.เชัียงใหม่ ปี 2517 เน้�อิ่นวั ทอิ่งแดง

774  เหรียญกินกิข้าง หลวังปู�สิม วััดถี�ำผาปล่อิ่ง จ.เชัียงใหม่ ปี 2519 เน้�อิ่นวัโลหะ ทอิ่งแดง

775  เหรียญหล่อิ่สี�เหลี�ยมเล็กิ หลวังพ่อิ่เกิษม เขมโกิ จ.ลำปาง ปี 2534 เน้�อิ่นวัโลหะ ทอิ่งแดง

776  เหรียญหล่อิ่รูปเหม้อิ่น รุ่น 81 พรรษา หลวังพ่อิ่เกิษม เขมโกิ จ.ลำปาง ปี 2534 เน้�อิ่นวัโลหะ ทอิ่งแดง

777  เหรียญหล่อิ่รูปเหม้อิ่น หลวังพ่อิ่สิม วััดถี�ำผาปล่อิ่ง จ.เชัียงใหม่ ปี 2519 เน้�อิ่นวัโลหะ ทอิ่งแดง

778  พระกิริ�งเจ้าสัวั 888 หลวังปู�แสน วััดบ้านหนอิ่งจิกิ จ.ศรีสะเกิษ ปี 2561 เน้�อิ่ทอิ่งแดง ทอิ่งเหล้อิ่ง

779  พระสมเด็จอิ่รหัง พิมพ์ใหญ่ สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศ กิรุงเทพ ปี 2519
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พระหลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร ยอดนิยม  
โต๊ะท่่ 23 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)   

780  เหรียญปั�ม รุ่นแรกิ ปี 2506

781  เหรียญปั�ม รุ่นสอิ่ง ปี 2507 บล็อิ่กิบาง ไม่จำกิัดเน้�อิ่

782  เหรียญปั�ม รุ่นสอิ่ง ปี 2507 บล็อิ่กิหนา

783  เหรียญปั�ม รุ่นยอิ่ด ปี 2514 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

784  เหรียญปั�ม รุ่นสรงน�ำ ปี 2515 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

785  เหรียญปั�ม รุ่นลายเซ่็น ปี 2516 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

786  เหรียญปั�ม รุ่นทับติะกิรุด ปี 2517 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

787  เหรียญปั�ม รุ่นพัดยศ ปี 2517

788  เหรียญปั�ม รุ่นเส้อิ่เผ่น ปี 2517 บล็อิ่กิ เอิ่ ไม่จำกิัดเน้�อิ่

789  เหรียญปั�ม รุ่นเส้อิ่เผ่น ปี 2517 บล็อิ่กิ บี

790  เหรียญปั�ม รุ่นเส้อิ่เผ่น ปี 2517 บล็อิ่กิ

791  เหรียญปั�ม รุ่นเส้อิ่เผ่น ปี 2517 อิ่อิ่กิวััดศาลาคุร้น ไม่จำกิัดเน้�อิ่

792  เหรียญปั�ม รุ่นเส้อิ่หมอิ่บ ปี 2519

793  เหรียญเส้อิ่คุู่ ปี 2520 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

794  เหรียญเส้อิ่เดี�ยวั ปี 2520 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

795  เหรียญเส้อิ่คุำราม ปี 2520 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

796  เหรียญบัวัเล็กิ ปี 2520 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

797  เหรียญเส้อิ่เผ่นน้อิ่ย ปี 2521 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

798  เหรียญสแติมป์ ปี 2521 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

799  เหรียญแอิ่ปเปิ�ล ปี 2521 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

800  เหรียญปั�ม รุ่นธนาคุารศรีนคุร ปี 2521 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

801  เหรียญปั�ม รุ่นเส้อิ่กิลับ อิ่อิ่กิวััดรวักิ ปี 2521 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

802  เหรียญเส้อิ่เผ่น ปี 2521

803  เหรียญปั�มรูปหยดน�ำ ปี 2522 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

804  เหรียญปั�มเม้อิ่งทอิ่ง ปี 2522

805  เหรียญบัวัใหญ่ ปี 2522 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

806  เหรียญเส้อิ่เผ่น ปี 2523

807  เหรียญโรงเหล็กิ ปี 2524

808  เหรียญหันข้าง ปี 2525 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

809  เหรียญรุ่นสุดท้าย ปี 2526 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

810  ล็อิ่กิเกิติรวัมทุกิรุ่น (ทันหลวังพ่อิ่สุด)

811  รูปหล่อิ่ไม่จำกิัดรุ่น

812  รูปเหม้อิ่นพลอิ่ย รูปหยดน�ำ

813  รูปเหม้อิ่นพลอิ่ย รูปไข่

814  พระผงสมเด็จหลังรูปเหม้อิ่น รุ่นแรกิ

815  พระผงสมเด็จหลังรูปเหม้อิ่น รุ่นสอิ่ง
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พระหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณ่ จ.สมุทรสงคราม  
โต๊ะท่่ 24 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)   

816  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่นแรกิ (นั�งบัวั) ปี 2532

817  รูปหล่อิ่ลอิ่ยอิ่งคุ์ท้าวัเวัสสุวัรรณรุ่นแรกิ ทรงเข่าบ่อิ่ ปี 2532

818  รูปหล่อิ่ลอิ่ยอิ่งคุ์ท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่นแรกิ ทรงเข่าติรง ปี 2532

819  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณ ทรงใบมะขามรุ่นแรกิ ปี 2533

820  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่น 2 พระเหน้อิ่พรหม ปี 2536

821  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณ ทรงเสมาคุวั�ำ ปี 2537

822  เหรียญนาจา ปี 2537

823  เหรียญหล่อิ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่นเจ้าสัวั ปี 2539

824  เหรียญเหล็ง ไม่จำกิัดพิมพ์ ปี 2540
825  รูปหล่อิ่ลอิ่ยอิ่งคุ์ท้าวัเวัสสุวัรรณ ปี 2540

826  เหรียญมหาเทวับรมคุรู ปี2541

827  พระกิริ�งเวัฬุวััน เน้�อิ่นวัโลหะ ปี 2542

828  เหรียญเทวับดี (เกิ้าเศียร) ปี 2542

829  เหรียญหนุมานเชัิญธง (มหาปราบ) ปี 2542

830  เหรียญหล่อิ่นางกิวัักิ ปี 2542

831  เหรียญพัดจีน (โป๊ยเซ่ียน) ปี 2542

832  รูปหล่อิ่ลอิ่ยอิ่งคุ์ท้าวัเวัสสุวัรรณ ปี 2545

833  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณ ทรงจำปี ปี 2545 (ไม่จำกิัดเน้�อิ่)

834  เหรียญรูปเหม้อิ่นหลวังพ่อิ่อิ่ิฏฐ์ รุ่นแรกิ ทรงเสมา ปี 2548

835  เหรียญรูปเหม้อิ่นหลวังพ่อิ่อิ่ิฏฐ์ รุ่นแรกิ ทรงลูกิท้อิ่ ปี 2548

836  เหรียญกิันชัง รุ่นแรกิ ปี 2548

837  เหรียญรูปเหม้อิ่นหลวังพ่อิ่อิ่ิฏฐ์ทรงเสมา รุ่นเล้�อิ่นสมณศักิดิ� ปี 2552

838  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณ ทรงจำปี พิมพ์เล็กิ ปี 2552

839  เหรียญหล่อิ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ ทรงจำปี ปี 2557 ไม่จำกิัดเน้�อิ่

840  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่นบูรณะอิุ่โบสถี ปี 2558

841  เหรียญรูปเหม้อิ่นหลวังพ่อิ่อิ่ิฏฐ์ แซ่ยิด อิ่ายุคุรบ60 ปี ห่วังเชั้�อิ่ม ปี 2559

842  เหรียญรูปเหม้อิ่นหลวังพ่อิ่อิ่ิฏฐ์ รุ่นรัตินมงคุล ปี 2560

843  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางคุ์นคุร ปี 2561

844  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณ ทรงจำปี หน้าเทพ ปี 2561

845  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณ ทรงจำปี วััดจุฬามณี ปี 2562 (ถีวัายวััดสันป�าข่อิ่ย จ.เชัียงใหม่)

846  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่นรับขวััญศิษย์ ปี 2562 พิมพ์ใหญ่

847  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่นรับขวััญศิษย์ ปี 2562 พิมพ์เล็กิ

848  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่นปลดหนี� ปี 2563

849  เหรียญเหรียญทรงจำปี รูปเหม้อิ่นหลวังพ่อิ่อิ่ิฏฐ์ (เติ็มอิ่งคุ์) รุ่นเจริญพร ปี 2562

850  เหรียญโชัคุดีรุ่นแรกิ ปี 2563

851  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณโณ รุ่นพุทธศิลป์ ทรงจำปี 2563

852  ล็อิ่กิเกิ็ติรูปเหม้อิ่นหลวังพ่อิ่อิ่ิฏฐ์ (ไม่จำกิัดแบบ)
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ท้าวเวสสุวรรณพุทธศิลป์ทรงจำปี รุ่นแรก วัดจุฬามณ่ และท้าวเวสสุวรรณ รุ่นราชาเพิ่มทรัพย์ วัดพระมหาธาต ุ 
โต๊ะท่่ 25 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)  

853  เน้�อิ่เงินบริสุทธิ� พิมพ์ใหญ่

854  เน้�อิ่นวัโลหะแกิ่ทอิ่งคุำ อิ่งคุ์เงินบริสุทธิ� พิมพ์ใหญ่

855  เน้�อิ่นวัโลหะแกิ่ทอิ่งคุำ พิมพ์ใหญ่

856  เน้�อิ่ขันลงหินอิ่าบทอิ่งคุำ พิมพ์ใหญ่

857  เน้�อิ่ชันวันชัุบน�ำเงิน อิ่งคุ์กิระไหล่ทอิ่ง พิมพ์ใหญ่

858  เน้�อิ่ชันวันชัุบแบล็คุโรเดียมลายเงิน พิมพ์ใหญ่

859  เน้�อิ่ชันวันอิ่าบกิระไหล่ทอิ่ง พิมพ์ใหญ่

860  เน้�อิ่สัมฤทธิ� อิ่งคุ์ทอิ่งเหล้อิ่ง พิมพ์ใหญ่

861  เน้�อิ่ชันวันซ่าติินเงินอิ่งคุ์กิระไหล่ทอิ่ง พิมพ์ใหญ่

862  เน้�อิ่ชันวันซ่าติินทอิ่งแดงอิ่งคุ์กิระไหล่เงิน พิมพ์ใหญ่

863  เน้�อิ่ชันวันอิ่าบทอิ่งลงยาสี ยอิ่ดนิยม พิมพ์ใหญ่

864  เน้�อิ่ชันวันซ่าติินเงิน พิมพ์ใหญ่

865  เน้�อิ่ชันวันซ่าติินทอิ่งแดง พิมพ์ใหญ่

866  เน้�อิ่ชันวันซ่าติินทอิ่งเหล้อิ่ง พิมพ์ใหญ่

867  เน้�อิ่ทอิ่งแดงรมดำมันปู พิมพ์ใหญ่

868  แยกิชัุดกิรรมกิาร ทุกิเน้�อิ่ พิมพ์ใหญ่

869  เน้�อิ่เงินบริสุทธิ� พิมพ์เล็กิ

870  เน้�อิ่นวัโลหะแกิ่ทอิ่งคุำ อิ่งคุ์เงินบริสุทธิ� พิมพ์เล็กิ

871  เน้�อิ่ขันลงหินอิ่าบทอิ่งคุำ พิมพ์เล็กิ

872  เน้�อิ่ชันวันชัุบน�ำเงิน อิ่งคุ์กิระไหล่ทอิ่ง พิมพ์เล็กิ

873  เน้�อิ่ชันวันชัุบแบล็คุโรเดียมลายเงิน พิมพ์เล็กิ

874  เน้�อิ่ชันวันอิ่าบกิระไหล่ทอิ่ง พิมพ์เล็กิ

875  เน้�อิ่สัมฤทธิ� อิ่งคุ์ทอิ่งเหล้อิ่ง พิมพ์เล็กิ

876  เน้�อิ่ชันวันซ่าติินเงินอิ่งคุ์กิระไหล่ทอิ่ง พิมพ์เล็กิ

877  เน้�อิ่ชันวันซ่าติินทอิ่งแดงอิ่งคุ์กิระไหล่เงิน พิมพ์เล็กิ

878  เน้�อิ่ชันวันอิ่าบทอิ่งลงยาสี ยอิ่ดนิยม พิมพ์เล็กิ

879  แยกิชัุดกิรรมกิาร ทุกิเน้�อิ่ พิมพ์เล็กิ

880  ราชัาเพิ�มทรัพย์ ทรงจำปีพุทธศิลป์ เน้�อิ่เงิน

881  ราชัาเพิ�มทรัพย์ ทรงจำปีพุทธศิลป์ แยกิชัุดกิรรมกิาร

882  ราชัาเพิ�มทรัพย์ ทรงจำปีพุทธศิลป์ เน้�อิ่มหาชันวันกิระไหล่ทอิ่งลงยาแดงทรงเคุร้�อิ่ง

883  ราชัาเพิ�มทรัพย์ ทรงจำปีพุทธศิลป์ เน้�อิ่นวัโลหะอิ่งคุ์ชัุบทอิ่ง

884  ราชัาเพิ�มทรัพย์ ทรงจำปีพุทธศิลป์ เน้�อิ่ชัุบพิงคุ์โกิลด์

885  ราชัาเพิ�มทรัพย์ ทรงข้าวัหลามติัด เน้�อิ่เงินลงยาแดงอิ่งคุ์ลงยาทรงเคุร้�อิ่ง

886  ราชัาเพิ�มทรัพย์ ทรงข้าวัหลามติัด เน้�อิ่เงิน

887  ราชัาเพิ�มทรัพย์ ทรงข้าวัหลามติัด เน้�อิ่นวัโลหะพรายเงิน

888  ราชัาเพิ�มทรัพย์ ทรงข้าวัหลามติัด เน้�อิ่มหาชันวันรวัมมวัลสาร
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พระหลวงพ่อค่ณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชส่มา ยอดนิยม  
โต๊ะท่่ 26 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)   

889  เหรียญรุ่นแรกิ วััดแจ้งนอิ่กิ ปี 2512

890  เหรียญชัินราชั วััดแจ้งนอิ่กิ ปี 2512

891  เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกิุฏิสงฆ์ วััดสระแกิ้วั ปี 2517 บล็อิ่กินวัะ

892  เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกิุฏิสงฆ์ วััดสระแกิ้วั ปี 2517 บล็อิ่กิห้าแติกิ

893  เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกิุฏิสงฆ์ วััดสระแกิ้วั ปี 2517 บล็อิ่กิสายฝึน

894  เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกิุฏิสงฆ์ วััดสระแกิ้วั ปี 2517 บล็อิ่กิสังฆาฏิมีเส้น

895  เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกิุฏิสงฆ์ วััดสระแกิ้วั ปี 2517 บล็อิ่กิแกิ้มจ้ด

896  เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกิุฏิสงฆ์ วััดสระแกิ้วั ปี 2517 บล็อิ่กิคุุณติ

897  เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกิุฏิสงฆ์ วััดสระแกิ้วั ปี 2517 บล็อิ่กิธรรมดา

898  เหรียญสี�เหลี�ยมหลังกิำแพง ปี 2517

899  เหรียญสี�เหลี�ยมพิมพ์พระพุทธ วััดโคุกิรักิษ์ ปี 2516-2517

900  พระเน้�อิ่ผง พิมพ์จันทร์ลอิ่ย ปี 2517

901  พระนาคุปรกิ รุ่นแรกิ ปี 2517

902  เหรียญสร้างบารมี ปี 2519

903  เหรียญเจ้าแม่กิวันอิ่ิม ปี 2519

904  เหรียญลูกิเส้อิ่ชัาวับ้าน ปี 2520

905  พระปิดติาเน้�อิ่ผง วััดโพธิ�ปร้อิ่แวัง ปี 2529

906  พระกิริ�งญาณวัิทยาคุม ปี 2535

907  พระชััยวััฒน์ญาณวัิทยาคุม ปี 2535

908  เหรียญเสมา รุ่นเล้�อิ่นสมณศักิดิ� ปี 2535

909  เหรียญเสมาวััดปรกิ ปี 2536

910  พระกิริ�ง สกิ. ปี 2536

911  เหรียญเจริญพรบน (คุร้�งอิ่งคุ์ ปี 2536 เน้�อิ่เงิน)

912  เหรียญเจริญพรบน (คุร้�งอิ่งคุ์ ปี 2536 เน้�อิ่นวัโลหะ เน้�อิ่ทอิ่งแดง)

913  เหรียญเจริญพรล่าง (คุร้�งอิ่งคุ์ ปี 2536 เน้�อิ่เงิน)

914  เหรียญเจริญพรล่าง (คุร้�งอิ่งคุ์ ปี 2536 เน้�อิ่นวัโลหะ เน้�อิ่ทอิ่งแดง)

915  รูปเหม้อิ่นปั�ม รุ่นคุุณพระเทพประทานพร ปี 2536

916  เหรียญรูปไข่รุ่นคุุณพระเทพประทานพร ปี 2536

917  เหรียญเสมา รุ่นคุุณพระเทพประทานพร ปี 2536

918  พระกิริ�งทวัีคุูณ ปี 2537

919  พระปิดติา รุ่นคุูณพันล้าน เน้�อิ่ผง ปี 2537

920  พระกิริ�งคุูณพันล้าน ปี 2537

921  เหรียญนั�งพานชันะมาร ปี 2537 เน้�อิ่เงิน

922  เหรียญนั�งพานชันะมาร ปี 2537 เน้�อิ่นวัโลหะ

923  เหรียญนั�งพานชันะมาร ปี 2537 เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง เน้�อิ่ทอิ่งแดง

924  เหรียญนั�งพาน อิ่อิ่กิวััดบ้านคุลอิ่ง ปี 2537 เน้�อิ่ทอิ่งคุำ เน้�อิ่เงิน

925  เหรียญนั�งพาน อิ่อิ่กิวััดบ้านคุลอิ่ง ปี 2537 เน้�อิ่ทอิ่งแดง
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พระหลวงพ่อค่ณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชส่มา ทั่วไป  
โต๊ะท่่ 27 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)   

926  พระสังกิัจจายน์ รุ่นทหารพราน ปี 2526

927  พระปิดติารุ่นทหารพราน ปี 2526

928  พระคุวััมบดีมหาลาภี วััดใหม่อิ่ัมพร ปี 2526

929  พระปิดติาเน้�อิ่ผงติ้นคุูณศักิดิ�สิทธิ� ภีคุวััมบดีคุูณลาภี ปี 2532

930  พระผงวััดพันอิ่้น ไม่จำกิัด ไม่จำกิัดพิมพ์

931  ติะกิรุดแผ่นปั�มรูปเหม้อิ่น รุ่นมหาบารมี ปี 2536

932  เหรียญหล่อิ่พิมพ์เจ้าสัวั รุ่นมารุมคุ้าคุุณอิุ่ดหนุน ปี 2536 เน้�อิ่นวัโลหะ

933  พระปิดติาฝึังติะกิรุด รุ่นรับเสด็จ ปี 2536

934  เหรียญมหาบารมีเงินลงยา ปี 2536

935  เหรียญรูปเหม้อิ่นคุร้�งอิ่งคุ์ รุ่นรวัยคุูณรวัย ปี 2536

936  นางพญาแร่บางไผ่ วััดนคุรอิ่ินทร์ ปี 2537

937  สี�เหลี�ยมนั�งยอิ่งข้างมังกิร รุ่นคุูณพันล้าน ปี 2537 เน้�อิ่เงิน

938  กิริ�งแชั่น�ำมนติ์ ปี 2537

939  พระปิดติากิให้ลาภี ติะกิรุดเงิน วััดบ้านบุ ปี 2537

940  พระสมเด็จฝึังติะกิรุดทอิ่งคุำ รุ่นคุูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

941  เหรียญหล่อิ่พิมพ์เอิ่กิลักิษณ์ลายฉลุ รุ่นคุูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539

942  พระปิดติามหาลาภี (4ทิศ) รุ่นคุูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

943  พระขรรคุ์ รุ่นคุูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

944  เหรียญเสมาหล่อิ่พิมพ์สมเด็จหลังหลวังพ่อิ่คุูณ รุ่นคุูณพันล้าน ปี 2537

945  เหรียญกิลม รุ่นคุูณอิุ่ปถีัมภี์ ปี 2537

946  เหรียญรุ่นพระเมติติา ปี 2537

947  พระปิดติาลอิ่ยอิ่งคุ์ บรรจุกิริ�งรุ่นคุูณพันล้าน เน้�อิ่เงิน ปี 2537

948  พระผงสมเด็จหลวังพ่อิ่คุูณ ผสมไม้กิาฝึากิ 9 อิ่ย่าง รุ่นเงิน คุูณเงิน ปี 2537

949  พระปิดติาหัวัจรวัด รุ่นคุูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

950  เหรียญสมเด็จเข่าบ่วัง รุ่นรับเสด็จ ปี 2536

951  พระปิดติาหลังรูปเหม้อิ่น วััดปรกิ เน้�อิ่เงิน ปี 2536

952  เหรียญรุ่นรวัย รวัย รวัย ปี 2538

953  เหรียญหลวังพ่อิ่เกิษร อิ่อิ่กิวััดราไวัย์ ภีูเกิ็ติ ปี 2538

954  พระผงรูปเหม้อิ่น รุ่นมงคุลบารมี ปี 2538

955  พระปิดติาสาริกิา มหาลาภี เน้�อิ่ผง ปี 2539 พิมพ์กิลาง

956  เหรียญสุรนารีเกิมส์ ปี 2543

957  ล็อิ่กิเกิ็ติหน้าหนุ่ม รุ่น มจร.สร้างถีวัาย ปี 2553

958  พระยอิ่ดธง รุ่น มจร ปี 2553

959  ลูกิอิ่มหลวังพ่อิ่คุูณ รุ่นบารมีปริสุทโธ ปี 2555

960  พระบูชัาพิมพ์พระพุทธ ไม่จำกิัดพิมพ์ ไม่จำกิัดรุ่น ไม่จำกิัด

961  พระสังกิัจจายน์บูชัา ไม่จำกิัดพิมพ์ ไม่จำกิัดรุ่น ไม่จำกิัด

962  รูปเหม้อิ่นบูชัา ไม่จำกิัดพิมพ์ ไม่จำกิัดรุ่น ไม่จำกิัด
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พระพุทธ พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดท่่ 1  
โต๊ะท่่ 28 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)   

963  เหรียญรูปเหม้อิ่นสมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศวัิหาร ปี 2529 เน้�อิ่ทอิ่งฝึาบาติร กิรุงเทพมหานคุร

964  เหรียญสถีาปนาคุรบ19 ปี สมเด็จพระญาณสังวัร เงิน ทอิ่งแดง ปี 2551 วััดบวัรนิเวัศวัิหาร กิรุงเทพมหานคุร

965  เหรียญไพรีพินาศ ปี 2520-2556 นวัะโลหะทอิ่งแดง สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศวัิหาร กิรุงเทพมหานคุร

966  พระกิริ�งไพรีพินาศ ปี 2532-2556 ทอิ่งแดง-ทอิ่งผสมสมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศวัิหาร กิรุงเทพมหานคุร

967  พระรูปเหม้อิ่น ปี 2531-2556 นวัะ ทอิ่งผสมสมเด็จพระญาณสังวัรวััดบวัรนิเวัศวัิหาร กิรุงเทพมหานคุร

968  เหรียญเสมาลงยารุ่น 122 ปี หลวังปู�ทิมวััดละหารไร่ 2544 จ.ระยอิ่ง

969  เหรียญเสมาทอิ่งแดงรุ่น 122 ปี หลวังปู�ทิม วััดละหารไร่ 2544 จ.ระยอิ่ง

970  ขุนแผนพรายกิุมารพิมพ์ใหญ่ติะกิรุดทอิ่งคุำ-เงิน-ทอิ่งแดงรุ่น 122 ปี หลวังปู�ทิมวััดละหารไร่ 2544 จ.ระยอิ่ง

971  ขุนแผนพรายกิุมารพิมพ์เล็กิรุ่น 122 ปี หลวังปู�ทิมวััดละหารไร่ 2544 จ.ระยอิ่ง

972  พระสังกิัจจายรุ่น122 ปี หลวังปู�ทิมวััดละหารไร่ 2544 จ.ระยอิ่ง

973  ลูกิสวัาทหลวังพ่อิ่บุญยิ�ง วััดอิุ่ทัยโพธาราม จ.เพชัรบุรี

974  ท้าวัเวัสสุวัรรณหลวังพ่อิ่บุญยิ�งรุ่น1วััดอิุ่ทัยโพธาราม จ.เพชัรบุรี

975  ติะกิรุดหลวังพ่อิ่บุญยิ�งวััดอิุ่ทัยโพธาราม จ.เพชัรบุรี

976  เหรียญรุ่นแรกิหลวังพ่อิ่บุญยิ�งวััดอิุ่ทัยโพธาราม จ.เพชัรบุรี

977  เหรียญรุ่นแรกิพระมหาสุรศักิดิ� วััดประดู่พระอิ่ารามหลวัง จ.สมุทรสงคุราม

978  เหรียญรุ่นสร้างบารมีพระมหาสุรศักิดิ� วััดประดู่พระอิ่ารามหลวัง จ.สมุทรสงคุราม

979  เหรียญเสมามงคุลบารมี 38 เน้�อิ่เงินลงยาหน้าทอิ่งคุำ-เงินลงยาหลวังพ่อิ่อิ่๊อิ่ดวััดสายไหม จ.ปทุมธานี

980  เหรียญเสมามงคุลบารมี 38 เน้�อิ่เงินหลวังพ่อิ่อิ่๊อิ่ด วััดสายไหม จ.ปทุมธานี

981  เหรียญเสมามงคุลบารมี 38 เน้�อิ่นวัะ ปอิ่กิลูกิป่นหลวังพ่อิ่อิ่๊อิ่ด วััดสายไหม จ.ปทุมธานี

982  เหรียญเสมามงคุลบารมี 38ไม่จำกิัดเน้�อิ่หลวังพ่อิ่อิ่๊อิ่ด วััดสายไหม จ.ปทุมธานี

983  ท้าวัเวัสสุวัรรณรุ่นอิ่ริยทรัพย์หลวังพ่อิ่อิ่๊อิ่ด วััดสายไหม จ.ปทุมธานี

984  เหรียญเติ่าเล้อิ่นรุ่นแรกิหลวังพ่อิ่ติ๋อิ่ง วััดพุติะเคุียน จ.กิาญจนบุรี

985  พระสังกิัจจายน์โชัคุดี หลวังพ่อิ่ติ้อิ่งวััดพุติะเคุียน จ.กิาญจนบุรี

986  เหรียญรุ่นแรกิหลวังพ่อิ่ติ้อิ่ง วััดพุติะเคุียน จ.กิาญจนบุรี

987  ปิดติาข้าวัติอิ่กิแติกิรุ่น1หลวังพ่อิ่ติ๋อิ่ง วััดพุติะเคุียน จ.กิาญจนบุรี

988  พี�เงาะเรียกิทรัพย์หลวังพ่อิ่ติ๋อิ่ง วััดพุติะเคุียน จ.กิาญจนบุรี

989  ล็อิ่กิเกิ็ติหลวังพ่อิ่ติ้อิ่ง วััดพุติะเคุียน จ.กิาญจนบุรี

990  พระขุนแผนหลวังพ่อิ่ติ้อิ่ง วััดพุติะเคุียน จ.กิาญจนบุรี

991  พระสังกิัจจายน์กิวัักิลาภีหลวังพ่อิ่นวัณปริสุทโธ วััดแกิ้วัเจริญ จ.สมุทรสงคุราม

992  เหรียญรุ่นแรกิหลวังพ่อิ่นวัณ ปริสุทโธ วััดแกิ้วัเจริญ จ.สมุทรสงคุราม

993  เหรียญเสมาจินดามณีหลวังพ่อิ่สมบูรณ์ วััดหงส์รัตินาราม (ไม่จำกิัดเน้�อิ่) กิรุงเทพมหานคุร

994  หุ่นพยนติ์ไม่จำกิัดรุ่นหลวังพ่อิ่สมบูรณ์ วััดหงส์รัตินาราม (ไม่จำกิัดเน้�อิ่) กิรุงเทพมหานคุร

995  เหรียญหนุมาน ไม่จำกิัดรุ่น หลวังพ่อิ่สมบูรณ์ วััดหงส์รัตินาราม (ไม่จำกิัดเน้�อิ่) กิรุงเทพมหานคุร

996  เหรียญล็อิ่กิเกิ็ติ ไม่จำกิัดรุ่นหลวังพ่อิ่สมบูรณ์ วััดหงส์รัตินาราม กิรุงเทพมหานคุร

997  เหรียญมหาปราบไม่จำกิัดเน้�อิ่หลวังพ่อิ่สมบูรณ์ วััดหงส์รัตินาราม จ.กิรุงเทพมหานคุคุร

998  เหรียญพระพรหมรุ่น 239 ปี วััดสะแกิ จ.พระนคุรศรีอิ่ยุธยา



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯห้างพระเครื่องSCPLAZAสายใต้ใหม่47 

พระพุทธ พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดท่่ 2  
โต๊ะท่่ 29 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)   

999  พระสมเด็จนางพญาจิติรลดา สกิ. 6 รอิ่บ วััดบวัรนิเวัศวัิหาร ปี 2547                                     

1000  เหรียญหลวังปู�ทวัด รุ่นปรามไพรีพระมหาสุรศักิดิ� วััดประดู่พระอิ่ารามหลวัง ปี 2558              

1001  พระขุนแผนพรรณกิลับ หลวังติาบุญหนา วััดป�าโสติถีิผล จ. สกิลนคุร ปี 2558                         

1002  พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ สมเด็จพระญาณสังวัร วััดบวัรนิเวัศวัิหาร ปี 2556                                  

1003  พระสมเด็จ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังจร วััดบวัรนิเวัศวัิหาร ปี 2556                                       

1004  เหรียญหลวังปู�ทิม วััดพระขาวั จ. พระนคุรศรีอิ่ยุธยา ปี 2552                                                   

1005  เหรียญพระยาพิชััยดาบหักิ ปี 2555 จ.อิุ่ติรดิติถี์                                                                       

1006  พระเชัียงรุ้ง หลวังปู�พัน วััดโพธิ�ชััยมงคุล ปี 2562 จ.นคุรพนม                                                 

1007  ลูกิอิ่มหลวังติาบุญหนา วััดป�าโสติถีิผล ปี 2558 จ.สกิลนคุร                                                     

1008  พระหลวังปู�ทวัด รุ่นสงกิรานติ์ 55 วััดห้วัยมงคุล ปี 2555                                                           

1009  เหรียญหลวังพ่อิ่นงคุ์ วััดทุ่งติาอิ่ิน ปี 2558 จ.จันทบุรี                                                            

1010  เหรียญหลวังปู�จี�อิ่ วััดอิุ่ดมคุงคุา ศรีเมติ ปี 2558                                                                      

1011  เหรียญหลวังปู�ทวัด เจดีย์กิลางน�ำ ปี 2556                                                                              

1012  เหรียญอิ่มสติางคุ์พระพุทธชัินราชั วััดพระศรีรัตินมหาธาติุ จ.พิษณุโลกิ                               

1013  พระขุนแผนหลวังปู�เท้อิ่ง วััดโพธิ�ชััย ปี 2558 จ.เลย                                                               

1014  เหรียญนารายณ์พลิกิแผ่นดิน หลวังปู�ทอิ่งคุำ วััดถี�ำติะเพียนทอิ่ง ปี 2555 จ.ลพบุรี                   

1015  เหรียญปรกินาคุราชัหลังพระแกิ้วัมรกิติ จ.นคุรพนม                                                              

1016  ไอิ่้ไข่ รุ่นนำโชัคุ ปี 2564 จ.นคุรศรีธรรมราชั                                                                    

1017  เหรียญพระธาติุพนมหลังพระพุทธโคุดม ปี 2562 จ.นคุรพนม                                               

1018  ท้าวัเวัสสุวัรรณ คุรูมาอิ่ริยชัาติิ วััดแสงแกิ้วัโพธิญาณ จ.เชัียงราย                                            

1019  เหรียญพระราหูพระธาติุพนม ปี 2562 จ.นคุรพนม                                                                

1020  พระสมเด็จปรกิโพธิ� วััดทรงเสวัย ปี 2563 จ.ชััยนาท                                                              

1021  เหรียญหลวังปู�สอิ่ วััดโพธิ�ชััย ปี 2561                                                                                    

1022  พระผงดวังเฮ้ง หลวังปู�เฮ้ง วััดพัฒนาธรรมาราม ปี 2563                                                         

1023  เหรียญหลวังติาบุญหนา วััดป�าโสติถีิผล ปี 2558                                                                    

1024  เหรียญพระเจ้าใหญ่อิ่ินทร์แปลง วััดมหาวันาราม ปี 2560 จ.อิุ่บลราชัธานี                              

1025  พระหลวังปู�ทวัดฝึังเหล็กิไหล ปี 2558                                                                                   

1026  เซ่ียนแปะโรงสี โง้วักิิมโคุย ปี 2560 จ.ปทุมธานี                                                                   

1027  ท้าวัเวัศสุวัรรณ มีทอิ่งเหล้อิ่ล้น วััดทอิ่งเหล้อิ่ จ.อิุ่ติรดิติถี์                                                       

1028  พระปิดติาเขาคุวัายแกิะ หลวังปู�กิลม วััดโพธิ�ชััย จ.นคุรพนม                                                 

1029  เหรียญหลวังพ่อิ่ขาวั วััดอิ่ัมพวััน ปี 2557 จ.สระบุรี                                                                

1030  เหรียญห่วังเชั้�อิ่มหลวังปู�บุญมา วััดปราสาทดิน ปี 2562 จ.ชััยภีูมิ                                            

1031  พระปางปฐมเทศนา วััดพุทธมงคุล ปี 2549                                                                             

1032  พระยอิ่ดขุนพล พุทธาคุมเขาอิ่้อิ่ วััดคุอิ่นศาลา ปี 2551 จ.พัทลุง                                               

1033  พระสมเด็จวััดไร่ขิง รุ่นไพรีพินาศ จ.นคุรปฐม 



48  นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯห้างพระเครื่องSCPLAZAสายใต้ใหม่

พระพุทธ พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดท่่ 3  
โต๊ะท่่ 30 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)   

1034  เหรียญพระพุทธชััยนาท วััดหนอิ่งอิ่ีดุกิ ปี 2515 เหรียญหลวังพ่อิ่ฉาย วััดพระแกิ้วั

1035  เหรียญพระพุทธ วััดจันเจริญศรี เหรียญพระพุทธ หลวังพ่อิ่หนอิ่งแขม, เหรียญพระพุทธ หลวังพ่อิ่ปาน วััดท่ากิระแส

1036  เหรียญหลวังพ่อิ่ดิ�ง วััดหอิ่ระฆัง, เหรียญพระพุทธ วััดเจริญสุข, เหรียญพระพุทธ วััดท่าเสมอิ่

1037  เหรียญพระพุทธหลวังพ่อิ่โม เหรียญเม็ดกิระดุมหลวังพ่อิ่โม (รุ่นติาเติี�ย)

1038  พระกิริ�ง วััดท่าทอิ่ง, เหรียญเสมาคุร้�งซ่ีกิ วััดท่าทอิ่ง, ลอิ่ยอิ่งคุ์อิุ่ดกิริ�ง วััดหอิ่ระฆัง, พระกิริ�ง หลวังพ่อิ่ฉาย วััดพระแกิ้วั

1039  เหรียญหลวังพ่อิ่เฒ่า รุ่นแรกิ เหรียญหลวังพ่อิ่เฒ่า ปี 2519

1040  พระผงรูปเหม้อิ่นหลวังพ่อิ่เฒ่า ไม่จำกิัดเน้�อิ่และพิมพ์

1041  พระสรรคุ์ วััดศรีษะเม้อิ่ง หลวังพ่อิ่กิวัยปลุกิเสกิ

1042  เหรียญหลวังพ่อิ่แบน, หลวังพ่อิ่แจ่ม, หลวังพ่อิ่จวัน วััดเดิมบาง ปี 2518

1043  พระประจำวััน วััดเทพากิร, สมเด็จฐานสำเภีา วััดเทพากิร เน้�อิ่โลหะ ปี 2515

1044  พระสมเด็จฐานสำเภีา วััดเทพากิร ปี 2515 และพระเน้�อิ่ผง วััดเทพากิร

1045  เหรียญสรวังหลังพระสังกิัจจายน์ วััดเทพากิร 2515

1046  สวัลีอิุ่ดผง, พระสังกิัจจายน์ กิริ�งพระเจ้าคุ้อิ่ วััดชัิโนรส ปี 2512 เหรียญหล่อิ่ วััดกิัลยาสมเด็จโติ

1047  พระผง วััดชัิโนรส ทุกิพิมพ์

1048  พระสมเด็จหลังสิวัลี วััดราชันัดดา ปี 2513 และพระผง วััดราชันัดดา ทุกิพิมพ์

1049  เหรียญหลวังปู�ศุข ปี 2519 รูปไข่และย้น ไม่จำกิัดเน้�อิ่

1050  พระสมเด็จวััดพระปรางคุ์ พิมพ์ใหญ่ เน้�อิ่ผงน�ำมัน

1051  พระสมเด็จคุะแนนวััดพระปรางคุ์ เน้�อิ่ผงน�ำมันและเน้�อิ่ดิน

1052  พระสมเด็จวััดพระปรางคุ์ พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกิัดเน้�อิ่และพิมพ์

1053  พระผง วััดดาวัเร้อิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่และพิมพ์, พระผง วััดหนอิ่งปลิงทุกิพิมพ์

1054  พระผง วััดท่าทอิ่ง ไม่จำกิัดเน้�อิ่และพิมพ์ ปี 2518

1055  พระผง วััดม่วังชัุม ไม่จำกิัดเน้�อิ่และพิมพ์, พระผงวััดท่าวัน ไม่จำกิัดเน้�อิ่และพิมพ์

1056  พระผงและเน้�อิ่ดิน พิธีจักิรพรรดิ� ปี 2515 ไม่จำกิัดพิมพ์

1057  พระสมเด็จหลังพุฒาจารย์โติ พระปิดติา อิ่อิ่กิวััดเขาใหญ่ สุพรรณบุรี

1058  พระผง วััดรัตินชััย พิมพ์สามสมัย, พระพุทธศรีมณฑป

1059  พระขุนแผน วััดรัตินชััย พิมพ์ห้าเหลี�ยมพรายกิุมาร

1060  พระขุนแผน วััดรัตินชััย พิมพ์เน้�อิ่ดินอิ่งคุ์จ้อิ่ย

1061  พระผง วััดรัตินชััย ไม่จำกิัดเน้�อิ่และพิมพ์

1062  พระผง วััดวัังจิกิ ปี 2509

1063  พระหลวังพ่อิ่หร�ำ วััดวัังจิกิ รุ่นแรกิ เหรียญอิ่ธิกิารวัิทยา รุ่นแรกิ เหรียญหลวังพ่อิ่สนิท วััดเขาใหญ่

1064  พระสมเด็จหลวังพ่อิ่ปา วััดโบสถี์, เหรียญหลวังพ่อิ่ศรีหลังหลวังพ่อิ่ทอิ่ง ปี 2519

1065  พระสมเด็จมหาลาภี วััดโคุกิดอิ่กิไม้ รุ่นแรกิและรุ่นสอิ่ง

1066  รูปหลวังพ่อิ่เฒ่า รุ่นแรกิ, รูปหลวังพ่อิ่โม (ติาเติี�ย)

1067  รวัมพระผง หลวังพ่อิ่กิวัยร่วัมเสกิ

1068  รวัมพระเหรียญ หลวังพ่อิ่กิวัยร่วัมเสกิ



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯห้างพระเครื่องSCPLAZAสายใต้ใหม่49 

พระพุทธ พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดท่่ 4  
โต๊ะท่่ 31 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)   

1069  พระขุนแผน เน้�อิ่ผงเหล็กิน�ำพี� หลวังพ่อิ่ขวััญ วััดประดู่ติะบอิ่ง จ.อิ่ยุธยา

1070  พระขุนแผน เน้�อิ่ผงธูป หลวังพ่อิ่ขวััญ วััดประดู่ติะบอิ่ง จ.อิ่ยุธยา

1071  พระขุนแผน เน้�อิ่ผงวั่าน ฝึังติะกิรุด หลวังพ่อิ่ขวััญ วััดประดู่ติะบอิ่ง จ.อิ่ยุธยา

1072  พระขุนแผน เน้�อิ่ผงวั่าน ปิดทอิ่งในพิมพ์ หลวังพ่อิ่ขวััญ วััดประดู่ติะบอิ่ง จ.อิ่ยุธยา

1073  พระพรหม 7 รอิ่บ เน้�อิ่ผงเกิสร 108 หลวังปู�ทิม วััดพระขาวั ปี 2540

1074  พระสมเด็จนาคุปรกิ เน้�อิ่เกิสร รุ่นแพ 91 หลวังพ่อิ่แพ วััดพิกิุลทอิ่ง ปี 2538

1075  พระพิมพ์ซุ่้มลพบุรี หลวังพ่อิ่แพ วััดพิกิุลทอิ่ง ปี 2519

1076  พระกิริ�งติั�กิแติน รุ่น มหามงคุลแบ่งลาภี เน้�อิ่ทอิ่งเหล้อิ่ง หลวังปู�คุำบุ วััดกิุดชัมภีู ปี 2551

1077  พระกิริ�งติั�กิแติน รุ่น มหามงคุลแบ่งลาภี เน้�อิ่สัมริด หลวังปู�คุำบุ วััดกิุดชัมภีู ปี 2551

1078  พระสมเด็จ หลวังปู�ปรง วััดธรรมเจดีย์ จังหวััดสิงห์บุรี ปี 2538

1079  เหรียญพระราหู รุ่นมหาสิทธิโชัคุ หลวังปู�จ้�อิ่ วััดเขาติาเงาะ ปี 2563

1080  พญาเติ่าเร้อิ่น รุ่นแรกิ เน้�อิ่มหาชันวัน วััดท้ายน�ำ ปี 2564

1081  พญาเติ่าเร้อิ่น รุ่นแรกิ เน้�อิ่ขาปิ�นโติ วััดท้ายน�ำ ปี 2564

1082  พระสมเด็จแพ 5 พัน เน้�อิ่ใบลาน หลวังพ่อิ่แพ วััดพิกิุลทอิ่ง ปี 2534

1083  พระขุนแผนเคุล้อิ่บเหล้อิ่ง รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ หลวังปู�ชั้�น วััดญาณเสน ปี 2544

1084  พระผงกิระเบ้�อิ่งหลังคุาโบสถี์ หลวังพ่อิ่โสธร พิมพ์เล็กิ ปี 2537

1085  ติะกิรุดยกิฐานะ ไติมาส หลวังพ่อิ่เอิ่้�อิ่น วััดวัังแดงใติ้ ปี 2560

1086  18พระปิดติาหลังแบบ หลวังพ่อิ่มี วััดมารวัิชััย จ.อิ่ยุธยาปี 2539

1087  พระสมเด็จ หลังยันติ์คุรู หลวังพ่อิ่มี วััดมารวัิชััย ปี 2539

1088  เหรียญท้าวัเวัสสุวัรรณโณ รุ่นมีทอิ่งเหล้อิ่ล้น วััดทอิ่งเหล้อิ่ จ.อิุ่ติรดิติถี์

1089  เหรียญระฆัง หลวังพ่อิ่รวัย วััดติะโกิ ปี 2542

1090  เหรียญแจกิทาน หลวังพ่อิ่รวัย วััดติะโกิ ปี 2548

1091  พระปิดติามหาอิุ่ด หลวังพ่อิ่แพ วััดพิกิุลทอิ่ง ปี 2514

1092  ติะกิรุดชันะมาร หลวังปู�คุำบุ วััดกิุดชัมภีู ปี 2554

1093  เหรียญรวัยเจริญสุข หลวังพ่อิ่รวัย วััดติะโกิ ปี 2557

1094  เหรียญรวัยมหาเศรษฐี หลวังพ่อิ่รวัย วััดติะโกิ ปี 2558

1095  เหรียญพญาเติ่า หลวังปู�จันทร์ วััดบ้านเมย ปี 2562

1096  เหรียญพญาเติ่าเร้อิ่น มหาโภีคุทรัพย์ หลวังปู�คุำพันธ์ วััดธาติุมหาชััย ปี 2538

1097  พระปิดติาเสาร์ห้า หลวังปู�คุำพันธ์ วััดธาติุมหาชััย ปี 2535

1098  พระปิดติา เน้�อิ่ผงพุทธคุุณ หลวังพ่อิ่ผัน วััดราษฎร์เจริญ ปี 2530

1099  พระขุนแผนเคุล้อิ่บ รุ่นทำบุญอิ่ายุ 70 ปี หลวังพ่อิ่เอิ่้�อิ่น วััดวัังแดงใติ้ ปี 2553

1100  พระสมเด็จคุะแนน วััดวัิหารขาวั หลวังพ่อิ่แพ วััดพิกิุลทอิ่ง เสกิ ปี 2512

1101  พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันติ์ เน้�อิ่ขันลงหิน หลวังพ่อิ่แพ วััดพิกิุลทอิ่ง ปี 2535

1102  พระสมเด็จแพ 9 พัน ลายพิเศษ หลวังพ่อิ่แพ วััดพิกิุลทอิ่ง ปี 2536

1103  พระปิดติาฝึังพลอิ่ย กิิมบ่อิ่เซ่ี�ยง หลวังปู�คุำพันธ์ วััดธาติุมหาชััย ปี 2536

1104  พระปิดติาเสริมฐาน เน้�อิ่ดินเกิ้าบัง หลวังปู�คุำพันธ์ วััดธาติุมหาชััย ปี 2533

1105  พระพุทธประทับไกิ่ เน้�อิ่ผงใบลาน รุ่นแรกิ หลวังพ่อิ่เชัิญ วััดโคุกิทอิ่ง ปี 2540



50  นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯห้างพระเครื่องSCPLAZAสายใต้ใหม่

พระพุทธ พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดท่่ 5  
โต๊ะท่่ 32 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)   

1106  เหรียญนั�งติั�งหลวังปู�หมุน ย้อิ่นยุคุ ปี 2564 วััดเวัฬุวััน

1107  พระผงรวัยติลอิ่ด หลวังปู�มหาศิลา สวันสงฆ์แกิเปะปี 2564

1108  พระผงดวังเศรษฐี หลวังปู�หมุน ย้อิ่นยุคุ ปี 2561 วััดเวัฬุวััน

1109  รูปหล่อิ่หลวังปู�อิุ่ดมทรัพย์ วััดเวัฬุวััน รุ่นรวัยติลอิ่ดกิาล ปี 2561

1110  เหรียญเสมาพญานาคุ บูชัาคุรู หลวังปู�สรวัง รุ่น รวัยไวั หลวังปู�อิุ่ดมทรัพย์จัดสร้างอิ่อิ่กิวััดเวัฬุวััน ปี 2561

1111  เหรียญมหาปราบย้อิ่นยุคุ รุ่น 1 หลวังพ่อิ่พิณ วััดอิุ่บลวัรรณาราม จังหวััดราชับุรี ปี 2562เน้�อิ่ซ่าติิน

1112  เหรียญมหาปราบย้อิ่นยุคุ รุ่น 1 หลวังพ่อิ่พิณ วััดอิุ่บลวัรรณาราม จังหวััดราชับุรี ปี 2562เน้�อิ่ ติะกิั�วั

1113  ท้าวัเวัสสุวััณ วััดสุทัศน์ รุ่นเทพสถีิติย์ ปี 2544

1114  เหรียญเสมาหลวังปู�บุญมารุ่นเจ้าสัวัมังกิรพันล้าน สวันสงฆ์เขาแกิ้วัทอิ่ง ปี 2564

1115  พระปิดติาจักิรพรรดิ คุรูเทพสร้าง ปี 2542

1116  พระปิดติารวัยทันใจผงพายกิุมาร หลวังปู�เขียน สำนักิสงฆ์ป�าชั้าบ้านโพนสิม ปี 2558

1117  ปิดติาจัมโบ้ ผงพายกิุมาร หลวังปู�เขียน สำนักิสงฆ์ป�าชั้าบ้านโพนสิม ปี 2558

1118  เหรียญติอิ่กิ 1 ย้อิ่นยุคุ หลวังปู�หมุน วััดบ้านจาน ปี 2561

1119  ผีเส้�อิ่เรียกิทรัพย์ รุ่นแรกิ หลวังปู�อิุ่ดมทรัพย์ วััดเวัฬุวััน ปี 2564

1120  พระสมเด็จวััดระฆัง เน้�อิ่แติกิลายงา รุ่นเอิ่็ม 16 ปี 2545

1121  ขุนแผนหลวังปู�ทิมวััดพระขาวั รุ่น กิุมารทอิ่งประสพโชัคุ ปี 2543

1122  พระขุนแผนยอิ่ดขุนพลรุ่นเสาร์ห้า ปี 2543

1123  เหรียญแยกิ พระชัุด ชัอิ่บเงินสด รุ่นเสาร์ห้า ปี 2543

1124  หลวังพ่อิ่เงิน รุ่นเมติติาบารมี 43 วััดท้ายน�ำ ปี 2543

1125  เหรียญมังกิรคุู่ย้อิ่นยุคุ หลวังปู�หมุน ปี 2561 วััดเวัฬุวััน

1126   เหรียญเสมาย้อิ่นยุคุ หลวังปู�หมุน ปี 2562 วััดเวัฬุวััน

1127   เศียรฤาษียุคุติ้น หลวังปู�อิุ่ดมทรัพย์ วััดเวัฬุวััน

1128  เหรียญมังกิรคุู่เซ่ียนแปะโรงสี รุ่นเงินไหลมาฟื่้าประทานพร หลวังปู�อิุ่ดมทรัพย์วััดเวัฬุวััน ปี 2563

1129  เหรียญหล่อิ่พุฒซ่้อิ่น หลวังปู�อิุ่ดมทรัพย์ วััดเวัฬุวัันปี 2558

1130  พระผงนั�งติั�ง หลวังปู�อิุ่ดมทรัพย์ วััดเวัฬุวััน ปี 2561

1131  หน้ากิากิหลวังปู�สรวังย้อิ่นยุคุ หลวังปู�อิุ่ดมทรัพย์จัดสร้าง วััดเวัฬุวััน ปี 2561

1132  พระขุนแผนพรายปถีมัง หลวังปู�อิุ่ดมทรัพย์ วััดเวัฬุวััน ปี 2561 ติะกิรุดทอิ่งคุำ

1133  พระปิดติานักิกิล้าม หลวังพ่อิ่พูนทรัพย์ วััดอิ่่างศิลา ปี 2529

1134  พระสมเด็จ รุ่นชันะมาร ชันะจน หลวังปู�แสน วััดบ้านหนอิ่งจิกิ ปี 2562

1135  ท้าวัเวัสสุวััณโณ รุ่นเทวัาประทานทรัพย์สินเจริญดี หลวังพ่อิ่เกิษม วััดมะม่วังติลอิ่ด ปี 2565

1136  รูปหล่อิ่พระแกิ้วัมรกิติ ย้อิ่นยุคุ หลวังปู�หมุนวััดบ้านจาน ปี 2562

1137  เหรียญหล่อิ่ย้อิ่นยุคุ หลวังปู�หมุน ปี 2562 วััดบ้านจาน

1138  พระสมเด็จรุ่น สิริโลกินาถี วััดสระเกิศ ปี 2536

1139  พระผงจาด จง คุง อิ่ี รุ่นเสาร์ห้า ปี 2543

1140  เหรียญหลังหนุมาน ย้อิ่นยุคุ หลวังพ่อิ่กิวัย ปี 2562 อิ่อิ่กิวััดหนอิ่งแขม ยกิเวั้น เน้�อิ่เงินและทอิ่งคุำ



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯห้างพระเครื่องSCPLAZAสายใต้ใหม่51 

พระพุทธ พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดท่่ 6  
โต๊ะท่่ 33 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)   

1141  เหรียญเสมา 7รอิ่บ รุ่นแจกิทาน ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังปู�หงษ์ พรหมปัญโญ วััดสุสานทุ่งมน ปี 2544

1142  เหรียญเสมา รุ่นฉลอิ่งมงคุล ๙๓ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังปู�หงษ์ พรหมปัญโญ วััดสุสานทุ่งมน ปี 2553

1143  เหรียญเจริญพรล่างหลังยันติ์เกิาะเพชั ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังปู�หงษ์ พรหมปัญโญ วััดสุสานทุ่งมน ปี 2556

1144  พระกิริ�งชััยวัรมันโปร่งฟื่้า ปี 46, พระกิริ�งเพชัรสุรินทร์โปร่งฟื่้า รุ่นแซ่ยิด 96 ปี 55 หลวังปู�หงษ์ พรหมปัญโญ วััดสุสานทุ่งมน

1145  พระขุนแผนบายน รุ่นสมโภีชัพระ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังปู�หงษ์ พรหมปัญโญ วััดสุสานทุ่งมน ปี 2547

1146  พระจอิ่มขวััญบรมคุรู รุ่นแรกิ หลวังปู�หงษ์ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังปู�หงษ์ พรหมปัญโญ วััดสุสานทุ่งมน ปี 2553

1147  พระกิริ�งจอิ่มสุรินทร์ รุ่นมหาเศรษฐี หลวังปู�หงษ์ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังปู�หงษ์ พรหมปัญโญ วััดสุสานทุ่งมน ปี 2555

1148  กิุมารเพชัรพรหมคุุณ ๕๕ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังปู�หงษ์ พรหมปัญโญ วััดสุสานทุ่งมน ปี 2555

1149  รูปหล่อิ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่นอิ่อิ่กิผ้าป�าสามัคุคุี ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังปู�หงษ์ พรหมปัญโญ วััดสุสานทุ่งมน ปี 2556

1150  ล็อิ่กิเกิ็ติ รอิ่บ รุ่นแจกิทาน ปี44, ล็อิ่กิเกิ็ติแซ่ยิด 96 ปี รุ่นอิ่ายุวััฒนมงคุล๙๖ ปี 56 หลวังปู�หงษ์ พรหมปัญโญ วััดสุสานทุ่งมน

1151  เหรียญปิดติาพังพระกิาฬ รุ่นปรกิเกิล้า มูลนิธิสิรินธร ติอิ่กิโคุ๊ดมีหมายเลข ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2549 หลวังปู�หงษ์พรหมปัญโญ ปลุกิเสกิ

1152  เหรียญปิดติาพังพระกิาฬ รุ่นปรกิเกิล้า มูลนิธิสิรินธร ติอิ่กิโคุ๊ติไม่มีหมายเลข ไม่จำกิัดเน้�อิ่ ปี 2549 หลวังปู�หงษ์พรหมปัญโญ ปลุกิเสกิ

1153  พระขุนแผนพรายแม่แกิ้วั รุ่นแรกิ เน้�อิ่สีฟื่้า, สีแดง, สีขาวั หลวังพ่อิ่สำเริง นริสสโร วััดโพธิ�พระอิ่งคุ์ ปี 2564

1154  พระขุนแผนพรายแม่แกิ้วั รุ่นแรกิ เน้�อิ่สีเขียวั, สีน�ำเงิน สีเหล้อิ่ง สีเทา หลวังพ่อิ่สำเริง นริสสโร วััดโพธิ�พระอิ่งคุ์ ปี 2564

1155  พระขุนแผนพรายแม่แกิ้วั รุ่นแรกิ เน้�อิ่สีม่วัง, สีดำ ,สีชัมพู หลวังพ่อิ่สำเริง นริสสโร วััดโพธิ�พระอิ่งคุ์ ปี 2564

1156  พระขุนแผนพรายแม่แกิ้วั รุ่นแรกิ เน้�อิ่กิ้นคุรกิ หลวังพ่อิ่สำเริง นริสสโร วััดโพธิ�พระอิ่งคุ์ ปี 2564

1157  พระขุนแผนพรายคุู่ พิมพ์พรายเพชัรพรายบัวั หลวังพ่อิ่สำเริง นริสสโร วััดโพธิ�พระอิ่งคุ์ ปี 2554

1158  พระสิวัลีมหาลาภี รุ่นพระผงไติรภีาคุีมหาภีูติิเศรษฐี หลวังพ่อิ่สำเริง นริสสโร วััดโพธิ�พระอิ่งคุ์ ปี 2564

1159  พระขุนแผนภีูติิพิศวัาส รุ่นพระผงไติรภีาคุีมหาภีูติิเศรษฐี หลวังพ่อิ่สำเริง นริสสโร วััดโพธิ�พระอิ่งคุ์ ปี 2564

1160  พระรูปเหม้อิ่นเศียรโติ รุ่นพระผงไติรภีาคุีมหาภีูติิเศรษฐี หลวังพ่อิ่สำเริง นริสสโร วััดโพธิ�พระอิ่งคุ์ ปี 2564

1161  ลูกิอิ่มปั�นรวัย, มหาจินดามณี หลวังพ่อิ่สำเริง นริสสโร วััดโพธิ�พระอิ่งคุ์ ปี 2564

1162  หนุมาน รุ่นชันะศ้กิ เน้�อิ่ทอิ่งคุำ, เงิน, นวัะ, ติะกิั�วั, ชันวัน หลวังพ่อิ่สำเริงนริสสโรวััดโพธิ�พระอิ่งคุ์

1163  หนุมาน รุ่นชันะศ้กิ เน้�อิ่เมฆพัติร, เหล็กิน�ำพี�, ดีบุกิ, อิ่ัลปากิ้า, ทอิ่งระฆัง, หลวังพ่อิ่สำเริงบริสสโรวััดโพธิ�พระอิ่งคุ์

1164  เหรียญหล่อิ่ท้าวัเวัส รุ่นชันะมาร ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังพ่อิ่ยอิ่ดโกิสโลวััดติะคุร้อิ่

1165  เหรียญพญานาคุ รุ่นเจริญลาภีะรอิ่บ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังพ่อิ่ยอิ่ดโกิสโลวััดติะคุร้อิ่

1166  รูปหล่อิ่หลวังติามหาบัวั ญาณสัมปันโน ฐานลายเซ่็นติ์ อิุ่ดร ปี 2548

1167  รูปหล่อิ่เศรษฐีธรรม รุ่นแรกิ หลวังปู�ลี กิุสลธโร วััดป�าภีูผาแดง หนอิ่งวััวัซ่อิ่ อิุ่ติร ปี 2549

1168  พระกิริ�งเศรษฐีธรรม รุ่นแรกิ หลวังปู�ลี กิุสลธโร วััดป�าภีูผาแดง หนอิ่งวััวัซ่อิ่ อิุ่ดร ปี 2549

1169  เหรียญเศรษฐีธรรม รุ่นแรกิ หลวังปู�ลี กิุสลธโร วััดป�าภีูผาแดง หนอิ่งวััวัซ่อิ่ อิุ่ดร ปี 2549

1170  เหรียญใบโพธิ�หลวังติามหาบัวั ญาณสัมปันโน ปี 2549

1171  พระนาคุปรกิใบมะคุำเศรษฐีธรรม รุ่นแรกิ หลวังปู�ลี กิุสลธโร วััดป�าภีูผาแดง หนอิ่งวััวัซ่อิ่ อิุ่ดร ปี 2550

1172  ยอิ่ดขุนพลพระยากิารเวักิ รุ่นบูชัาคุรู หลวังพ่อิ่จีน อิ่ินทวัีโร วััดนาขนวัน ปี 2562

1173  ท้าวัเวัสสุวัรรณโณ รุ่นชันะมาร ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังพ่อิ่จีน อิ่ินทวัีโร วััดนาขนวัน ปี 2554

1174  พระอิ่ินทร์ รุ่นจักิรพรรดิ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังพ่อิ่จีน อิ่ินทวัีโร วััดนาขนวัน

1175  วััวัธนู รุ่นจักิรพรรดิ ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังพ่อิ่จีน อิ่ินทวัีโร วััดนาขนวัน

1176  เหรียญหลวังปู�สอิ่ รุ่นมนติ์มหาปราบ เน้�อิ่ทอิ่งคุำ เงิน นวัะ หลวังปู�สอิ่ ขันติิโกิ วััดโพธิ�ศรี ปี 2561

1177  พระกิริ�งสายรกิพระพุทธเจ้า ไม่จำกิัดเน้�อิ่ หลวังปู�สอิ่ ขันติิโกิ วััดโพธิ�ศรี ปี 2561



52  นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯห้างพระเครื่องSCPLAZAสายใต้ใหม่

พระพุทธ พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดท่่ 7  
โต๊ะท่่ 34 ค่าส่งรายการละ 400 บาท (38 รายการ)   

1178  พระปิดติา หลวังปู�จ้�อิ่ วััดเขาติาเงาะอิุ่ดมพร ปี 2554

1179  เหรียญพระพรหม สำนักิคุ้นฟื่้าคุุรุ โคุติะมะ ปี 2553

1180  พระรูปเหม้อิ่น หลวังพ่อิ่ขอิ่ม วััดไผ่โรงวััวั ปี 2505

1181  พระพุทธโคุดม หลวังพ่อิ่ขอิ่ม วััดไผ่โรงวััวั ปี 2505

1182  พระสมเด็จ หลวังพ่อิ่ขอิ่ม วััดไผ่โรงวััวั ปี 2505-2515

1183  พระรอิ่ด หลวังพ่อิ่ขอิ่ม วััดไผ่โรงวััวั ปี 2505-2515

1184  พระนางพญาหลวังพ่อิ่ขอิ่ม วััดไผ่โรงวััวั ปี 2505-2515

1185  พระปิดติานักิกิล้าม หลวังพ่อิ่พูลทรัพย์ วััดอิ่่างศิลา จ.ชัลบุรี ปี 2529

1186  สมเด็จเกิศมงคุลรุ่น 2 หลวังพ่อิ่ไพฑูรย์ วััดโพธิ�นิมิติ ปี 2512

1187  พระขุนแผน หลังปิดติา หลวังพ่อิ่เขียวั วััดระเวั ไติรมาส51 ปี 2551

1188  พระทรงสัติวั์ วััดบางนมโคุ ปี 2533

1189  พระทรงสัติวั์ วััดบางนมโคุ ปี 2536

1190  พระสมเด็จ หลวังปู�ติี� วััดเขาเขียวัพนาราม ปี 2515

1191  พระปิดติา หลวังปู�ติี� วััดเขาเขียวัพนาราม ปี 2515

1192  ท้าวัเวัสสุวัรรณหลวังปู�ติี� วััดเขาเขียวัพนารามปี 2515

1193  พระปิดติา หลวังพ่อิ่ประสิทธิ� วััดไทรน้อิ่ย ปี 2537-2542

1194  พระสมเด็จแหวักิม่าน พิมพ์ใหญ่ หลวังพ่อิ่เกิาะ วััดท่าสมอิ่ ปี 2563

1195  พระสมเด็จแหวักิม่าน พิมพ์เล็กิ หลวังพ่อิ่เกิาะ วััดท่าสมอิ่ ปี 2563

1196  พระผงหลวังเกิษม เขมโกิ ปี 2525-2535

1197  ท้าวัเวัสสุวัรรณ หลวังพ่อิ่บุญชั่วัย วััดทอิ่งเหล้อิ่ง ปี 2563

1198  พระขุนแผนปรกิเพชัรกิลับ หลวังปู�บุญหนา ธมทินโน วััดป�าโสติถีิผล ปี 2558

1199  พระเม็ดบัวัผงคุลุกิรักิ หลวังปู�โส กิัสสโป วััดป�าคุำแคุนเหน้อิ่ ปี 2540

1200  พระนางพญา หลวังพ่อิ่ขอิ่ม วััดไผ่โรงวััวั ปี 2497

1201  ซุ่้มกิอิ่ หลวังพ่อิ่ดี วััดพระรูป ปี 2529-2539

1202  พระปิดติา หลวังพ่อิ่ดี วััดพระรูป ปี 2529-2539

1203  พระขุนแผน หลวังพ่อิ่มุ่ย อิ่อิ่กิวััดหนอิ่งโรง ปี 2508

1204  พระนางกิวัักิ หลวังพ่อิ่มุ่ยวััดดอิ่นไร่ ปี 2508

1205  เหรียญหล่อิ่แปะโรงสี รุ่นฟื่้าประทานพร ปี 2560

1206  เศรษฐีสมปรารถีนา เซ่ียนแปะโรงสี โง้วักิิมโคุ้วั ปี 2560

1207  พระขุนแผนปลัดทวัี เน้�อิ่ดิน วััดบ้านกิร่าง จ.สุพรรณบุรี ปี 2490

1208  พระผงขอิ่งขวััญ วััดจันทรังษี ปี 2514 ปลุกิเสกิวััดปากิน�ำ

1209  พระนางพญาหลวังพ่อิ่มุ่ย วััดดอิ่นไร่ ปี 2514

1210  พระเน้�อิ่ผงหลวังพ่อิ่ผ้�ง วััดสวั่างอิ่ารมณ์ ปี 2493

1211  พระสมเด็จ หลวังพ่อิ่อิุ่้น วััดคุลอิ่งขอิ่ม ปี 2466

1212  พระเน้�อิ่ดิน หลวังพ่อิ่โติ วััดโพธิ�ศรีเจริญ ปี 2485

1213  พระรูปหล่อิ่ปู�เส้อิ่ หลวังพ่อิ่เกิาะ วััดท่าสมอิ่ ปี 2564

1214  พระสมเด็จปู�เส้อิ่ หลวังพ่อิ่เกิาะ วััดท่าสมอิ่ ปี 2564

1215  กิุมารเพชัร หลวังพ่อิ่ติี� วััดหูชั้าง รุ่นแรกิปี 2554




