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พระเบญจภาคี      
โต๊ะที่ 1 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1  พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ

2  พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ กรุงเทพฯ

3  พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม กรุงเทพฯ

4  พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม กรุงเทพฯ

5  พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ

6  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ

7  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย กรุงเทพฯ

8  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ กรุงเทพฯ

9  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม กรุงเทพฯ

10  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม กรุงเทพฯ

11  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิ กรุงเทพฯ

12  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ กรุงเทพฯ

13  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ กรุงเทพฯ

14  พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ

15  พระสมเด็จจิตรลดา ปี 2508-2513 กรุงเทพฯ

16  พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุ-สร้อยทอง กรุงเทพฯ

17  พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม จ.อ่างทอง

18  พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน จ.อ่างทอง

19  พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด จ.อ่างทอง

20  พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก จ.ก�าแพงเพชร

21  พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.ก�าแพงเพชร

22  พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.ก�าแพงเพชร

23  พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.ก�าแพงเพชร

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

25  พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน

26  พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน

27  พระรอด พิมพ์ต้อ-พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน

28  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

29  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

30  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

31  พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

32  พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

33  พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

34  พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

35  พระนางพญา พิมพ์สังฆาฎิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

36  พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
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พระยอดขุนพล ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 2 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

37  พระร่วงยืนหลังรางปืน สนิมแดง กรุวัดพระศรีฯ จ.สุโขทัย

38  พระร่วงนั่งหลังลิ่ม ชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย

39  พระร่วงยืนทรงเกาะ ชินเขียว จ.สุโขทัย

40  พระลีลาถ�้าหีบ ชินเงิน จ.สุโขทัย

41  พระหูยาน ชินเงิน พิมพ์ใหญ่กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

42  พระหูยาน ชินเงิน พิมพ์กลาง-เล็ก กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

43  พระยอดขุนพล ชินเงิน-สนิมแดง กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

44  พระนาคปรก ชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ จ.ลพบุรี

45  พระซุ้มนครโกษา ชินเงิน จ.ลพบุรี

46  พระนาคปรก ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

47  พระเทริดขนนก ชินเงิน-สนิมแดง กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

48  พระอู่ทองท้องช้าง ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

49  พระร่วงยืน ชินเงิน กรุถ�้ามหาเถร จ.ลพบุรี

50  พระรอดหนองมน สนิมแดง จ.ลพบุรี

51  พระพุทธชินราช ใบเสมา กระวัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

52  พระลีลาอัฎฐารส เนื้อชินเขียว กรุวัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

53  พระท่ากระดาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไม่จ�ากัดกรุ จ.กาญจนบุรี

54  พระมเหศวร พิมพใหญ่ ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

55  พระมเหศวร พิมพกลาง-เล็ก ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

56  พระลีลา ชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ จ.สุพรรณบุรี

57  พระร่วงยืน สนิมแดง ไม่จ�ากัดกรุ จ.สุพรรณบุรี

58  พระมเหศวร ชินเขียว จ.สุพรรณบุรี

59  พระร่วงนั่ง สนิมแดง กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิ

60  พระลีลาก�าแพงขาว ชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร

61  พระลีลาเชยคางข้างเม็ด ชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร

62  พระท่ามะปราง ชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร

63  พระปรกลูกยอ ชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร

64  พระนางก�าแพง ชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร

65  พระซุ้มยอ ชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร

66  พระสรรค์ยืน ชินเงิน จ.ชัยนาท

67  พระสรรค์นั่ง ชินเงิน จ.ชัยนาท

68  พระซุ้มนครโกษา สนิมแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค์

69  พระอู่ทองลงรัก กรุศรีสะอาด จ.เพชรบูรณ์

70  พระนารายณ์ทรงปืน-พระซุ้มปรางค์-ซุ้มกระรอกกระแต-พระผง ชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ

71  พระหูยาน เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

72  พระยอดขุนพล ชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระเนือ้ผง ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 3 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (34 รายการ)  

73  พระสมเด็จ วัดเกศไชโย ไม่จ�ากัดพิมพ์

74  พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม ไม่จ�ากัดพิมพ์

75  พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่-ตุ๊กตาเล็ก

76  พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิใหญ่-สมาธิเข่ากว้าง-สมาธิเล็ก

77  พระวัดพลับ ไม่จ�ากัดพิมพ์(ไม่ซ�้ารายการเดิม)

78  พระหลวงปู่ภู พิมพ์แซยิด ไม่จ�ากัดพิมพ์วัดอินทรวิหาร

79  พระหลวงปู่ภู พิมพ์8 ชั้น แขนหักศอก-แขนกลม วัดอินทรวิหาร

80  พระหลวงปู่ภู พิมพ์7 ชั้น แขนกลม วัดอินทรวิหาร

81  พระหลวงปู่ภู พิมพ์ยืนอุ้มบาตร-พิมพ์ลีลา วัดอินทรวิหาร

82  พระหลวงปู่ภู พิมพ์พระปิดตา-พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยม วัดอินทรวิหาร

83  พระเพชรหลีก วัดอินทาราม (วัดใต้) ไม่จ�ากัดพิมพ์

84  พระวัดปากน�้า รุ่นแรก

85  พระวัดปากน�้า รุ่นสาม

86  พระปิลันทร์ พิมพ์ครอบแก้วใหญ่-ครอบแก้วเล็ก วัดระฆัง

87  พระปิลันทร์ พิมพ์ซุ้มประตู-พิมพ์โมคคัลลา-สารีบุตร วัดระฆัง

88  พระปิลันทร์ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่-เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆัง

89  พระปิลันทร์ ไม่จ�ากัดพิมพ์วัดระฆัง (ไม่ซ�้ารายการเดิม)

90  พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ

91  พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์สังกัจจายน์

92  พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือ

93  พระวัดเงินคลองเตย ไม่จ�ากัดพิมพ์(ไม่ซ�้ารายการเดิม)

94  พระวัดเฉลิมพระเกียรติ ไม่จ�ากัดพิมพ์

95  พระวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม ไม่จ�ากัดพิมพ์

96  พระวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม ไม่จ�ากัดพิมพ์

97  พระวัดสามปลื้ม ไม่จ�ากัดพิมพ์

98  พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิบัวสองชั้น

99  พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ป่าเลไลย์-พิมพ์ไสยาสน์

100  พระวัดท้ายตลาด พิมพ์นาคปรก-พิมพ์พุทธกวัก

101  พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พระปิดตา-พิมพ์เล็บมือ

102  พระวัดท้ายตลาด ไม่จ�ากัดพิมพ์(ไม่ซ�้ารายการเดิม)

103  พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร ไม่จ�ากัดพิมพ์วัดกัลยา

104  พระหลวงปู่เผือก พิมพ์ขุดสระใหญ่-เล็ก วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

105  พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม ปี 2509 ไม่จ�ากัดพิมพ์

106  พระครูสังข์ วัดอินทรวิหาร ไม่จ�ากัดพิมพ์



22 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดพิจิตร

พระเนือ้ดิน ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 4 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

107  พระคง กรุเก่า จ.ล�าพูน

108  พระคง กรุใหม่ จ.ล�าพูน

109  พระเปิม จ.ล�าพูน

110  พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

111  พระกริ่งคลองตะเคียน จ.พระนครศรีอยุธยา

112  พระขุนแผนใบพุทรา จ.พระนครศรีอยุธยา

113  พระกรุ วัดตะไกร จ.พระนครศรีอยุธยา

114  พระหลวงพ่อโต พิมพ์มารวิชัย กรุวัดบางกระทิง จ.พระนครศรีอยุธยา

115  พระหลวงพ่อโต พิมพ์สมาธิ กรุวัดบางกระทิง จ.พระนครศรีอยุธยา

116  พระลีลาถ�้าหีบ กรุวัดถ�้าหีบ จ.สุโขทัย

117  พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัย

118  พระนางก�าแพง เม็ดมะลื่น จ.ก�าแพงเพชร

119  พระนางก�าแพง พิมพ์ตื้น จ.ก�าแพงเพชร

120  พระนางก�าแพง กลีบบัว จ.ก�าแพงเพชร

121  พระนางก�าแพง พิมพ์ลึก จ.ก�าแพงเพชร

122  พระนางก�าแพง กลีบบัวฐานตาราง จ.ก�าแพงเพชร

123  พระนางก�าแพง เม็ดมะเคล็ด จ.ก�าแพงเพชร

124  พระนางก�าแพง งบน�้าอ้อย จ.ก�าแพงเพชร

125  พระนางก�าแพง ปรกลูกยอ จ.ก�าแพงเพชร

126  พระนางก�าแพง ซุ้มยอ จ.ก�าแพงเพชร

127  พระนางก�าแพง ลูกแป้งเดี่ยว-คู่ จ.ก�าแพงเพชร

128  พระนางก�าแพง เม็ดน้อยหน่า จ.ก�าแพงเพชร

129  พระขุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพล จ.สุพรรณบุรี

130  พระขุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์อกใหญ่ พระประธาน จ.สุพรรณบุรี
131  พระขุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์พลายเดี่ยว จ.สุพรรณบุรี

132  พระขุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์พลายคู่ จ.สุพรรณบุรี

133  พระขุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์พลายคู่ ตัดเดี่ยว จ.สุพรรณบุรี

134  พระขุนแผนไข่ผ่าซีก-แตงกวาผ่าซีก กรุวัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี

135  พระถ�้าเสือ กรุวัดถ�้าเสือ จ.สุพรรณบุรี

136  พระขุนไกร จ.สุพรรณบุรี

137  พระหลวงพ่อจุก จ.ลพบุรี

138  พระลีลาสรรค์ยืน จ.ชัยนาท

139  พระสรรค์นั่ง จ.ชัยนาท

140  พระกรุวัดคูยาง ไม่จ�ากัดพิมพ์จ.ก�าแพงเพชร

141  พระนารายณ์ทรงปืน-ตรีกาย-ซุ้มกระรอกกระแต-ซุ้มปรางค์ ไม่จ�ากัดกรุ
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พระหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 5 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

142  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2497

143  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497

144  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497

145  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497

146  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี 2497

147  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2497

148  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยน�้าใหญ่-เล็ก ปี 2502

149  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2505

150  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505

151  พระกริ่งพระองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนื้อนวะโลหะ ปี 2505

152  พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน (เบตง) เนื้อนวะโลหะ ปี 2505

153  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "A" เนื้อนวะโลหะ ปี 2505

154  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "A" เนื้อโลหะผสม ปี 2505

155  พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด-เนื้อเหลือง ปี 2505

156  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2505

157  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2505

158  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ หัวมน ปี 2505

159  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั้มซ�้า ปี 2505

160  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั้มซ�้า-ไม่ปั้มซ�้า ปี 2505

161  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก (นิยม)ปี 2505

162  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่-หน้าเชิด ปี 2505

163  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็นต์ ปี 2508

164  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500

165  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น2 ไข่ปลาใหญ่ ปี 2502

166  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น2 ไข่ปลาเล็ก ปี 2502

167  พระหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508

168  พระหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

169  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์พุดซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509

170  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ "ตัว ท" ปี 2505

171  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "ตัว ท" ปี 2505

172  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2505

173  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2505

174  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก"มีหู" ปี 2506

175  พระกริ่งอุบาเก็ง ปี 2506 วัดเอี่ยมวรนุช

176  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "หน้าจีน"ปี 2508
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พระปิดตา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 6 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (39 รายการ)  

177  พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพฯ

178  พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดทอง กรุงเทพฯ

179  พระปิดตาหลวงพ่อนาค เนื้อเมฆพัตร วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม

180  พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม

181  พระปิดตากรุวัดท้ายย่าน จ.ชัยนาท

182  พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงค์ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์แต่ง-พิมพ์ไม่แต่ง กรุงเทพฯ

183  พระปิดตา กรุวังหน้า กรุงเทพฯ

184  พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงคลุกรัก วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

185  พระปิดตาแร่ บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี จ.นนทบุรี

186  พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว เนื้อผงคลุกรัก วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี

187  พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว เนื้อตะกั่ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี

188  พระปิดตาหลวงปู่ภู่ เนื้อผงคลุกรัก วัดนอก จ.ชลบุรี

189  พระปิดตาหลวงพ่อโต เนื้อผลคลุกรัก วัดเนินสุทธาวาส จ.ชลบุรี

190  พระปิดตาหลวงพ่อครีพ เนื้อผงคลุกรัก วัดสมถะ จ.ชลบุรี

191  พระปิดตาหลวงปู่เจียม เนื้อผงคลุกรัก วัดก�าแพง จ.ชลบุรี

192  พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง พิมพ์สะดือใหญ่ ไม่จ�ากัดหลัง วัดป่า จ.ชลบุรี

193  พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง พิมพ์เศียรโต วัดป่า จ.ชลบุรี

194  พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง พิมพ์โปร่ง-ซุ้มตัน จ.ชลบุรี

195  พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง ไม่จ�ากัดพิมพ์วัดป่า จ.ชลบุรี

196  พระปิดตาหลวงพ่อเหมือน พิมพ์หลังตะแกรง วัดก�าแพง จ.ชลบุรี

197  พระปิดตาหลวงพ่อปาน พิมพ์นิยม วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี

198  พระปิดตาหลวงพ่อปาน ไม่จ�ากัดพิมพ์วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี

199  พระปิดตาหลวงพ่อปาน พิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัดหลัง วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี

200  พระปิดตาหลวงพ่อปาน เนื้อตะกั่ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี

201  พระปิดตาเจ้าคุณศรี รุ่นแรก วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี

202  พระปิดตาเจ้าคุณศรี รุ่นแรก พิมพ์นักกล้ามใหญ่-นักกล้ามกลาง วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี

203  พระปิดตาเจ้าคุณศรี รุ่นแรก พิมพ์นักกล้ามเล็ก-นักกล้ามจิ๋ว วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี

204  พระปิดตาเจ้าคุณศรี รุ่นสุรพล-รุ่นวารุณี วัดอ่าศิลา จ.ชลบุรี

205  พระปิดตาปลัดผัน วัดโบสถ์ จ.ชลบุรี

206  พระปิดตาปลัดผัน เนื้อตะกั่ว วัดโบสถ์ จ.ชลบุรี

207  พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว พิมพ์ปั้นลอยองค์ เนื้อผงคลุกรัก วัดปากทะเล จ.เพชรบุรี

208  พระปิดตาหลวงพ่อเชย เนื้อผงคลุกรัก วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

209  พระปิดตาหลวงพ่อแย้ม เนื้อผงคลุกรัก วัดด่านส�าโรง จ.สมุทรปราการ

210  พระปิดตาเข่าบุ๋มเจ้าคุณโต วัดโพธิ์เอน จ.สระบุรี

211  พระปิดตา เนื้อผงเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก

212  พระปิดตา งาแกะเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก

213  พระปิดตา เนื้อสัมฤทธิ์เก่า ไม่จ�ากัดส�านัก

214  พระปิดตา เนื้อแกะเก่า ลงรักปิดทอง-ไม่ลงรัก ไม่จ�ากัดส�านัก

215  พระปิดตา เนื้อตะกั่วเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก
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เครื่องรางยอดนิยม  
โต๊ะที่ 7 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

216  หมายทุยหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพฯ

217  เบี้ยแก้หลวงปู่รอด วัดนายโรง กรุงเทพฯ

218  เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

219  เบี้ยแก้หลวงพ่อพักตร์ วัดโบสถ์ จ.อ่างทอง

220  เขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อปาน พิมพ์หุบปาก วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ

221  เขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อปาน พิมพ์อ้าปาก วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ

222  เสือหลวงพ่อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ

223  เสือหลวงพ่อวงศ์ ไม่จ�ากัดรุ่นวัดปริวาส จ.กรุงเทพฯ

224  สิงห์งานแกะหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี

225  สิงห์งานแกะหลวงพ่อหอม วัดชานหมาก จ.ระยอง

226  หนุมานหลวงพ่อสุ่น ไม่จ�ากัดเนื้อ-ไม่จ�ากัดพิมพ์วัดศาลากุน จ.นนทบุรี

227  ลิงหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา

228  องคตหลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

229  แพะหลวงพ่ออ�่า วัดหนองกระบอก จ.ระยอง

230  จิ้งจกหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา

231  สาริกาหลวงพ่อสนิท วัดล�าบัวลอย จ.นครนายก

232  ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

233  ตะกรุดโสฬสมงคลหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

234  ตะกรุดโสฬสมงคลอาจารย์แปลก วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

235  ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ

236  ตะกรุดลูกอมหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม

237  ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี

238  ตะกรุดกระดูกห่านหลวงพ่อหรุ่นวัดอัมพวัน กรุงเทพฯ

239  ตะกรุดหน้าผากเสือหลวงปู่นาค วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) กรุงเทพฯ

240  พิศมรใบลาน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสาคร

241  ลูกอม เนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ

242  ลูกอมพระปลัดปาน วัดตุ๊กตา จ.นครปฐม

243  ยักษ์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

244  ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี

245  ราหูกะลาแกะหลวงพ่อน้อย ขนาดห้อยคอ วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

246  ราหูกะลาแกะอาจารย์ปิ่น ขนาดห้อยคอ วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

247  กะลาแกะครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ จ.ล�าปาง

248  ปลาตะเพียนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา

249  แหวนพิรอด เก่าไม่จ�ากัดส�านัก

250  ตะกรุดเก่า ไม่จ�ากัดคณาจารย์
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พระบูชา-รูปถ่าย จ.พิจิตร ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 8 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

251  พระบูชาหลวงพ่อเพชร ยุคต้น ขนาด 3 นิ้ว วัดท่าหลวง

252  พระบูชาหลวงพ่อเพชร ยุคต้น ขนาด 6 นิ้ว วัดท่าหลวง

253  พระบูชาหลวงพ่อเพชร รุ่นช้างสามเศียร ขนาด 5 นิ้ว วัดโรงช้าง

254  พระบูชาหลวงพ่อเพชร รุ่นช้างสามเศียร ขนาด 9 นิ้ว วัดโรงช้าง

255  พระบูชาหลวงพ่อเพชร ไม่จ�ากัดขนาด วัดท่าหลวง ปี 2502

256  พระบูชาหลวงพ่อลือ วัดวังกลม

257  พระบูชาหลวงพ่อหิน วัดช้าง

258  พระบูชาหลวงพ่อเหลือ วัดหงษ์

259  พระบูชาพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ขนาด 3 นิ้ว วัดบางคลาน ปี 2515

260  พระบูชาพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ขนาด 5 นิ้ว วัดบางคลาน ปี 2515

261  พระบูชาพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน  ขนาด 5 นิ้ว ไม่จ�ากัดปี 

262  พระบูชาพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน  ขนาด 9 นิ้ว ไม่จ�ากัดป ี
263  พระบูชาพระรูปเหมือนหลวงพ่อเขียน ขนาด 5 นิ้ว วัดวังตะกู

264  พระบูชาพระรูปเหมือนหลวงพ่อเขียน ขนาด 9 นิ้ว วัดวังตะกู

265  พระบูชาหลวงพ่อเขียน  เนื้อปูนผสมผง ไม่จ�ากัดขนาด วัดท่าหอย

266  พระบูชาหลวงพ่อเขียน ไม่จ�ากัดขนาด วัดสุขาราม ปี 2516

267  พระบูชาหลวงพ่อภู วัดท่าฬ่อ 

268  พระบูชาหลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง

269  พระบูชาหลวงพ่อไปล่ วัดท่าหลวง

270  พระบูชาหลวงพ่อเคลือบ วัดดงเสือเหลือง

271  พระบูชาหลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง

272  พระบูชาหลวงพ่อหมอ วัดพฤกษะวัน

273  พระบูชาหลวงพ่ออู๋ วัดโพทะเล

274  พระบูชาหลวงพ่อน้อย วัดคงคาราม

275  พระบูชาหลวงพ่อแวว วัดคลองคู้

276  พระบูชาหลวงพ่อบุญมา วัดมงคลทับคล้อ

277  พระบูชาหลวงพ่อขวัญ วัดบ้านไร่

278  รูปถ่ายบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว

279  รูปถ่ายบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 ไม่จ�ากัดขนาด

280  รูปถ่ายบูชาหลวงพ่อเขียน วัดส�านักขุนเณร ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว

281  รูปถ่ายบูชา หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว

282  รูปถ่ายบูชาหลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว

283  รูปถ่ายบูชา หลวงพ่อครุฑ วัดท่าฬ่อ ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว

284  รูปถ่ายบูชาหลวงพ่อขวัญ วัดบ้านไร่ ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว

285  รูปถ่ายบูชา พระคณาจารย์ จังหวัดพิจิตร (รูปซีเปีย)

286  พระบูชาหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ ไม่จ�ากัดขนาด
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พระกรุ จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม          
โต๊ะที่ 9 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

287  พระพิจิตรเม็ดข่าวเม่า พิมพ์แขนตัน กรุเก่า

288  พระพิจิตรเม็ดข่าวเม่า พิมพ์แขนกลม กรุเก่า

289  พระพิจิตรเม็ดข่าวเม่า พิมพ์แขนหักศอก กรุเก่า

290  พระพิจิตรเม็ดข่าวเม่า พิมพ์แขนตัน กรุหัวดง

291  พระพิจิตร หน้าวัง กรุเก่า

292  พระพิจิตรเขี้ยวงู เนื้อดิน

293  พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า เนื้อดิน

294  พระพิจิตรใบมะขาม เนื้อชินเงิน

295  พระพิจิตรใบมะยม เนื้อชินเงิน

296  พระพิจิตร ใบต�าแย ฐานส�าเภา เนื้อชินเงิน

297  พระพิจิตรใบเสมา เนื้อชินเงิน

298  พระพิจิตร ตีนโด่ใบข้าว เนื้อชินเงิน

299  พระพิจิตร ตีนโด่กลม เนื้อชินเงิน

300  พระพิจิตร สามเกศ เนื้อชินเงิน

301  พระพิจิตรพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อชินเงิน

302  พระพิจิตรหน้าปรกคอสาก เนื้อชินเงิน

303  พระพิจิตร หน้าปรก เนื้อชินเงิน

304  พระพิจิตร พิมพ์ท่ามะปราง เนื้อชินเงิน กรุมะละกอ

305  พระพิจิตร พิมพ์ท่ามะปราง เนื้อดิน กรุมะละกอ

306  พระพิจิตร เนื้อชินเงิน กรุต้นไทร

307  พระพิจิตร เนื้อชินเงิน กรุท่าต�าหนัก

308  พระพิจิตร พิมพ์ปรกเล็ก เนื้อชินเงิน

309  พระพิจิตร บุเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

310  พระพิจิตร บุทอง ไม่จ�ากัดพิมพ์

311  พระพิจิตร สามเหลี่ยมหน้าจั่ว เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

312  พระพิจิตร พิมพ์หน้าปรก เนื้อชินเงิน กรุใหม่

313  พระพิจิตร เนื้อชินเงิน กรุท่าชนวน

314  พระพิจิตร พิมพ์แขนอ่อน เนื้อชินเงิน กรุส้ม

315  พระพิจิตร พิมพ์เข่ากว้าง เนื้อชินเงิน

316  พระหลวงพ่อโต กรุโพธิ์ประทับช้าง

317  พระพิจิตร เนื้อชินเงิน กรุทับคล้อ

318  พระพิจิตร  ท่ามะปราง พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน

319  พระพิจิตร  ท่ามะปราง พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน

320  พระพิจิตร เนื้อชินเงิน กรุมะเกลือ

321  พระพิจิตร เม็ดแตง เนื้อชินเงิน
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พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 10 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (34 รายการ)  

322  เหรียญเสมาหลวงพ่อเพชร เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2472 วัดท่าหลวง

323  เหรียญเสมาหลวงพ่อเพชร เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2472 วัดท่าหลวง

324  เหรียญเสมาหลวงพ่อเพชร เนื้อผิวไฟ ปี 2472 วัดท่าหลวง

325  เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์ดอกบัว พุ่มข้าวบิณฑ์ (ข้างเลื่อย) วัดท่าหลวง

326  พระสมเด็จปิลันทน์ เนื้อผงสี่เหลี่ยม พิมพ์ใต้ฐานหลวงพ่อเพชร

327  พระรูปหล่อลอยองค์ หลวงพ่อเพชร เนื้อชิน วัดท่าหลวง

328  พระรูปหล่อลอยองค์ หลวงพ่อเพชร เนื้อทองเหลือง วัดท่าหลวง

329  เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบใหญ่ หลังเรียบ เนื้อเงิน วัดท่าหลวง

330  เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบใหญ่ หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง วัดท่าหลวง

331  เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบเล็ก หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง วัดท่าหลวง

332  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบ หลังตัวหนังสือ เนื้อชิน ปี 2460 

333  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบ หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 

334  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์ห้าเหลี่ยม หลัง พ.

335  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มเสมาปรกโพธิ์ หลังอุ (ดาวกระจาย)

336  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มใบเสมา หลังอุ

337  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มเรือนแก้ว หลังอุ

338  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์ใบโพธิ์ หลังอุ

339  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร สามเหลี่ยมหลังอุ พิมพ์มือแป เนื้อเงิน

340  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร สามเหลี่ยมหลังอุ พิมพ์มือปุก เนื้อเงิน

341  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร สามเหลี่ยมหลังอุ พิมพ์มือแปยาว 

342  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร สามเหลี่ยมหลังอุ พิมพ์มือแปสั้น

343  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร สามเหลี่ยมหลังอุ พิมพ์มือแปอูม 

344  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร สามเหลี่ยมหลังอุ พิมพ์มือปุก 

345  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยม ซุ้มใบเสมา-ฐานโต๊ะ หลังอุ (เศียรโล้น)

346  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม ไม่มีซุ้ม หลังอุ รุ่นสร่างโบสถ์ ปี 2492

347  พระรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเพชร มีซุ้มเรือนแก้ว พิมพ์เล็ก รุ่นสร้างเรือนแก้ว ปี 2502

348  รูปถ่ายอัดกระจกหน้าหลวงพ่อเพชร หลังโบสถ์ ปี 2492

349  พระหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม หลังอุ เนื้อเงิน ปี 2520

350  พระหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม หลังอุ เนื้อทองแดง ปี 2520

351  พระรูปหล่อหลวงพ่อลือ วัดวังกลม ปี 2511

352  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อลือ เนื้ออัลปาก้า วัดวังกลม ปี 2511

353  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อลือ เนื้อทองแดง วัดวังกลม ปี 2511

354  พระพิมพ์หลวงพ่อลือ เนื้อว่าน ไม่จ�ากัดพิมพ์วัดวังกลม ปี 2511

355  เหรียญเสมาหลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง ปี 2507
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พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร ชุดที่ 1 ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 11 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

356  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม 

357  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา 

358  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่

359  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก แข้งตรง-แข้งติด

360  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก เท้ากระดก

361  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก ตาขีด

362  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ใบพุทธา

363  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ใหญ่ A  วัดห้วยเขน

364  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ใหญ่ B วัดห้วยเขน

365  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์กลาง วัดห้วยเขน

366  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์เล็ก วัดห้วยเขน

367  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์เล็ก ก้น อุ วัดห้วยเขน

368  พระกรุเนื้อดินหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน

369  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ วัดห้วยเขน

370  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก วัดห้วยเขน

371  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.ชุ่ม สร้าง ตอกโค๊ต ช. วัดท้ายน�้า

372  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.ชุ่ม สร้าง ไม่ตอกโค๊ต ช. วัดท้ายน�้า

373  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.แจ๊ะ สร้าง พิมพ์เต็มองค์

374  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.แจ๊ะ สร้าง พิมพ์ครึ่งองค์

375  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อทองค�า ปี 2515

376  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์คอแอล เนื้ออัลปาก้า ปี 2515

377  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์คอแอล เนื้อทองเหลือง ปี 2515

378  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์คอแอลลาด เนื้ออัลปาก้า ปี 2515

379  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิ้วจุด  ปี 2515

380  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์มือเลขแปด เนื้ออัลปาก้า ปี 2515

381  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์มือเลขแปด เนื้อทองเหลือง ปี 2515

382  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นับแบงค์  ปี 2515

383  เหรียญปั๊มหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ ปี 2515

384  เหรียญปั๊มหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก (แขนเต็ม) ปี 2515

385  เหรียญปั๊มหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก (แขนบาก) ปี 2515

386  เหรียญหลวงพ่อเงิน ขวัญถุง กะไหล่ทอง ปี 2515

387  เหรียญหลวงพ่อเงิน ขวัญถุง กะไหล่เงิน ปี 2515

388  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน หลังกรมหลวงชุมพรบล็อก ร.แตก กะไหล่ทอง ปี 2515

389  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน หลังกรมหลวงชุมพรบล็อก ธรรมดา กะไหล่ทอง ปี 2515

390  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน หลังกรมหลวงชุมพร (รมด�า) ปี 2515

391  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน หลัง อ.เปรื่อง กะไหล่ทอง ปี 2515
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พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร ชุดที่ 2 ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 12 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

392  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อดิน ผสมผง จุ่มรักแดง

393  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อดิน ผสมผง จุ่มรักด�า

394  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อผง

395  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อดินแดง

396  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อดินด�า

397  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์สมเด็จ ข้างอุ เนื้อดินแดง

398  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์สมเด็จ ข้างอุ เนื้อดินด�า

399  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์ปิดตา เนื้อดิน

400  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์นางพญา เนื้อดิน

401  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขุนแผน เนือ้ดิน
402  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อดิน

403  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์พัดยศ เนื้อดิน

404  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์สังกัจจายน์ เนื้อดิน

405  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์ลีลาทุ่งเศรษฐี เนื้อดิน

406  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์ใบลานพัดเดี่ยว เนื้อผง ปี 2515

407  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อผงใบลาน ปี 2515

408  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผง ปี 2515

409  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์กลีบบัวนั่ง เนื้อผง ปี 2515

410  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์กลีบบัวยืน เนื้อผง ปี 2515

411  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์สมเด็จ เนื้อผงน�้ามัน ปี 2515

412  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์สมเด็จ เนื้อผงสีแดง ปี 2515

413  พระผงพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผงสีขาว ปี 2515

414  พระผงพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผงใบลาน ปี 2515

415  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์นางพญา ไม่จ�ากัดเนื้อ

416  แหนบหลวงพ่อเงิน ปี 2515

417  แหวนหลวงพ่อเงิน ปี 2515 ไม่จ�ากัดเนื้อ

418  พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน พิมพ์คะแนน ปี 2515 ไม่จ�ากัดเนื้อ

419  เหรียญกงจักร หลวงพ่อเปลื่อง ปี 2515 ไม่จ�ากัดเนื้อ

420  พระรูปหล่อหลวงพ่อเปลื่อง ปี 2515 เนื้อชาร์ปรถไฟ

421  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ปี 2516

422  เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน ปี 2516

423  เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน ปี 2516

424  เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเงิน ปี 2516

425  พระหลวงพ่อเงินผงใบลาน พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ ปี 2516

426  พระผงพระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน พิมพ์หัวมน เนื้อผงใบลาน ปี 2516
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พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร ชุดที่ 3 ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 13 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

427  พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน รุ่นวจ.ชุบนิกเกิ้ล

428  พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน รุ่นวจ.เนื้อทองเหลือง

429  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน รุ่นว.กระจาย วัดบางมูลนาก

430  เหรียญจอบหลวงพ่อเงิน รุ่นว.กระจาย วัดบางมูลนาก

431  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นหอไกร เนื้อทองเหลือง

432  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นหอไกร เนื้ออัลปาก้า

433  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินมา อ.ตะพานหิน เนื้ออัลปาก้า

434  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินมา อ.ตะพานหิน เนื้อทองเหลือง

435  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินมา อ.ตะพานหิน พิมพ์จอบใหญ่

436  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินมา อ.ตะพานหิน พิมพ์จอบเล็ก

437  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน พิมพ์ใหญ่ วัดท่ามะไฟ

438  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน พิมพ์เล็ก วัดท่ามะไฟ

439  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดสมาบาป

440  เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดคงคาราม รุ่นแรก

441  พระรูปหล่อหลวงพ่อหิน รุ่นแรก ปี 2512

442  เหรียญหลวงพ่อหน่าย วัดพฤกษะวัน ปี 2512

443  เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดวังกร่าง รุ่นแรก ปี 2517

444  เหรียญหลวงพ่อสิริ วัดบางมูลนาก ปี 2508

445  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2518

446  พระหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างหอระฆัง ปี 2519 ไม่จ�ากัดเนื้อ

447  เหรียญหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ รุ่นสร้างหอระฆัง ปี 2519

448  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นพิเศษ ปี 2525 ไม่จ�ากัดเนื้อวัดบางคลาน 

449  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นพิเศษ พิมพ์จอบใหญ่ ปี 2525 ไม่จ�ากัดเนื้อวัดบางคลาน 

450  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นพิเศษ พิมพ์จอบเล็ก ปี 2525 ไม่จ�ากัดเนื้อวัดบางคลาน

451  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ปี 2525 ออกวัดตะพานหิน ไม่จ�ากัดเนื้อ

452  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ ปี 2525 ออกวัดตะพานหิน ไม่จ�ากัดเนื้อ

453  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก ปี 2525 ออกวัดตะพานหิน ไม่จ�ากัดเนื้อ

454  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างสะพาน ปี 2528 ไม่จ�ากัดเนื้อ

455  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างสะพาน ปี 2528 ไม่จ�ากัดเนื้อ

456  เหรียญอาร์ม หลวงพ่อเงิน หลัง กรมหลวงชุมพร ปี 2516 ไม่จ�ากัดเนื้อ

457  เหรียญอาร์ม หลวงพ่อเงิน หลัง อ.เปลื่อง ปี 2516 ไม่จ�ากัดเนื้อ

458  เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน ออกวัดวังส�าโรง

459  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินพันล้าน พิมพ์นิยม ไม่จ�ากัดเนื้อปี 2557 วัดบางคลาน

460  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินพันล้าน พิมพ์ขี้ตา ไม่จ�ากัดเนื้อปี 2557 วัดบางคลาน

461  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินพันล้าน พิมพ์จอบใหญ่ ไม่จ�ากัดเนื้อปี 2557 วัดบางคลาน

462  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินพันล้าน พิมพ์จอบเล็ก ไม่จ�ากัดเนื้อปี 2557 วัดบางคลาน
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เครื่องรางจังหวัดพิจิตร ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 14 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

463  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ถักเชือกลงรัก

464  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ถักเชือกไม่ลงรัก

465  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ไม่ถักเชือก

466  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ เนื้อเงิน มีอั่ว 

467  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ เนื้อฝาบาตร มีอั่ว

468  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ ฝาบาตร - เงิน - ทอง - นาก

469  รูปถ่ายอัดกระจกสีซีเปียหลวงพ่อเงิน-หลวงพ่อพิธ

470  รูปถ่ายอัดกระจกสีซีเปียหลวงพ่อพิธ

471  รูปถ่ายอัดกระจก ขาว-ด�า หลวงพ่อเงิน-หลวงพ่อพิธ รูปใหญ่

472  รูปถ่ายอัดกระจก ขาว-ด�า หลวงพ่อเงิน-หลวงพ่อพิธ รูปเล็ก

473  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ถักเชือกลงรัก

474  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ถักเชือกไม่ลงรัก

475  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ไม่ถักเชือก

476  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง 3 กษัตริย์ ถักเชือกลงรัก

477  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง 3 กษัตริย์ ถักเชือกไม่ลงรัก

478  รูปถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อเตียง

479  แหวนหลวงพ่อเตียงลงยาสี (ไม่จ�ากัดสี)

480  ตะกรุดหลวงปูภูเนื้อเงิน ถักเชือกตะกร้อลงรัก

481  ตะกรุดหลวงปูภูฝาบาตร ถักเชือกตะกร้อลงรัก

482  เหรียญรัชกาล หลวงปู่ภู ลงเหล็กจาร (ไม่จ�ากัดรัชกาล)

483  เหรียญลงเหล็กจาร หลวงปู่ภู ไม่จ�ากัดรูปแบบและขนาด

484  รูปถ่ายอัดกระจกหลวงปู่ภู-หลวงพ่อครุฑ

485  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

486  ตะกรุดหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

487  ตะกรุดหลวงพ่อโพธิ์ วัดวังหมาเน่า

488  แหวนหลวงพ่อเขียน เนื้อเงินลงถม

489  แหวนหลวงพ่อเขียน เนื้อเงินไม่จ�ากัดรุ่น

490  แหวนเพชรจกลับ หลวงพ่อเขียน

491  แหวานหลวงพ่อเขียน เนื้ออัลปาก้า - ทองแดง-ทองเหลือง ไม่จ�ากัดรุ่น

492  ปลัดขิกหลวงพ่อเขียน

493  สิงห์หล่อโบราณหลวงพ่อเขียน เนื้อทองผสม

494  มีดหมอหลวงพ่อเขียน ขนาดปากกา

495  มีดหมอหลวงพ่อเขียน ขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป

496  ตะกรุดกระดูกแร้งหลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง

497  หนังหน้าผากเสือ หลวงพ่ออู๋ วัดโพทะเล

498  ตะกรุดหนังกระเบน หลวงพ่อน้อย วัดคงคาราม
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พระหลวงพ่อเขียน วัดส�านักขุนเณร จังหวัดพิจิตร ชุดที่ 1 ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 15 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

499  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน หน้าลิง พิมพ์ใหญ่ เอ

500  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน หน้าลิง พิมพ์ใหญ่ บี

501  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน หน้าลิง พิมพ์เล็ก เอ

502  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน หน้าลิง พิมพ์เล็ก เอ

503  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์ฐานเต๋า

504  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู เนื้อทองผสม

505  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู เนื้อเงิน

506  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก เนื้อทองผสม

507  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก เนื้อเงิน

508  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก ออกวัดพร้าว

509  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์ข.5 เนื้อทองผสม

510  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์ข.5 เนื้อเงิน

511  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์ข.5 เนื้อแร่

512  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์ส.5 เนื้อทองผสม

513  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์ส.5 เนื้อเงิน

514  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์ส.5 เนื้อแร่

515  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเขียน รุ่น100 ปี เนื้อทองผสม

516  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเขียน รุ่น100 ปี เนื้อเงิน

517  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเขียน รุ่น100 ปี เนื้อแร่

518  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน-หลวงพ่อทบ ออกวัดวังตะกู เนื้อทองผสม (ระฆังใหญ่หลวงพ่อทบอุ้มบาตร) ปี 2500

519  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน-หลวงพ่อทบ ออกวัดวังตะกู เนื้อเงิน (ระฆังเล็กหลวงพ่อทบหัวไม้ขีด) ปี 2500

520  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน รุ่นก�านันวิรัตน์สร้าง พิมพ์แต่งหน้าใหญ่ ปี 2503

521  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน รุ่นก�านันวิรัตน์สร้าง พิมพ์แต่งหน้าเล็ก ปี 2503

522  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน รุ่นก�านันวิรัตน์สร้าง พิมพ์ไม่แต่ง ปี 2503

523  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน ฐานตัวหนังสือ เนื้อเงิน วัดชัยมงคล

524  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน ฐานตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง วัดชัยมงคล

525  พระกริ่งหลวงพ่อเขียน พิมพ์ประทานพระ วัดชัยมงคล (ดีดน�้ามนต์)

526  พระรูปหล่อโบราณชินราช หลวงพ่อเขียน ปี 2487

527  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นก�านันเถาว์สร้างศาลา ปี 2499

528  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นก�านันเถาว์สร้างโรงเรียน ปี 2506

529  ล็อกเก็ตหลวงพ่อเขียน พิมพ์ปากแดง 

530  พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเขียน เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 วัดสุขาราม

531  พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเขียน เนื้อทองผสม ปี 2516 วัดสุขาราม

532  เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียน ปี 2516

533  พระหลวงพ่อเขียน หลัง พระเจ้าเสือ
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พระหลวงพ่อเขียน วัดส�านักขุนเณร จังหวัดพิจิตร ชุดที่ 2 ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 16 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

534  เหรียญหลวงพ่อเขียนรูปไข่ ยันต์สูง เนื้อทองแดง กะไหล่เงิน-ทอง

535  เหรียญหลวงพ่อเขียนรูปไข่ ยันต์ต�่า รุ่นแรก เนื้อทองแดง กะไหล่เงิน-ทอง

536  เหรียญหลวงพ่อเขียนรูปไข่ ยันต์สูง รุ่นแรก รมด�า

537  เหรียญเสมาหลวงพ่อเขียน หลัง หลวงพ่อชินราช เนื้อเงิน

538  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเขียน หลัง หลวงพ่อชินราช เนื้อเงิน

539  เหรียญกงจักรหลวงพ่อเขียน หลัง หลวงพ่อชินราช เนื้อเงิน

540  เหรียญกงจักรหลวงพ่อเขียน หลังยันต์ กะไหล่ทอง

541  เหรียญกงจักรหลวงพ่อเขียน หลังยันต์ รมด�า

542  เหรียญใบต�าลึงหลวงพ่อเขียน หลังยันต์ รมด�า

543  เหรียญใบต�าลึงหลวงพ่อเขียน หลังยันต์ กะไหล่ทอง

544  เหรียญรูปอาร์มหลวงพ่อเขียน ออกวัดวังส�าโรง

545  เหรียญกลมหลวงพ่อเขียน รุ่นเสาร์ห้า กะไหล่เงิน,กะไหล่ทอง

546  เหรียญกลมหลวงพ่อเขียน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง-เนื้อรมด�า

547  เหรียญใบต�าลึงหลวงพ่อเขียน-หลวงพ่อทบ ปี 2499

548  เหรียญเสมาหลวงพ่อเขียน รุ่น100 ปี พิมพ์ใหญ่ วัดชัยมงคล

549  เหรียญรูปหัวใจ หลวงพ่อเขียน วัดวังตะกู

550  เหรียญสี่เหลี่ยมแสตมป์ หลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน วัดท่าหอย

551  เหรียญสี่เหลี่ยมแสตมป์ หลวงพ่อเขียน บล็อกวัด กะไหล่ทอง

552  เหรียญสี่เหลี่ยมแสตมป์ หลวงพ่อเขียน บล็อกวัด กะไหล่เงิน

553  เหรียญสี่เหลี่ยมแสตมป์ หลวงพ่อเขียน บล็อกวัด รมด�า

554  เหรียญหลวงพ่อเขียน ขวัญถุง ปี 2505 กะไหล่ทอง

555  เหรียญหลวงพ่อเขียน ขวัญถุง ปี 2505 กะไหล่เงิน

556  เหรียญหลวงพ่อเขียน ขวัญถุง ปี 2506 เนื้ออัลปาก้า

557  เหรียญหลวงพ่อเขียน ขวัญถุง ปี 2506 กะไหล่ทอง

558  เหรียญหลวงพ่อเขียน ขวัญถุง ปี 2506 กะไหล่เงิน

559  เหรียญหลวงพ่อเขียน ขวัญถุง ปี 2507 หลังปลวงปู่ศุข วัดชัยมงคล

560  เหรียญเสมาหลวงพ่อเขียน กะไหล่ทอง พิมพ์เล็ก วัดชัยมงคล

561  เหรียญเสมาหลวงพ่อเขียน กะไหล่เงิน พิมพ์เล็ก วัดชัยมงคล

562  เหรียญเสมาหลวงพ่อเขียน รมด�า พิมพ์เล็ก วัดชัยมงคล

563  รูปถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อเขียน ไม่จ�ากัดรุ่น

564  แหนบหลวงพ่อเขียนลงยา ปี 2506

565  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อผง หลวงพ่อเขียนปลุกเสก

566  เหรียญหลวงพ่อเขียน พิมพ์เม็ดแตง ปี 2492

567  ล็อกเก็ตอลูมิเนียม รูปถ่ายหลวงพ่อเขียน ปี 2504

568  พระหลวงพ่อเขียน หลัง ศรีปราชญ์

569  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเขียน เนื้อเงินลงถม
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พระคณาจารย์ จังหวัดพิจิตร ชุดที่ 1 ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 17 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

570  เหรียญอาร์มหลวงพ่อพิธ รุ่นแรก บล็อกนิยม ปี 2488

571  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพิธ ใต้ฐานอุดผงอัฎฐิ

572  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อพิธ ใต้ฐานอุดผงอัฎฐิ เนื้อชิน

573  เหรียญใบมะยมหลวงพ่อพิธ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า

574  เหรียญหลวงพ่อด�า วัดดงป่าค�า ปี 2479

575  เหรียญหลวงพ่อศรี รุ่นแรก วัดบึงตะโกน

576  เหรียญเสมาหลวงพ่อยิ้ม รุ่นแรก เนื้อเงิน วัดท่าหลวง

577  เหรียญเสมาหลวงพ่อยิ้ม รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดท่าหลวง

578  เหรียญหลวงพ่อเหลือ รุ่นแรก บล็อกกะทะ มีขีด วัดหงษ์

579  เหรียญหลวงพ่อไป๋ รุ่นแรก ปี 2479 วัดท่าหลวง

580  เหรียญปลัดยม รุ่นแรก ปี 2477 วัดไทรโรงโขน

581  เหรียญหล่อ พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์มหาเม่า

582  พระรูปหล่อ หลวงพ่อโพธิ์ รุ่นแรก วัดโรงวัว

583  พระรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเคลือบ รุ่นแรก พิมพ์หลังตรง วัดดงเสือเหลือง

584  พระรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเคลือบ รุ่นแรก พิมพ์หลังค่อม วัดดงเสือเหลือง

585  เหรียญหลวงพ่อเคลือบ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 วัดดงเสือเหลือง

586  เหรียญหลวงพ่อเคลือบ รุ่นแรก เนื้อทองแดง-กะไหล่เงิน-กะไหล่ทอง ปี 2507 วัดดงเสือเหลือง

587  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเตียง รุ่นแรก พิมพ์คอยาว

588  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเตียง รุ่นแรก พิมพ์คอสั้น

589  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเตียง รุ่นสอง ตอกสามโค๊ต

590  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเตียง ตอกยันต์ใต้ฐาน สามโค๊ต

591  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเตียง เนื้อชิน ลงเหล็กจาร

592  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเตียง ตอกสามโค๊ต ปี 2514 วัดดงกลาง

593  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อปุ่น ตอกสามโค๊ต ปี 2514 วัดดงกลาง

594  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเตียง พิมพ์จับเข่า กะไหล่ทอง

595  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเตียง พิมพ์จับเข่า รมด�า

596  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเตียง พิมพ์สมาธิ อุดกริ่ง

597  เหรียญพระพุทธกึ่งพุทธกาลหลวงพ่อเตียง ลงยา พิมพ์ใหญ่

598  เหรียญพระพุทธกึ่งพุทธกาลหลวงพ่อเตียง ลงยา พิมพ์เล็ก

599  เหรียญพระพุทธกึ่งพุทธกาลหลวงพ่อเตียง เนื้ออัลปาก้า พิมพ์ใหญ่

600  เหรียญพระพุทธกึ่งพุทธกาลหลวงพ่อเตียง ลงยา เนื้ออัลปาก้า พิมพ์เล็ก

601  เหรียญหลวงพ่อเตียง รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ บล็อก ธ.

602  เหรียญหลวงพ่อเตียง รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ บล็อก ฒ.

603  เหรียญหลวงพ่อเตียง รุ่นสอง พิมพ์เสมา ชุบนิกเกิ้ล

604  เหรียญหลวงพ่อเตียงโภคทรัพย์

605  เหรียญสามเหลี่ยมหลวงพ่อไป๋ รุ่นแรก วัดบึงตะโกน
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พระคณาจารย์ จังหวัดพิจิตร ชุดที่ 2 ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 18 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

606  เหรียญกงจักร พระครูทวีหลังพระนอน ปี 2498 วัดโรงช้าง

607  เหรียญเสมา หลวงพ่อทวี ปี 2508 วัดโรงช้าง

608  เหรียญเสาร์ห้าหลวงพ่อทวี พิมพ์ใหญ่ ปี 2512 วัดโรงช้าง

609  เหรียญเสาร์ห้าหลวงพ่อทวี พิมพ์เล็ก ปี 2512 วัดโรงช้าง

610  เหรียญกลมหลวงพ่อทวี พิมพ์ใหญ่ ปี 2513 วัดโรงช้าง

611  เหรียญกลมหลวงพ่อทวี พิมพ์เล็ก ปี 2513 วัดโรงช้าง

612  เหรียญหล่อหลวงพ่อทวี พิมพ์พระท่ามะปราง  รุ่นแรก

613  เหรียญแผ่นดินเย็นท่านเจ้าคุณทับคล้อ เนื้อเงิน

614  เหรียญแผ่นดินเย็นท่านเจ้าคุณทับคล้อ เนื้อทองแดง

615  หลวงพ่อเพชร รุ่นโบสถ์ลั่น ใต้ฐานมีโค๊ตตัวเลข ปี 2512 วัดเขาทราย

616  พระรูปหล่อท่านเจ้าคุณทับคล้อ รุ่นแรก ใต้ฐานมีโค๊ตตัวเลข ปี 2512

617  เหรียญกลมท่านเจ้าคุณทับคล้อ รุ่นโบสถ์ลั่น ปี 2512 วัดเขาทราย

618  พระกริ่งท่านเจ้าคุณทับคล้อ รุ่นแรก ปี 2527

619  เหรียญรูปไข่ท่านเจ้าคุณทับคล้อ รุ่นแรก กะไหล่เงิน-กะไหล่ทอง ปี 2508

620  เหรียญรูปไข่ท่านเจ้าคุณทับคล้อ รุ่นแรก รมด�า ปี 2508

621  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อแวว รุ่นแรก วัดคลองคู้

622  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อแวว รุ่นแรก วัดคลองคู้ ปี 2513

623  เหรียญกลมหลวงพ่อแวว รุ่นแรก วัดคลองคู้ ปี 2513

624  รูปถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อเขียน ไม่จ�ากัดรุ่น

625  พระรูปหล่อปั๊ม หลวงพ่ออู๋ รุ่นแรก วัดโพทะเล

626  เหรียญปั๊ม หลวงพ่ออู๋ มือโต รุ่นแรก วัดโพทะเล

627  หลวงพ่อเงิน หลัง พ.วัดโพทะเล

628  เหรียญหลวงพ่อชื่น รุ่นแรก วัดหนองพยอม

629  เหรียญสาริการูปไข่ หลวงพ่อขวัญ เนื้ออัลปาก้า วัดบ้านไร่ ปี 2507

630  เหรียญเสมาหลวงพ่อขวัญ เนื้ออัลปาก้า วัดสามง่าม ปี 2507

631  เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อขวัญ เนื้ออัลปาก้า วัดบ้านไร่ ปี 2507

632  เหรียญข้าวหลามตัด พระครูพิบูลศีลสุนทร รุ่นแรก เนื้อเงินลงยา วัดตะพานหิน

633  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูพิบูลศีลสุนทร วัดตะพานหิน ปี 2499

634  เหรียญพระมหาทิน ออกวัดคลองคะเชนทร์ ไม่จ�ากัดเนื้อ

635  เหรียญพระประจ�าวัน วัดมูลเหล็ก ปี 2496 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

636  พระกริ่งหลวงพ่อเพชร วัดพฤกษะวัน ไม่จ�ากัดเนื้อ(ตอกโค๊ต) หลวงพ่อหมอสร้าง

637  พระผงสมเด็จฐาน 3 ชั้น หลวงพ่อยี วัดดงตาก้อนทอน รุ่นแรก

638  พระผงสมเด็จฐาน 5 ชั้น หลวงพ่อยี วัดดงตาก้อนทอน รุ่นแรก

639  เหรียญเสมา หลวงพ่อยี วัดดงตาก้อนทอง รุ่นแรก

640  เหรียญกรมหลวงชุมพร ยืนหูเดี่ยว วัดดงตาก้อนทอง รุ่นแรก

641  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อยี วัดดงตาก้อนทอง รุ่น2
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พระหลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 19 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

642  เหรียญหางแมงป่อง หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ เนื้อชินตะกั่ว 

643  พระปิดตา หลวงปู่ภู พิมพ์หยดน�้าหลังยันต์ เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง

644  เหรียญหล่อหลวงปู่ภู พิมพ์เพชรภู

645  เหรียญหล่อหลวงปู่ภู พิมพ์ตาโบ๋

646  พระปิดตา หลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์เข่าบ่วงใหญ่ หลังกระต่าย

647  พระปิดตา หลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์เข่าบ่วงใหญ่ หลังเบี้ย

648  พระปิดตา หลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์เข่าบ่วงเล็ก

649  พระปิดตา หลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์ปิดตาหลังเบี้ย

650  พระปิดตาหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์กรอบกระจก

651  พระหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์พระพุทธสมาธิ หลังกระต่าย

652  พระหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์พระพุทธสมาธิ หลังไม่มีกระต่าย

653  พระหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์พระพุทธเพชรกลับ

654  พระหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์สมาธิสี่เหลี่ยม

655  พระหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์สะดุ้งมาร

656  พระหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์สมาธิกลีบบัว หลังเรียบ

657  พระหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์หน้าชะนี หรือ นางมารวิชัย

658  พระหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก ไม่จ�ากัดพิมพ์

659  พระปิดตา หลวงปู่ภู เนื้อผงพุทธคุณ เนื้อขาว ไม่จ�ากัดพิมพ์

660  พระหลวงปู่ภู เนื้อผงพุทธคุณ เนื้อขาว ไม่จ�ากัดพิมพ์

661  พระปิดตาหลวงปู่ภู เนื้อผงเขียวก้านมะลิ ไม่จ�ากัดพิมพ์

662  พระหลวงปู่ภู เนื้อผงเขียวก้านมะลิ ไม่จ�ากัดพิมพ์

663  พระหลวงปู่ภู เนื้อดิน พิมพ์พระเปิม หลังจาร ไม่จาร

664  พระหลวงปู่ภู เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

665  แผ่นจาร หลวงปู่ภู ไม่จ�ากัดพิมพ์

666  เหรียญรัชกาล หลวงพ่อภู ลงเหล็กจาร ไม่จ�ากัดพิมพ์

667  เหรียญหางแมงป้อง หลวงพ่อครุฑ เนื้อชินตะกั่ว ไม่จ�ากัดพิมพ์

668  เหรียญพระไตรปิฎก ปี 2480

669  เหรียญหยดน�้า หลวงพ่อครุฑ หลังเข็มกลัด

670  เหรียญหยดน�้า หลวงพ่อครุท หลังธรรมดา

671  เหรียญหางแมงป่อง หลวงพ่อภู วัดท่าพ่อ ปี 2515 เนื้อทองค�า

672  เหรียญหางแมงป่อง หลวงพ่อภู วัดท่าพ่อ ปี 2515 เนื้อเงิน

673  เหรียญหางแมงป่อง หลวงพ่อภู วัดท่าฬ่อ ปี 2515 เนื้ออัลปาก้า

674  เหรียญหางแมงป่อง หลวงพ่อภู วัดท�าห่อ ปี 2515 เนื้อทองแดง

675  พระกริ่งวัดท่าฬ่อ ปี 2515 ไม่จ�ากัดเนื้อ

676  เหรียญหลวงพ่อหิน หลังพัดยศ ปี 2508

677  เหรียญสามเหลี่ยม หลวงพ่อหิน หลังจระเข้
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พระหลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร ปี 2542 ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 20 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

678  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อทองค�า

679  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อเงิน

680  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อนวะโลหะ ผิวไฟเดิม 

681  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อนวะโลหะ ผิวแต่ง

682  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อนวะโลหะ ผิวไฟเดิม

683  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อนวะโลหะ ผิวแต่ง

684  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อทองค�า

685  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อเงินหน้ากากทองค�า

686  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อเงิน

687  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อนวะโลหะ

688  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อกระไหล่ทองหน้ากากเงิน

689  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-43 เนื้ออัลปาก้า

690  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อทองแดง

691  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อทองแดงชุบทองด้าน 2 โค๊ต 

692  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เนื้อกระไหล่ทอง

693  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 เข็มกลัด

694  เหรียญหลวงพ่อเงิน จอบใหญ่ รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543

695  เหรียญหลวงพ่อเงิน จอบเล็ก รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543

696  พระหลวงพ่อเงิน จิวเวลลี่ รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543

697  พระกริ่งพระพิจิตร รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 (รวม)

698  พระชัยวัฒน์ พระพิจิตรรุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 (รวม)

699  พระชัยเพชรกลับ เนื้อทองค�า รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543

700  พระชัยเพชรกลับ นวะโลหะ รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543

701  พระหลวงพ่อเงินบางคลาน พิมพ์จิ๋ว รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 (รวม)

702  เหรียญเม็ดยาหลวงพ่อเงิน รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 (รวม)

703  เหรียญบาตรน�้ามนต์ใหญ่ รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 (รวม)

704  เหรียญบาตรน�้ามนต์เล็ก รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543 (รวม)

705  พระหลวงพ่อเพชร 3 กษัตริย์ 9 นิ้ว รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543

706  พระหลวงพ่อเพชร 3 กษัตริย์ 5 นิ้ว รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543

707  พระหลวงพ่อเงิน 3 กษัตริย์ 9 นิ้ว รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543

708  พระหลวงพ่อเงิน 3 กษัตริย์ 5 นิ้ว รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543

709  พระหลวงพ่อเงิน โลหะรมด�า 9 นิ้ว รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543

710  พระหลวงพ่อเงิน โลหะรมด�า 5 นิ้ว รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543

711  พระบูชา 3 สมัย (อู่ทอง, เชียงแสน, สุโขทัย) รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543

712  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์2515 ขนาด 5 นิ้ว รุ่นพระพิจิตร ปี 2542-2543
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พระหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน�้า จ.พิจิตร ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 21 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

713  เหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อเงิน รุ่นแรก

714  เหรียญปั้มเสมาหลวงพ่อเงิน ปี 2500

715  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นฉลองพระอุปัชฌาย์น้อม ปี 2507

716  พระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเงิน รุ่นเสาร์ 5 ปี 2509

717  แหนบพระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเงิน รุ่นเสาร์ 5 ปี 2509

718  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงิน พิมพ์หน้ายักษ์ก้นอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2515

719  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงิน พิมพ์หน้ายักษ์ก้นอุ เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิ้ล ปี 2515

720  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อเงิน ปี 2515

721  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2515

722  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิ้ล  ปี 2515

723  เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน ปี 2515

724  เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน ปี 2515

725  แหนบเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน ปี 2515

726  เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน ปี 2515

727  เหรียญแอปเปิ้ล หลวงพ่อเงิน - หลวงพ่อเขียว ปี 2515

728  เหรียญโล่ห์หลวงพ่อเงิน - หลวงพ่อโปร่ง ปี 2515

729  เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงิน ปี 2515

730  พระสมเด็จ 9 ชั้น หลวงพ่อเงิน ปี 2515

731  พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2515

732  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงิน พิมพ์ฐานเตี้ย

733  เหรียญหลวงพ่อน้อม รุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ ปี 2520

734  เหรียญหลวงพ่อน้อม รุ่นแรก เนื้อกะไหร่ทอง ปี 2520

735  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองค�า- เนื้อเงิน ปี 2526

736  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ หล่อในพิธี ปี 2526

737  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ บล็อกแตก ปี 2526

738  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเก่า ปี 2526

739  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัดเนื้อปี 2526

740  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม รุ่นช้างคู่ ไม่จ�ากัดเนื้อปี 2526

741  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ พิมพ์กรรมการ  ปี 2526

742  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน - หลวงพ่อเดิม รุ่นช้างคู่ ปี 2526

743  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงิน รุ่น99 ดาวตรีคูณ ปี 2529

744  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฉลองสะพาน ปี 2531

745  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี43 เนื้อนวะโลหะ

746  ล็อกเก็ตหินหลวงพ่อเงิน -หลวงพ่อพิธ รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ ปี 2561

747  พระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ ปี 2561
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พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 22 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (32 รายการ)  

748  เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466

749  เหรียญกรมหลวงชุมพร เนื้อทองค�า ปี 2466

750  เหรียญกรมหลวงชุมพร เนื้อทองแดง ปี 2466

751  เหรียญหล่อหลวงพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมามูล ไม่จ�ากัดพิมพ์และเนื้อ

752  เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมามูล ไม่จ�ากัดพิมพ์

753  พระปกใบมะขามหลวงปู่ศุข ไม่จ�ากัดเนื้อ

754  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่

755  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก

756  พระปิดตา หลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่อง

757  พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์ห้าเหลี่ยมกรมหลวงชุมพร เนื้อชินตะกั่ว

758  พระปิดตา หลวงปู่ศุข พิมพ์ห้าเหลี่ยม หลังฝังตะกรุด

759  รูปถ่าย หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ไม่จ�ากัดพิมพ์

760  พระหลวงปู่ศุข หล่อสี่เหลี่ยมมีห่วงขวาง เนื้อทองผสม

761  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยมข้างรัศมี เนื้อทองแดง

762  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยมไม่ข้างรัศมี เนื้อทองแดง

763  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด เนื้อฝาบาตร-เนื้อสัมฤทธิ์-เนื้อชินตะกั่ว

764  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ประภามณฑล เนื้อทองแดง ออกวัดอนงค์

765  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล

766  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างอุ เนื้อชินตะกั่ว

767  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างยันต์ เนื้อชินตะกั่ว

768  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว

769  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างเรียบ เนื้อชินตะกั่ว

770  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวบาน เนื้อชินตะกั่ว

771  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดนก เนื้อชินตะกั่ว

772  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์บัวเม็ดหลังยันต์นูน เนื้อชินตะกั่ว

773  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวเม็ด เนื้อชินตะกั่ว

774  พระหลวงปู่ศุข คลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ

775  พระหลวงปู่ศุข คลองขอม พิมพ์ฐานบัวเล็บช้าง

776  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อทองแดง ออกวัดโคกหม้อ

777  พระหลวงปู่ศุข ออกวัดส้มเสี้ยว เนื้อชินตะกั่ว

778  พระหลวงปู่ศุข ออกวัดหัวหาด เนื้อชินตะกั่ว

779  พญาเต่าเรือน หลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว
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พระหลวงพ่อทบ จ.เพชรบูรณ์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 23 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (30 รายการ)   

780  พระกริ่งหลวงพ่อทบ วัดโบสถ์โพธิ์ทอง เนื้อนวะ ไม่จ�ากัดพิมพ์

781  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์หน้าฝรั่งฐานสูง-ฐานเตี้ย วัดศิลาโมง

782  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์หลังตรง วัดศิลาโมง

783  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์หน้าหมู วัดศิลาโมง

784  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์หน้างุ้ม วัดศิลาโมง

785  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์อกซื่อ วัดศิลาโมง

786  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อทบ รุ่นแรก พิมพ์โดดร่ม วัดชนแดน ปี 2500

787  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์ฐานสูง วัดชนแดน ปี 2505-2516

788  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์ฐานกลาง-พิมพ์ฐานเตี้ย วัดชนแดน ปี 2505

789  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์ระฆังสองหน้า พ่อทบ-พ่อเขียน วัดชนแดน

790  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์พุทธกวักใหญ่-พิมพ์อุ้มบาตรวัดชนแดน

791  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์หัวไม้ขีด วัดชนแดน ปี 2505-2516

792  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์หัวไม้ขีด ฐานสี่เหลี่ยม ฐานหกเหลี่ยม ฐานยื่น วัดชนแดน ปี 2505

793  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์หัวไม้ขีด หัวโต วัดชนแดน ปี 2512

794  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์โหม่งมะพร้าว วัดชนแดน ปี 2516

795  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์ฉลองอายุครบ 94 ปี ตอกโค๊ต 94 วัดชนแดน

796  พระรูปหล่อฉีด พิมพ์ฉลองอายุครบ 96-97 ปี ไม่จ�ากัดเนื้อ

797  เหรียญรุ่นแรก วัดทรงธรรมทับคล้อ ไม่จ�ากัดเนื้อปี 2483

798  เหรียญพิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง-เนื้ออัลปาก้า ปี 2591-2592

799  เหรียญพิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2491-2505

800  เหรียญโดดร่ม ไม่จ�ากัดเนื้อปี 2500-2501

801  เหรียญฉลองอายุ 94 ปี วัดชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2516

802  เหรียญทูลเกล้า วัดโบสถ์โพธิ์ทอง ไม่จ�ากัดโค๊ต ปี 2518

803  เหรียญแอปเปิ้ล วัดช้างเผือก ไม่จ�ากัดเนื้อปี 2516-2518

804  เหรียญกนกข้าง วัดช้างเผือก ไม่จ�ากัดเนื้อปี 2519

805  พระเนื้อผง-ชานหมาก พระรูปเหมือน หลังเรียบ หลังยันต์ วัดชนแดน

806  พระเนื้อผง พิมพ์ปิดตา ปลัดพิศาล ปี 2512

807  พระเนื้อผง พิมพ์สมเด็จ ไม่จ�ากัดพิมพ์2515-2516

808  พระเนื้อผงพระรูปเหมือน หลังยันต์-หลังหนังสือ ปี 2515-2518

809  พระเนื้อผง พิมพ์จันทร์ลอย วัดโบสถ์โพธิ์ทอง ปี 2515
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พระหลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดล�าปาง ยอดนิยม        
โต๊ะที่ 24 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

810  เหรียญวัดนางเหลียว ปี 2514

811  พระผงพระรูปเหมือนพิมพ์ระฆัง ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515

812  เหรียญกลพระรูปเหมือน ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515

813  เหรียญระฆัง สิริมงคล เสาร์ห้า ปี 2516

814  พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ศิริราช ปี 2517

815  เหรียญนวรัตน์ ปี 2517

816  เหรียญแตงโม ปี 2517

817  เหรียญวัดพลับพลา ปี 2517

818  เหรียญกลมพระรูปเหมือน รุ่นศาลากลาง ปี 2517

819  พระหล่อก้นหนู-ก้นดอกจันทร์ ปี 2518

820  พระปิดตามหาอุด ปี 2518

821  พระปิดตาสารพัดดี ปี 2518

822  พระปิดตามหาโชค ปี 2518

823  พระผงมงคลเกษม 1 ปี 2517

824  พระผงไตรเกษม (มงคลเกษม 2 ) ปี 2517

825  พระปรกใบมะขาม หลังลายเซ็น รุ่นแรก ปี 2517

826  เหรียญกลมพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ รุ่นศาลากลาง ปี 2517

827  เหรียญกองพันล�าปาง ปี 2517

828  เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวิละ ปี 2518

829  เหรียญกองพันเชียงราย ปี 2518

830  เหรียญ มทบ.7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปี 2518

831  เหรียญกิ่งไผ่ เนื้อทองค�า , เนื้อเงิน ปี 2518

832  เหรียญกิ่งไผ่ เนื้อทองแดง ปี 2518

833  พระกริ่งอวโลกิเตศวร ปี 2518

834  พระกริ่งอวโลกิเตศวร ไม่จ�ากัดรุ่น(ยกเว้นรุ่นแรก)

835  พระปิดตามหาลาภ ปี 2518

836  เหรียญพระรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองค�า เนื้อเงิน ปี 2523

837  เหรียญพระรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2523

838  เหรียญกลมพระรูปเหมือน ที่ระลึก 6 รอบ ปี 2526

839  พระรูปหล่อลอยองค์ ที่ระลึก 6 รอบ ปี 2526

840  เหรียญเจ้าสัวรุ่นแรก ปี 2535

841  เหรียญพระรูปเหมือน (รุ่นหน่วยรบ ร.17 พัน 2 กองพันล�าปาง 2 )ปี 2536

842  เหรียญระฆัง รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ (หลังมังกร ) ปี 2536

843  เหรียญนั่งพาน รุ่นเมตตามหาบารมี (3 ม.ค.) ปี 2537

844  เหรียญพระรูปเหมือน ที่ระลึก 7 รอบ ปี 2538

845  เหรียญแจกทาน ปี 2538
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พระจังหวัดสุโขทัย  ยอดนิยม                
โต๊ะที่ 25 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

846  พระนางขนนก เนื้อดิน – เนื้อชินเงิน

847  พระชินราชใบเสมา เนื้อดิน กรุวังยายมาก

848  พระกรุวัดมหาธาตุ เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

849  พระกรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

850  พระร่วงนั่งบางขลัง เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

851  พระซุ้มกระรอกกระแต เนื้อดิน – เนื้อชินเงินไม่จ�ากัดกรุ

852  พระนาคปรก เนื้อดิน กรุวัดเจดีย์ราย-เตาทุเรียง

853  พระซุ้มอรัญญิก เนื้อดิน – เนื้อชินเงิน

854  พระนางข้างเม็ด เนื้อชินเงิน กรุวัดเขาพนมเพลิง

855  พระนางเขาพระศรี เนื้อชินเงิน กรุวัดเขาพระศรี

856  พระอู่ทอง เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ

857  พระนางเส้นด้าย เนื้อดิน – เนื้อชินเงิน

858  พระซุ้มนครโกษา ไม่จ�ากัดเนื้อ

859  พระลีลา เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ

860  พระยอดขุนพล เนื้อดิน

861  พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน

862  พระกรุวัดเขาพนมเพลิง ไม่จ�ากัดพิมพ์

863  พระร่วงยืน เปิดโลก เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ

864  พระร่วงยืน เปิดโลก เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

865  พระร่วงยืน ประทานพร เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ

866  พระร่วงยืน ประทานพร เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

867  พระร่วงนั่งเขากว้าง-เขาแคบ เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ

868  พระหัวใจก�าแพง เนื้อดิน – เนื้อชินเงิน

869  พระเชตุพล เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

870  พระนางแขนอ่อน เนื้อดิน – เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ

871  พระร่วงนั่งครองเมือง เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ

872  พระกระต่ายแกรบ เนื้อชินเงิน

873  พระร่วงนั่งกรุน�้า เนื้อชินเงิน

874  พระงบน�้าอ้อย ไม่จ�ากัดกรุ-ไม่จ�ากัดพิมพ์

875  พระร่วงนั่ง กรุวัดมุมลังกา

876  พระลือโขง เนื้อดิน – เนื้อชินเงิน

877  พระนางดอนลาน เนื้อดิน กรุวัดดอนลาน

878  พระแผง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

879  พระแผง เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ

880  พระกรุวัดทับผึ้ง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์
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พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 26 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

881  เหรียญกลม และเหรียญรูปไข่ รุ่นแรก ปี 2507

882  พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์นิ้วกระดก ปี 2507

883  พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์หูกาง ปี 2508

884  เหรียญรูปไข่ รุ่น2 ปี 2508

885  พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์กันระฆัง ปี 2512

886  แผ่นปั้มพระรูปเหมือน ปี 2512

887  เหรียญเสมาเล็ก ครึ่งองค์ และเต็มองค์ ปี 2512

888  เหรียญใบสาเก ปี 2512

889  พระผงพระรูปเหมือน ฟ้าผ่า ปี 2512

890  พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแม่ชีกุหลาบ ปี 2513

891  พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นผู้ใหญ่ลี ปี 2513 และผู้การอภัย ปี2516

892  เหรียญกลม หลังพระปิดตา ปี 2513

893  เหรียญ ส.ช. ปี 2513

894  เหรียญมณฑป ปี 2514

895  เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2515

896  เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น ปี 2515

897  เหรียญครั้งที่ 2 ปี 2515

898  พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองระฆัง ปี 2516

899  พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516

900  พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2516

901  พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองระฆัง ปี 2516

902  พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีดเนื้อตะกั่ว และเนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516

903  พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง ไม่จ�ากัดหลัง ปี 2516

904  พระสมเด็จ หลังยันต์สิบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516

905  พระสมเด็จ หลังเรียบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516

906  เหรียญมหาลาภ ปี 2516

907  เหรียญโล่ใหญ่ ปี 2516

908  เหรียญท�าบุญสรงน�้า ปี 2517

909  เหรียญรุ่น90 ปี ปี 2517

910  พระสมเด็จเนื้อผง ปี 2514 - 2516

911  พระผงระฆังเล็ก ไม่จ�ากัดรุ่นปี 2514 - 2516

912  พระผงระฆังใหญ่ ไม่จ�ากัดรุ่นปี 2514 - 2516

913  เหรียญสลึงตอกโค้ตระฆัง เล็ก - ใหญ่

914  แหวนไม่จ�ากัดรุ่น

915  แหนบไม่จ�ากัดรุ่น
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พระหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม          
โต๊ะที่ 27 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)   

916  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์A เนื้ออัลปาก้า

917  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์A เนื้อทองเหลือง

918  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์B เนื้ออัลปาก้า

919  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์B เนื้อทองเหลือง

920  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์C เนื้ออัลปาก้า

921  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์C เนื้อทองเหลือง

922  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์D เนื้ออัลปาก้า

923  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์D เนื้อทองเหลือง

924  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์คอตึง

925  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์ฐานสูง วัดหนองหลวง

926  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์ฐานเตี้ย วัดหนองหลวง

927  พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิม เนื้อตะกั่ว

928  เหรียญหล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์จอบ(หลังพ่อเดิม) วัดหนองหลวง

929  เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์เสมา ปี 2470

930  เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์แมลงกะบี้หลังแบบ-หลังเรียบ ปี 2470

931  เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์แมลงกะบี้หลังหนังสือ ปี 2470

932  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม ดอกจันโค้ง ปี 2482

933  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม ดอกจันตรง ปี 2482

934  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้อ ปี 2482

935  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2482

936  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม-พ่อคล้าย พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2483

937  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม เนื้อเงินลงยา ไม่จ�ากัดพิมพ์

938  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยมเนื้อเงินลงยาสีธงชาติ

939  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิมนั่งเต็มองค์หลังจาร เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ

940  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม เนื้อเงินลงถม ไม่จ�ากัดพิมพ์

941  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยมเนื้อเงินลงถม

942  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม เนื้อเงิน พิมพ์ข้างไข่ปลาหลังเรียบ-หลังยันต์นูน

943  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ห้าเหลี่ยมนาคปรก ปี 2480

944  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ปักกลด ไม่จ�ากัดเนื้อ

945  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ห้าเหลี่ยมเปลวเทียนหน้าสั้น ไม่จ�ากัดเนื้อปี 2482

946  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า-เนื้อตะกั่ว

947  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์ใบพัด เนื้อตะกั่ว

948  พระกริ่งใหญ่หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว

949  พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว

950  แหวนหลวงพ่อเดิม เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ

951  แหวนหลวงพ่อเดิม เนื้อเงินลงถม
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เครื่องรางจังหวัดนครสวรรค์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 28 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (33 รายการ)   

952  คชสีห์หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

953  เสือหลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

954  ม้ามังกรหลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

955  สิงห์ปากเป็ดหลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

956  หมูหลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

957  สิงห์งานแกะ พิมพ์สามขวัญปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

958  สิงห์งานแกะ พิมพ์ในกรอบหัวใจ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

959  สิงห์งานแกะ พิมพ์ในกรอบข้าวหลามตัด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

960  สิงห์งานแกะ พิมพ์ในกรอบสี่เหลี่ยม หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

961  สิงห์งานแกะ พิมพ์ยกขา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

962  สิงห์งานแกะ พิมพ์ปากสาลิกา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

963  สิงห์งานแกะ พิมพ์ในกรอบไม่จ�ากัดพิมพ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

964  พระปิดตางาแกะ พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

965  งานแกะปีเกิด สิบสองนักษัตร ไม่จ�ากัดพิมพ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

966  งานแกะนางกวัก พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

967  งาแกะหลังนางกวัก ไม่จ�ากัดพิมพ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

968  งาแกะหลังพระพุทธ,หลังพระปิดตา ไม่จ�ากัดพิมพ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

969  แหวนรูปโล่ห์ลงยาสีธงชาติ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

970  แหวนเพชรกลับลงยา,ลงถม หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

971  รูปถ่ายอัดกระจกขนาดห้อยคอ ไม่จ�ากัดพิมพ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

972  ตะกุดพวงคั่น หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

973  มีดหมอสาริกา ขนาดเล็ก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

974  มีดหมอขนาดปากกา (แบบธรรมดา)หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

975  มีดหมอขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย์)หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

976  มีดหมอขนาดปากกา (แบบด้ามตัด)หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

977  มีดหมอขนาดใบมีด 6 นิ้ว ไม่เกิน 9 นิ้ว (แบบธรรมดา)หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

978  มีดหมอขนาดใบมีด 6 นิ้ว ไม่เกิน 9 นิ้ว (แบบสามกษัตริย์)หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

979  มีดหมอขนาดใบมีด 9 นิ้ว ขึ้นไป ไม่จ�ากัดขนาดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

980  มีดหมอขนาดใบมีดแบบลายนาคคู่ ไม่จ�ากัดขนาด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

981  ผ้าลอยเท้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

982  มีดหมอขนาดปากกา(แบบธรรมดา) หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

983  มีดหมอขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย์)หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

984  มีดหมอขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
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พระหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม                
โต๊ะที่ 29 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

985  เหรียญธงชาติ ไม่จ�ากัดขนาด

986  เหรียญประกบ อัลปาก้าหยดน�้า ไม่จ�ากัดพิมพ์

987  เหรียญเสมาเล็กประกบ หลังปีนักษัตร ไม่จ�ากัดพิมพ์

988  เหรียญเสมาประกบหน้ากันหลังกัน

989  เหรียญแปดเหลี่ยมฉลองมณฑป

990  เหรียญอัลปาก้า เสมาจับเข่า

991  เหรียญรูปไข่ลงยาสีประจ�าวันหลังถม

992  เหรียญเสมาอัลปาก้าครึ่งองค์ ลงยาสีประจ�าวัน

993  เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ ปี 2505

994  เหรียญอุดตะกั่ว ไม่จ�ากัดเนื้อ

995  เหรียญเม็ดแตงครึ่งองค์ ปี 2506 ไม่จ�ากัดเนื้อ

996  เหรียญกลมหัวโต หลังยันต์

997  เหรียญกลมหัวโต หลังประจ�าวัน

998  เหรียญนั่งเต็มองค์ ปี 2506 ครั้งที่ 1 ไม่จ�ากัดพิมพ์

999  เหรียญเสมา 08 มีไฝ (เนื้อเงิน)

1000  เหรียญเสมา 08 แจกกรรมการ (พิมพ์มีไฝ)

1001  เหรียญเสมา 08 แจกกรรมการ (พิมพ์ไม่มีไฝ)

1002  เหรียญเสมา 08 เนื้อทองแดง (พิมพ์มีไฝ)

1003  เหรียญเสมา 08 เนื้อทองแดง (พิมพ์ไม่มีไฝ)

1004  เหรียญเสมาเนื้อเงิน 2511

1005  เหรียญสี่เหลี่ยมฉลองพัดยศ เนินมะกอก ไม่จ�ากัดเนื้อ

1006  พระรูปหล่อหัวไม่ขีด ไม่จ�ากัดพิมพ์

1007  พระรูปหล่อหลังยันต์เฑาะว์

1008  พระรูปหล่อหลังยันต์เฑาะว์ ตอกโค๊ต SILVER

1009  พระรูปหล่ออุดตะกั่ว ออกวัดเขาแก้ว

1010  พระรูปหล่อหนองราง พิมพ์ซ้ายทับขวา

1011  พระรูปหล่อหนองราง พิมพ์ขวาทับซ้าย

1012  พระรูปหล่อหัวโตฐานสูง

1013  พระรูปหล่อเนื้อเงิน ปี 2511

1014  แหวนเพชรกลับ หน้าเงินลงยาธงชาติ ไม่จ�ากัดพิมพ์

1015  แหวนเพชรกลับ หน้าอัลปาก้าลงยาธงชาติ ไม่จ�ากัดพิมพ์

1016  แหวนเพชรกลับ ลงยาสีประจ�าวัน

1017  ลูกอมเทียนชัย

1018  เหรียญสกรีน พิมพ์เสมา

1019  เหรียญสกรีน พิมพ์ลูกท้อ
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พระจังหวัดพิษณุโลก ยอดนิยม ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 30 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)   

1020  พระชินราชใบเสมา ชินเงิน กรุวัดใหญ่

1021  พระชินราชใบเสมา ชินเขียว กรุวัดใหญ่

1022  พระพุทธชินสีห์ ชินเงิน กรุวัดใหญ่

1023  พระยอดอัฎฐารส ชินเขียว กรุวัดใหญ่

1024  พระซุ้มเสมาทิศ ชินเขียว กรุวัดใหญ่

1025  พระท่ามะปราง ชินเงิน กรุวัดใหญ่

1026  พระนางพญา ชินเงิน กรุวัดใหญ่

1027  พระชินราชใบมะยม ชินเงิน กรุลั่นทม วัดใหญ่

1028  พระชินราชซุ้มเส้นคู่ ชินเงิน กรุโรงทอ

1029  พระท่ามะปราง ชินเงิน กรุวัดท่ามะปราง

1030  พระลีลาชินเงิน กรุวังหิน-กรุไก่เขี่ย วัดสุดสวาท

1031  พระท่ามะปราง ชินเงิน กรุเจดีย์ยอดทอง

1032  พระกรุวัดตายม ชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

1033  พระซุ้มเสมาทิศ-ซุ้มคอระฆัง ชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ

1034  พระชินราช ชินเงิน-สนิมแดง กรุเขาสมอแคลง

1035  พระกรุวัดยาง สนิมแดง ไม่จ�ากัดพิมพ์

1036  พระชินราชใบเสมา เนื้อดิน กรุวัดใหญ่

1037  พระท่ามะปราง เนื้อดิน กรุวัดใหญ่

1038  พระนางพญา เนื้อดิน กรุวัดใหญ่

1039  พระนางพญา เนื้อดิน กรุโรงทอ

1040  พระท่ามะปราง เนื้อดิน กรุวัดท่ามะปราง

1041  พระหลวงพ่อโต กรุวัดตาประขาวหาย เนื้อดิน

1042  พระท่ามะปราง เนื้อดิน กรุวัดสะตือ

1043  พระกรุมะละ เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

1044  พระนางพญา เนื้อดิน กรุวัดสุดสวาท

1045  พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤษีหลังนาง

1046  พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤษีเปลวเพลิงหลังนาง

1047  พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด

1048  พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นางพญา

1049  พระสิงห์ป้อนเหยื่อ (ฝักไม้ด�า) กรุวัดสุนทรประดิษฐ์

1050  พระสมเด็จบางระก�า (ฝักไม้ขาว) กรุวัดสุนทรประดิษฐ์

1051  พระนางยอดโถ เนื้อดิน กรุวัดอรัญญิก

1052  พระร่วงเปิดโลก เนื้อดิน กรุวัดอรัญญิก

1053  พระนั่งซุ้มต�าลึง-ซุ้มเสมาทิศ เนื้อดิน กรุวัดอรัญญิก

1054  พระกรุวัดตาประขาวหาย เนื้อผง ไม่จ�ากัดพิมพ์

1055  เหรียญหลวงพ่อไซ่ วัดจูงนาง รุ่นแรก
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พระจังหวัดพิษณุโลก ยอดนิยม ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 31 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)   

1056  เหรียญพระพุทธชินราช ปี 2457-2460ไม่จ�ากัดพิมพ์-เนื้อ

1057  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฎิยาว ปี 2485 (มีโค๊ต)

1058  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฎิยาว ปี 2485 (ไม่มีโค๊ต)

1059  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฎิสั้น ปี 2485 (มีโค๊ต)

1060  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฎิสั้น ปี 2485 (ไม่มีโค๊ต)

1061  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ ปี 2485 (มีโค๊ต)

1062  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ ปี 2485 (ไม่มีโค๊ต)

1063  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์แต่ง ปี 2485

1064  เหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีน ปี 2485 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1065  พระรูปหล่อพุทธชินราช รุ่นหลวงพรหม ปี 2496

1066  พระกริ่งนเรศวร ปี 2507

1067  พระชัยวัฒน์นเรศวร ปี 2507

1068  พระกริ่งพิมพ์อุ้มบาตร ปี 2507

1069  เหรียญสมเด็จพระนเรศวรโภคทรัพย์ ปี 2507

1070  เหรียญสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพ ปี 2507

1071  พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ ปี 2515

1072  พระชัยวัฒน์นเรศวรวังจันทร์ ปี 2515

1073  เหรียญพระพุทธชินราชพิธีจักรพรรดิฯ ปี 2515

1074  พระชินราชใบเสมาพิธีจักรพรรดิฯ ปี 2515 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1075  พระยอดอัฎฐารส พิธีจักรพรรดิฯ ปี 2515

1076  เหรียญพระพุทธชินราช (มั่นในธรรม) ปี 2515

1077  พระชุดไตรภาคี ปี 2515 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1078  พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก ปี 2522

1079  เหรียญพระพุทธชินราช 400 ปี ครองราชย์ ปี 2533

1080  พระรูปหล่อหลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว รุ่นแรก

1081  เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว รุ่นแรก ปี 2493

1082  เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด รุ่นแรก

1083  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด ไม่จ�ากัดรุ่น

1084  พระรูปหล่อหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน รุ่นแรกไม่จ�ากัดเนื้อ

1085  เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน พิมพ์พัดยศ (กงจักร)รุ่นแรก

1086  เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน พิมพ์สองหน้า (ใบโพธิ์)เนื้ออัลปาก้า

1087  เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน อายุ 80 ปี 2516 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1088  พระรูปหล่อหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน รุ่นสอง ปี 2516

1089  เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หน้าพุทธชินราช รุ่นมหาโชค มหาลาภ ปี 2517

1090  เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หลังยันต์ รุ่นมหาโชคมหาลาภ ปี 2517

1091  พระชินราช-พระรูปเหมือน-พระปิดตา-พระสังกัจจายน์ เนื้อผง-ดิน ชานหมาก หลวงพ่อพันธ์
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พระหลวงพ่อเงิน จ.พิจิตร ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 32 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1092  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างอุโบสถ วัดหนองเต่า ปี 2512 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1093  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นผูกพัทธสีมา วัดโพทะเล ปี 2513

1094  เหรียญหลวงพ่อเงิน หลังหลวงพ่อพิธ วัดหัวดง ปี 2516

1095  เหรียญหลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อเขียน วัดสุบุมาราม ปี 2516

1096  เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อรัตนตรัย วัดหอไกร ปี 2517

1097  เหรียญหลวงพ่อเงินหลังพระมุนินทร วัดโพทะเล ปี 2517

1098  เหรียญหลวงพ่อเงินหลังพระชินมงคล วัดวังแดงเหนือ ปี 2518

1099  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นผูกพัทธสีมา วัดหลวง ปี 2519 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1100  เหรียญหลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อเงิน ดอนยายหอม วัดห้วยยาว ปี 2525

1101  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นผูกพัทธสีมา วัดท่าบัว ปี 2526

1102  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นหนึ่ง วัดบ้านน้อย ปี 2527

1103  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม หล่อน�าฤกษ์ รุ่นปืนแตก วัดคงคาราม ปี 2528

1104  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรโตบาตร วัดคงคาราม ปี 2528

1105  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรโตกลมร วัดคงคาราม ปี 2528

1106  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรกลม วัดคงคาราม ปี 2528

1107  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรเล็ก วัดคงคาราม ปี 2528

1108  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตก พิมพ์เล็กแจกแม่ครัว วัดคงคาราม ปี 2528

1109  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นพิมพ์นิยมไตรมาส วัดคงคาราม ปี 2529 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1110  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น สปจ.30 วัดท้ายน�้า ปี 2530

1111  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฟ้าค�ารณ วัดคงคาราม ปี 2534

1112  พระเนื้อผงหลวงพ่อเงินพิมพ์เตารีดหลังพระเจ้าห้าพระองค์ รุ่นฟ้าค�ารณ วัดคงคาราม ปี 2534

1113  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดทุ่งน้อย ปี 2535 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1114  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น ว.ด.ส. วัดดงเสือเหลือ ปี 2536 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1115  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตาแขนสามชาย วัดทุ่งน้อย ปี 2537 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1116  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตาแขนสี่ชาย วัดทุ่งน้อย ปี 2538 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1117  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตาแข้งตุ่ม วัดทุ่งน้อย ปี 2539 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1118  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น100 ปี วัดห้วยเขน ปี 2557 ไม่จ�ากัดพิมพ์ไม่จ�ากัดเนื้อ

1119  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น100 ปี วัดห้วยเขน ปี 2557 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1120  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินหมุน วัดทับทิม ปี 2558 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1121  เหรียญหล่อพุฒซ้อนหลวงพ่อเงินหลวงปู่หมุน รุ่นเงินหมุน วัดทับทิม ปี 2558 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1122  สมเด็จพุฒซ้อนหลวงพ่อเงินหลวงปู่หมุน รุ่นเงินหมุน วัดทับทิม ปี 2558 

1123  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินมหาศาล วัดวงษ์มณีศรัทธา ปี 2560 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1124  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1125  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินไหลมา วัดป่าพระพุทธบาทภูเขาควาย สปป.ลาว ปี 2561

1126  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสุโข วัดบึงนาราง ปี 2562
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พระหลวงพ่อเงิน จ.พิจิตร ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 33 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1127  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี เนื้อเงิน วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561

1128  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี หล่อน�าฤกษ์ วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561

1129  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี ชุดของขวัญ วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561

1130  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี เนื้อเงิน วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561

1131  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี ลงยากรรมการอุปถัมภ์ วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561

1132  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี เนื้อทองพระประธาน วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561

1133  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี เนื้อทองแดง วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561

1134  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี เนื้อทองแดงรมซาติน วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561

1135  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี เนื้อทองพระประธานรมซาติน วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561

1136  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี เนื้อสัตตะ วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561

1137  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสามัคคี เนื้อทองแดงไม่ตัดปีก วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561

1138  พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทโชติ เนื้อนวะโลหะ ปี 2561 วัดท้ายน�้า

1139  พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทโชติ เนื้อทองแดง ปี 2561 วัดท้ายน�้า

1140  พระผงสมเด็จ 9 ชั้น หลวงพ่อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทโชติ ปี 2561 วัดท้ายน�้า

1141  พระผงของขวัญหลวงพ่อเงิน(หลวงพ่อเกษมปลุกเสกเดี่ยว) รุ่นสร้างสะพาน ปี 2528 วัดท้ายน�้า

1142  เหรียญใบโพธิ์หลวงพ่อเงิน รุ่นฉลองสะพาน ปี 2531 วัดท้ายน�้า

1143  เหรียญขวัญถุง รุ่นเพิร์ธ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 วัดบางคลาน

1144  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 ปี 2543 วัดท้ายน�้า

1145  เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 ปี 2543 วัดท้ายน�้า

1146  เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 ปี 2543 วัดท้ายน�้า

1147  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฉัตรมงคล พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2535 วัดบางคลาน

1148  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฉัตรมงคล พิมพ์หน้าแก่ ปี 2535 วัดบางคลาน

1149  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตก ปี 2528 วัดคงคาราม

1150  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม รุ่นสร้างวิหาร ปี 2546 วัดท้ายน�้า

1151  พระผงเจ้าสัวหลวงพ่อเงิน รุ่นสิริโลกนารถ ปี 2536 วัดสระเกศ

1152  เหรียญขวัญถุงมหาเศรษฐีเนื้อระฆังเก่าหลวงพ่อเงิน รุ่นสิริโลกนารถ ปี 2536 วัดสระเกศ

1153  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นกระเบื่องอุโบสถ ปี 2547 วัดท้ายน�้า

1154  เหรียญหลวงพ่อน้อม รุ่น100 วัน ปี 2522 วัดท้ายน�้า

1155  เหรียญที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อน้อม ปี 2562 วัดท้ายน�้า

1156  พระพุทธชินราช รุ่นเศรษฐีทวีทรัพย์ เนื้อนวะโลหะ ปี 2562 วัดท้ายน�้า

1157  ต่อมหาลาภ หลวงพ่อเงิน ปี 2548 วัดพรสวรรค์วนาราม

1158  เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน รุ่น2 ปี 2525 วัดท้ายน�้า

1159  เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน รุ่น3 ปี 2535 วัดท้ายน�้า

1160  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นโครงการแบ่งบุญหนุนการศึกษา ปี 2545 วัดบางคลาน

1161  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุเหรียญรุ่นต่างๆ) ปี 2565 วัดท้ายน�้า
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พระหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน�้า จ.พิจิตร ทั่วไป  
โต๊ะที่ 34 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1162  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อทองค�า ปี 2564

1163  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อเงินชุดทองค�า ปี 2564

1164  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อนวะโลหะชุดทองค�า ปี 2564

1165  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อกะไหล่ทองชุดทองค�า ปี 2564

1166  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อกะไหล่เงินชุดทองค�า ปี 2564

1167  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อกะไหล่ทองแดงชุดทองค�า ปี 2564

1168  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อมหาชนวนชุดทองค�า ปี 2564

1169  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อเงินชุดกรรมการอุปถัมภ์ ปี 2564

1170  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อนวะโลหะชุดกรรมการอุปถัมภ์ ปี 2564

1171  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อมหาชนวนชุดกรรมการอุปถัมภ์ ปี 2564

1172  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2564

1173  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อนวะโลหะ ปี 2564

1174  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อแช่น�้ามนต์ ปี 2564

1175  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อชนวน ปี 2564

1176  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เนื้อขาปิ่นโต ปี 2564

1177  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (ฝั่งตะกรุดทองค�า) ปี 2565

1178  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุผ้ายันต์รุ่นช้างคู่ปี 2526) ปี 2565

1179  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุภาพหลวงพ่อเงินปี 2500-2515) ปี 2565

1180  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุชนวนเหรียญหลวงพ่อเงินปี 2500) ปี 2565

1181  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุชนวนเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่ปี 2526) ปี 2565 วัดท้ายน�้า

1182  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุชนวนเต่ารุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ 2564) ปี 2565

1183  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุชนวนหลวงพ่อเงินปี 2509) ปี 2565

1184  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุภาพถ่ายหลวงพ่อน้อมปี 2512) ปี 2565

1185  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุผงสมเด็จ 9 ชั้นปี 2515) ปี 2565

1186  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุผงสมเด็จปรกโพธิ์ปี 2515) ปี 2565

1187  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุชนวนหลวงพ่อเงินปี 2515) ปี 2565

1188  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุเสาอุโบสถเก่าสมัยหลวงพ่อเงิน) ปี 2565

1189  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุเสาตะลุงช้างและแผ่นทองค�าเปลว) ปี 2565

1190  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุเหรียญหลวงพ่อน้อมปี 2520-2522) ปี 2565

1191  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุผงพระปิดตารุ่นช้างคู่ปี 2526) ปี 2565

1192  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุจีวรหลวงพ่อน้อม) ปี 2565

1193  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุผ้าผูกหน้าบรรณอุโบสถเก่าหลวงพ่อเงิน) ปี 2565

1194  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุเกศาและจีวรหลวงพ่อสนม) ปี 2565

1195  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (บรรจุเกศาหลวงพ่อสนม) ปี 2565

1196  พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม (ฝังตะกรุดเงิน) ปี 2565
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พระหลวงพ่อเงินและคณาจารย์ทั่วไป  
โต๊ะที่ 35 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1197  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดวังกระทึง พิมพ์มืออ้า 

1198  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดวังกระทึง พิมพ์ธรรมดา 

1199  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดมูลเหล็ก พิมพ์ฐานกว้าง ตอกโค๊ด

1200  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดมูลเหล็ก พิมพ์ฐานกว้าง ไม่ตอกโค๊ด

1201  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดมูลเหล็ก พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้ออัลปาก้า

1202  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดมูลเหล็ก พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง

1203  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดมูลเหล็ก พิมพ์มือนับแบงค์ ฐานกว้าง

1204  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลานใต้ อุดเงิน กรรมการ

1205  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลานใต้ บล็อคธรรมดา

1206  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบึงนาราง เนื้ออัลปาก้า

1207  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบึงนาราง เนื้อทองเหลือง ชุบนิเกิ้ล

1208  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบึงนาราง เนื้อทองเหลือง

1209  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดวังจิก รุ่นวจ.ปี 55 บล็อก 1 เนื้ออัลปาก้า

1210  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดวังจิก รุ่นวจ.ปี 55 บล็อก 1 เนื้อทองเหลือง

1211  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดวังจิก รุ่นวจ.ปี 55 บล็อก 2 เนื้ออัลปาก้า

1212  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดวังจิก รุ่นวจ.ปี 55 บล็อก 2 เนื้อทองเหลือง

1213  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์เบ้าทุบ รุ่นกองทุน วัดบางคลาน ปี 2553

1214  หลวงพ่อเงิน วัดศรีมงคล รุ่นเงินมงคล ปี 2554 ไม่จ�ากัดเนื้อไม่จ�ากัดพิมพ์

1215  หลวงพ่อเงิน วัดทรงธรรม รุ่นสร้างซุ้มประตู ปี 2554-2555 ไม่จ�ากัดเนื้อจ�ากัดพิมพ์

1216  พระหลวงพ่อเงิน รุ่นเพชรเงินล้าน วัดหนองสะแก ไม่จ�ากัดเนื้อไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2554

1217  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างวิหาร วัดทุ่งน้อย ปี 2556 ทุกเนื้อทุกพิมพ์

1218  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นทุน 57 วัดทุ่งน้อย ปี 2557 ทุกเนื้อทุกพิมพ์

1219  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นมีเงินมีทอง วัดท้ายทุ่ง ปี 2560 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1220  พระหลวงพ่อเงิน รุ่นเจ้าสัว (รวยหายห่วง) วัดสากเหล็ก ปี 2560 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1221  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นรวยเงิน รวยสุข สมปรารถนา วัดเขาดิน ปี 2562

1222  พระหลวงพ่อเงิน รุ่นเงิน อมตะ วัดท้ายน�้า ปี 2562

1223  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นนะโม วัดทรงธรรม ปี 2564

1224  เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นสมณศักดิ์ พิมพ์พัดยศ วัดห้วยด้วน รุ่น1

1225  เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นสมณศักดิ์ พิมพ์พัดยศ วัดจัดสร้าง รุ่น2

1226  เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นสมณศักดิ์ พิมพ์พัดยศ วัดจัดสร้าง รุ่น3

1227  พระรูปหล่อหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นหล่อพระประธาน ออกวัดหางน�้า

1228  เหรียญหล่อหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นรวยสมปรารถนา วัดห้วยด้วน

1229  เหรียญพ่อแก่ พิมพ์เสมา ที่ระลึกงานไหว้ครูปี่พาทย์ หลวงพ่อพัฒน์ ปลุกเสกกะไหล่ทอง

1230  เหรียญพ่อแก่ พิมพ์เสมา ที่ระลึกงานไหว้ครูปี่พาทย์ หลวงพ่อพัฒน์ ปลุกเสกรมด�า

1231  พระเนื้อผงหลวงพ่อเงิน รุ่นดวงเศรษฐี บรรจุกรุ วัดใหม่ค�าวัน
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พระหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย จ.พิจิตร  
โต๊ะที่ 36 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1232  เหรียญรุ่นแรกกงจักรพัดยศ หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2532 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

1233  เหรียญรุ่นแรกกงจักรพัดยศ หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2532 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน

1234  เหรียญกลมพัดยศหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2546

1235  ตลับสีผึ้ง รุ่นแรก ครบรอบ 60 ปี หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2552

1236  แหนบ รุ่นแรก ครบรอบ 60 ปี หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2552

1237  เหรียญไข่ปลาเต็มองค์ หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2556 ลงยาไม่จ�ากัดเนื้อ

1238  เหรียญไข่ปลาเต็มองค์ หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2556 ไม่ลงยาทุกเนื้อ

1239  เหรียญหน้าใหญ่ หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2557 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1240  พระรูปหล่อหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย รุ่นแรก ปี 2558 เนื้อเงิน

1241  พระรูปหล่อหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย รุ่นแรก ปี 2558 เนื้อทองเหลือง

1242  เหรียญหล่อหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย รุ่นแรก ปี 2558

1243  เหรียญหลวงพ่อนงค์ รุ่นสร้างเจดีย์ วัดทุ่งน้อย ปี 2558 ลงยาไม่จ�ากัดเนื้อ

1244  เหรียญหลวงพ่อนงค์ รุ่นสร้างเจดีย์ วัดทุ่งน้อย ปี 2558 ไม่ลงยาทุกเนื้อ

1245  พระขุนแผนโพทะเล หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2559 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1246  พระสมเด็จแร่เขาพนมพา หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2559 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1247  เหรียญเต็มองค์ หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ออกวัดอินทร์พรหมใย ปี 2559

1248  เหรียญหลวงพ่อนงค์หลังหลวงพ่อหวั่น รุ่นฝังลูกนิมิต วัดอินทร์พรหมใย ปี 2560

1249  พระสมเด็จแจวเรือ หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2561 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1250  เหรียญหลวงพ่อนงค์ รุ่นเมตตาบารมีสร้างเจดีย์ วัดทุ่งน้อย ปี 2561 เนื้อเงินลงยา

1251  เหรียญหลวงพ่อนงค์ รุ่นเมตตาบารมีสร้างเจดีย์ วัดทุ่งน้อย ปี 2561 เนื้อเงินไม่ลงยา

1252  เหรียญหลวงพ่อนงค์ รุ่นเมตตาบารมีสร้างเจดีย์ วัดทุ่งน้อย ปี 2561 ลงยาไม่จ�ากัดเนื้อ

1253  เหรียญหลวงพ่อนงค์ รุ่นเมตตาบารมีสร้างเจดีย์ วัดทุ่งน้อย ปี 2561 ไม่ลงยาทุกเนื้อ

1254  เหรียญหลวงพ่อนงค์ รุ่นเมตตาบารมีสร้างเจดีย์ วัดทุ่งน้อย ปี 2561 งานหน้ากากไม่จ�ากัดเนื้อ

1255  พระผงเกลียวเชือกหลวงพ่อนงค์ รุ่นเมตตาบารมีสร้างเจดีย์ ปี 2561 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1256  เหรียญหล่อหลวงพ่อนงค์ รุ่นมหามงคล วัดทุ่งน้อย ปี 2562

1257  ล็อกเก็ตรุ่นแรกหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2562 ไม่จ�ากัดฉากสี

1258  เหรียญหล่อจัมโบ้เกลียวเชือกหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2564

1259  เหรียญหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย รุ่นสร้างบารมี ปี 2564 ลงยาไม่จ�ากัดเนื้อ

1260  เหรียญหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย รุ่นสร้างบารมี ปี 2564 ไม่ลงยาไม่จ�ากัดเนื้อ

1261  เหรียญหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย รุ่นสร้างบารมี ปี 2564 งานหน้ากากไม่จ�ากัดเนื้อ

1262  ล็อกเก็ตหลวงพ่อนงค์ รุ่นปลดหนี้ วัดทุ่งน้อย ปี 2564 ไม่จ�ากัดฉากสี

1263  ตะกรุดเชือกถักหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ยุคต้น ปี 2521 ไม่จ�ากัดขนาด

1264  ปลัดขิกไม้พญางิ้วด�าหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ยุคต้น ปี 2550ไม่จ�ากัดขนาด

1265  ตะกรุดอลูมิเนียมหลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2557 ไม่จ�ากัดขนาด

1266  ตะกรุดไม้แหย่แย้หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2558 ไม่จ�ากัดขนาด
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พระหลวงพ่อสาคร วัดพร้าว - พระพุทธพระคณาจารย์ จ.พิจิตร  
โต๊ะที่ 37 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1267  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อสาคร รุ่นแรก วัดพร้าว ปี 2515 เนื้อเงิน

1268  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อสาคร รุ่นแรก วัดพร้าว ปี 2515 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

1269  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อสาคร รุ่นแรก วัดพร้าว ปี 2515 เนื้อทองแดงรมด�า

1270  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อสาคร รุ่นแรก วัดพร้าว ปี 2515 แบบไม่ติดปีก

1271  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์หลวงพ่อสาคร รุ่นสอง วัดพร้าว ปี 2521 เนื้อเงิน

1272  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์หลวงพ่อสาคร รุ่นสอง วัดพร้าว ปี 2521 เนื้อทองแดง

1273  เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์หลวงพ่อสาคร รุ่นสอง วัดพร้าว ปี 2521 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

1274  เหรียญทรงเต่าหลวงพ่อสาคร รุ่นสอง วัดพร้าว ปี 2521 เนื้อทองแดง

1275  เหรียญทรงเต่าหลวงพ่อสาคร รุ่นสอง วัดพร้าว ปี 2521 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

1276  เหรียญกลมกระดุมหลวงพ่อสาคร รุ่นแรก วัดพร้าว ปี 2527 เนื้อกะไหล่ทอง

1277  พระผงพระรูปเหมือนพิมพ์สามเหลี่ยม ผสมกระดูกหลวงพ่อสาคร วัดพร้าวปี 2510

1278  พระรูปเหมือนบรรจุกริ่งหลวงพ่อสาคร เสาร์ 5 รุ่นแรก วัดพร้าวปี 2536 เนื้อทองเหลือง

1279  พระรูปเหมือนบรรจุกริ่งหลวงพ่อสาคร เสาร์ 5 รุ่นแรก วัดพร้าวปี 2536 เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง

1280  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก ย้อนยุค (พิธีใหญ่) ปี 2549 เนื้อชนวนรมด�า 

1281  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อสาคร ย้อนยุค (พิธีใหญ่) วัดพร้าว ปี 2549 เนื้อทองแดงรมด�า

1282  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพยนต์ ที่ระลึกอายุครบ 50 ปี วัดหล่ายหนองหมี ปี 2536

1283  พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่อพยนต์ ครบรอบอายุ 72 ปี วัดหล่ายหนองหมี ปี 2555

1284  หุ่นพยนต์ รุ่นแรก หลวงพ่อพยนต์ วัดหล่ายหนองหมี ปี 2561 ทุกสี ทุกแบบ

1285  เหรียญหล่อหลวงพ่อพยนต์หลังสิงห์ ครบรอบ 77 ปี วัดหล่ายหนองหมี ปี 2563 ทุกเนื้อ

1286  หุ่นพยนต์ รุ่นเพชรพิชิตเสาร์ 5 มหามงคล หลวงพ่อพยนต์ วัดหล่ายหนองหมี ปี 2563 ทุกเนื้อ

1287  เหรียญหลวงพ่อไป๋ หลังหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง ปี 2514

1288  เหรียญหลวงพ่อครุฑ หลังหลวงพ่อเพชร รุ่นผูกพัทธสีมา วัดด่าน ปี 2514

1289  เหรียญหลวงพ่ออู๋ พิมพ์สี่เหลี่ยม วัดโพทะเล ปี 2517

1290  เหรียญหลวงพ่อขาว รุ่นผูกพัทธสีมา วัดหลวง ปี 2519

1291  เหรียญหลวงพ่อกริ่ง รุ่นฉลองศาลา วัดใหม่ศรีวิชัย ปี 2520

1292  เหรียญหลวงพ่อเหลือ หลังหลวงพ่อแพ วัดหงสาวาส ปี 2523

1293  พระรูปหล่อหลวงพ่อเกตุจุฬามณี รุ่นฝั่งลูกนิมิต วัดทับทิม ปี 2538

1294  เหรียญหลวงพ่อเกตุจุฬามณี รุ่นฝั่งลูกนิมิต วัดทับทิม ปี 2538

1295  พระสมเด็จหลวงพ่อเกตุจุฬามณี รุ่นฝั่งลูกนิมิต วัดทับทิม ปี 2538

1296  พระกริ่งหลวงพ่อขาว รุ่นพัดเงิน วัดหลวง ปี 2547

1297  เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดทะนง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ชั้นเอก ปี 2556

1298  เหรียญพระครูวิหารบวรกิจ รุ่นฉลองชาละวันวิหารแก้ว วัดขวาง ปี 2557

1299  พระรูปหล่อหลวงพ่อเกตุจุฬามณี รุ่นเงินหมุน วัดทับทิม ปี 2558

1300  เหรียญหลวงพ่อชลอ รุ่นแรก ฉลองพัดยศ ชั้นเอก วัดทับทิม ปี 2559

1301  เหรียญหลวงพ่อหวั่น หลวงพ่อนงค์ รุ่นอนุญาต วัดอินทร์พรหมใย ปี 2559
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พระหลวงพ่อหวั่น กุสลจิตโต วัดคลองคูณ จ.พิจิตร  
โต๊ะที่ 38 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1302  พระรูปหล่อโบราณรุ่นแรกทุกเนื้อ

1303  เหรียญรุ่นแรก ปี 2546

1304  เหรียญรุ่นสอง ปี 2554 ทุกเนื้อ

1305  เหรียญมหาลาภ ปี 2554 ทุกเนื้อ

1306  เหรียญมหาปราบ ปี 2556 ทุกเนื้อ

1307  เหรียญหมื่นยันต์ ปี 2556 ทุกเนื้อ

1308  เหรียญเจริญพร ปี 2557 ทุกเนื้อ

1309  เหรียญมหาอ�านาจ ปี 2558 ทุกเนื้อ

1310  เหรียญสร้างบารมี ปี 2558 ทุกเนื้อ

1311  เหรียญอ�าเภอตะพานหิน ปี 2558 ทุกเนื้อ

1312  เหรียญรวยส�าเร็จทันใจ ปี 2559 ทุกเนื้อ

1313  เหรียญเจ้าสัว 2559 ทุกเนื้อ

1314  เศียรพ่อแก่บูชาครู ปี 2560 ทุกเนื้อ

1315  ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นคลังสมบัติ 1 ปี 2560 ทุกเนื้อ

1316  พญาสุบรรณบุญฤทธิ์ เสาร์ห้า ปี 2560 ทุกเนื้อ

1317  พญาสุบรรณบุญฤทธิ์ ปี 2560 ทุกเนื้อ

1318  เหรียญมนต์พระกาฬ ปี 2560 ทุกเนื้อ

1319  เหรียญเจริญพร เต็มองค์ ปี 2560 ทุกเนื้อ

1320  เหรียญสมเด็จกฐิน 2561

1321  เหรียญสยบไพรี ปี 2561 ทุกเนื้อ

1322  เหรียญมนต์พระเวทย์ ปี 2561 ทุกเนื้อ

1323  เหรียญมังกรคู่ เซ็งลี้ฮ้อ ปี 2561 ทุกเนื้อ

1324  เหรียญชนะศึก ปี 2562 ทุกเนื้อ

1325  เหรียญเจ้าสัวมหาลาภ ปี 2562 ทุกเนื้อ

1326  เหรียญหล่อรุ่นมหาอิทธิฤทธิ์ ปี 2562 ทุกเนื้อ

1327  เศียรพ่อแก่บูชาครู ปี 2562 ทุกเนื้อ

1328  เหรียญกันภัย ปี 2562 ทุกเนื้อ

1329  เหรียญเสมาชนะศึก ปี 2563 ทุกเนื้อ

1330  ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นคลังสมบัติ 2 ปี 2563 ทุกเนื้อ

1331  เหรียญชนะมาร ปี 2563 ทุกเนื้อ

1332  เหรียญหล่อพุทธศิลป์ บันดาล รวย สุข ทุกทิศ ปี 2563 ทุกเนื้อทุกพิมพ์

1333  เหรียญรวยแสนล้าน ปี 2564 ทุกเนื้อ

1334  ตะกรุดยุคต้นทุกขนาด

1335  มีดหมอเหล็กน�้าพี้ ปี 2554,2555,2557 ทุกขนาด

1336  พระบูชารุ่นเหนือดวง ปี 2563
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พระหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 39 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)   

1337  เหรียญไขปลา รุ่นแรก ปี 2535

1338  เหรียญข้างกนก รุ่นแรก ปี 2535

1339  เหรียญล้อแม็ก รุ่นแรก ปี 2535

1340  พระรูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2535

1341  ล็อกเก็ต รุ่นแรก ปี 2535

1342  เหรียญเจริญพร รุ่นแรก เนื้อเงิน,เนื้อนวะ ไม่จ�ากัด ปี 2559

1343  เหรียญเจริญพร รุ่นแรก ไม่จ�ากัด ปี 2559

1344  เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อเงิน,เนื้อนวะ,เนื้ออัลปาก้า ปี 2560

1345  เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อทองแดง ไม่จ�ากัด ปี 2560

1346  เหรียญเสมา 8 รอบ ไม่จ�ากัด ปี 2560

1347  เหรียญพรหมวิหารอายุยืน ไม่จ�ากัด ปี 2561

1348  พระสมเด็จชานหมาก รุ่นแรก ปี 2561

1349  เหรียญมหาโภคทรัพย์ 99 ปี เนื้อเงิน,เนื้อนวะ ปี 2562

1350  เหรียญมหาโภคทรัพย์ 99 ปี ไม่จ�ากัด ปี 2562

1351  เหรียญหน้าอรหันต์ หน้าแก่ ไม่จ�ากัด ปี 2562

1352  เหรียญเจริญพรบน เนื้อเงิน ไม่จ�ากัด ปี 2563

1353  เหรียญเจริญพรบน เนื้อนวะ ไม่จ�ากัด ปี 2563

1354  เหรียญเจริญพรบน เนื้อชนวน ไม่จ�ากัด ปี 2563

1355  เหรียญเจริญพรบน ไม่จ�ากัด ปี 2563

1356  เหรียญเจริญพรล่าง เนื้อเงิน,เนื้อนวะ ไม่จ�ากัด ปี 2563

1357  เหรียญเจริญพรล่าง ไม่จ�ากัด ปี 2563

1358  เหรียญเสมาเสือคาบแก้วกองบุญ 99 (พิมพ์เสมา) เนื้อเงิน,เนื้อนวะ ปี 2563

1359  เหรียญเสมาเสือคาบแก้วกองบุญ 99 (พิมพ์เสมา)ไม่จ�ากัด ปี 2563

1360  เหรียญไตรมาส ไม่จ�ากัด ปี 2563

1361  เหรียญสร้างบารมี เนื้อเงิน ไม่จ�ากัด ปี 2564

1362  เหรียญสร้างบารมี น�าฤกษ์,เนื้อนวะ,เนื้อชนวน ปี 2564

1363  เหรียญสร้างบารมี ไม่จ�ากัด ปี 2564

1364  เหรียญเสมา 100 ปี พิมพ์ปะฉลุ ไม่จ�ากัด ปี 2564

1365  เหรียญเสมา 100 ปี เนื้อเงิน ไม่จ�ากัด ปี 2564

1366  เหรียญเสมา 100 ปี เนื้อนวะ ไม่จ�ากัด ปี 2564

1367  เหรียญเสมา 100 ปี ไม่จ�ากัด ปี 2564

1368  เหรียญฉลองสมณศักดิ์ รุ่นแรก ไม่จ�ากัด ปี 2564

1369  งาแกะ ไม่จ�ากัด

1370  ผ้ายันต์ รอยมือ รอยเท้า ปั๊มสด ไม่จ�ากัด

1371  มีดขนาด 1.5-3 นิ้ว ไม่จ�ากัด

1372  มีดขนาด 5 นิ้ว ไม่จ�ากัด

1373  มีดขนาด 7-9 นิ้ว ไม่จ�ากัด
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พระจังหวัดอุตรดิตถ์ - จังหวัดเลย - พระคณาจารย์ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 40 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1374  เหรียญมหาลาภโภคทรัพย์ หลวงพ่อขันตรี ญาณวโร ปี 2563 เนื้อเงิน จ.เลย

1375  เหรียญมหาลาภโภคทรัพย์ หลวงพ่อขันตรี ญาณวโร ปี 2563 เนื้อมหาชนวน จ.เลย

1376  เหรียญมหาลาภโภคทรัพย์ หลวงพ่อขันตรี ญาณวโร ปี 2563 เนื้อรมด�า จ.เลย

1377  เหรียญมหาลาภโภคทรัพย์ หลวงพ่อขันตรี ญาณวโร ปี 2563 เนื้อทองแดง จ.เลย

1378  เหรียญหลวงพ่อตุ้ย วัดห้วยอ้อย รุ่นแรก ปี 2534 จ.อุตรดิตถ์

1379  พระสมเด็จหลังลายเซ็นต์ หลวงพ่อแกง วัดน�้าปึง รุ่นแรก ปี 2536 จ.อุตรดิตถ์

1380  เหรียญเกลียวเชือก หลวงพ่อแกง วัดน�้าปึง รุ่นแรก ปี 2537 จ.อุตรดิตถ์

1381  เหรียญสร้างโบสถ์ หลวงพ่อแกง วัดน�้าปึง รุ่นแรก ปี 2540 จ.อุตรดิตถ์

1382  เหรียญหลวงปู่จ�าลอง วัดโพนดู่ รุ่นแรก ปี 2535 จ.อุตรดิตถ์

1383  พระผงหลวงปู่จ�าลอง วัดโพนดู่ รุ่นแรก ปี 2535 จ.อุตรดิตถ์

1384  เหรียญพญาปาด วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก ปี 2539 จ.อุตรดิตถ์

1385  พระนางพญา เนื้อดิน หลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม ปี 2502 หลังยันต์ตรี เนื้อสีแดง

1386  พระนางพญา เนื้อดิน หลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม ปี 2502 หลังเรียบ เนื้อสีแดง

1387  พระนางพญา เนื้อดิน หลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม ปี 2502 หลังยันต์ตรี เนื้อสีด�า

1388  พระนางพญา เนื้อดิน หลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม ปี 2502 หลังเรียบ เนื้อสีด�า

1389  พระนางพญา เนื้อดิน หลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม ปี 2502 พิมพ์เล็ก

1390  พระเนื้อดิน-ผง ก่อนปี 2500 หลวงปู่ทองด�า วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์

1391  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ปี 2537 หลวงปู่ทองด�า วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์

1392  พระกรุเมืองทุ่งยั้ง ชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ-พิมพ์จ.อุตรดิตถ์

1393  พระกรุเมืองพิชัย ชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์จ.อุตรดิตถ์

1394  พระนางพิชัย กรุวัดบึงสัมพันธ์ เนื้อดิน จ.อุตรดิตถ์

1395  พระนางหูบายสี วัดบึงสัมพันธ์ เนื้อดิน จ.อุตรดิตถ์

1396  พระวัดวังมะสะ เนื้อดิน

1397  พระเนื้อว่าน ไม่จ�ากัดพิมพ์

1398  พระวัดเจดีย์ราย จ.สุโขทัย

1399  พระหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว เนื้อดิน

1400  เหรียญยืน หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว

1401  พระปรกมะขาม หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม

1402  พระปรกมะขาม หลวงพ่อแล วัดพระทรง จ.เพชรบุรี

1403  เหรียญราหู หลวงพ่อช่วย วัดทองเหลือง ปี 2562 เนื้อเงิน

1404  เหรียญราหู หลวงพ่อช่วย วัดทองเหลือง ปี 2562 เนื้อนวะโลหะ

1405  เหรียญราหู หลวงพ่อช่วย วัดทองเหลือง ปี 2562 เนื้ออัลปาก้า

1406  เหรียญราหู หลวงพ่อช่วย วัดทองเหลือง ปี 2562 เนื้อทองทิพย์

1407  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นมีทองเหลือล้น หลวงพ่อช่วย วัดทองเหลือ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.อุตรดิตถ์

1408  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นมีทองเหลือล้น หลวงพ่อช่วย วัดทองเหลือ เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.อุตรดิตถ์
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา  
โต๊ะที่ 41 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)   

1409  เหรียญนางกวัก โภคทรัพย์ วัดใหม่พิเรนทร์ ปี 2514

1410  สมเด็จนางพญางิ้วด�า รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสถวัดใหม่บ้านดอน พิมพ์ใหญ่ ปี 2521

1411  สมเด็จนางพญางิ้วด�า รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสถวัดใหม่บ้านดอน พิมพ์เล็ก ปี 2521

1412  ผ้ารอยเท้า ขมิ้นสดข้างเดียว รุ่นสร้างอุโบสถ ปี 2532

1413  พระสมเด็จเกสร 108 วัดเจริญพรต ปี 2533

1414  เหรียญสมเด็จเข่าบ่วง รุ่นรับเสด็จ ปี 2536

1415  พระปิดตาฝั่งตะกรุด รุ่นรับเสด็จ ปี 2536

1416  พระกริ่งรุ่นอุปถัมภ์ วัดบ้านแปรง ปี 2536 เนื้อกะไหล่ทอง

1417  พระกริ่งรุ่นอุปถัมภ์ วัดบ้านแปรง ปี 2536 เนื้อทองแดงรมด�า

1418  พระผงกริ่งผสมยาเส้น รุ่นพิเศษ ปี 2536

1419  เหรียญกลม หลัง 12 นักษัตร เนื้อเงิน ปี 2536

1420  ตะกรุดแผ่นปั๊มพระรูปเหมือน รุ่นมหาบารมี ปี 2536

1421  เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว รุ่นมารุมค้าคูณอุดหนุน ปี 2536 กะไหล่ทอง

1422  พระปิดตาฝั่งตะกรุดเงิน รุ่นกูให้ลาภ ปี 2537

1423  พระปิดตาหัวจรวด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อเงิน ปี ปี 2537

1424  พระสมเด็จฝั่งตะกรุดทองค�า รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1425  พระนางพญาแร่บางไผ่ วัดนครอินทร์ ปี 2537

1426  พระผงสมเด็จหลวงพ่อคูณ ผสมไม้กาฝาก 9 อย่าง รุ่นเงิน คูณ เงิน ปี 2537

1427  พระปิดตาลอยองค์ บรรจุกริ่ง รุ่นคูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537

1428  พระปิดตามหาลาภ (4 ทิศ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1429  เหรียญรุ่นเพชรเพิ่มพูน คูณให้ลาภ เนื้อเงิน ปี 2537

1430  พระกริ่ง รุ่นคูณทอง เนื้อทองแดงรมด�า ปี 2537

1431  เหรียญรูปไข่ พิมพ์ครึ่งองค์ รุ่นคูณทอง ปี 2537 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1432  เหรียญเสมาหล่อพิมพ์สมเด็จหลังหลวงพ่อคูณ เนื้อทองเหลือง รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537

1433  พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1434  เหรียญกลมรุ่นกูรักมึงเสมอต้าเสมอปลาย เนื้อทองแดง ปี 2538

1435  เหรียญหลวงพ่อเกษร ออกวัดราไวย์ ภูเก็ต ปี 2538

1436  พระปิดตาสาริกา มหาลาภ เนื้อผง ปี 2539 พิมพ์กลาง

1437  พระสมเด็จแร่บางไผ่ วัดนครอินทร์ ปี 2539

1438  เหรียญสุรนารีเกมส์ ปี 2543

1439  ล็อกเก็ตหน้าหนุ่มรุ่นมจร.สร้างถวาย ปี 2553

1440  ลูกอมหลวงพ่อคูณ รุ่นบารมีปริสุทโธ ปี 2555

1441  พระปิดตาไม้แก่นคูณแกะ รุ่นกายเทพ ปี 2556

1442  นางกวักบูชา รุ่นคูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539

1443  พระผงวัดพันอ้น ไม่จ�ากัดพิมพ์ไม่จ�ากัดปี

1444  พระสังกัจจายน์บูชา ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดรุ่น ไม่จ�ากัดปี

1445  พระรูปเหมือนบูชา ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดรุ่น ไม่จ�ากัดปี
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พระหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม  
โต๊ะที่ 42 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1446  เหรียญเสมา รุ่น1 เนื้อเงิน หลวงพ่อแป๊ะ

1447  เหรียญเสมา รุ่น1 เนื้อนวะ หลวงพ่อแป๊ะ

1448  เหรียญเสมา รุ่น1 เนื้ออัลปาก้า ไร้ห่วง หลวงพ่อแป๊ะ

1449  เหรียญเสมา รุ่น1 เนื้อฝาบาตร กะไหล่ทอง หลวงพ่อแป๊ะ

1450  เหรียญเสมา รุ่น1 เนื้อทองแดง หลวงพ่อแป๊ะ

1451  เหรียญเสมา รุ่น1 ชุดกรรมการใหญ่ เนื้อ3 กษัตริย์ ขัดเงา

1452  เหรียญเสมา รุ่น1 ชุดกรรมการใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง ขัดเงา

1453  เหรียญเสมา รุ่น1 ชุดกรรมการใหญ่ เนื้อกะไหล่เงิน ขัดเงา

1454  เหรียญบารมี 5 รอบ รุ่น4 เนื้ออัลปาก้า ลงยาม่วง

1455  เหรียญบารมี 5 รอบ รุ่น4 เนื้อสัตตะโลหะ ฝังเพชร

1456  เหรียญบารมี 5 รอบ รุ่น4 เนื้อฝาบาตร ลงยาจีวร

1457  เหรียญบารมี 5 รอบ รุ่น4 เนื้อทองแดง ลงยา ไม่จ�ากัดสี

1458  เหรียญบารมี 5 รอบ รุ่น4 ชุดกรรมการใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง

1459  เหรียญบารมี 5 รอบ รุ่น4 ชุดกรรมการใหญ่ เนื้อกะไหล่นาค

1460  พระปรกเล็ก บารมี 5 รอบ เนื้อเหล็กน�้าพี้

1461  พระปรกเล็ก บารมี 5 รอบ เนื้อนวะ

1462  พระปรกเล็ก บารมี 5 รอบ เนื้อฝาบาตร

1463  พระปรกเล็ก บารมี 5 รอบ เนื้อทองแดง

1464  ท้าวเวสสุวรรณ พิมพ์ใหญ่ ปี 2525 ทองแดงรมด�า

1465  ตะกรุดโทนยันต์โสฬส รุ่นแรก

1466  เหรียญเสมา รุ่น8 แช่น�้ามนต์

1467  เหรียญเสมา รุ่น8 เนื้อฝาบาตร

1468  เหรียญเสมา รุ่น8 เนื้อทองแดง

1469  เหรียญเสมา รุ่น8 เนื้อทองระฆัง หน้ากากทอง

1470  เหรียญเสมา รุ่น8 ชุดกรรมการใหญ่ เนื้อ3 กษัตริย์ ขัดเงา

1471  เหรียญเสมา รุ่น8 ชุดกรรมการใหญ่ กะไหล่ทอง ขัดเงา

1472  เหรียญเสมา รุ่น8 ชุดกรรมการใหญ่ เกะไหล่เงิน ขัดเงา

1473  เหรียญเสมา รุ่น8 ชุดกรรมการเล็ก กะไหล่ทอง

1474  เหรียญเสมา รุ่น8 ชุดกรรมการเล็ก ทองแดงรมมันปู

1475  เหรียญเสมา รุ่น8 ชุดกรรมการเล็ก ทองแดงผิวไฟ

1476  พญากุมภี จ้าวทรัพย์

1477  พญาครุฑ จิกทรัพย์ เนื้อทองแดง

1478  พญาแพะ รวยทันใจ

1479  พระขุนแผนผงพรายกุมาร-ราหู เนื้อแดง

1480  เหรียญ 9 มงคล ปลดหนี้ เนื้อทองแดง
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พระกรุวัดราชบูรณะ - พระเนือ้ชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 43 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)   

1481  พระยอดขุนพล กรุวัดราชบูรณะ

1482  พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ

1483  พระศาสดา กรุวัดราชบูรณะ

1484  พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ

1485  พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ

1486  พระอู่ทองฐานส�าเภา กรุวัดราชบูรณะ

1487  พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ

1488  พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดราชบูรณะ

1489  พระลีลาก�าแพงนิ้ว กรุวัดราชบูรณะ

1490  พระขุนแผนบัวห้าจุด กรุวัดราชบูรณะ

1491  พระขุนแผนใบต�าแย กรุวัดราชบูรณะ

1492  พระซุ้มเสมาทิศ(ยอดอุนาโลม)กรุวัดราชบูรณะ

1493  พระซุ้มจิก กรุวัดราชบูรณะ

1494  พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ

1495  พระขุนแผนใบมะยม กรุวัดราชบูรณะ

1496  พระลีลาแจกันคู่ กรุวัดราชบูรณะ

1497  พระขุนแผน พิมพ์แหวกม่าน กรุวัดราชบูรณะ

1498  พระแผงตัด ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

1499  พระลีลาช่อดอกไม้ (พิมพ์ไม้โปร) กรุวัดราชบูรณะ

1500  พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ

1501  พระพิมพ์วัดราช ขนาดเล็ก ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

1502  พระพิมพ์วัดราช ขนาดใหญ่ ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

1503  พระปรกใบโพธิ์ พิมพ์จิ๋ว กรุวัดราชบูรณะ

1504  พระปรกใบโพธิพิมพ์ใหญ่ กรุวัดราชบูรณะ

1505  พระปรุหนังเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ

1506  พระพิมพ์ด้านหลังจารึกภาษาจีน กรุวัดราชบูรณะ

1507  พระอู่ทอง กรุบึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา

1508  พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด ไม่จ�ากัด จ.พระนครศรีอยุธยา

1509  พระขุนแผนใบพุทรา (เนื้อชิน) กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

1510  พระปรุหนัง พิมพ์บัวฟันปลา ไม่จ�ากัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

1511  พระนาคปรกพระงั่ว กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

1512  พระอู่ทองคางไม่มีเครา กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

1513  พระอู่ทอง กรุวัดมเหยงค์-วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา

1514  พระเนื้อชิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

1515  พระโคนสมอเนื้อชิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

1516  พระปรุหนังวัดประสาท-วัดประดู่ จ.พระนครศรีอยุธยา

1517  พระยอดธงไม่จ�ากัดเนื้อ จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา  
โต๊ะที่ 44 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1518  เหรียญพระธรรมจักรใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2535

1519  เหรียญสิงห์ป้อนเหยื่อ ปั๊มรุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2538

1520  เหรียญพระธรรมจักรล้อแม็กใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539

1521  พระกริ่งมารวิชัย เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2536

1522  พระสมเด็จมีเงินมีทอง ปี 2532

1523  พระสมเด็จปรกโพธิ์แซยิด 80 ปี 2535

1524  พระรูปเหมือนนะหน้าทอง เนื้อผง ปี 2535

1525  พระสิงห์ป้อนเหยื่อผสมแร่หลังยันต์ 80 ปี ตะกรุดทองค�าคู่ ปี 2535

1526  พระผงวิชิตมารหลังยันต์เกราะเพชร ปี 2528

1527  เหรียญย้อนยุค รุ่นแรก หลังยันต์นะหน้าทอง เนื้อเงินปี 2538

1528  พระรูปหล่อพระสังกัจจายน์ ปี 2536

1529  หล่อพระรูปเหมือนเลขใต้ฐาน รุ่นวิชิตมาร ปี 2540

1530  เหรียญแสตมป์ หลังยันต์เกราะเพชร ปี 2539

1531  เหรียญเจ้าสัวหล่อลาภผลพูนทวี เนื้อเงิน ปี 2536

1532  ล็อกเก็ตสิงห์ป้อนเหยื่อ หลังตะกรุดทองค�า ปี 2538

1533  พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อเงิน ปี 2540

1534  พระชินราชฐานผ้าทิพย์ บรรจุผงกะลาตาเดียว ตะกรุดเงิน เนื้อส�าริด ปี 2538

1535  พระรูปเหมือนอุดเม็ดกริ่ง รุ่น2 เนื้อทองเหลืองรมด�า ปี 2531

1536  หลวงพ่อวิชิตมาร 2หน้า เนื้อทองแดง ปี 2540

1537  พระปิดตาหลังยันต์ยุ่ง เนื้อเงิน ปี 2536

1538  เหรียญนั่งพานหลังยันต์เกราะเพชร เนื้อเงิน ปี 2537

1539  เหรียญพิมพ์หลวงพ่อกลั่นหลังยันต์พระพุทธะ เนื้อเงิน ปี 2539

1540  เหรียญที่ระลึกสร้างอาคารกาญจนาภิเษก ปี 2539

1541  พระรูปเหมือนปั๊มอุดผง รุ่นแรก เนื้อนวะ ปี 2536

1542  พญาหมูป่าคาดแก้ว เนื้อนวะ ปี 2538

1543  พระผงเจ้าสัวลาภผลพูนทวี ตะกรุดทองค�าคู่ ปี 2536

1544  พระสมเด็จหลังยันต์หนุมาน ตะกรุดทองค�าคู่ ปี 2535

1545  พระปิดตาจัมโบ้สุริยะปราคา ตะกรุดทองค�า 3 ดอก ปี 2538

1546  พระผงใบโพธิ์ตะกรุดทองค�า รุ่นมั่งมีศรีสุข ปี 2535
1547  พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2540

1548  พระผง พิมพ์พระพุทธประทับสัตว์หลังยันต์ ปี 2523

1549  พระราหูหล่อสองหน้า เนื้อทองผสม ปี 2538

1550  เหรียญเสมาหลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2528

1551  พระปิดตาหลังแบบ ตะกรุดทองค�า ปี 2539

1552  พระปิดตาหลังยันต์หนุมาน ตะกรุดทองค�าคู่ ปี 2535
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พระหลวงปู่ข�า วัดสหกรณ์โฆสิตาราม - พ่อพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร  
โต๊ะที่ 45 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1553  พระรูปหล่อหลวงพ่อเสือ บรรจุกริ่ง รุ่น2 วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2511

1554  เหรียญหลวงพ่อเสือ รุ่นยกช่อฟ้า วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2511

1555  เหรียญหลวงปู่ข�า รุ่นแรก (บัวคู่) วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2514

1556  พระสมเด็จพระแก้วมรกต พิมพ์สามฤดู วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2515 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1557  เหรียญหลวงปู่ข�า รุ่นเบ้าแตก วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2516

1558  เหรียญหลวงปู่ข�า รุ่นพลุแตก วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2518

1559  เหรียญหลวงปู่ข�า รุ่นจิกโก๋ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2520

1560  เหรียญหลวงปู่ข�า รุ่นเมตตา วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2522

1561  เหรียญหลวงปู่ข�า รุ่นขี่ไก่ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2524 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1562  พระสมเด็จสิวลีหลวงปู่ข�า วัดสหกรณ์โฆสิตาราม รุ่นแรก ปี 2533

1563  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ข�า วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2534

1564  เหรียญเสมาสองหน้า หลวงปู่ข�า วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2534 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1565  เหรียญหันข้างยันต์เฑาะว์ หลวงปู่ข�า วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2537

1566  เหรียญพระธรรมขันธ์ หลวงปู่ข�า วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2537 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1567  เหรียญหลวงปู่ข�า รุ่นดอกจิก วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2538 ไม่จ�ากัดเนื้อจ�ากัดพิมพ์

1568  เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว หลวงปู่ข�า วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2539 ไม่จ�ากัดเนื้อ

1569  เหรียญพ่อพันท้ายนรสิงห์ รุ่นแรก (นิยม) ศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2519

1570  เหรียญพ่อพันท้ายนรสิงห์ บล็อคแขนขาด ศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2519

1571  เหรียญพ่อพันท้ายนรสิงห์ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2523

1572  เหรียญพ่อพันท้ายนรสิงห์ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2544

1573  เหรียญพ่อพันท้ายนรสิงห์ รุ่นฉลองมณฑป ศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2553

1574  เหรียญพ่อพันท้ายนรสิงห์ รุ่นรวยเพิ่มพูน ศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2555

1575  เหรียญพ่อพันท้ายนรสิงห์ รุ่นบารมี 59 ศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2559

1576  พระรูปหล่อพ่อพันท้ายนรสิงห์ รุ่นร�าลึก 300 ปี ศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2548

1577  พระรูปหล่อพ่อพันท้ายนรสิงห์ รุ่นรวยเพิ่มพูน ศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2555

1578  เหรียญพระเจ้าเสือหลังพ่อพันท้ายนรสิงห์ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2561

1579  เหรียญพ่อพันท้ายนรสิงห์ รุ่นหนึ่ง วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2533

1580  เหรียญแซยิดหลวงตาชลอ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2556

1581  พระสมเด็จองค์ปฐม รุ่นแรก วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2535

1582  พระสมเด็จองค์ปฐม รุ่น2 วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2535

1583  พระรูปหล่อหลวงพ่อปาน รุ่นทองก้นเบ้า วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ปี 2535

1584  พระรูปหล่อหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดโคกขาม ปี 2500

1585  เหรียญเจ้าคุณผล วัดโคกขาม ปี 2514

1586  เหรียญพ่อพันท้ายนรสิงห์ ที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า ร.ร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา ปี 2562

1587  เหรียญหลวงปู่ข�า รุ่น100 ปี ชาตกาล วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2564



64 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดพิจิตร

พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ และพระคณาจารย์  
โต๊ะที่ 47 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (38 รายการ)   

1588  พระกริ่งญาณรังสี 79 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2535 เนื้อทองเหลือง

1589  พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี พิมพ์อุ้มบาตร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2536 เนื้อทองเหลือง

1590  พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี พิมพ์อุ้มบาตร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2536 พิมพ์หล่อโบราณ เนื้อทองเหลือง

1591  พระกริ่งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2536 เนื้อทองเหลือง

1592  พระกริ่งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2536 พิมพ์หล่อโบราณ เนื้อทองเหลือง

1593  พระกริ่งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2536 เนื้อทองเหลือง

1594  พระกริ่งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2536 พิมพ์หล่อโบราณ เนื้อทองเหลือง

1595  พระกริ่งชินบัญชร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ เนื้อนวะโลหะ ก้นอุดผงพรายกุมาร-ก้นทองแดง

1596  พระกริ่งชินบัญชร รุ่น100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2563 เนื้อนวก้นอุดผงฯ-ก้นนว-ทองแดง

1597  พระสังกัจจายน์ทรงเต่า รุ่น80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2536 เนื้อทองแดง

1598  พระปิดตาหลังยันต์สุกิตติมา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2523 เนื้อผงใบลาน-ผงเกสร

1599  พระปิดตา พิมพ์จัมโบ้ 2 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2523

1600  พระกริ่งอรหังพิมพ์หน้าใหญ่ รุ่น100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2556เนื้อทองเหลือง

1601  พระพุทธชินราช รุ่น87 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2543 เนื้อทองเหลือง

1602  พระกริ่ง อิ สะ วะ สุ รุ่น100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

1603  พระหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีด สะดุ้งกลับ รุ่น7 รอบ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2540 เนื้อทองเหลือง

1604  พระหลวงปู่นิ้วกระดก รุ่น100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

1605  พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

1606  พระผงขุนแผน สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2540-2556

1607  พระขุนแผน รุ่น100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2556 พิมพ์กรรมการฝั่งตะกรุดเงิน

1608  พระชัยยอดธง พระไพรีพินาศ รุ่น7 รอบ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2540 เนื้อนวะโลหะ

1609  พระกริ่งชินสีห์ 47  สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2547 เนื้อทองเหลือง

1610  พระกริ่งบารมี 90 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2546 เนื้อทองเหลือ

1611  พระกริ่งอรหัง พิมพ์หน้าเล็ก รุ่น100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

1612  เหรียญเสมาเสือคาบดาบ รุ่น100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ ไม่จ�ากัดเนื้อ

1613  เหรียญเสมาเสือคาบดาบ รุ่น100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อนว-ชนวน

1614  เหรียญเสมาเสือคาบดาบ รุ่น100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนือ้ลงยาธงชาติ-ทองแดง

1615  เหรียญเบตงเจดีย์พุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาวาส ปี 2539

1616  พระปรกใบมะขาม หลวงปู่ดุลย์วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดสร้าง ปี 2520 เนื้อทองแดง

1617  พระปรกใบมะขาม หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ปี 2521 เนื้อทองแดง

1618  เหรียญ รุ่น1 อายุ 86 พรรษา หลวงพ่อกินรี วัดกันตะศิลาวาส จ.นครพนม ปี 2519 เนื้อนว-ทองแดง

1619  เหรียญพุทโธ หลวงปู่สิม วัดถ�้าผาปล่อง จ.เชียงใหม่ ปี 2517 เนื้อนว-ทองแดง

1620  เหรียญกนกข้าง หลวงปู่สิม วัดถ�้าผาปล่อง จ.เชียงใหม่ ปี 2519 เนื้อนว-ทองแดง

1621  เหรียญหล่อสี่เหลี่ยมเล็ก หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ล�าปาง ปี 2534 เนื้อนวโลหะ-ทองแดง

1622  เหรียญหล่อพระรูปเหมือน รุ่น81 พรรษา หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ล�าปาง ปี 2534 เนื้อนวโลหะ-ทองแดง

1623  เหรียญหล่อพระรูปเหมือน หลวงปู่สิม วัดถ�้าผาปล่อง จ.เชียงใหม่ ปี 2519 เนื้อนวโลหะ-ทองแดง

1624  พระกริ่งบารมี 72 พรรษา หลวงพ่อเดช จ.นครสวรรค์ ปี 2555 เนื้อนวโลหะ

1625  พระกริ่งก้นลายเซ็นต์รุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี เนื้อทองเหลือง
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พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 47 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1626  พระสมเด็จพิมพ์จิ๋ว หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2530

1627  เศียรพ่อแก่ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2530

1628  พระสิวลี หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2530

1629  พระขุนแผน หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2538

1630  พระขุนแผน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2543

1631  พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2546

1632  พระขุนแผน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2546

1633  พระขุนแผน คู่บารมี หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2547

1634  พระขุนแผน พรายเดียว หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2548

1635  นางกวัก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2548

1636  เหรียญพระพิฆเนศ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2548

1637  พระยอดขุนพลบ้านค่าย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อโลหะ ปี 2552

1638  ชูชก หลวงพ่อสาคร วัดชุมแสง เนื้อทองแดง ปี 2553

1639  พระขุนแผนพรายทอง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2554

1640  กุมารจินดามณี พิมพ์นั่ง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2554

1641  กุมารจินดามณี พิมพ์ยืน หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2556

1642  เหรียญสร้างบารมี หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงินลงยา ปี 2536

1643  พระปิดตา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ คูณเงิน คูณทอง เนื้อผง ปี 2536

1644  เหรียญเต่า หลวงพ่อคูณ วัดโคนอน เนื้ออัลปาก้า ปี 2536

1645  พระปิดตา รุ่นพรปีใหม่ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2537

1646  เหรียญสมเด็จพระองค์ รุ่นสบายใจ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2538

1647  เหรียญเต่าสิวลี หลวงปู่หลิว วัดห้วยผักชี ปี 2537

1648  เหรียญเต่ารุ่นสบายใจ หลวงปู่หลิว วัดไทรทองพัฒนา เนื้อทองแดง,สามกษัตริย์ ปี 2539

1649  พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2548

1650  พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อตะกั่วหน้ากากเงิน ปี 2548

1651  พระนางพญา รุ่นฝั่งลูกนิมิตร วัดโฆสิตาราม เนื้อผงน�้ามัน ปี 2521

1652  พระนางกวักพิมพ์ใหญ่ รุ่นฝังลูกนิมิตร วัดโฆสิตาราม เนื้อผงน�้ามัน ปี 2521

1653  หน้ากากพระพรหม รุ่น2 หลวงพ่อช�านาญ วัดบางกุฎีทอง เนื้อทองแดง ปี 2545

1654  หน้ากากพระพรหม รุ่น10 หลวงพ่อช�านาญ วัดบางกุฎีทอง เนื้อตะกั่ว ปี 2553

1655  ล็อกเก็ต ชินราช รุ่นญสส. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ ปี 2543

1656  เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นญสส. เนื้ออัลปาก้า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ ปี 2543

1657  เหรียญศรฤทธิ์ รวย รวย หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2557

1658  พระผงเจ้าสัว พิมพ์ใหญ่ วัดกลางบางแก้ว รุ่น2 เนื้อผง ปี 2535

1659  เหรียญราหูอมจันทร์ รุ่นมหาเทพสิทธิโชค วัดท่าทอง เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2562

1660  เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นทรัพย์ไพศาล วัดดอนกระต่ายทอง ปี 2550
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พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2  
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1661  เหรียญกลมหนุมาน หลังยันต์ห้า หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2548

1662  เหรียญโภคทรัพย์ ขี่เต่า หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อฝาบาตร ปี 2552

1663  ชูชกโภคทรัพย์มหาเศรษฐี หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2547

1664  เหรียญหนุมานปราบไตรจักร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2555

1665  พระผงพระรูปเหมือน หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 56 เนื้อผง ปี 2556

1666  พระนางพญา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อผง ปี 2517

1667  พระกริ่งพิทักษ์ ชายแดน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผง ปี 2535

1668  พระปิดตาพิทักษ์ ชายแดน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผง ปี 2535

1669  พระปิดตา รุ่นพลังจิต หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผง ปี 2537

1670  พระปิดตา รุ่นคูณบารมี 9 ยอด หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผง ปี 2537

1671  เหรียญเจ้าแม่กวนอิม รุ่นเจริญรุ่งเรือง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2539

1672  พระนางพญาเสน่ห์จันท รุ่นชนะศึกชายแดน หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ปี 2528

1673  พระนางพญาพิมพ์เล็ก หลวงปู่สี วัดเขาถ�้าบุญนาค เนื้อผง ปี 2517

1674  พระขุนแผนพรายพันล้าน หลวงพ่อช�านาญ วัดกู้ เนื้อผง ปี 2558

1675  เหรียญเซียนแปะโรงสี รุ่นเจ้าสัว วัดศาลเจ้า ปี 2563

1676  เหรียญ รวย รวย เฮง เฮง หลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองทิพย์ ปี 2560

1677  พระปิดตา พิมพ์ปลดหนี้ หลวงปู่โต๊ะ วัดถ�้าสิงโตทอง เนื้อผง ปี 2522-2535

1678  เหรียญ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อทองแดง ปี 2511

1679  พระผงมงคลลาภ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผง ปี 2527

1680  เหรียญนาคปรก จตุคามรามเทพ รุ่นเหนือฟ้า-เหนือดิน วัดพุทไธศวรรย์ ปี 2548

1681  เหรียญแสตมป์ จตุคามรามเทพ รุ่นปีมหามงคล วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2550

1682  เหรียญแสตมป์ จตุคามรามเทพ รุ่นปีมหามงคล วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อทองแดง ปี 2550

1683  เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นรวยค�้าฟ้า ศาลหลักเมืองนคร ปี 2550

1684  เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นพลังแผ่นดิน (สรงน�้า 50) วัดพระมหาธาตุ ปี 2550

1685  เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นเงินทองเพิ่มพูน วัดพระมหาธาตุ ปี 2550

1686  เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นเสริมทรัพย์เสริมบารมี วัดพระมหาธาตุ ปี 2550

1687  เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นเพชรสมุย วัดศิลางู เนื้อทองแดง ปี 2550

1688  พระปิดตาเงินล้าน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผง ปี 2540

1689  แพรหล่อมหาลาภ รุ่นแรก หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ ปี 2555

1690  พระขุนแผนพิมพ์จิ๋ว หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2556

1691  กุมารทอง หลวงปู่แย้ม วัดช่องกลิ้งช่องกรด ปี 2556

1692  เหรียญเต่า รุ่นเพื่อมาตุภูมิ หลวงปู่หลิว วัดหนองอ้อ เนื้อทองแดง ปี 2541

1693  พระผงท้าวเวสสุวรรณ รุ่นมีทองเหลือล้น วัดทองเหลือ เนื้อผง ปี 2563

1694  พระสมเด็จ หลวงปู่โต๊ะ วัดถ�้าสิงโตทอง เนื้อผง ปี 2522-2535

1695  พระขุนแผน ชินบัญชร หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อผง ปี 2560
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พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3  
โต๊ะที่ 49 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1696  พระผงนั่งหมูป่าครบรอบอายุ 70 ปี หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2534

1697  พระผงสดุ้งกลับ สร้างโรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2535

1698  พระปิดตาปลดหนี้ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2535

1699  พระปิดตามหาลาภมหาเศรษฐี หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2535

1700  พระสมเด็จปรกโพธิ์ เสาร์ 5 หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี2536

1701  พระผงนั่งเสือเมตตาบารมี หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2536

1702  พระรูปเหมือนใบโพธิ์ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2537

1703  พระนั่งเสือใบโพธิ์ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2538

1704  พระผงนั่งเสือลายเสือไตรมาส หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2540

1705  พระสมเด็จไตรมาส หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2540

1706  พระผงนั่งเต่านาคปรก หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2540

1707  พระสมเด็จ 7 ชั้น สัจจะราชสีห์ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2541

1708  พระผงพระรูปเหมือนซุ้มระฆัง หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2543

1709  พระผงของขวัญ ดี เฮง รวย หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2543

1710  พระสมเด็จโสฬส หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2536

1711  พระสมเด็จบูชาครู 44 ปี 2544

1712  พระผงพระรูปเหมือนหลังพระพรหม ปี 2541

1713  พระสมเด็จ รุ่นฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

1714  พระสมเด็จ รุ่นฐานสิงห์  ลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

1715  พระสมเด็จ รุ่นปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

1716  พระผง จันทร์ลอย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

1717  พระขุนแผน รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2522

1718  พระสมเด็จ รุ่นมหาอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

1719  พระสมเด็จ รุ่นคะแนนปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

1720  พระพุทธชินราช หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

1721  พระสมเด็จหล่อโบราณ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อเงิน ปี 2535

1722  พระปิดตา ยันต์ยุ่ง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2532

1723  พระสมเด็จ รุ่นฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

1724  พระสมเด็จ รุ่นปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

1725  พระสมเด็จ รุ่นฐานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

1726  เหรียญไตรมาส M 16 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2513

1727  พระสมเด็จ รุ่นหลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

1728  พระสมเด็จ รุ่นแพ 4 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

1729  พระสมเด็จ รุ่นแพ 5 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

1730  พระนางพญา รุ่นแพบารมี 94 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539
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พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 4  
โต๊ะที่ 50 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1731  พระกริ่งเทิดพระเกียรติ ร.5 มหาราช หลวงพ่อเกษม วัดหัวล�าโพง ปี 2537

1732  พระปิดตา ฟ้าลั่น หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2517

1733  พระชัย ญ ส ส หลวงพ่อเกษม เขมโก เนื้อเงิน ปี 2533

1734  พระปิดตา สารพัดดี แช่น�้ามนต์ หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นพุทธคุณ ปี 2538

1735  พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ สวัสดี หลวงพ่อเกษม เขมโก พิมพ์ใหญ่ ปี 2527

1736  พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ สวัสดี หลวงพ่อเกษม เขมโก พิมพ์เล็ก ปี 2527

1737  เบี้ยแก้ รุ่นสุริยุปราคา หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2538

1738  พระปิดตา แช่น�้ามนต์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2538

1739  พระยอดธง หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นทองบารมี 71 ปี 2563

1740  พระปิดตาสังกัจจายน์ หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2562

1741  พระรูปหล่อ หลวงพ่อครู รุ่นเพิ่มบารมี ปี 2539

1742  พระกริ่งงิ้วด�า หลวงพ่อคูณ รุ่นพิเศษ เสาร์ห้า เนื้อนวะโลหะ ปี 2536

1743  พระรูปหล่อ หลวงพ่อคูณ รุ่นอิทธิบารมี เนื้อนวะโลหะ ปี 2537

1744  เหรียญ หลวงพ่อคูณ รุ่นเสาร์ห้าคูณทวี เหลือกินเหลือใช้ เนื้อนวะโลหะ ปี 2536

1745  พระขรรค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อนวะโลหะ (ฝั่งตะกรุดทองค�า) ปี 2537

1746  พระกริ่งพุทธชินราช ญสส.83 ทรงเมตตาอธิษฐานจิต ปี 2543

1747  พระขุนแผน เศรษฐีบุญฤทธิ์ หลวงพ่อจอน ปี 2563

1748  พระขุนแผน พรายพันล้าน วัดกู้ ปี 2558

1749  พระขุนแผน พรายแม่พุ่มพวง รุ่นแรก วัดทับกระดาน ปี 2558 

1750  เหรียญพระพรหม รุ่นแรก เลื่อนสมณศักดิ์ วัดประดู่อารามหลวง ปี 2559

1751  ราหูอมสุริยะ รุ่นสุริยุปราคา หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2538

1752  เหรียญเมตตา พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2555

1753  เหรียญพระนาคปรก 7 รอบ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2555

1754  ราหูอมสุริยา ครูบาบุญเลิศ ปี 2555

1755  เหรียญลาภผล พูนทวี ซินนี่ฮวดไช้ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2538

1756  พระรูปหล่อ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง ปี 2539

1757  พระปิดตา หลวงพ่อคูณ รุ่นพลังจิต วัดบ้านไร่ ปี 2537

1758  พระสมเด็จสายรุ้ง หลวงพ่อคูณ รุ่นปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ปี 2536

1759  พระพิมพ์ปิดตาบางแซะ รุ่นแรก พ่อท่านแดง ปี 2550

1760  เหรียญ พ่อท่านเอื้อม รุ่นอธิษฐานจิตปลุกเสก วัดบางเนียน พิมพ์ปู่ทวด ปี 2555

1761  เหรียญ พ่อท่านเอื้อม รุ่นอธิษฐานจิตปลุกเสก วัดบางเนียน ปี 2555

1762  พระกริ่งอรหัง 100 ปี รุ่นแรก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556

1763  พระกริ่ง เจริญพร 80 รุ่นโภคทรัพย์ไพศาลี วัดบวรนิเวศวิหาร ปี2536

1764  พระรูปหล่อ หลวงพ่อหมุน วัดบ้านจาน ปี 2556

1765  เหรียญเจ้าสัว รุ่นสร้างเขื่อน วัดกลางบางแก้ว ปี 2559
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พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 5  
โต๊ะที่ 51 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1766  พระผง หลวงพ่อช�านาญ วัดบางกุฎีทอง พิมพ์ขี่ไก่ จ.ปทุมธานี ปี 2551

1767  พระผง หลวงพ่อช�านาญ วัดบางกุฎีทอง พิมพ์ชินราช จ.ปทุมธานี ปี 2552

1768  พระผง หลวงพ่อช�านาญ วัดบางกุฎีทอง พิมพ์วัดพลับ จ.ปทุมธานี ปี 2553

1769  พระผง หลวงพ่อช�านาญ วัดบางกุฎีทอง พิมพ์กลีบบัว จ.ปทุมธานี ปี 2553

1770  พระผง หลวงพ่อช�านาญ วัดบางกุฎีทอง พิมพ์ฐานบัว จ.ปทุมธานี ปี 2555

1771  พระผง หลวงพ่อช�านาญ วัดบางกุฎีทอง พิมพ์สังกัจจายน์ จ.ปทุมธานี ปี 2556

1772  พระผง หลวงพ่อช�านาญ วัดบางกุฎีทอง พิมพ์บาตรสิวลี จ.ปทุมธานี ปี 2556

1773  พระผง หลวงพ่อช�านาญ วัดบางกุฎีทอง พิมพ์ปิดตา จ.ปทุมธานี ปี 2553

1774  พระสมเด็จ หลวงพ่อช�านาญ วัดบางกุฎีทอง พิมพ์รัศมี จ.ปทุมธานี ปี 2554

1775  พระสมเด็จ หลวงพ่อช�านาญ วัดบางกุฎีทอง พิมพ์สองหน้า จ.ปทุมธานี ปี 2555

1776  พระสมเด็จ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นทองค�าพันชั่ง กรุงเทพฯ ปี 2536

1777  พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น108 ปี กรุงเทพฯ ปี 2538

1778  พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเกศมงคล กรุงเทพฯ ปี 2524

1779  พระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นประทานพร จ.สิงห์บุรี ปี 2531

1780  พระปิดตา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์จัมโบ้ จ.สิงห์บุรี ปี 2531

1781  พระรอด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อพลอยทับทิม จ.สิงห์บุรี ปี 2531

1782  พระปิดตา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ จ.นครราชสีมา ปี 2517

1783  พระขุนแผน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตามหานิยม 91 ใหญ่ จ.นครราชสีมา ปี 2557

1784  พระขุนแผน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตามหานิยม 91 เล็ก จ.นครราชสีมา ปี 2557

1785  พระผง โครงการหลวง วัดพระแก้ว พิมพ์จิตรดา กรุงเทพฯ ปี 2539

1786  พระผงสุพรรณ วัดประสพสุข รุ่น1 จ.สุพรรณบุรี ปี 2550

1787  พระขุนแผน หลวงพ่อจอน วัดบุญฤทธิ์ รุ่นเศรษฐีบุญฤทธิ์ จ.นครราชสีมา ปี 2563

1788  พญาครุฑ หลวงพ่อนน วัดเขาพรานธูป รุ่นสามกษัตริย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559

1789  พระปิดตา หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นมหาลาภ จ.นครปฐม ปี 2550

1790  พระปิดตา หลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นหลังยันต์ จ.นครปฐม ปี 2559

1791  พระปิดตา หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นหลังยันต์เฑาะ จ.สมุทรสาคร ปี 2550

1792  พระปิดตา หลวงปู่จันทร์ดี วัดป่าหินเกิ้ง รุ่น1 จ.ขอนแก่น ปี 2539

1793  ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อช่วย วัดทองเหลือ รุ่นมีทองเหลือล้น จ.อุตรดิตถ์ ปี 2563

1794  พระสมเด็จ หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ พิมพ์แซยิด จ.นนทบุรี ปี 2543

1795  พระสมเด็จ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง รุ่นขี่เสือ จ.นนทบุรี ปี 2484

1796  พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน วัดสะพานสูง รุ่น100 ปี จ.นนทบุรี ปี 2539

1797  พระปิดตา หลวงพ่อเกษม วัดพลับพลา รุ่นสร้างอุโบสถ จ.นนทบุรี ปี 2517

1798  พระปิดตา หลวงตาเปรื่อง วัดบางจาก พิมพ์ใหญ่ จ.นนทบุรี ปี 2551

1799  ตะกรุด หลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง พิสมร จ.นนทบุรี ปี 2518

1800  เม็ดประค�า หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงจุ่มรัก จ.นนทบุรี ปี 2495
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1801  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเทพประทานพร เนื้ออัลปาก้า ลงยา ฟ้า/ส้ม หลวงพ่อสุชาติ ปี 2563 วัดศิลาดอกไม้

1802  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเทพประทานพร เนื้ออัลปาก้า ลงยา น�้าเงิน/ส้ม หลวงพ่อสุชาติ ปี 2563 วัดศิลาดอกไม้

1803  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเทพประทานพร เนื้ออัลปาก้า หน้ากากทองทิพย์ หลวงพ่อสุชาติ ปี 2563 วัดศิลาดอกไม้

1804  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเทพประทานพร ไม่ตัดปีก โค๊ต 9 รอบ หลวงพ่อสุชาติ ปี 2563 วัดศิลาดอกไม้

1805  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเทพประทานพร เนื้อทองทิพย์ลงยา หลวงพ่อสุชาติ ปี 2563 วัดศิลาดอกไม้

1806  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเทพประทานพร เนื้อทองแดงลงยา หลวงพ่อสุชาติ ปี 2563 วัดศิลาดอกไม้

1807  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเทพประทานพร เนื้อทองแดงไม่ตัดปีก โค๊ต 9 รอบ หลวงพ่อสุชาติ ปี 2563 วัดศิลาดอกไม้

1808  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเทพประทานพร เนื้อสัตตะหน้ากากอัลปาก้า หลวงพ่อสุชาติ ปี 2563 วัดศิลาดอกไม้

1809  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นมหาเวทย์ ปี 2565 วัดใหม่ค�าวัน

1810  พระขุนแผนพรายเจ้าสัวแสนยันต์ ตะกรุดเงิน ปี 2564 วัดศรีชมภู

1811  พระขุนแผนพรายเจ้าสัวแสนยันต์ ตะกรุดทองเหลือง ปี 2564 วัดศรีชมภู

1812  พระขุนแผนพรายเจ้าสัวแสนยันต์ ตะกรุดทองแดง ปี 2564 

1813  ล็อกเก็ตรุ่นแรก อ.อินทร์ปัน ฉากทองแดง ปี 2563 วัดป่าชัยนิมิตร

1814  ล็อกเก็ตรุ่นแรก อ.อินทร์ปัน ฝังตะกรุดเกศา ปี 2563 วัดป่าชัยนิมิตร

1815  ราหูอมจันทร์ ตะกั่วเจ้าน�้าเงิน อ.อินทร์ปัน ปี 2564 วัดป่าชัยนิมิตร

1816  ตะกรุดปลอกลูกปืน เสือหัวขาด อ.อินทร์ปัน ปี 2564 วัดป่าชัยนิมิตร

1817  ปลัดขิก เสือหัวขาด อ.อินทร์ปัน ปี 2564 วัดป่าชัยนิมิตร

1818  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเศรษฐีแสนล้าน ปี 2565 วัดบ้านไร่

1819  พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อจักษ์ เนื้อนวะ ปี 2562 วัดชุ้ง

1820  เหรียญพัดยศหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นที่ระลึกตั้งสมณศักดิ์ พระราชมงคลวัชราจารย์ ปี 2564 วัดห้วยด้วน

1821  พญาเต่าเรือน รุ่นเฮงพันล้าน หลวงปู่เฮง ปี 2562 วัดบ้านเหล่าสามัคคี

1822  เหรียญหลวงปู่แสน รุ่นแสนดวงดี ปี 2561 วัดบ้านหนองจิก

1823  เหรียญหลวงพ่อหวั่น รุ่นพญาปราบ ปี 2561 วัดคลองคูณ

1824  เหรียญเจ้าพ่อเสือ เสือคาบดาบ ปี 2562 วัดกระทุ่มเสือปลา

1825  เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นพัฒน์เงินมา ปี 2564 วัดกระทุ่มเสือปลา

1826  เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นเจ้าสัวชนะจน ปี 2563 วัดห้วยด้วน

1827  เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ กฐินมหาเศรษฐีสร้างอุโบสถวัดหางน�้า ปี 2563 วัดห้วยด้วน

1828  เหรียญเม็ดแตงท้าวเวสสุวรรณ บันดาลทรัพย์ (หลวงพ่อปัญญา) ปี 2558 วัดกกกร้าว

1829  เหรียญหลวงพ่อรวย ไตรมาส 63 รุ่นเจริญพร เนื้อทองเหลือง ปี 2563 วัดตะโก

1830  เหรียญหลวงพ่อรวย ไตรมาส 63 รุ่นเจริญพร เนื้อทองแดง ปี 2563 วัดตะโก

1831  เหรียญเสมามุทิตาจิต รุ่น6 รอบ 72 ปี หลวงพ่อทอง ปี 2564 วัดบ้านไร่

1832  เหรียญหลวงปู่ทวด-ไอ้ไข่ รุ่นเจริญก้าวหน้า มหาเศรษฐี ปลุกเสก 3 วาระ ปี 2563

1833  ล็อกเก็ตฉากทองแดง ไอ้ส้มฉุน รุ่นพารวย 64 ปี 2563 วัดทรงเสวย

1834  ไม้ 8 เหลี่ยมไอ้ส้มฉุน รุ่น168 ปี 2563 วัดทรงเสวย

1835  หลวงพ่อทันใจ รุ่น1 ปลาหมอคู่หนุนดวง ปี 2563 วัดนิคมสามัคคีธรรม
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1836  เหรียญหล่อ ร.ศ.240 พระอาจารย์อินทร์ปัน วัดป่าชัยนิมิต ปี 2564

1837  พระรูปหล่อสมเด็จปู่สมิงพรายพระอาจารย์อินทร์ปัน วัดป่าชัยนิมิตร ปี 2564 ทองเหลือง

1838  พระรูปหล่อสมเด็จปู่สมิงพรายพระอาจารย์อินทร์ปัน วัดป่าชัยนิมิตร ปี 2564 ทองแดง

1839  พระผงยันต์ดวงเศรษฐีเจ้าสัว พระอาจารย์อินทร์ปัน วัดป่าชัยนิมิต ปี 2562 ตะกรุดเงิน

1840  พระผงยันต์ดวงเศรษฐีเจ้าสัว พระอาจารย์อินทร์ปัน วัดป่าชัยนิมิต ปี 2562 ตะกรุดทองแดง

1841  พระสมเด็จทรงครุฑหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง เนื้อผงธูป ปี 2533

1842  พระสมเด็จหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง เนื้อผงธูป ปี 2533 ทรงไก่

1843  พระสมเด็จรุ่นพิเศษ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2512

1844  พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2532

1845  พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2536

1846  พระสมเด็จฐานสิงห์ 3 ชั้น หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2532

1847  เหรียญหล่อพุทธเจ้าประทับาราชสีห์ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2536

1848  เหรียญพิมพ์รัศมี หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2539

1849  เหรียญหลวงพ่อเชิญ รุ่นปัญญาบารมี วัดโคกทอง ปี 2537

1850  เหรียญหลวงพ่อเชิญ นั่งราชสีห์ วัดโคกทอง ปี 2536

1851  เหรียญเจ้าสัวปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2540

1852  พระสมเด็จพุทธเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2538

1853  พระผงเจ้าสังพิมพ์ซ่อน ยันต์กลับหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2536

1854  เหรียญหลวงปู่ข�า รุ่นบัวคู่ ย้อยยุค วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2564

1855  พระผงหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2563 พิมพ์หลวงพ่อบ้านแหลม

1856  เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดน�้าแป้งวนาราม รุ่นสุขเจริญรุ่งเรือง ปี 2564

1857  เหรียญหลวงปู่มหาศิลา รุ่นเมตตา วัดโพธิ์ศรีสะอาด ปี 2564

1858  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นคูณทรัพย์แสนล้าน วัดบ้านไร่ ปี 2539

1859  พระผงขุนแผนพรายเจ้าสัวแสนยันต์ พระอาจารย์สุชาติ วัดศรีชมภู ปี 2564 ตะกรุดเงิน

1860  พระผงหลวงพ่อมี รุ่นชนะเงิน วัดมารวิชัย ปี 2540

1861  สมเด็จหลวงพ่อทวด รุ่น1 หลวงพ่อเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2539 พิมพ์เจ้าสัว

1862  สมเด็จหลวงพ่อทวด รุ่น1 หลวงพ่อเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2539 พิมพ์เตารีด

1863  เหรียญหลวงพ่อแป๊ะ รุ่นฉลองเจ้าคณะต�าบล วัดสว่างอารมณ์ ปี 2564 กรรมการ

1864  พระเนื้อผงพุทธชินราช วัดสุทัศน์เทพวนาราม รุ่นเสาร์5 ปี 2534

1865  พระสมเด็จหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่นบูชาครู ปี 2544

1866  พระสมเด็จหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์พระพุทธชินราช รุ่นบูชาครู ปี 2544

1867  พระสมเด็จหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์ใหญ่ รุ่นบูชาครู ปี 2544

1868  พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นเสาร์ 5 ปี 2536

1869  เหรียญหลวงพ่อทวด นิ้วกระดก ญสส.รุ่น100 ปี สมเด็จญาณสังวร ปี 2556

1870  พระสมเด็จ 100 ปี ญาณสังวร ปี 2556



72 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดพิจิตร

พระหลวงพ่อเอีย - หลวงพ่อเงิน รุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์ ปี 2565 (น�าฤกษ์)  
โต๊ะที่ 54 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1871  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิมยม เนื้อพิ้งโกลด์ รุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์ ปี 2565 (น�าฤกษ์)

1872  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา เนื้อพิ้งโกลด์ รุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์ ปี 2565 (น�าฤกษ์)

1873  เหรียญหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อพิ้งโกลด์ รุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์ ปี 2565 (น�าฤกษ์)

1874  เหรียญหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อพิ้งโกลด์ รุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์ ปี 2565 (น�าฤกษ์)

1875  เต่าหลวงพ่อเงิน เนื้อพิ้งโกลด์ รุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์ ปี 2565 (น�าฤกษ์)

1876  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิมยม เนื้อทองผสม รุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์ ปี 2565 (น�าฤกษ์)

1877  พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา เนื้อทองผสม รุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์ ปี 2565 (น�าฤกษ์)

1878  เหรียญหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองผสม รุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์ ปี 2565 (น�าฤกษ์)

1879  เหรียญหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองผสม รุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์ ปี 2565 (น�าฤกษ์)

1880  เต่าหลวงพ่อเงิน เนื้อทองผสม รุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์ ปี 2565 (น�าฤกษ์)

1881  พระหลวงพ่อเงิน พระรูปหล่อ พิมพ์นิยม ตอกกรรมการ แจกในงานวันน�าฤกษ์

1882  ล็อกเก็ต แจกในงานวันน�าฤกษ์ ไม่จ�ากัดหลัง (หลังทองค�า, หลังเงิน, หลังอุดผง)

1883  เหรียญรุ่นแรก พระอุปัชฌาย์เอีย ปี 2502

1884  เหรียญรุ่น2 บล็อกแตก ปี 2502

1885  เหรียญรุ่น3 เสมารุ่นพิเศษ ปี 2510

1886  เหรียญรุ่น4 คุณนายอุไร จัดสร้าง ปี 2511

1887  เหรียญรุ่น5 ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2512

1888  เหรียญรุ่น6 ที่ระลึกฉลองศาลากิตฺตโก ปี 2513

1889  เหรียญรุ่น7 ตาหยี ปี 2514

1890  เหรียญรุ่น8 พุ่มข้าวบิณฑ์ ปี 2514

1891  เหรียญรุ่น59 ชัยมงคล (M-16) ปี 2515

1892  เหรียญรุ่น10 ชัยนฤทธิ์ (หน้ายิ้ม) ปี 2516

1893  เหรียญมังกรคู่ โค๊ตวัด ปี 2517

1894  เหรียญมังกรคู่ โค๊ตเฮียหล่อ ปี 2517

1895  เหรียญสันติบาล 7 ปี 2517

1896  เหรียญหยดน�้า เนื้อเงินลงยา ปี 2518

1897  เหรียญกิตติโก ปี 2518 ไม่จ�ากัดพิมพ์

1898  เหรียญมหาเศรษฐี ปี 2519

1899  เหรียญมหาลาภ ปี 2519

1900  เหรียญฉลองศาลาการเปรียญ ปี 2519

1901  เหรียญหลังรัชกาลที่ 5 ปี 2519

1902  เหรียญปราบอริราช ปี 2520

1903  เหรียญหลังเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปี 2521

1904  เหรียญงูเล็ก แซยิด 72 ปี 2521

1905  พระกริ่งกิตติโก ปี 2516


