
26 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

สารบัญรายการพระประกวด สมาคมผู้นิยมฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ

โต๊ะที่ รายการ จำานวนรายการ หน้าที่

1 เทวรูป - พระบููชา - รูปเหมืือน ยอดนิยมื 35 28

2 พระเบูญจภาคีี 43 29

3 พระยอดขุุนพล ยอดนิยมื ชุดที่ 1 30 30

4 พระยอดขุุนพล ยอดนิยมื ชุดที่ 2 36 31

5 พระเนื�อดิน ยอดนิยมื ชุดที่ 1 34 32

6 พระเนื�อดิน ยอดนิยมื ชุดที่ 2 34 33

7 พระเนื�อผง ยอดนิยมื 36 34

8 พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ยอดนิยมื 32 35

9 พระรูปเหมืือน - เหรียญหล่อ ยอดนิยมื 36 36

10 เคีรื่องราง ยอดนิยมื 37 37

11 พระหลวงพ่อปาน วัดบูางนมืโคี จ.พระนคีรศรีอยุธยา ยอดนิยมื 35 38

12 พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยมื ชุดที่ 1 35 39

13 พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยมื ชุดที่ 2 35 40

14 พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิิงห์บูุรี ยอดนิยมื 37 41

15 พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิิตารามื จ.ชัยนาท ยอดนิยมื ชุดที่ 1 35 42

16 พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิิตารามื จ.ชัยนาท ยอดนิยมื ชุดที่ 2 35 43

17 พระชุดจังหวัดนคีรปฐมื ยอดนิยมื 35 44

18 พระจังหวัดกาญจนบูุรี 35 45

19 พระเคีรื่องอำเภอเลาขุวัญ จ.กาญจนบูุรี 35 46

20 พระหลวงพ่อฤๅษีีลิงดำ วัดท่าซุุง จ.อุทัยธานี 35 47

21 พระเคีรื่องอำเภออู่ทอง จ.สิุพรรณบูุรี 35 48

22 พระเคีรื่องอำเภอเมืือง จ.สิุพรรณบูุรี ชุดที่ 1 35 49

23 พระเคีรื่องอำเภอเมืือง จ.สิุพรรณบูุรี ชุดที่ 2 35 50

24 พระเคีรื่องอำเภอเมืือง จ.สิุพรรณบูุรี ชุดที่ 3 35 51

25 พระเคีรื่องอำเภอบูางปลามื้า จ.สิุพรรณบูุรี 35 52

26 พระเคีรื่องอำเภอสิามืชุก จ.สิุพรรณบูุรี 35 53

27 พระเคีรื่องอำเภอศรีประจันต์ จ.สิุพรรณบูุรี 35 54



สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ 27 

สารบัญรายการพระประกวด สมาคมผู้นิยมฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ

โต๊ะที่ รายการ จำนวน
รายการ

หน้าที่

28 พระเคีรื่องอำเภอด่านช้าง จ.สิุพรรณบูุรี 35 55

29 พระเคีรื่องอำเภอเดิมืบูางนางบูวช จ.สิุพรรณบูุรี 35 56

30 พระเคีรื่องอำเภอดอนเจดีย์ จ.สิุพรรณบูุรี 35 57

31 พระเกจิยอดนิยมื อำเภอสิองพี่น้อง จ.สิุพรรณบูุรี ชุดที่ 1 35 58

32 พระเกจิยอดนิยมื อำเภอสิองพี่น้อง จ.สิุพรรณบูุรี ชุดที่ 2 35 59

33 พระเคีรื่องอำเภอหนองหญ้าไซุ  จ.สิุพรรณบูุรี 35 60

34 พระหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคีอก จ.สิุพรรณบูุรี 35 61

35 พระหลวงพ่อขุอมื วัดไผ่โรงวัว จ.สิุพรรณบูุรี 35 62

36 พระหลวงพ่อเนียมื วัดน้อย จ.สิุพรรณบูุรี 35 63

37 พระหลวงพ่อดี วัดพระรูป จ.สิุพรรณบูุรี 35 64

38 พระหลวงพ่อ มืุ่ย  วัด ดอน ไร่ จ.สิุพรรณบูุรี  ชุดที่ 1 35 65

39 พระหลวงพ่อ มืุ่ย  วัด ดอน ไร่  จ.สิุพรรณบูุรี ชุดที่ 2 35 66

40 พระหลวงพ่ออิ่มื วัดหัวเขุา จ.สิุพรรณบูุรี 35 67

41 พระอาจารย์อดิเรก อนุตฺตโร วัดหนองทราย จ.สิุพรรณบูุรี 35 68

42 พระหลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ�ทอง - พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) จ.สิุพรรณบูุรี 35 69

43 พระหลวงพ่อคีรื�น วัดสิังโฆ จ.สิุพรรณบูุรี 35 70

44 พระหลวงพ่อสิังวาลย์ วัดทุ่งสิามืัคีคีีธรรมื จ.สิุพรรณบูุรี 35 71

45 พระหลวงพ่อโบู้ย วัดมืะนาว จ.สิุพรรณบูุรี 35 72

46 พระหลวงพ่อปลื�มื วัดสิวนหงสิ์ จ.สิุพรรณบูุรี 35 73

47 พระหลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื วัดลำพันบูอง จ.สิุพรรณบูุรี 35 74

48 พระหลวงพ่อเจริญ วัดหนองนา จ.สิุพรรณบูุรี 35 75

49 พระหลวงพ่อน่วมื วัดโพธิ�ศรีเจริญ จ.สิุพรรณบูุรี 35 76

50 พระหลวงพ่อสิงวน วัดไผ่พันมืือ จ.สิุพรรณบูุรี 35 77

51 พระหลวงปู�ธูป วัดลาดน�ำขุาว จ.สิุพรรณบูุรี 35 78

52 พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคีลองมืะดัน จ.สิุพรรณบูุรี 35 79

53 พระกรุยอดนิยมื จ.สิุพรรณบูุรี 35 80

                                                  รวม 1,860 รายการ 



28 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือน ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 1 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1  พระพุทธรูป สิมืัยทวารวดี ยืน, นั่ง ไมื่จำกัดขุนาด

2  เทวรูป สิมืัยศรีวิชัย พระพุทธรูป สิมืัยศรีวิชัย ยืน, นั่ง ไมื่จำกัดขุนาด

3  เทวรููป สิมืัยลพบูุรี, พระพิฆเนศ, พระศิวะ, พระนารายณ์ หรือ พระโพธิสิัตว์ ยืน, นั่ง ไมื่จำกัดขุนาด

4  พระพุทธรูป สิมืัยลพบูุรี ไมื่จำกัดขุนาด

5  พระพุทธรูป นาคีปรก สิมืัยลพบูุรี

6  พระพุทธรูป สิมืัยเชียงแสิน

7  พระพุทธรูป สิมืัยสิุโขุทัย ไมื่จำกัดขุนาด

8  พระพุทธรูป สิมืัยอู่ทอง หน้าแก่ ไมื่จำกัดขุนาด

9  พระพุทธรูป สิมืัยอู่ทอง หน้าหนุ่มื ไมื่จำกัดขุนาด

10  พระพุทธรูป สิมืัยกำแพงเพชร ไมื่จำกัดขุนาด

11  พระพุทธรูป สิมืัยอยุธยา นั่ง ไมื่จำกัดขุนาด

12  พระพุทธรูป สิมืัยอยุธยา ยืน ไมื่จำกัดขุนาด

13  พระพุทธรูป สิมืัยรัตนโกสิินทร์ ทรงเคีรื่อง ยืน ไมื่จำกัดขุนาด

14  พระพุทธรูป สิมืัยรัตนโกสิินทร์ ทรงเคีรื่อง นั่ง ไมื่จำกัดขุนาด

15  พระสิมืัยรัตนโกสิินทร์ ไมื่จำกัดปาง และขุนาด

16  พระกำแพงศอก เนื�อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ, กรุชุมืนุมืสิงฆ์ จ.สิุพรรณบูุรี

17  พระกำอพงใบูขุนุน ไมื่จำกัดกรุ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

18  พระพุทธรูป สิมืัยอยุธยา, รัตนโกสิินทร์ นั่ง, ยืน แกะด้วยไมื้, แกะด้วยเงิน ไมื่จำกัดขุนาด

19  พระพุทธรูป สิมืัยรัชกาล ยืน ไมื่จำกัดขุนาด

20  พระพุทธรูป สิมืัยรัชกาล นั่ง ไมื่จำกัดขุนาด

21  พระพุทธรูป สิมืัยรัชกาล ไมื่จำกัดปาง ไมื่จำกัดขุนาด

22  พระบููชาพระพุทธโคีดมื หลวงพ่อขุอมื วัดไผ่โรงวัว จ.สิุพรรณบูุรี ไมื่จำกัดขุนาด

23  พระบููชารูปเหมืือนหลวงพ่อขุอมืวัดไผ่โรงวัวจังหวัดสิุพรรณบูุรี ไมื่จำกัดขุนาด

24  พระบููชากำแพงศอกหลวงพ่อขุอมืวัดไผ่โรงวัวจังหวัดสิุพรรณบูุรี ไมื่จำกัดพิมืพ์

25  พระบููชา หลวงพ่อโหน่ง พิมืพ์ไสิยาสิน์

26  พระบููชา หลวงพ่อโหน่ง พิมืพ์ สิมืาธิห้าเหลี่ยมื

27  พระบููชา หลวงพ่อโหน่ง พิมืพ์ประทานพร

28  พระบููชา หลวงพ่อโหน่ง พิมืพ์ซุุ้มืธรรมืมืาสิน์

29  พระบููชา หลวงพ่อโหน่ง พิมืพ์กำแพงเกียก

30  พระบููชา รุ่นเเรก หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ�ทอง ปี 2526

31  พระกำเเพงศอก หลวงพ่อดี วัดพระรูป บูล็อคีสิองชาย พระบูาทเต็มื

32  พระกำเเพงศอก หลวงพ่อดี วัดพระรูป บูล็อคีชายเดียว พระบูาทเรียว รุ่นปี 84ปี

33  พระบููชา หลวงพ่อโต วัดป�าเลไลย์วรวิหารฯ ปี 2515

34  พระบููชา หลวงพ่อโต วัดป�า เลไลย์วรวิหารปี 2522

35  พระกำเเพงศอก จงอางศึก วัดพระศรีฯ ปี 2510



สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ 29 

พระเบญจภาคี  
โต๊๊ะที่ 2 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (43รายการ)  

36  พระสิมืเด็จวัดระฆัง พิมืพ์ใหญ่ (พระประธาน)

37  พระสิมืเด็จวัดระฆัง พิมืพ์ทรงเจดีย์

38  พระสิมืเด็จวัดระฆัง พิมืพ์เกศบูัวตูมื

39  พระสิมืเด็จวัดระฆัง พิมืพ์ฐานแซุมื

40  พระสิมืเด็จวัดระฆัง พิมืพ์ปรกโพธิ�

41  พระสิมืเด็จบูางขุุนพรหมื พิมืพ์ใหญ่

42  พระสิมืเด็จบูางขุุนพรหมื พิมืพ์เสิ้นด้าย

43  พระสิมืเด็จบูางขุุนพรหมื พิมืพ์ทรงเจดีย์

44  พระสิมืเด็จบูางขุุนพรหมื พิมืพ์เกศบูัวตูมื

45  พระสิมืเด็จบูางขุุนพรหมื พิมืพ์ฐานแซุมื

46  พระสิมืเด็จบูางขุุนพรหมื พิมืพ์สิังฆาฏิิ

47  พระสิมืเด็จบูางขุุนพรหมื พิมืพ์อกคีรุฑ

48  พระสิมืเด็จบูางขุุนพรหมื พิมืพ์ฐานคีู่

49  พระสิมืเด็จบูางขุุนพรหมื พิมืพ์ปรกโพธิ�

50  พระสิมืเด็จจิตรลดา ปี 2508-2513

51  พระสิมืเด็จอรหัง พิมืพ์สิังฆาฏิิ วัดมืหาธาตุ

52  พระสิมืเด็จอรหัง พิมืพ์ฐานคีู่ วัดมืหาธาตุ

53  พระสิมืเด็จอรหัง เนื�อแดง วัดมืหาธาตุ วัดสิร้อยทอง

54  พระสิมืเด็จวัดเกศไชโย พิมืพ์เจ็ดชั�น นิยมื จ.อ่างทอง

55  พระสิมืเด็จวัดเกศไชโย พิมืพ์หกชั�น อกตัน จ.อ่างทอง

56  พระสิมืเด็จวัดเกศไชโย พิมืพ์หกชั�น อกตลอด จ.อ่างทอง

57  พระกำแพงซุุ้มืกอ พิมืพ์ใหญ่  มืีกนก จ.กำแพงเพชร

58  พระกำแพงซุุ้มืกอ (ซุุ้มืกอดำ) พิมืพ์ใหญ่ ไมื่มืีกนก จ.กำแพงเพชร

59  พระกำแพงซุุ้มืกอ พิมืพ์กลาง  จ.กำแพงเพชร

60  พระกำแพงซุุ้มืกอ พิมืพ์ขุนมืเปี�ยะ จ.กำแพงเพชร

61  พระกำแพงลีลาเมื็ดขุนุน กรุทุ่งเศรษีฐี จ.กำแพงเพชร

62  พระกำแพงลีลาพลูจีบู จ.กำแพงเพชร

63  พระรอด พิมืพ์ใหญ่ กรุวัดมืหาวัน จ.ลำพูน

64  พระรอด พิมืพ์กลาง กรุวัดมืหาวัน จ.ลำพูน

65  พระรอด พิมืพ์เล็ก กรุวัดมืหาวัน จ.ลำพูน

66  พระรอด พิมืพ์ต้อ กรุวัดมืหาวัน จ.ลำพูน

67  พระรอด พิมืพ์ตื�น กรุวัดมืหาวัน จ.ลำพูน

68  พระผงสิุพรรณ พิมืพ์หน้าแก่  กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.สิุพรรณบูุรี

69  พระผงสิุพรรณ พิมืพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.สิุพรรณบูุรี

70  พระผงสิุพรรณ พิมืพ์หน้าหนุ่มื กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.สิุพรรณบูุรี

71  พระนางพญา พิมืพ์เขุ่าโคี้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษีณุโลก

72  พระนางพญา พิมืพ์เขุ่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษีณุโลก

73  พระนางพญา พิมืพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษีณุโลก

74  พระนางพญา พิมืพ์สิังฆาฏิิ กรุวัดนางพญา จ.พิษีณุโลก

75  พระนางพญา พิมืพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษีณุโลก

76  พระนางพญา พิมืพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษีณุโลก

77  พระขุุนแผนเคีลือบู พิมืพ์อกใหญ่ ฐานสิูง ฐานเตี�ย กรุวัดใหญ่ชัยมืงคีล จ.พระนคีรศรีอยุธยา

78  พระขุุนแผนเคีลือบู พิมืพ์แขุนอ่อน (พิมืพ์เล็ก) กรุวัดใหญ่ชัยมืงคีล จ.พระนคีรศรีอยุธยา



30 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระยอดขุุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 1  
โต๊๊ะที่ 3 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (30 รายการ)  

79  พระร่วงยืนหลังรางปืน เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ สิวรรคีโลก จ.สิุโขุทัย

80  พระร่วงทรงเกราะ เนื�อชินเขุียว จ.สิุโขุทัย

81  พระร่วงนั่งหลังลิ่มื เนื�อชินเงิน กรุวัดช้างล้อมื จ.สิุโขุทัย

82  พระท่ามืะปรางคี์ เนื�อชินเงิน ไมื่จำกัดพิมืพ์ จ.สิุโขุทัย

83  พระศาสิดา เนื�อชินเงิน กรุเขุาพนมืเพลิง จ.สิุโขุทัย

84  พระลีลาถ้�ำหีบู เนื�อชินเงิน, ตะกั่วสินิมืแดง จ.สิุโขุทัย

85  พระพุทธชินราชใบูเสิมืา พิมืพ์ใหญ่ เนื�อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.พิษีณุโลก

86  พระพุทธชินราชใบูเสิมืา พิมืพ์เล็ก เนื�อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.พิษีณุโลก

87  พระลีลาอัฏิฐารสิ เนื�อชินเขุียว กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.พิษีณุโลก

88  พระลีลาวังหิน เนื�อชินเงิน จ.พิษีณุโลก

89  พระชินสิีห์ เนื�อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.พิษีณุโลก

90  พระลีลาไก่เขุี่ย เนื�อชินเงิน ไมื่จำกัดกรุ จ.กำแพงเพชร

91  พระซุุ้มืกอ เนื�อชินเงิน ไมื่จำกัดกรุ จ.กำแพงเพชร

92  พระลีลาเชยคีางขุ้างเมื็ด เนื�อชินเงิน จ.กำแพงเพชร

93  พระท่ามืะปรางคี์ เนื�อชินเงิน จ.กำแพงเพชร

94  พระยอดขุุนพลเสิมืาตัด เนื�อชินเงิน จ.กำแพงเพชร

95  พระลีลากำแพงขุาว เนื�อชินเงิน จ.กำแพงเพชร

96  พระกำแพงห้าร้อยตัดเก้า เนื�อชินเงิน จ.กำแพงเพชร

97  พระนาคีปรกลูกยอ เนื�อชินเงิน จ.กำแพงเพชร

98  พระอู่ทอง เนื�อชินเงิน กรุวัดวังพาน จ.กำแพงเพชร

99  พระซุุ้มืนคีรโกษีา เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุทับูชุมืพล จ.นคีรสิวรรคี์

100  พระนางพญา เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุวัดหัวเมืือง จ.นคีรสิวรรคี์

101  พระร่วงยืนหลังกาบูหมืาก เนื�อตะกั่วสินิมืแดง ไมื่จำกัดกรุ จ.ลพบูุรี จ.สิิงห์บูุรี จ.กาญจนบูุรี

102  พระยอดขุุุนพลซุุ้มืเรือนแก้ว เนื�อตะกั่วสินิมืแดง ไมื่จำกัดกรุ จ.ลพบูุรี จ.กาญจนบูุรี

103  พระร่วงยืนหลังกาบูหมืาก เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุถ้�ำพุพระ จ.กาญจนบูุรี

104  พระร่วงยืน ไมื่จำกัดพิมืพ์ เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุปราสิาทเมืืองสิิงห์ จ.กาญจนบูุรี

105  พระท่ากระดานหูช้าง เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุเทวสิังฆารามื จ.กาญจนบูุรี

106  พระท่ากระดาน พิมืพ์ใหญ่ เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุุเก่าศรีสิวัสิดิ� จ.กาญจนบูุรี

107  พระท่ากระดาน พิมืพ์ใหญ่ เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุใหมื่วัดเทวสิังฆารามื กรุถ้�ำสิังขุละ จ.กาญจนบูุรี

108  พระขุุนแผนห้าเหลี่ยมื เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุวัดเหนือ (วัดเทวสิังฆารามื) จ.กาญจนบูุรี



สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ 31 

พระยอดขุุนพล ยอดนิยม ชุดที่ 2  
โต๊๊ะที่ 4 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

109  พระร่วงยืนหลังลายผ้า เนื�อตะกั่วสินิมืแดง - ชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.ลพบูุรี

110  พระหูยานพิมืพ์ใหญ่ เนื�อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.ลพบูุรี (กรุเก่า)

111  พระหูยาน พิมืพ์ใหญ่ เนื�อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.ลพบูุรี (กรุใหมื่)

112  พระหูยาน พิมืพ์กลาง เนื�อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.ลพบูุรี

113  พระหูยาน พิมืพ์เล็ก เนื�อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.ลพบูุรี

114  พระยอดขุุนพลซุุ้มืเรือนแก้ว เนื�อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.ลพบูุรี

115  พระนาคีปรก เนื�อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.ลพบูุรี

116  พระนาคีปรก เนื�อชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบูุรี

117  พระหลวงพ่อแขุก เนื�อชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบูุรี

118  พระร่วงยืน เนื�อชินเงิน กรุถ้�ำมืหาเถ้ร จ.ลพบูุรี

119  พระร่วงนั่ง เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุมื่วงคี่อมื จ.ลพบูุรี

120  พระอู่ทองท้องช้าง พิมืพ์ใหญ่ เนื�อชินเงิน จ.ลพบูุรี

121  พระอู่ทองท้องช้าง พิมืพ์เล็ก เนื�อชินเงิน จ.ลพบูุรี

122  พระซุุ้มืนคีรโกษีา เนื�อชินเงิน จ.ลพบูุรี

123  พระร่วงยืน เนื�อชินเงิน, ตะกั่วสินิมืแดง กรุวิหารกรอ จ.ลพบูุรี

124  พระนารายณ์ทรงปืน ไมื่จำกัดเนื�อและพิมืพ์ จ.ลพบูุรี

125  พระเทริดขุนนก เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุท่าวุ้ง จ.ลพบูุรี

126  พระรอดหนองมืน เนื�อตะกั่วสินิมืแดง จ.ลพบูุรี

127  พระร่วงนั่ง เนื�อชินเงิน กรุช่างกล จ.ลพบูุรี

128  พระปรุหนัง เนื�อชินเงิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา

129  พระหูยาน เนื�อชินเงิน กรุวัดราชบููรณะ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

130  พระนาคีปรก เนื�อชินเงิน กรุวัดพะงั่ว จ.พระนคีรศรีอยุธยา

131  พระยอดขุุนพล เนื�อชินเงิน กรุวัดราชบููรณะ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

132  พระยอดธง เนื�อทองคีำ, เงิน, ชินเงิน, สิำริด จ.พระนคีรศรีอยุธยา

133  พระอู่ทองคีางเคีรา, คีางไมื่มืีเคีรา เนื�อชินเงิน กรุวัดมืหาธาตุ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

134  พระร่วงนั่ง พิมืพ์รัศมืี เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุวัดกลาง จ.นคีรปฐมื

135  พระหูยาน เนื�อตะกั่วสินิมืแดง ไมื่จำกัดกรุ จ.เพชรบูุรี

136  พระหูยาน เนื�อชินเงิน ไมื่จำกัดพิมืพ์ จ.ชัยนาท

137  พระลีลาเมืืองสิวรรคี์ เนื�อชินเงิน ไมื่จำกัดกรุ จ.ชัยนาท

138  พระร่วงนั่ง เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุดอนกระโดน จ.ชัยนาท

139  พระยอดขุุนพล เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุวิหารพระ จ.ชัยนาท

140  พระนาคีปรก สินิมืแดง กรุบู้านดอนคีา จ.ชัยนาท

141  พระร่วงยืนหลังกาบูหมืาก เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุศรีโสิฬสิ จ.สิิงห์บูุรี

142  พระซุุ้มืนคีรโกษีา เนื�ออตะกั่วสินิมืแดง กรุวัดสิว่างอารมืณ์ จ.สิิงห์บูุรี

143  พระนาคีปรก เนื�อตะกั่วสินิมืแดง กรุป�าไมื้แดง จ.สิิงห์บูุรี

144  พระลีลา กรุวัดการ้อง ไมื่จำกัดพิมืพ์ จ.สิุพรรณบูุรี



32 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระเนื�อดิน ยอดนิยม  ชุดที่ 1  
โต๊๊ะที่ 5 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

145  พระกำแพงลีลา กลีบูจำปา จ.กำแพงเพชร

146  พระกำแพงเปิดโลก เมื็ดทองหลาง จ.กำแพงเพชร

147  พระนางกำแพงกลีบูบูัว จ.กำแพงเพชร

148  พระนางกำแพงกลีบูบูัว ฐานตาราง จ.กำแพงเพชร

149  พระนางกำแพง พิมืพ์ตื�น จ.กำแพงเพชร

150  พระนางกำแพง พิมืพ์ลึก จ.กำแพงเพชร

151  พระกำแพงเมื็ดมืะลื่น จ.กำแพงเพชร

152  พระกำแพงเมื็ดมืะเคีล็ด จ.กำแพงเพชร

153  พระกำแพงงบูน�ำอ้อย จ.กำแพงเพชร

154  พระกำแพงปรกลูกยอ จ.กำแพงเพชร

155  พระกำแพงซุุ้มืกอ จ.กำแพงเพชร

156  พระกำแพงหน้าอิฐ จ.กำแพงเพชร

157  พระกำแพงลีลา จ.กำแพงเพชร

158  พระกำแพงลูกแป้งคีู่ จ.กำแพงเพชร

159  พระกำแพงลูกแป้งเดี่ยว จ.กำแพงเพชร

160  พระกำแพงหน้าโหนก จ.กำแพงเพชร

161  พระเมื็ดน้อยหน่า จ.กำแพงเพชร

162  พระร่วงนั่งเขุ่ากว้าง กรุ สิปอ จ.กำแพงเพชร

163  พระยอดขุุนพล จ.กำแพงเพชร

164  พระหลวงพ่อโต กรุวัดป�ามื่วง - วัดสิระศรี จ.สิุโขุทัย

165  พระนางเสิน่ห์จันทร์ จ.สิุโขุทัย

166  พระลีลา กรุวัดถ้�ำหีบู จ.สิุโขุทัย

167  พระร่วงยืนเปิดโลก จ.สิุโขุทัย

168  พระร่วงนั่งเชตุพน จ.สิุโขุทัย

169  พระงบูน�ำอ้อย จ.สิุโขุทัย

170  พระนางแขุนอ่อน กรุเจดีย์สิูง จ.สิุโขุทัย

171  พระนาง กรุทับูขุุนวัง จ.สิุโขุทัย

172  พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง จ.สิุโขุทัย

173  พระเมื็ดน้อยหน่า จ.สิุโขุทัย - จ.กำแพงเพชร

174  พระชินราชใบูเสิมืา กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษีณุโลก

175  พระนางพญา กรุวัดพระศรีฯ (วัดใหญ่) จ.พิษีณุโลก

176  พระนางพญา กรุโรงทอ พิมืพ์มืีหู จ.พิษีณุโลก

177  พระนางพญา กรุโรงทอ พิมืพ์ไมื่มืีหู จ.พิษีณุโลก

178  พระท่ามืะปราง กรุวัดสิะตือ จ.พิษีณุโลก
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พระเนื�อดิน ยอดนิยม  ชุดที่ 2  
โต๊๊ะที่ 6 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (34 รายการ)  

179  พระท่ามืะปราง กรุวัดพระศรีรัตนมืหาธาตุ จ.พิษีณุโลก

180  พระท่ามืะปราง ไมื่จำกัดกรุ จ.พิษีณุโลก

181  พระกรุวัดจุฬามืณี พิมืพ์ฤๅษีีหลังนาง จ.พิษีณุโลก

182  พระกรุวัดจุฬามืณี พิมืพ์ซุุ้มืเปลวเพลิง จ.พิษีณุโลก

183  พระกรุวัดจุฬามืณี พิมืพ์ชินราช จ.พิษีณุโลก

184  พระกรุวัดจุฬามืณี พิมืพ์รัศมืีหน้าเดียว จ.พิษีณุโลก

185  พระกรุวัดจุฬามืณี พิมืพ์นางสิองหน้า จ.พิษีณุโลก

186  พระกรุวัดจุฬามืณี พิมืพ์ซุุ้มืขุ้างขุีด จ.พิษีณุโลก

187  พระหลวงพ่อโต กรุวัดชีปะขุาวหาย จ.พิษีณุโลก

188  พระสิวรรคี์นั่ง จ.ชัยนาท

189  พระสิวรรคี์ยืน จ.ชัยนาท

190  พระหลวงพ่อหมือ กรุมืหากัณฑ์ จ.ลพบูุรี

191  พระหลวงพ่อจุก จ.ลพบูุรี

192  พระเดี่ยวดำ - แดง จ.ลพบูุรี

193  พระนารายณ์ ทรงปืน จ.ลพบูุรี

194  พระซุุ้มืกระรอก กระแต จ.ลพบูุรี

195  พระปางปาฏิิหาริย์ จ.ลพบูุรี

196  พระซุุ้มืนคีรโกษีา จ.ลพบูุรี

197  พระนาคีปรก กรุเขุาสิะพึง จ.ลพบูุรี

198  พระยอดขุุนพล ไมื่จำกัดกรุ จ.ลพบูุรี

199  พระท่ามืะปราง กรุุมืะละกอ จ.พิจิตร

200  พระเมื็ดน้อยหน่า หลังไมื่มืียันต์ จ.พิจิตร

201  พระหลวงพ่อเงิน ไมื่จำกัดพิมืพ์ วัดบูางคีลาน จ.พิจิตร

202  พระขุุนแผนใบูพุทรา จ.พระนคีรศรีอยุธยา

203  พระขุุนแผน กรุวัดมืณเฑียร จ.พระนคีรศรีอยุธยา

204  พระกริ่งคีลองตะเคีียน พิมืพ์ 2 หน้า จ.พระนคีรศรีอยุธยา

205  พระกริ่งคีลองตะเคีียน พิมืพ์หน้าใหญ่ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

206  พระกริ่งคีลองตะเคีียน ไมื่จำกัดพิมืพ์ ไมื่ซุ�ำรายการเดิมื จ.พระนคีรศรีอยุธยา

207  พระกรุวัดตะไกร พิมืพ์หน้าคีรุฑ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

208  พระกรุวัดตะไกร พิมืพ์หน้าฤๅษีี จ.พระนคีรศรีอยุธยา

209  พระกรุวัดตะไกร พิมืพ์หน้ามืงคีล จ.พระนคีรศรีอยุธยา

210  พระหลวงพ่อโต ปางสิมืาธิ กรุบูางกระทิง จ.พระนคีรศรีอยุธยา

211  พระหลวงพ่อโต ปางมืารวิชัย กรุบูางกระทิง จ.พระนคีรศรีอยุธยา

212  พระยอดขุุุนพล ไมื่จำกัดกรุ ไมื่จำจัดจังหวัด ไมื่ซุ�ำรายการเดิมื



34 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระเนื�อผง ยอดนิยม             
โต๊๊ะที่ 7 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

213  พระสิมืเด็จ วัดเกศไชโย พิมืพ์ไหล่ตรง จ.อ่างทอง

214  พระสิมืเด็จ วัดเกศไชโย พิมืพ์แขุ้งหมือน จ.อ่างทอง

215  พระสิมืเด็จ วัดเกศไชโย พิมืพ์ 7 ชั�น หูประบู่า จ.อ่างทอง

216  พระสิมืเด็จ วัดเกศไชโย พิมืพ์แขุนติ่ง พิมืพ์ห้าชั�น พิมืพ์ 7 ชั�น อกตัน-อกวี จ.อ่างทอง

217  พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบูางขุุนพรหมื ไมื่จำกัดพิมืพ์

218  พระวัดพลับู พิมืพ์ตุ๊กตาใหญ่

219  พระวัดพลับู พิมืพ์พุงป�อง

220  พระวัดพลับู พิมืพ์สิมืาธิ

221  พระหลวงปู�ภู พิมืพ์แซุยิด ไมื่จำกัดพิมืพ์ วัดอินทรวิหาร

222  พระหลวงปู�ภู พิมืพ์ 8 ชั�นแขุนหักศอก วัดอินทรวิหาร

223  พระหลวงปู�ภู พิมืพ์ 8 ชั�นแขุนกลมื วัดอินทรวิหาร

224  พระหลวงปู�ภู พิมืพ์ 7 ชั�น วัดอินทรวิหาร

225  พระหลวงปู�ภู พิมืพ์ 3 ชั�น วัดอินทรวิหาร

226  พระหลวงปู�ภู ไมื่จำกัดพิมืพ์ วัดอินทรวิหาร

227  พระวัดปากน�ำ รุ่นแรก

228  พระวัดปากน�ำ รุ่นสิามื พิมืพ์ตื�น

229  พระวัดปากน�ำ รุ่นสิามื พิมืพ์ลึก

230  พระวัดเฉลิมืพระเกียรติ พิมืพ์ 3 ชั�น ยันต์ 5 ตัว

231  พระวัดเฉลิมืพระเกียรติ ไมื่จำกัดพิมืพ์

232  พระปิลันทน์ พิมืพ์ซุุ้มืประตู วัดระฆังฯ

233  พระปิลันทน์ พิมืพ์คีรอบูแก้ว วัดระฆังฯ

234  พระปิลันทน์ พิมืพ์เปลวเพลิง วัดระฆังฯ

235  พระปิลันทน์ พิมืพ์เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆังฯ

236  พระปิลันทน์ พิมืพ์สิี่เหลี่ยมื วัดระฆังฯ

237  พระปิลันทน์ ไมื่จำกัดพิมืพ์ วัดระฆังฯ

238  พระวัดเงินคีลองเตย พิมืพ์ซุุ้มืกอ

239  พระวัดเงินคีลองเตย พิมืพ์เล็บูมืือสิมืาธิ, เล็บูมืือสิะดุ้งมืาร

240  พระวัดเงินคีลองเตย ไมื่จำกัดพิมืพ์

241  พระวัดสิามืปลื�มื ไมื่จำกัดพิมืพ์

242  พระวัดท้ายตลาด ไมื่จำกัดพิมืพ์ ไมื่ซุ�ำรายการเดิมื

243  พระสิมืเด็จเจ้าคีุณสิุนทร วัดกัลยาฯ ไมื่จำกัดพิมืพ์

244  พระหลวงปู�ป้�น พิมืพ์ทรงกรวยไมื่จำกัดพิมืพ์ วัดสิะพานสิูง

245  พระสิมืเด็จพระคีรูสิังฆ์ ไมื่จำกัดพิมืพ์

246  พระหลวงพ่อหมื่น คีลองสิิบูสิอง จ.ปทุมืธานี

247  พระหลวงปู�เผือก เนื�อผง พิมืพ์ขุุดสิระใหญ่ ปี 2460

248  พระหลวงปู�เผือก เนื�อผง พิมืพ์ขุุดสิระเล็ก ปี 2460
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พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 8 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (32 รายการ)  

249  พระกริ่งหน้าอินเดีย ปี 2482 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

250  พระกริ่งน�ำท่วมื ปี 2485 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

251  พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งเก่า ปี 2485 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

252  พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งใหมื่ ปี 2485 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

253  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมืพ์ต้อ มืีโคี้ด ปี 2485 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

254  พระพุทธชินราชอินโดจีน สิังฆาฏิิยาว มืีโคี้ด ปี 2485 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

255  พระพุทธชินราชอินโดจีน สิังฆาฏิิสิั�น มืีโคี้ด ปี 2485 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

256  พระพุทธชินราชอินโดจีน ไมื่จำกัดพิมืพ์ ไมื่มืีโคี้ด ปี 2485 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

257  พระกริ่งทองทิพย์ ปี 2495 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

258  พระชัยวัฒน์น�ำเต้าเอียง สิมืเด็จพระสิังฆราชฯ (แพ) ปี 2482 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

259  พระชัยวัฒน์ ปี 2487 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

260  พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ปี 2495 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

261  พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามืา วัดสิามืปลื�มืฯ กรุงเทพฯ ไมื่จำกัดพิมืพ์

262  พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามืา พิมืพ์ฐานสิูง วัดสิามืปลื�มืฯ กรุงเทพฯ

263  พระชัยวัฒน์ หลวงปู�เอี่ยมื พิมืพ์เขุื่อน วัดหนัง กรุงเทพฯ

264  พระชัยวัฒน์ หลวงปู�เอี่ยมื พิมืพ์เบู้าแตก วัดหนัง กรุงเทพฯ

265  พระกริ่งไพรีพินาศ พิมืพ์บูัวแหลมื ปี 2495 วัดบูวรฯ กรุงเทพฯ

266  พระกริ่งไพรีพินาศ พิมืพ์บูัวเหลี่ยมื ปี 2495 วัดบูวรฯ กรุงเทพฯ

267  พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ ปี 2495 วัดบูวรฯ กรุงเทพฯ

268  พระกริ่ง 7 รอบู ปี 2499 วัดบูวรฯ กรุงเทพฯ

269  พระชัยวัฒน์ ปี 2495 วัดบูวรฯ กรุงเทพฯ

270  พระกริ่งประภามืณฑล อ.กึ�น ปี 2480 วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ

271  พระชัยวัฒน์ อ.กึ�น ปี 2480 วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ

272  พระรูปหล่อท้าวเวสิสิุวรรณ วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

273  พระกริ่งหลวงพ่อจาด พิมืพ์ใหญ่ วัดบูางหอย จ.ปราจีนบูุรี

274  พระกริ่งหลวงพ่อจาด พิมืพ์กลาง - เล็ก วัดบูางหอย จ.ปราจีนบูุรี

275  พระประจำวันเจ้าคีุณศรีสินธิ� ปี 2494 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

276  พระชัยวัฒน์ พระคีรูสิอน วัดมืักกะสิัน กรุงเทพฯ

277  พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ

278  พระอุปคีุตเขุมืร เนื�อสิำริด

279  พระวัดระฆังหลังฆ้อน กรุงเทพฯ

280  พระรููปหล่อพระเจ้าตาก ปี 2493 วัดสิุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ



36 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระรูปเหมือน - เหรียญหล่อ ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 9 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

281  พระรูปเหมืือนป้�มืหลวงพ่อเดิมื พิมืพ์ A ไมื่จำกัดเนื�อ วัดหนองโพ จ.นคีรสิวรรคี์

282  พระรูปเหมืือนป้�มืหลวงพ่อเดิมื พิมืพ์ B วัดหนองโพ จ.นคีรสิวรรคี์

283  พระรูปเหมืือนป้�มืหลวงพ่อเดิมื พิมืพ์ C วัดหนองโพ จ.นคีรสิวรรคี์

284  พระรูปเหมืือนป้�มืหลวงพ่อเดิมื พิมืพ์ D วัดหนองโพ จ.นคีรสิวรรคี์

285  พระรูปเหมืือนป้�มืหลวงพ่อเดิมื พิมืพ์คีอตึง วัดหนองโพ จ.นคีรสิวรรคี์

286  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมื ไมื่จำกัดพิมืพ์ วัดหนองหลวง จ.นคีรสิวรรคี์

287  พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมืพ์กลีบูบูัวหูปลิง วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

288  พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมืพ์สิามืเหลี่ยมื วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

289  พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมืพ์จอบูใหญ่ วัดบูางคีลาน จ.พิจิตร

290  พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมืพ์จอบูเล็ก วัดบูางคีลาน จ.พิจิตร

291  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมืพ์ขุี�ตา วัดบูางคีลาน จ.พิจิตร

292  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมืพ์นิยมื วัดบูางคีลาน จ.พิจิตร

293  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อชุ่มืสิร้าง วัดท้ายน�ำ จ.พิจิตร

294  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ไมื่จำกัดพิมืพ์ วัดห้วยเขุน จ.พิจิตร

295  รูปหล่อพญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบูางคีลาน จ.พิจิตร

296  พระรูปเหมืือนป้�มืหลวงพ่อเงิน เนื�ออัลปาก้า พิมืพ์คีอแอล ปี 2515 วัดบูางคีลาน จ.พิจิตร

297  พระรูปเหมืือนป้�มืหลวงพ่อเงิน เนื�ออัลปาก้า ไมื่จำกัดพิมืพ์ ปี 2515 วัดบูางคีลาน จ.พิจิตร

298  พระรูปเหมืือนป้�มืหลวงพ่อเงิน เนื�อทองเหลือง ไมื่จำกัดพิมืพ์ ปี 2515 วัดบูางคีลาน จ.พิจิตร

299  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขุียน รุ่นแรก พิมืพ์หน้าลิง จ.พิจิตร

300  พระหลวงปู�ศุขุ พิมืพ์สิี่เหลี่ยมื ขุ้างรัศมืี เนื�อทองแดง วัดปากคีลองมืะขุามืเฒ่า จ.ชัยนาท

301  พระหลวงปู�ศุขุ พิมืพ์สิี่เหลี่ยมื ขุ้างไมื่รัศมืี เนื�อทองแดง วัดปากคีลองมืะขุามืเฒ่า จ.ชัยนาท

302  พระหลวงปู�ศุขุ พิมืพ์ตัดชิด เนื�อเงิน, ฝาบูาตร, สิัมืฤทธิ�, ชินตะกั่ว วัดปากคีลองมืะขุามืเฒ่า จ.ชัยนาท

303  พระหลวงปู�ศุขุ พิมืพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล

304  พระหลวงปู�ศุขุ พิมืพ์ขุ้างอุ เนื�อชินตะกั่ว วัดปากคีลองมืะขุามืเฒ่า จ.ชัยนาท

305  พระหลวงปู�ศุขุ พิมืพ์ขุ้างยันต์ เนื�อชินตะกั่ว วัดปากคีลองมืะขุามืเฒ่า จ.ชัยนาท

306  พระหลวงปู�ศุขุ พิมืพ์ประภามืณฑล ขุ้างรัศมืี เนื�อชินตะกั่ว วัดปากคีลองมืะขุามืเฒ่า จ.ชัยนาท

307  พระหลวงปู�ศุขุ พิมืพ์ประภามืณฑล ขุ้างเรียบู เนื�อชินตะกั่ว วัดปากคีลองมืะขุามืเฒ่า จ.ชัยนาท

308  พระหลวงปู�ศุขุ เนื�อชินตะกั่ว พิมืพ์วัดหัวหาด

309  พระหลวงปู�ศุขุ เนื�อชินตะกั่ว พิมืพ์วัดสิ้มืเสิี�ยว

310  พระหลวงปู�ศุขุ พิมืพ์คีลองขุอมื ไมื่จำกัดพิมืพ์

311  พระหลวงปู�ศุขุ พิมืพ์ประภามืณฑล ขุ้างรัศมืี เนื�อทองแดง ออกวัดโคีกหมื้อ

312  พระหล่อเนื�อเมืฆสิิทธิ� วัดอนงคีารามื พิมืพ์ปางซุ่อนหา กรุงเทพฯ

313  เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ พิมืพ์จอบูรุ่นแรก วัดกำแพง กรุงเทพฯ

314  เหรียญหล่อวัดชัยพฤกษี์มืาลา กรุงเทพฯ

315  เหรียญหล่อหลวงปู�รอด พิมืพ์สิามืเหลี่ยมืพนมืมืือ วัดบูางน�ำวน จ.สิมืุทรสิาคีร

316  เหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่ง พิมืพ์สิามืเหลี่ยมื วัดท่ากระบูือ จ.สิมืุทรสิาคีร
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เครื่องราง ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 10 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

317  หมืากทุย หลวงปู�เอี่ยมื วัดหนัง

318  พิศมืรใบูลาน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมืาลัย

319  ตะโพน หลวงพ่อพัก วัดโบูสิถ้์

320  ลุกอมืเมืฆสิิทธิ� หลวงพ่อทับู วัดอนงคี์

321  ลูกอมืเมืฆสิิทธิ� พระคีรูลืมื วันอรุณราชวรารามื

322  ลูกอมื พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา

323  ลูกอมืมืหากัน หลวงพ่อคีง วัดบูางกะพ้อมื

324  ลูกอมืติดวิญญาณ อาจารย์แน่น วัดหนองขุาว

325  เขุี�ยวเสิือ หลวงพ่อปาน วัดบูางเหี�ย

326  องคีต หลวงพ่อปาน วัดบูางกระสิอบู

327  ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบูางวัว

328  หนุมืาน หลวงพ่อกุหลาบู วัดใหญ่สิว่างอารมืณ์

329  เสิือ หลวงพ่อนก วัดสิังกะสิี

330  เสิือ หลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาสิ

331  สิิงห์ หลวงพ่อเดิมื วัดหนองโพ

332  สิิงห์ หลวงพ่อหอมื วัดซุากหมืาก

333  สิิงห์ หลวงพ่อมืุ่ย วัดดอนไร่

334  มืีดหมือ หลวงพ่อเดิมื วัดหนองโพ (ขุนาดใหญ่)

335  มืีดหมือ หลวงพ่อเดิมื วัดหนองโพ (ขุนาดเล็ก)

336  มืีดหมือ หลวงพ่อกัน วัดเขุาแก้ว

337  งาแกะปีนักษีัตร หลวงพ่อเดิมื วัดหนองโพ

338  นางกวัก หลวงพ่อเดิมื วัดหนองโพ

339  จิ�งจก หลวงพ่อหน่าย วัดบู้านแจ้ง

340  เบูี�ยแก้ หลวงปู�รอด วัดนายโรง

341  เบูี�ยแก้ หลวงพ่อภักตร์ วัดโบูสิถ้์

342  เบูี�ยแก้ หลวงปู�เพิ่มื วัดกลางบูางแก้ว

343  เบูี�ยแก้ หลวงปู�เจือ วัดกลางบูางแก้ว

344  เบูี�ยแก้ หลวงพ่อคีำ วัดโพธิ�ปล�ำ

345  แหวนพิรอด หลวงปู�ยิ�มื วัดหนองบูัว

346  แหวนพิรอด หลวงพ่อมื่วง วัดบู้านทวน

347  ตะกรุด หลวงตาทา วัดพะเนียงแตก

348  ตะกรุด หลวงพ่อเต๋ วัดสิามืง่ามื

349  ตะกรุด หลวงปู�ศุขุ วัดปากคีลองมืะขุามืเฒ่า

350  ตะกรุดเก่า (ไมื่จำกัดคีณาจารย์)

351  ปลัดขุิก หลวงพ่อเหลือ วัดสิาวชะโงก

352  ปลัดขุิก หลวงพ่ออี� วัดสิองหีบู

353  ปลัดขุิก หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาสิ



38 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 11 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

354  พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง
355  พระพิมืพ์ทรงไก่หางรวมื

356  พระพิมืพ์ทรงไก่หางสิามืเสิ้น

357  พระพิมืพ์ทรงไก่หางสิี่เสิ้น ไก่ฟ้้า

358  พระพิมืพ์ทรงไก่หางสิี่เสิ้น ไก่ต๊อก

359  พระพิมืพ์ทรงไก่หางห้าเสิ้น

360  พระพิมืพ์ทรงหนุมืานใหญ่ ทรงเคีรื่อง

361  พระพิมืพ์ทรงหนุมืานใหญ่ ไมื่ทรงเคีรื่อง

362  พระพิมืพ์ยันต์แถ้วเดียว ไมื่จำกัดพิมืพ์

363  พระพิมืพ์ทรงหนุมืานแบูกแท่น

364  พระพิมืพ์ทรงหนุมืานหาวเป็นดาวเป็นเดือน

365  พระพิมืพ์ทรงคีรุฑเล็ก

366  พระพิมืพ์ทรงคีรุฑใหญ่ พิมืพ์ลึก

367  พระพิมืพ์ทรงคีรุฑใหญ่ พิมืพ์ตื�น

368  พระพิมืพ์ทรงคีรุฑปีกแขุ็ง

369  พระพิมืพ์ทรงคีรุฑผีเสิื�อ

370  พระพิมืพ์ทรงเมื่น บูัวชั�นเดียว

371  พระพิมืพ์ทรงเมื่น บูัวสิองชั�น 7 จุด

372  พระพิมืพ์ทรงเมื่น บูัวสิองชั�น 8 จุด

373  พระพิมืพ์ทรงเมื่นมืังกร

374  พระพิมืพ์ทรงเมื่น บูัวโคี้ง

375  พระพิมืพ์ทรงเมื่นเล็ก

376  พระพิมืพ์ทรงเมื่น หัวกลับู

377  พระพิมืพ์ทรงนก ปางมืารวิชัย

378  พระพิมืพ์ทรงปางสิมืาธิ บูัวเมื็ด

379  พระพิมืพ์ทรงนก ฐานสิามืชั�น

380  พระพิมืพ์ทรงนก ฐานสิายบูัว - บูัวฟ้้นปลา

381  พระพิมืพ์ทรงปลาจีน

382  พระพิมืพ์ทรงปลากัด

383  พระพิมืพ์ทรงปลาหมือ

384  พระพิมืพ์ทรงปลาหมืู

385  พระพิมืพ์ทรงโบูราณ ไมื่จำกัดพิมืพ์

386  พระพิมืพ์ทรงสิมืาธิเพชร ไมื่จำกัดพิมืพ์

387  พระเนื�อผงพุทธคีุณ ไมื่จำกัดพิมืพ์

388  ผงลูกอมื
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พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 1  
โต๊๊ะที่ 12 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

389  พระหลวงพ่อทวด เนื�อว่าน พิมืพ์ใหญ่กรรมืการ ปี 2497

390  พระหลวงพ่อทวด เนื�อว่าน พิมืพ์ใหญ่ ปี 2497

391  พระหลวงพ่อทวด เนื�อว่าน พิมืพ์ต้อ ปี 2497

392  พระหลวงพ่อทวด เนื�อว่าน พิมืพ์กลางลึก ปี 2497

393  พระหลวงพ่อทวด เนื�อว่าน พิมืพ์กลาง ปี 2497

394  พระหลวงพ่อทวด เนื�อว่าน พิมืพ์พระรอดกรรมืการ ปี 2497

395  พระหลวงพ่อทวด เนื�อว่าน พิมืพ์พระรอดใหญ่ ปี 2497

396  พระหลวงพ่อทวด เนื�อว่าน พิมืพ์พระรอดเล็ก ปี 2497

397  พระหลวงพ่อทวด เนื�อว่าน พิมืพ์ลอยน�ำใหญ่-เล็ก ปี 2502

398  พระหลวงพ่อทวด เนื�อว่าน รุ่นพินัยกรรมื พิมืพ์ใหญ่ ปี 2505

399  พระหลวงพ่อทวด เนื�อว่าน รุ่นพินัยกรรมื พิมืพ์พระรอด ปี 2505

400  พระกริ่งพระองคี์เจ้าเฉลิมืพลฯ เนื�อนวโลหะ ปี 2505

401  พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขุใต้ฐาน (เบูตง) เนื�อนวโลหะ ปี 2505

402  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื�อนวโลหะ ปี 2505

403  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื�อโลหะผสิมื ปี 2505

404  พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมืพ์เมืฆพัด เนื�อเหลือง ปี 2505

405  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื�อเมืฆพัด (เขุ่าตุ่มื) พิมืพ์นิยมื ปี 2505

406  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื�อเมืฆพัด ปี 2505

407  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื�อแร่ ปี 2505

408  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังเตารีดใหญ่ “B” หัวมืน ปี 2505

409  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังเตารีดใหญ่ “C” หัวมืน ปี 2505

410  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังเตารีดใหญ่ ป้�มืซุ�ำ ปี 2505

411  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังเตารีดกลาง ป้�มืซุ�ำ-ไมื่ป้�มื ปี 2505

412  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังเตารีดเล็ก “แขุ้งขุีด” (หน้าอาปาเช่) ปี 2505

413  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังเตารีดเล็ก (หน้าอาปาเช่) ปี 2505

414  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่-หน้าเชิด ปี 2505

415  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์บูัวรอบู ก้นลายเซุ็น ปี 2508

416  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์เสิมืา รุ่นแรก เนื�อทองแดง ปี 2500

417  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์รูปไขุ่ รุ่น 2 ไขุ่ปลาใหญ่ ปี 2502

418  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์รูปไขุ่ รุ่น 2 ไขุ่ปลาเล็ก ปี 2502

419  เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสิมืณศักดิ� เนื�อทองแดง ปี 2508

420  เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสิมืณศักดิ� เนื�ออัลปาก้า (พิมืพ์นิยมื) ปี 2508

421  เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสิมืณศักดิ� เนื�ออัลปาก้าชุบูนิเกิ�ล (ผ่าปาก) ปี 2508

422  เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสิมืณศักดิ� เนื�ออัลปาก้าชุบูนิเกิ�ล (ไมื่ผ่าปาก) ปี 2508

423  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์พุฒซุ้อนใหญ่ บูุทอง แจกกรรมืการ ปี 2509



40 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 2  
โต๊๊ะที่ 13 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

424  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังหนังสิือใหญ่ “ตัว ท” ปี 2505

425  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังหนังสิือเล็ก “ตัว ท” ปี 2505

426  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “เสาอากาศ - สายฝน” ปี 2505
427  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังหนังสิือเล็ก “ว. มืีจุด” ปี 2505

428  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังหนังสิือใหญ่ ปี 2505

429  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังหนังสิือเล็ก ปี 2505

430  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังหนังสิือใหญ่ - กลาง “ป้�มื” ปี 2506

431  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังหนังสิือเล็ก “มืีหู” ปี 2506

432  พระกริ่งอุบูาเก็ง วัดเอี่ยมืวรนุช ปี 2506

433  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังเตารีดใหญ่ “หน้าจีน” ปี 2508

434  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังหนังสิือใหญ่ กะไหล่ทอง ปี 2508

435  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังหนังสิือใหญ่ ปี 2508

436  พระหลวงพ่อทวด พิมืพ์หลังหนังสิือเล็ก ปี 2508

437  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์เสิมืา รุ่น 3 บูล็อกสิามืขุีดใน “กิ่งไผ่” ปี 2504

438  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์เสิมืา รุ่น 3 บูล็อกสิองจุด ไมื่จำกัดเนื�อ ปี 2504

439  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์เสิมืา รุ่น 3 บูล็อกหน้าผากสิองเสิ้นประคีตขุาด ปี 2504

440  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์เสิมืา รุ่น 3 เนื�อทองแดง ไมื่จำกัดพิมืพ์ ปี 2504

441  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์เสิมืา บูล็อกช้างปล้อง, พ ขุีด, หน้าผากสิามืเสิ้นคีรึ่ง อัลปาก้า ปี 2504

442  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์เสิมืา รุ่น 3 เนื�ออัลปาก้า ไมื่จำกัดพิมืพ์ ปี 2504

443  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์รูปไขุ่ รุ่น 3 ไมื่จำกัดเนื�อ ไมื่จำกัดพิมืพ์ ปี 2504

444  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์รูปไขุ่ รุ่น 4 เนื�ออัลปาก้า ไมื่จำกัดพิมืพ์ ปี 2504

445  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์รูปไขุ่ รุ่น 4 เนื�อทองแดง ไมื่จำกัดพิมืพ์ ปี 2505

446  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์น�ำเต้า “หน้าแก่” ปี 2505

447  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์น�ำเต้า “หน้าหนุ่มื” ปี 2505

448  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์สิามืเหลี่ยมืเล็ก “หลังหนังสิือ 5 แถ้ว” ปี 2505

449  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์ซุุ้มืกอ แจกปีนัง ปี 2506

450  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์หกเหลี่ยมืใหญ่-เล็ก แจกปีนัง ปี 2506

451  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์ใบูสิาเก ปี 2506

452  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์เมื็ดแตง (หน้าผาก 3 เสิ้น, 4 เสิ้น, หนังสิือเลยหู, ปีกกา) เนื�ออัลปาก้า ปี 2506

453  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์ห้าเหลี่ยมื เนื�อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508

454  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์สิามืเหลี่ยมืเล็ก “หลังรุน ๑” ปี 2508

455  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์เมื็ดแตง เนื�ออัลปาก้า ปี 2508

456  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์พุฒซุ้อนเล็ก เนื�ออัลปาก้า ปี 2509

457  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์พุฒซุ้อนเล็ก เนื�ออัลปาก้า ปี 2511

458  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมืพ์เสิมืา “หน้าเลื่อนหลังเจดีย์” เนื�ออัลปาก้า ปี 2511



สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ 41 

พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 14 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

459  พระสิมืเด็จทองเหลือง รุ่นแรก พิมืพ์ลึก ปี 2494

460  พระสิมืเด็จทองเหลือง รุ่นแรก พิมืพ์ตื�น ปี 2494

461  พระชินราชห้าเหลี่ยมื เล็ก-ใหญ่ ปี 2494

462  พระประจำวัน ปี 2499

463  เหรียญรุ่นแรก ปี 2502

464  พระสิมืเด็จเนื�อทองผสิมื รุ่นสิอง-รุ่นสิามื

465  พระนางพญา รุ่นแรก ปี 2506

466  รูปเหมืือนป้�มื รุ่นแรก ปี 2508

467  เหรียญไตรมืาสิ รุ่นแรก ปี 2512

468  เหรียญไตรมืาสิ รุ่นสิอง M16 ปี 2513

469  พระกริ่งไตรมืาสิ รุ่นแรก เล็ก-ใหญ่ ปี 2511

470  พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ หน้าลพบูุรี รุ่น 1-2-3

471  พระสิมืเด็จสิองพิมืพ์ ปี 2494

472  พระสิมืเด็จไตรมืาสิ เนื�อผง ปี 2509

473  พระสิมืเด็จเนื�อเกสิร 108 ปี 2509

474  พระสิมืเด็จคีะแนน แพพัน รุ่นแรก ปี 2510

475  พระสิมืเด็จ แพพัน ปี 2510

476  พระสิมืเด็จ แพ 2 พัน ปี 2511

477  พระสิมืเด็จ แพ 3 พัน ปี 2512

478  พระสิมืเด็จปรกโพธิ� ปี 2514

479  พระสิมืเด็จคีะแนน ปรกโพธิ� ปี 2514

480  พระสิมืเด็จพิมืพ์อกคีรุฑเศียรบูาตร (ไกเซุอร์) ปี 2514

481  พระปิดตาจงอางศึก ปี 2514

482  พระสิมืเด็จฐานสิิงห์ ปี 2515

483  พระสิมืเด็จแร่ แพ-พัน ปี 2516

484  พระสิมืเด็จแร่ แพสิามืพัน ปี 2516

485  พระสิมืเด็จหลังรูปเหมืือน แมื็กกาไลท์ ปี 2516

486  พระปรกใบูมืะขุามื รุ่นแรก ปี 2516

487  พระสิมืเด็จฐานแซุมื ปี 2517

488  พระพิมืพ์พระรอด ไมื่จำกัดปี

489  พระลีลาทุ่งเศรษีฐี ไมื่จำกัดปี

490  พระรูปหล่อสิังกัจจายน์ พิมืพ์เล็ก-ใหญ่ ปี 2518

491  พระขุุนแผน ปี 2522

492  พระสิมืเด็จแพ 4 พัน

493  พระสิมืเด็จแพ 5 พัน

494  พระสิมืเด็จแพ 7-9 พัน

495  พระปิดตา รุ่นแรก ปี 2513



42 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิต๊าราม จ.ชัยนาท ยอดนิยม ชุดที่ 1  
โต๊๊ะที่ 15 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

496  พระสิมืเด็จปรกโพธิ�เก้าใบู ไมื่จำกัดหลัง

497  พระแหวกมื่าน พิมืพ์มืารวิชัยอกใหญ่ และพิมืพ์สิมืาธิ

498  พระแหวกมื่านไมื่จำกัดพิมืพ์ (พิมืพ์มืารวิชัยขุ้างเมื็ด,พิมืพ์สิมืาธิเนื�อดิน,พิมืพ์ต้อเนื�อผงน�ำมืัน,พิมืพ์รัศมืีทรงเจดีย์)

499  พระนางพญาซุุ้มืคีู่ เนื�อพระแหวกมื่าน

500  พระสิมืเด็จหลังรูปเหมืือน (รุ่นหนึ่ง,รุ่นสิอง,รุ่นสิามื,หลังรูปหน้าเดียว)

501  พระสิมืเด็จ เนื�อผง ชุดที่ 1 (หลังยันต์,มืะอะอุ,พิมืพ์อกอุ,พิมืพ์นักเลงโต)

502  พระสิมืเด็จ เนื�อผง ชุดที่ 2 (พิมืพ์โพธิ�ตุ่มื,พิมืพ์เกศยาว,พิมืพ์เกศทะลุซุุ้มื)

503  พระสิมืเด็จ เนื�อผงน�ำมืัน ชุดที่ 1 (พุทธกวัก,พุทธเจ้าในวิหารพิมืพ์เล็กมืีปรกโพธิ�,พุทธเจ้าในวิหารพิมืพ์ใหญ่ อรหำ ภคีวา)

504  พระสิมืเด็จ เนื�อผงน�ำมืัน ชุดที่ 2 (พิมืพ์ซุุ้มืระฆังเถ้าวัลย์,พิมืพ์สิมืเด็จหลังสิีวลีไมื่มืีย่ามื,พิมืพ์ปรกโพธิ�กิ่ง,พิมืพ์ขุาโต๊ะ)

505  พระสิมืเด็จ ปี 2521 (หลังหนังสิือ,หลังแป้นพิมืพ์,เนื�อขุาวหลังตรายาง,พระพุทธชินราช,สิมืเด็จดำฐานสิิงห์)

506  พระสิมืเด็จ ชุดแตกลายงา (พิมืพ์ประทับูสิิงห์หลังสิิงห์,พิมืพ์ซุุ้มืระฆังหลังสิิงห์,พิมืพ์สิมืเด็จหลังยันต์ห้าแถ้ว)

507  พระเนื�อผง วัดหนองอีดุก ชุดที่ 1 (แหวกมื่าน,สิังกัจจายน์,ซุุ้มืไขุ่ปลาฐานบูัว,ปรกโพธิ�ฐานบูัว,สิมืเด็จมืีหน้ามืีตา)

508  พระเนื�อผง วัดหนองอีดุก ชุดที่ 2 (พระพุทธฐานปลาดุก,พระผงสิุพรรณ,พระลีลา,พระจันทร์ลอย)

509  พระสิรรคี์ขุ้างเมื็ด แกะพิมืพ์โดยอาจารย์ไพ่

510  พระสิรรคี์นั่ง พิมืพ์มืาตรฐาน (พิมืพ์ขุีดขุ้างหู,พิมืพ์ขุีดใต้ฐาน)

511  พระลีลาสิรรคี์ พิมืพ์มืาตรฐานชูสิามืนิ�ว

512  พระเนื�อดิน ยุคีแรก (พระสิีวลีจัมืโบู้,พระสิีวลีกางร่มื,พระก้นผีใหญ่,พระยอดขุุนพล,พระซุุ้มืกอ,พระขุุนแผนแขุ้งหมือน)

513  พระสิีวลีองคี์จ้อย เนื�อดิน พิมืพ์ไมื่มืีย่ามื

514  พระสิีวลีองคี์จ้อย เนื�อผงน�ำมืัน พิมืพ์มืีย่ามื

515  พระรูปเหมืือนป้�มื รุ่นแรก

516  พระรูปหล่อรุ่นสิอง ก้น มืะ อะ อุ

517  เหรียญรุ่นแรก หลังยันต์มืงกุฎพระพุทธเจ้า

518  เหรียญรุ่นสิอง หลังยันต์นะโมืตาบูอด

519  เหรียญรุ่นสิามื พิมืพ์พุ่มืขุ้าวบูิณฑ์

520  เหรียญรุ่นสิามื พิมืพ์หลังหนุมืาน อรหำ เต็มื

521  เหรียญรุ่นสิามื พิมืพ์หลังหนุมืาน อรหำ ไมื่เต็มื

522  เหรียญรุ่นสิามื พิมืพ์หลังยันต์ไตรสิรณคีมืณ์ รมืดำ

523  เหรียญรุ่นสิามื พิมืพ์หลังยันต์ไตรสิรณคีมืณ์ รมืน�ำตาลและผิวไฟ้

524  เหรียญรุ่นสิามืกะไหล่ทองเดิมื (หลังหนุมืาน,หลังยันต์)

525  เหรียญหลวงพ่อกวย ออกวัดเดิมืบูาง กะไหล่นาก

526  เหรียญหลวงพ่อกวย ออกวัดเดิมืบูาง รมืดำ

527  เหรียญหลวงพ่อกวย พิธีจตุรพิธพรชัย

528  รูปถ้่ายรุ่นแรก หลังสิิงห์,รูปถ้่ายเลี่ยมืเดิมืหลังจีวร ปี 2521

529  รูปถ้่ายหลังตะกรุดสิามืกษีัตริย์ เลี่ยมืเดิมืคีรึ่งตัว และเต็มืตัว (ขุาวดำและระบูายสิี)

530  แหวนท้องอิติทุกรุ่น (รุ่นแรก,หัวรูปไขุ่,สิาลิกา,หัวโล่,หัวตาราง)
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พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิต๊าราม จ.ชัยนาท ยอดนิยม ชุดที่ 2  
โต๊๊ะที่ 16 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

531  เหรียญพระพุทธชัยนาท วัดหนองอีดุก ปี 2515 เหรียญหลวงพ่อฉาย วัดพระแก้ว

532  เหรียญพระพุทธ วัดจั่นเจริญศรี, เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อหนองแขุมื,เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดท่ากระแสิ

533  เหรียญหลวงพ่อติ่ง วัดหอระฆัง,เหรียญพระพุทธ วัดเจริญสิุขุ,เหรียญพระพุทธ วัดท่าเสิมือ

534  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโมื,เหรียญเมื็ดกระดุมืหลวงพ่อโมื (รุ่นตาเกี�ย)

535  พระกริ่งวัดท่าทอง,เหรียญเสิมืาคีรึ่งซุีก วัดท่าทอง,ลอยองคี์อุดกริ่ง วัดหอระฆัง,พระกริ่ง หลวงพ่อฉาย วัดพระแก้ว

536  เหรียญหลวงพ่อเฒ่า รุ่นแรก,เหรียญหลวงพ่อเฒ่า ปี 2519

537  พระผงรูปเหมืือนหลวงพ่อเฒ่า ไมื่จำกัดเนื�อและพิมืพ์

538  พระสิรรคี์ วัดศรีษีะเมืือง หลวงพ่อกวยปลุกเสิก

539  เหรียญหลวงพ่อแบูน,หลวงพ่อแจ่มื,หลวงพ่อจวน วัดเดิมืบูาง ปี 2518

540  พระประจำวัน วัดเทพากร,สิมืเด็จฐานสิำเภา วัดเทพากร เนื�อโลหะ ปี 2515

541  พระสิมืเด็จฐานสิำเภา วัดเทพากร ปี 2515 และพระเนื�อผง วัดเทพากร

542  เหรียญสิีวลีหลังพระสิังกัจจายน์ วัดเทพากร ปี 2515

543  พระสิีวลีอุดผง,พระสิังกัจจายน์,กริ่งพระเจ้าตือ วัดชิโนรสิ ปี 2512,เหรียญหล่อ วัดกัลยาสิมืเด็จโต

544  พระผง วัดชิโนรสิ ทุกพิมืพ์

545  พระสิมืเด็จหลังสิีวลี วัดราชนัดดา ปี 2513 และพระผง วัดราชนัดดา ทุกพิมืพ์

546  เหรียญหลวงปู�ศุขุ ปี 2519 รูปไขุ่และยืน ไมื่จำกัดเนื�อ

547  พระสิมืเด็จวัดพระปรางคี์ พิมืพ์ใหญ่ เนื�อผงน�ำมืัน

548  พระสิมืเด็จคีะแนนวัดพระปรางคี์ เนื�อผงน�ำมืันและเนื�อดิน

549  พระสิมืเด็จวัดพระปรางคี์ พิมืพ์ใหญ่ ไมื่จำกัดเนื�อและพิมืพ์

550  พระผง วัดดาวเรือง ไมื่จำกัดเนื�อและพิมืพ์,พระผง วัดหนองปลิงทุกพิมืพ์

551  พระผง วัดท่าทอง ไมื่จำกัดเนื�อและพิมืพ์ ปี 2518

552  พระผง วัดมื่วงชุมื ไมื่จำกัดเนื�อและพิมืพ์,พระผงวัดท่าวน ไมื่จำกัดเนื�อและพิมืพ์

553  พระผงและเนื�อดิน พิธีจักรพรรดิ ปี 2515 ไมื่จำกัดพิมืพ์

554  พระสิมืเด็จหลังพุฒาจารย์โต,พระปิดตา ออกวัดเขุาใหญ่ สิุพรรณบูุรี

555  พระผง รัตนชัย พิมืพ์สิามืสิมืัย,พระพุทธศรีมืณฑป

556  พระขุุนแผน วัดรัตนชัย พิมืพ์ห้าเหลี่ยมืพรายกุมืาร

557  พระขุุนแผน วัดรัตนชัย พิมืพ์เนื�อดินองคี์จ้อย

558  พระผง วัดรัตนชัย ไมื่จำกัดเนื�อและพิมืพ์

559  พระผง วัดวังจิก ปี 2509

560  พระหลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก รุ่นแรก,เหรียญอธิการวิทยา รุ่นแรก,เหรียญหลวงพ่อสินิท วัดเขุาใหญ่

561  พระสิมืเด็จหลวงพ่อปา วัดโบูสิถ้์,เหรียญหลวงพ่อศรีหลังหลวงพ่อทอง ปี 2519

562  พระสิมืเด็จมืหาลาภ วัดโคีกดอกไมื้ รุ่นแรก และรุ่นสิอง

563  รูปพ่อเฒ่า รุ่นแรก รูปหลวงพ่อไมื (ตาเกี�ย)

564  รวมืพระผง หลวงพ่อกวยร่วมืเสิก

565  รวมืพระเหรียญ หลวงพ่อกวยร่วมืเสิก
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พระชุดจังหวัดนครปฐม ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 17 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

566  เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก

567  เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2

568  พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก ไมื่จำกัดพิมืพ์

569  เหรียญหล่อเจ้าสิัวหลวงปู�บูุญ วัดกลางบูางแก้ว ไมื่จำกัดพิมืพ์ (เงิน ทองแดง ทองเหลือง)

570  พระชัยวัฒน์หลวงปู�บูุญ วัดกลางบูางแก้ว ไมื่จำกัดพิมืพ์

571  พระหลวงปู�บูุญ วัดกลางบูางแก้ว เนื�อผงยาจินดามืณี ไมื่จำกัดพิมืพ์ (มืีในหนังสิือ)

572  พระหลวงปู�บูุญ วัดกลางบูางแก้ว เนื�อว่าน ไมื่จำกัดพิมืพ์ (มืีในหนังสิือ)

573  พระหลวงปู�บูุญ วัดกลางบูางแก้ว เนื�อดิน ไมื่จำกัดพิมืพ์ (มืีในหนังสิือ)

574  พระปิดตา หลวงปู�ดี วัดบู้านยาง ไมื่จำกัดพิมืพ์

575  พระปิดตา หลวงปู�จันทร์ วัดบู้านยาง ไมื่จำกัดพิมืพ์

576  เหรียญกงจักรหลวงพ่อแช่มื วัดตาก้อง ไมื่จำกัดบูล็อคี

577  เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมื รุ่นแรก

578  เหรียญหล่อชินราช (เขุ่าลอย) หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมื

579  เหรียญหล่อชินราช (เขุ่าจมื) หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมื

580  รูปหล่อโบูราณหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมื รุ่นสิร้างโรงพยาบูาล ปี 2500

581  เหรียญหล่อหน้าเสิือ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมืศาลา รุ่นแรก ไมื่จำกัดเนื�อ

582  เหรียญหล่อคีอน�ำเต้า หลวงพ่อน้อย วัดธรรมืศาลา รุ่นแรก ไมื่จำกัดเนื�อ

583  เหรียญหล่อหน้าเสิือ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมืศาลา ปี 2510,2512 ไมื่จำกัดเนื�อ

584  เหรียญหลวงพ่อเปิ�น วัดบูางพระ รุ่นแรก ปี 2519

585  เหรียญหลวงปู�เพิ่มื วัดกลางบูางแก้ว รุ่นแรก ปี 2504

586  เหรียญสิตางคี์สิิบู หลวงปู�เพิ่มื วัดกลางบูางแก้ว

587  เหรียญพัดยศ หลวงปู�เพิ่มื วัดกลางบูางแก้ว ไมื่จำกัดเนื�อ

588  พระผงขุมืิ�นเสิก หลวงปู�เพิ่มื วัดกลางบูางแก้ว ไมื่จำกัดพิมืพ์

589  พระขุุนแผนอินโดจีน หลวงพ่อเต๋ วัดสิามืง่ามื รุ่นแรก

590  พระขุุนแผน(หลังตอกชื่อ) หลวงพ่อเต๋ วัดสิามืง่ามื รุ่น 2

591  พระเนื�อดิน(หลังตอกชื่อ) หลวงพ่อเต๋ วัดสิามืง่ามื ไมื่จำกัดพิมืพ์

592  พระปิดตาหลวงปู�บูุญ วัดกลางบูางแก้ว ไมื่จำกัดพิมืพ์ ไมื่จำกัดเนื�อ

593  ราหูหลวงพ่อน้อย วัดศรีษีะทอง (ขุนาดห้อยคีอ)

594  ราหูอาจารย์ปิ�น วัดศรีษีะทอง (ขุนาดห้อยคีอ)

595  เหรียญหลวงปู�แผ้ว วัดกำแพงแสิน รุ่นแรก ไมื่จำกัดเนื�อ

596  เหรียญใบูขุี�เหล็ก หลวงปู�แผ้ว วัดกำแพงแสิน ปี 2547 ไมื่จำกัดเนื�อ

597  กุมืารดูดรก หลวงพ่อแช่มื วัดตาก้อง ไมื่จำกัดพิมืพ์

598  ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก

599  ตะกรุดหลวงพ่อเต๋ วัดสิามืง่ามื

600  เหรียญหล่อเจ้าสิัว วัดกลางบูางแก้ว ปี 2535 ไมื่จำกัดเนื�อ
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พระจังหวัดกาญจนบุรี  
โต๊๊ะที่ 18 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

601  พระท่ากระดาน พิมืพ์ใหญ่ ไมื่จำกัดกรุ กาญจนบูุรี

602  พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเหนือ

603  พระขุุนแผน พิมืพ์ใหญ่ กรุวัดเหนือ

604  พระขุุนแผน พิมืพ์กลาง-พิมืพ์เล็ก กรุวัดเหนือ

605  พระพิมืพ์อู่ทอง ไมื่จำกัดพิมืพ์ กรุวัดเหนือ

606  พระท่ากระดานน้อย กรุวัดท่าเสิา

607  พระขุุนแผนสิะกดทัพ กรุวัดท่าเสิา

608  พระปิดตา หลวงปู�ยิ�มื พิมืพ์นิยมื เนื�อเหลือง วัดหนองบูัว

609  พระปิดตา หลวงปู�ยิ�มื เนื�อผงคีลุกรัก วัดหนองบูัว

610  พระสิังกัจจายน์ หลวงปู�ยิ�มื เนื�อผง วัดหนองบูัว

611  พระปิดตา หลวงปู�ยิ�มื พิมืพ์แขุ้งซุ้อน เนื�อผง วัดหนองบูัว

612  พระปิดตา หลวงปู�เหรียญ พิมืพ์หลังกระดาษีสิา วัดหนองบูัว

613  พระปิดตา หลวงปู�เหรียญ พิมืพ์เสิ้นด้าย วัดหนองบูัว

614  เหรียญหลวงปู�ยิ�มื หลวงปู�เหรียญ รุ่นแรก ปี 2497 วัดหนองบูัว

615  พระลีลาประทานพร หลวงปู�เหรียญ พิมืพ์เขุ่าอ่อนใหญ่ วัดหนองบูัว

616  พระเนื�อผง หลวงปู�เหรียญ ไมื่จำกัดพิมืพ์ (ไมื่ซุ�ำรายการเดิมื) วัดหนองบูัว

617  เหรียญป้�มื หลวงพ่อมื่วง ไมื่จำกัดพิมืพ์ วัดบู้านทวน

618  เหรียญหล่อ หลวงพ่อมื่วง พิมืพ์หน้าหนุ่มื ไมื่จำกัดเนื�อ วัดบู้านทวน

619  เหรียญหลวงปู�เปลี่ยน รุ่นแรก ปี 2472 วัดใต้

620  เหรียญหลวงปู�เปลี่ยน หนังสิือสิามืแถ้ว ปี 2490 วัดใต้

621  เหรียญหลวงพ่อปิ�ว ปี 2479 วัดหวายเหนียว

622  พระกริ่งพุทธโชติ หลวงปู�ดี ปี 2485 วัดเหนือ

623  เหรียญพระพุทธชินราช ปี 2481 วัดเหนือ

624  เหรียญหลวงพ่อชื่น ปี 2480 วัดปากบูาง

625  เหรียญหลวงอุตตมืะ รุ่นแรก ปี 2511 วัดวังก์วิเวการามื

626  เหรียญหลวงพ่อสิาย รุ่นแรก ปี 2513 วัดท่าขุนุน

627  เหรียญหลวงพ่อนารถ้ รุ่นแรก ปี 2503 วัดศรีโลหะฯ

628  เหรียญหลวงพ่อนารถ้ รุ่นสิอง วัดศรีโลหะฯ

629  พระท่ากระดานป้�มื หลวงพ่อนารถ้ พิมืพ์ใหญ่ วัดศรีโลหะฯ

630  เหรียญหลวงพ่อเยี่ยมื รุ่นแรก ปี 2513 วัดเลาขุวัญ

631  เหรียญหลวงพ่อเที่ยง รุ่นพิเศษี ปี 2517 วัดมื่วงชุบู

632  เหรียญสิมืาคีมืชาวกาญจน์ ปี 2516

633  พระท่ากระดานป้�มื เนื�อตะกั่วสินิมืแดง วัดท่ามืะขุามื

634  เหรียญหลวงพ่อวัดใต้ ปี 2507 วัดใต้

635  เหรียญอนุสิรณ์ชั�นเทพ พระเทพมืงคีลรังสิี (หลวงปู�ดี) ปี 2508 วัดเหนือ



46 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระเครื่องอำเภอเลาขุวัญ  จ.กาญจนบุรี  
โต๊๊ะที่ 19 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

636  เหรียญหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ รุ่นแรก บูล็อกสิิบูโท ปี 2513

637  เหรียญหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ รุ่นแรก บูล็อกธรรมืดา ปี 2513

638  พระบููชารูปเหมืือนหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาวัญ พิมืพ์หน้าแก่

639  พระบููชารูปเหมืือนหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ พิมืพ์หน้าหนุ่มื

640  พระพุทธบููชา ศิลปเชียงแสิน วัดเลาขุวัญ

641  พระพุทธบููชา ศิลปสิุโขุทัย วัดเลาขุวัญ

642  พระพุทธบููชา ศิลปอู่ทอง วัดเลาขุวัญ

643  เหรียญโพธิ�เยือนอินเดีย หลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ เนื�อลงยา ปี 2522

644  เหรียญโพธิ�เยือนอินเดีย หลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ เนื�อเงิน ปี 2522

645  เหรียญโพธิ�เยือนอินเดีย หลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ เนื�อทองแดงลงยา สิปอ. ปี 2522

646  เหรียญโพธิ�เยือนอินเดีย หลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ เนื�อทองแดง ปี 2522

647  เหรียญหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ ฉลองอายุ 70 ปี เนื�อเงิน โคี๊ต “ย” ล่าง ปี 2534

648  เหรียญหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ ฉลองอายุ 70 ปี เนื�อเงิน โคี๊ต “ย” บูน ปี 2534

649  เหรียญหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ ฉลองอายุ 70 ปี เนื�อทองแดงยันต์เขุยื�อน ปี 2534

650  เหรียญหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ ฉลองอายุ 70 ปี เนื�อทองแดง ปี 2534

651  เหรียญหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ ฉลองอายุ 70 ปี เนื�อเงิน โคี๊ต “ย๒” ปี 2534

652  เหรียญหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ พิมืพ์หยดน�ำเล็ก เนื�อทองคีำ ปี 2534

653  เหรียญหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ พิมืพ์หยดน�ำใหญ่ เนื�อเงิน ปี 2534

654  เหรียญหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ พิมืพ์หยดน�ำเล็ก เนื�อเงิน ปี 2534

655  เหรียญหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ พิมืพ์หยดน�ำใหญ่ เนื�อนวะโลหะ ปี 2534

656  เหรียญหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ พิมืพ์หยดน�ำเล็ก เนื�อนวะโลหะ ปี 2534

657  รูปหล่อหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ เนื�อทองคีำ พิมืพ์ใหญ่ ปี 2534

658  รูปหล่อหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ เนื�อทองคีำ พิมืพ์เล็ก ปี 2534

659  รูปหล่อหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ เนื�อเงิน พิมืพ์ใหญ่ ปี 2534

660  รูปหล่อหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ เนื�อเงิน พิมืพ์เล็ก ปี 2534

661  รูปหล่อหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ เนื�อนวะโลหะ พิมืพ์ใหญ่ ปี 2534

662  รูปหล่อหลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ เนื�อนวะโลหะ พิมืพ์เล็ก ปี 2534

663  พระปิดตา หลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ รุ่นเสิาร์ ๕ มืหาเศรษีฐี ปี 2539

664  ล็อกเกต หลวงพ่อเยี่ยมื วัดเลาขุวัญ ไมื่จำกัดพิมืพ์ ปี 2536

665  หลวงพ่อธงชัย วัดหนองไมื้เอื�อย เนื�อเงิน โคี๊ต 9

666  เหรียญหลวงพ่อง้วน ฉลองอายุ 88 ปี วัดหนองโสิน ปี 2519

667  เหรียญหลวงพ่อง้วน ฉลองอายุ 90 ปี วัดหนองโสิน ปี 2521

668  เหรียญหลวงพ่อเพิ่มื รุ่นแรก วัดหนองฝ้าย เนื�อตะกั่ว ปี 2536

669  เหรียญหลวงพ่อแบูน รุ่นแรก วัดพรหมืมืณี เนื�อทองแดง ปี 2523

670  เหรียญหลวงสิำราญ รุ่นแรก วัดกกมื่วง เนื�อทองแดง ปี 2519



สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ 47 

พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุุง จ.อุทัยธานี  
โต๊๊ะที่ 20 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

671  พระสิมืเด็จองคี์ปฐมืรุ่น 1

672  พระสิมืเด็จองคี์ปฐมืรุ่น 2 ไมื่จำกัดเนื�อ

673  พระสิมืเด็จองคี์ปฐมืรุ่น 3

674  พระสิมืเด็จองคี์ปฐมื รุ่นยันต์กลับู ไมื่จำกัดเนื�อ

675  พระไฟ้ลวกมืือรุ่น1 ปี 2508 ไมื่จำกัดพิมืพ์

676  พระยอดธงรุ่น 1

677  พระยอดธงรุ่น 2

678  พระรูปหล่อลอยองคี์รุ่น 1 (นั่งบูัว)

679  พระรูปหล่อลอยองคี์รุ่น 2

680  พระรูปหล่อลอยองคี์รุ่น 3(พระสิุธรรมืยานเถ้ระ) ปี 2532

681  พระรูปหล่อลอยองคี์รุ่น 4(พระราชพรหมืยาน)ไมื่จำกัดเนื�อ ปี 2533

682  พระกลีบูบูัวรูปเหมืือนหลวงพ่อ ปี 2527

683  เหรียญเกลียวเชือกรุ่นแรก ปี 2516

684  เหรียญท้าวเวสิสิุวรรณ ไมื่จำกัดเนื�อ ปี 2521

685  เหรียญท้าวเวสิสิุวรรณ บูล็อกหูแตกสิังฆาฏิิแตก ปี 2521

686  เหรียญขุองขุวัญวันเกิด รุ่น 1,2,3

687  เหรียญขุองขุวัญวันเกิดรุ่น 4 ไมื่จำกัดเนื�อ

688  เหรียญฉลองสิมืณศักดิ� ไมื่จำกัดเนื�อ ปี 2528

689  เหรียญรูปหลวงพ่อยืน ปี 2530

690  เหรียญทำน�ำมืนต์ ปี 2532

691  เหรียสิามืัคีคีีมืีสิุขุ-กูผู้ชนะ เลี่ยมืผ้ายันต์พิชัยสิงคีรามืเลี่ยมืเดิมืวัด ไมื่จำกัดพิมืพ์ ปี

692  ล็อกเก็ตล้อมืเพชร ไมื่จำกัดพิมืพ์

693  เขุ็มืกลัดมืงกุฏิเพชร ไมื่จำกัดพิมืพ์

694  พระหางหมืาก

695  พระหางหมืาก พิมืพ์2ตุ่มื 3 ตุ่มื (นิยมื)

696  พระคีำขุ้าวรุ่น 1 (พิมืพ์แขุนจุด บูัวหลายจุด)

697  พระคีำขุ้าวรุ่น 1 (พิมืพ์แขุนจุด บูัวจุดเดียว)

698  พระคีำขุ้าวรุ่น 2 ไมื่จำกัดพิมืพ์

699  พระคีำขุ้าวรุ่น 2 (พิมืพ์แขุนจุด บูัวหลายจุด)

700  พระคีำขุ้าวรุ่น 2 (พิมืพ์แขุนจุด บูัวจุดเดียว)

701  พระคีำขุ้าวรุ่นปืนแตก ไมื่จำกัดพิมืพ์

702  พระคีำขุ้าวรุ่นพิเศษี พระบูรมืสิารีริกธาตุ 5 พระองคี์

703  พระคีำขุ้าวรุ่นพิเศษีรูปหลวงพ่อ หลังยันต์เกราะเพชร

704  พระหางหมืากรุ่นพิเศษี หลังยันต์เกราะเพชร

705  พระวิสิุทธิเทพ พิมืพ์หนา



48 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระเครื่องอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 21 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

706  พระถ้�ำเสิือกรุเก่า พิมืพ์ใหญ่

707  พระถ้�ำเสิือกรุเก่า พิมืพ์กลาง

708  พระถ้�ำเสิือกรุเก่า พิมืพ์เล็กหน้าตุ๊กตา

709  พระถ้�ำเสิือกรุเก่า พิมืพ์เล็กหน้าแก่

710  พระถ้�ำเสิือกรุเก่า พิมืพ์ต้อ(จิ�ว)

711  เหรียญพระคีรูสิัทธานุสิารี(เปี�ยน) วัดโพธารามื รุ่นแรก ปี 2460 พิมืพ์คีอเอียง

712  เหรียญพระคีรูสิัทธานุสิารี(เปี�ยน) วัดโพธารามื รุ่นแรก ปี 2460 พิมืพ์คีอตรง

713  เหรียญพระคีรูสิัทธานุสิารี(เปี�ยน) วัดโพธารามื รุ่นสิอง ปี 2471 พิมืพ์ขุี�ยา ไมื่จำกัดเนื�อ

714  เหรียญพระคีรูสิัทธานุสิารี(เปี�ยน) วัดโพธารามื รุ่นสิอง ปี 2471 พิมืพ์หน้าเล็ก-ใหญ่

715  เหรียญพระคีรูสิัทธานุสิารี(เปี�ยน) วัดโพธารามื รุ่นสิามื ปี 2510 บูล็อกห้าตัน

716  เหรียญพระคีรูสิัทธานุสิารี(เปี�ยน) วัดโพธารามื รุ่นสิามื ปี 2510 บูล็อกอุทะลุ-บูล็อกขุีดขุ้าง

717  แหวนพระคีรูสิัทธานุสิารี(เปี�ยน) วัดโพธารามื ปี 2510 ไมื่จำกัดเนื�อ

718  ล็อกเก็ตสิีสิ้มืพระคีรูสิัทธานุสิารี(เปี�ยน) วัดโพธารามื ปี 2510 ไมื่จำกัดพิมืพ์

719  เหรียญพระคีรูวินยานุโยคี(สิมืบูุญ) วัดยางยี่แสิ รุ่นแรก

720  เหรียญพระคีรูวินยานุโยคี(สิมืบูุญ) วัดยางยี่แสิ รุ่นสิอง ปี 2500 เนื�อเงิน

721  เหรียญพระคีรูวินยานุโยคี(สิมืบูุญ) วัดยางยี่แสิ รุ่นสิอง ปี 2500 กระไหล่ทอง

722  แหวนพระคีรูวินยานุโยคี(สิมืบูุญ) วัดยางยี่แสิ เนื�อเงิน ปี 2500

723  เหรียญพระนอนหลวงพ่อสิังฆ์ศรีสิรรเพชญ์ รุ่นแรก พิมืพ์อู่ทอง-พิมืพ์ จว.

724  เหรียญพระเจ้าอู่ทอง วัดเขุาพระศรีสิรรเพชญ์ รุ่นแรก 2513 ไมื่จำกัดเนื�อ

725  เหรียญพระคีรูอโสิกสิันติคีุณ(สิงัด) วัดดอนหอคีอย รุ่นแรก

726  พระรูปหล่อป้�มืหลวงพ่อสิมืบูุญ วัดหนองตาสิามื รุ่นแรก กะไหล่เงิน-กะไหล่ทอง

727  เหรียญพระคีรูศุภการโกศล(เงิน) วัดโภคีารามื รุ่นแรก ปี 2513 ไมื่จำกัดเนื�อ

728  เหรียญพระคีรูศุภการโกศล(เงิน) วัดโภคีารามื รุ่นสิอง ปี 2514 เหรียญเขุียด

729  ล็อกเก็ตพระคีรูศุภการโกศล(เงิน) วัดโภคีารามื ไมื่จำกัดพิมืพ์

730  เหรียญพระคีรูสิุวรรณโพธิวัฒน์(เพียว) วัดโพธิ�ทองเจริญ รุ่นแรก

731  เหรียญพระคีรูสิุวรรณโพธิวัฒน์(เพียว) วัดโพธิ�ทองเจริญ โพธิ�เก้าใบู

732  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่ออนันต์ สิุขุกาโมื วัดดอนมืะเกลือ รุ่นแรก 2520

733  พระเนื�อดินหลวงพ่ออนันต์ ไมื่จำกัดพิมืพ์

734  พระปิดตาหลวงพ่ออนันต์ สิุขุกาโมื วัดดอนมืะเกลือ รุ่นแรก ไมื่จำกัดพิมืพ์

735  เหรียญหลวงพ่ออาจ วัดปทุมืวนารามื รุ่นแรก ปี 2522

736  แหวนหลวงพ่ออาจ วัดปทุมืวนารามื รุ่นแรก ไมื่จำกัดสิี

737  เหรียญหลวงพ่อดำ สิุนทโร วัดเขุาพระ รุ่นแรก ปี 2522 ไมื่จำกัดเนื�อ

738  เหรียญพระคีรูสิุวรรณคีุณารักษี์(ช่วง) วัดจันทราวาสิ รุ่นแรก ไมื่จำกัดเนื�อ

739  ล็อกเก็ตพระคีรูสิุวรรณคีุณารักษี์(ช่วง) วัดจันทราวาสิ รุ่นแรก จีวรแดง ไมื่จำกัดเนื�อ

740  เหรียญหลวงพ่อชง วัดโบูถ้์วิทยาคีมื รุ่นแรก กะไหล่เงิน-กะไหล่ทอง
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พระเครื่องอำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี ชุดที่ 1  
โต๊๊ะที่ 22 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

741  เหรียญหลวงพ่อท้วมื วัดไชนาวาสิ รุ่นแรก ปี 2484

742  เหรียญหลวงพ่อท้วมื วัดไชนาวาสิ รุ่นสิอง ปี 2500

743  พระหลวงพ่อท้วมื เนื�อตะกั่ว ไมื่จำกัดพิมืพ์

744  เหรียญท้าวเวสิสิุวรรณ วัดไชนาวาสิ

745  เหรียญหลวงพ่อก่ำ วัดประตูสิาร รุ่นแรก ปี 2500

746  เหรียญหลวงพ่อก่ำ วัดประตูสิาน รุ่นสิอง ปี 2515

747  พระรูปเหมืือนป้�มืหลวงพ่อก่ำ วัดประตูสิาร รุ่นแรก ปี 2515

748  เหรียญหลวงพ่อคีำ วัดหน่อพุทธางกูร รุ่นแรก ปี 2498

749  เหรียญหลวงพ่อคีำ วัดหน่อพุทธางกูร รุ่นสิอง ปี 2505

750  เหรียญหลวงพ่อคีำ วัดหน่อพุทธางกูร รุ่นสิามื (พระประจำวัน) ปี 2505

751  เหรียญหลวงพ่อคีำ วัดหน่อพุทธางกูร รุ่นสิี (เรย์แบูลนด์ ปี 2509

752  พระรูปหล่อโบูราณหลวงพ่อคีำ วัดหน่อพุทธางกูร รุ่นแรก

753  พระรูปเหมืือนป้�มืหลวงพ่อคีำ วัดหน่อพุทธางกูร รุ่นสิอง ปี 2504

754  พระรูปหล่อโบูราณหลวงพ่อคีำ วัดหน่อพุทธางกูร รุ่นสิามื

755  ท้าวพญาชมืพู หลวงพ่อคีำ วัดหน่อพุทธางกูร เนื�อชิน

756  ท้าวพญาชมืพู หลวงพ่อคีำ วัดหน่อพุทธางกูร เนื�อดิน

757  พระซุุ้มืกอไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อคีำ วัดหน่อพุทธางกูร

758  ล็อกเก็ตหลวงพ่อคีำ วัดหน่อพุทธางกูร รุ่นแรก

759  เหรียญหลวงพ่อสิอน วัดป�าเลไลยก์ รุ่นแรก ปี 2461

760  เหรียญหลวงพ่อสิอน วัดป�าเลไลยก์ รุ่นสิอง ปี 2461

761  เหรียญหลวงพ่อสิอน วัดป�าเลไลยก์ รุ่นสิามื ปี 2470

762  เหรียญหลวงพ่อสิอน วัดป�าเลไลยก์ รุ่นสิี่ ปี 2478

763  เหรียญหลวงพ่อพริ�ง วัดวรจันทร์ รุ่นแรก ปี 2478

764  เหรียญหลวงพ่อพริ�ง วัดวรจันทร์ รุ่นสิอง (หน้าตรง) ปี 2483

765  พระชัยวัฒน์ พลวงพ่อพริ�ง วัดวรจันทร์ รุ่นแรก ปี 2478

766  เหรียญหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน รุ่นแรก

767  เหรียญหลวงพ่อแต้มื วัดพระลอย รุ่นแรก ปี 2511

768  พระกริ่งหลวงพ่อแต้มื วัดพระลอย รุ่นแรก

769  เหรียญหลวงพ่อปลื�มื (ขุี่แพะ) วัดพร้าว

770  เหรียญหลวงพ่อเซุ้ง วัดพร้าว รุ่นแรก

771  เหรียญหลวงพ่อปี วัดพิหารแดง รุ่นแรก ปี 2497

772  เหรียญหลวงพ่อก๊ก วัดดอนเจดีย์ราชบููรณะ รุ่นแรก ปี 2497

773  พระกริ่งรัชดาภิเษีก วัดประสิาททอง รุ่นแรก ปะ 2514 ไมื่จำกัดเนื�อ

774  เหรียญเจ้าพ่อหลักเมืือง รุ่นแรก ปี 2508

775  เหรียญเจดีย์ยอดเหล็ก รุ่นแรก ปี 2521 ไมื่จำกัดเนื�อ



50 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระเครื่องอำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี ชุดที่ 2  
โต๊๊ะที่ 23 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

776  เหรียญหลวงพ่อเจิมื วัดกุฎีทอง รุ่นแรก ปี 2513

777  เหรียญหลวงพ่อเจิมื วัดกุฎีทอง รุ่นสิอง ปี 2519

778  พระร่วงหลวงพ่อเจิมื วัดกุฎีทอง รุ่นแรก

779  เหรียญหลงพ่อบูุญ วัดโคีกโคีเฒ่า รุ่นแรก ปี 2512

780  เหรียญหลงพ่อบูุญ วัดโคีกโคีเฒ่า รุ่นสิอง ปี 2514

781  เหรียญหลงพ่อบูุญ วัดโคีกโคีเฒ่า รุ่นสิามื ปี 2517

782  พระรูปหล่อโบูราณหลวงพ่อบูุญ วัดโคีกโคีเฒ่า รุ่นแรก “หูกาง”

783  รูปถ้่ายหลวงพ่อบูุญ วัดโคีกโคีเฒ่า รุ่นแรก

784  เหรียญหลวงพ่อโต๊ะ วัดลาดตาล รุ่นแรก ปี 2512

785  เหรียญหลวงพ่อโต๊ะ วัดลาดตาล ไมื่จำกัดรุ่น

786  รูปถ้่ายหลวงพ่อโต๊ะ วัดลาดตาล ไมื่จำกัดรุ่น

787  พระรูปหล่อโบูราณหลวงพ่อโต๊ะ วัดลาดตาล รุ่นแรก

788  พระรูปเหมืือนป้�มื หลวงพ่อโต๊ะ วัดลาดตาล รุ่นแรก

789  เหรียญใบูโพธิ�หลวงพ่อจ้าย วัดไผ่เกาะโพธิ�งามื รุ่นแรก ปี 2521

790  เหรียญหลวงพ่อปอ วัดประชุมืชน รุ่นแรก ปี 2501

791  เหรียญหลวงพ่อใจ วัดวังยายหุ่น รุ่นแรก ปี 2513

792  เหรียญหลวงพ่อใจ วัดวังยายหุ่น รุ่นสิอง

793  เหรียญหลวงพ่อใจ วัดวังยายหุ่น รุ่นสิามื (แซุยิก)

794  พระรูปหล่อโบูราณหลวงพ่อใจ วัดวังยายหุ่น รุ่นแรก

795  พระปรกใบูมืะขุามืหลวงพ่อใจ วัดวังยายหุ่น รุ่นแรก

796  เหรียญหลวงพ่อพล รูปไขุ่คีรึ่งองคี์ วัดวังยายหุ่น รุ่นแรก ปี 2547 ไมื่จำกัดเนื�อ

797  เหรียญหล่อหน้าเสิือหลวงพ่อพล วัดวังยายหุ่น รุ่นแรก ปี 2547

798  เหรียญหลวงพ่ออ้วน วัดสิามืทอง รุ่นแรก

799  พระผงใบูลานหลวงพ่ออ้วน วัดสิามืทอง ไมื่จำกัดพิมืพ์

800  เหรียญหลวงพ่ออ่อน วัดชีสิุขุเกษีมื รุ่นแรก

801  เหรียญหลวงพ่อเผื่อน วัดไทรย์ รุ่นแรก ปี 2510

802  เหรียญหลวงพ่อจักรเพชร วัดเขุาดิน รุ่นแรก

803  เหรียญหลวงพ่อต่วน วัดมืเหยงคี์ รุ่นแรก ปี 2516

804  เหรียญหลวงพ่อยิ�มื วัดคีันทด รุ่นแรก ปี 2518

805  เหรียญหลวงพ่อบูุญ วัดพันตำลึง รุ่นแรก ปี 2515

806  เหรียญหลวงพ่อเมืี�ยน วัดโพธิ�เจริญ รุ่นแรก ปี 2511

807  เหรียญหลงพ่อบูุญเรือง วัดถ้�ำสิุทธาวาสิ รุ่นแรก

808  เหรียญหลวงพ่อเปลื�อง วัดใหมื่สิุวรรณภูมืิ รุ่นแรก ปี 2494

809  เหรียญวัดใหมื่สิุวรรณภูมืิ พระยืน รุ่นแรก ปี 2505

810  เหรียญวัดใหมื่สิุวรรณภูมืิ พระยืน รุ่นสิอง ปี 2511
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พระเครื่องอำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี ชุดที่ 3  
โต๊๊ะที่ 24 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

811  เหรียญหลวงพ่ออ๊อด วัดศาลาขุาว รุ่นแรก ปี 2509

812  พระรูปหล่อโบูราณหลวงพ่ออ๊อด รุ่นแรก

813  ล็อกเก็ตหลวงพ่ออ๊อด รุ่นแรก

814  เหรียญหลวงพ่อทุย วัดสิวนแตง รุ่นแรก

815  เหรียญหลวงพ่อถ้ิร รุ่นแรก ปี 2506 วัดป�าเลไลยก์

816  เหรียญเสิมืาหลวงพ่อถ้ิร ปี 2510

817  เหรียญพัดยศหลวงพ่อถ้ิร ปี 2511

818  เหรียญพระนเรศวร ปี 2513 ไมื่จำกัดเนื�อ

819  เหรียญหลวงพ่อโต พิมืพ์ห้อยเท้า ปี 2515 ไมื่จำกัดเนื�อ

820  พระกริ่งยุทธหัตถ้ี ปี 2513 ไมื่จำกัดเนื�อ

821  พระชัยวัฒน์ ยุทธหัตถ้ี ปี 2513 ไมื่จำกัดเนื�อ

822  พระกริ่งหลวงพ่อโต ปี 2509 ไมื่จำกัดเนื�อ หัวจรวด

823  พระหลวงพ่อโต ห้อยเท้า ปี 2515 ไมื่จำกัดเนื�อ (หล่อฉีด)

824  พระขุุนแผนเนื�อดิน หลวงพ่อถ้ิร ไมื่จำกัดเพิมืพ์

825  หลวงพ่อถ้ิร เนื�อดิน ไมื่จำกัดพิมืพ์

826  เหรียญพรนเรศวรย่ำศึก หลวงพ่อถ้ิร ปี 2509

827  เหรียญจตุพิธ หลวงพ่อถ้ิร ปี 2518

828  เหรียญพระวิษีณุกรรมื เทคีนิคีสิุพรรณบูุรี รุ่นแรก ปี 2522

829  รูปหล่อพระวิษีณุกรรมื เทคีนิคีสิุพรรณบูุรี ไมื่จำกัดเนื�อ

830  พระวิษีณุกรรมื เทคีนิคีสิุพรรณบูุรี รุ่นแรก ไมื่จำกัดเนื�อ

831  เหรียญพระคีรูสิุวรรณวรวิทย์ วัดหัวไผ่ รุ่นแรก ปี 2511

832  เหรียญพระคีรูสิุวรรณวรวิทย์ วัดหัวไผ่ รุ่นสิอง ปี 2512

833  พระผงสิุพรรณ ปลุกเสิกอินเดีย ปี 2518

834  พระมืเหศวร ย้อนยุคี ปี 2545 ไมื่จำกัดเนื�อ

835  พระมืเหศวร รุ่นตำนานแผ่นดิน (เล่ามื่า) ปี 2555

836  รูปถ้่ายขุ้าวหลามืตัด หลวงพ่อสิ้มื วัดจำปี ปี 2506

837  เหรียญหลวงพ่อสิ้มื วัดจำปี รุ่นแรก ปี 2514

838  พระรูปหล่อโบูราณรุ่นแรก หลวงพ่อสิ้มื วัดจำปี

839  เหรียญหลวงพ่อสิมืบูุญ รุ่นแรก วัดโพธิ�ท่าทราย ปี 2515

840  เหรียญหลวงพ่อทองหยอด รุ่นแรก ปี 2516 วัดชีสิุขุเกษีมื

841  เหรียญหลวงพระพุทธที่ระลึกในงานผูกพัทธสิีมืา วัดศรีบูัวบูาน ปี 2513

842  เหรียญหลวงพ่อดำ รุ่นแรก คีรบู 5 รอบู วัดพร้าว ไมื่จำกัดเนื�อ

843  เหรียญวัดปราสิาททอง รุ่นแรก ไมื่จำกัดเนื�อ

844  เหรียญเก้าสิมืเด็จ สิุพรรณบูุรี ปี 2511

845  เหนบูเก้าสิมืเด็จ สิุพรรณบูุรี ปี 2511



52 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระเครื่องอำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 25 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

846  พระกรุบูางยี่หน พิมืพ์ชินราช

847  พระกรุบูางยี่หน พิมืพ์เชียงแสิน

848  เหรียญวัดลานคีา รุ่นแรก ปี 2467

849  เหรียญวัดอาน รุ่นแรก เนื�อทองแดงรมืดำ ปี 2515

850  เหรียญวัดอาน รุ่นแรก เนื�ออัลปาก้า ปี 2515

851  เหรียญวัดอาน รุ่น 2 พิมืพ์นิยมื 2526

852  เหรียญวัดดาว รุ่นแรก ปี 2515

853  เหรียญหลวงพ่อเรื่อง วัดใหมื่พิณสิุวรรณ รุ่นแรก ปี 2499

854  เหรียญหลวงพ่อเรื่อง วัดใหมื่พิณสิุวรรณ รุ่น 2 ปี 2508

855  พระเนื�อแร่ หลวงพ่อเรื่อง วัดใหมื่พิณสิุวรรณ ไมื่จำกัดพิมืพ์

856  ตะกั่วตัดมืุมื หลวงพ่อเรื่อง วัดใหมื่พิณสิุวรรณ

857  พระชัยวัฒน์ ก้นเจาะรู หลวงพ่อเรื่อง วัดใหมื่พิณสิุวรรณ

858  เหรียญหลวงพ่อไขุ่ วัดบูางเลน รุ่นแรก แขุนกาง ปี 2502

859  เหรียญหลวงพ่อไขุ่ วัดบูางเลน ร. ไหล ปี 2502

860  เหรียญหลวงพ่อไขุ่ วัดบูางเลน มื. สิั�น ปี 2502

861  พระรูปหล่อพิมืพ์ฐานสิูง หลวงพ่อไขุ่ วัดบูางเลน

862  พระรูปหล่อพิมืพ์ฐานเตี�ย หลวงพ่อไขุ่ วัดบูางเลน

863  เหรียญเสิมืา หลวงพ่อไขุ่ วัดบูางเลน ปี 2515

864  เหรียญเสิาร์ห้า หลวงพ่อไขุ่ วัดบูางเลน ปี 2509

865  แหนบูลงยา หลวงพ่อไขุ่ วัดบูางเลน ปี 2512

866  เหรียญพัดยศ ลงยา หลวงพ่อไขุ่ วัดบูางเลน ปี 2512

867  รูปถ้่ายตะกรุดสิามืกษีัตริย์ หลวงพ่อไขุ่ วัดบูางเลน ปี 2512

868  รูปถ้่ายกระจกขุาว-ดำ หลวงพ่อไขุ่ วัดบูางเลน รุ่นแรก

869  พระกลับูบูัว หลวงพ่อไขุ่ วัดบูางเลน หลังการ

870  พระรูปหล่อ หลวงพ่อตุ๊ วัดท่าเจริญ เนื�อเงิน ปี 2498

871  พระรูปหล่อ หลวงพ่อตุ๊ วัดท่าเจริญ เนื�อทองเหลือง ปี 2499

872  แหนบูสิกรีน หลวงพ่ออรรถ้ วัดองคีรักษี์ ปี 2511

873  เหรียญพัดยศ สิกรีน หลวงพ่ออรรถ้ วัดองคีรักษี์ ปี 2512

874  เหรียญพระเจ้าห้าพระองคี์ หลวงพ่ออรรถ้ วัดองคีรักษี์ ปี 2513

875  เหรียญเสิมืา-เหรียญรูปไขุ่ หลวงพ่ออรรถ้ วัดองคีรักษี์ ปี 2520

876  พระรูปหล่อโบูราณ รุ่นแรก บูล็อกแตก หลวงตาอรรถ้ วัดองคีรักษี์ ปี 2525

877  เหรียญหล่อโบูราณ หลวงพ่ออรรถ้ วัดองคีรักษี์ เนื�อเงิน หน้าทองคีำ ปี 2537

878  เหรียญหล่อโบูราณ หลวงพ่ออรรถ้ วัดองคีรักษี์ เนื�อเงิน ปี 2537

879  เหรียญหล่อโบูราณ หลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขุาว รุ่นแรก

880  เหรียญรุ่นแรกพระคีรูสิิริ วัดช่องลมื ปี 2515
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พระเครื่องอำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 26 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

881  เหรียญหลวงพ่อธรรมืจักร วัดสิามืชุก รุ่นแรก ปี 2493 ไมื่จำกัดเนื�อ

882  เหรียญอาร์มื หลวงพ่อกริ่ง วัดสิามืชุก ปี 2514

883  เหรียญกลมื หลวงพ่อกริ่ง วัดสิามืชุก ปี 2514

884  พระรูปหล่อ หลวงพ่อกริ่ง วัดสิามืชุก

885  พระนาคีปรก วัดวิมืล ไมื่จำกัดเนื�อ ไมื่จำกัดพิมืพ์

886  พระสิมืเด็จพุทโธ วัดวิมืลโภคีารามื ไมื่จำกัดพิมืพ์

887  เหรียญพระพุทธรัตนมืงคีล วัดวิมืลโภคีารามื ไมื่จำกัดเนื�อ

888  เหรียญรูปไขุ่ หลวงพ่อปลั่ง วัดวิมืลโภคีารามื เนื�ออัลปาก้า

889  เหรียญหลวงพ่อธงชัย วัดหนองโรงรัตนารามื รุ่นแรก

890  เหรียญหลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก รุ่นแรก บูล็อกประจวบู

891  เหรียญหลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก รุ่นแรก บูล็อกธรรมืดา

892  รูปถ้่ายหลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก คีล้องคีอ

893  ภาพถ้่ายหลวงพ่อหร่ำ วัดวังจิก รูปบููชา

894  เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อดำ วัดลาดสิิงห์ รุ่น 2 ปี 2514

895  เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อดำ วัดนางพิมืพ์ รุ่นแรก ปี 2514 ทองแดงรมืดำ

896  เหรียญพระนอน วันบู้านทึง

897  พระสิมืเด็จ วัดบู้านทึง ปี 2514 ไมื่จำกัดพิมืพ์

898  พระผงหลวงปู�เปี�ยมื วัดบู้านทึง ไมื่จำกัดพิมืพ์

899  เหรียญหลวงพ่อมืรกต วัดท่ามืะกรูด เนื�อทองแดงรมืน�ำตาล

900  เหรียญหลวงปู�ตี� วัดท่ามืะกรูด เนื�อทองแดงรมืน�ำตาล

901  เหรียญพระอธิการชำนาญ วัดหนองผักนาก ปี 2523

902  เหรียญหลวงพ่อแคีล้ว วัดวังหิน รุ่นแรก ปี 2504 ไมื่จำกัดเนื�อ

903  เหรียญหลวงพ่อแคีล้ว วัดวังหิน รุ่น 2 ปี 2513

904  เหรียญหลวงพ่อแคีล้ว วัดวังหิน ปี 2520 ไมื่จำกัดเนื�อ

905  เหรียญหล่อซุุ้มืระฆัง หลวงพ่อแคีล้ว วัดวังหิน ปี 2521

906  เหรียญหล่อซุุ้มืเรือนแก้ว หลวงพ่อแคีล้ว วัดวังหิน ปี 2521

907  พระสิมืเด็จหลวงพ่อแคีล้ว วัดวังหิน ไมื่จำกัดพิมืพ์

908  เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน ปี 2513 ไมื่จำกัดเนื�อ

909  เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดทุ่งแฝก รุ่นแรก

910  เหรียญหลวงพ่อพยุง วัดโป�งแดง ไมื่จำกัดรุ่น

911  เหรียญพระอาจารย์ไก่ วัดทุ่งแฝก รุ่นชนะจน เนื�อเงินลงจีวร

912  เหรียญพระอาจารย์ไก่ วัดทุ่งแฝก รุ่นชนะจน เนื�อเงิน

913  เหรียญพระอาจารย์ไก่ วัดทุ่งแฝก รุ่นชนะจน เนื�อนวะโลหะ

914  เหรียญพระอาจารย์ไก่ วัดทุ่งแฝก รุ่นชนะจน เนื�อทองแดง และเนื�อชุบูทอง

915  เหรียญพระอาจารย์ไก่ วัดทุ่งแฝก รุ่นชนะจน เนื�อตะกั่วจารมืือ



54 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระเครื่องอำเภอศรีประจันต๊์  จ.สุพรรณบุรี   
โต๊๊ะที่ 27 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

916  เหรียญหลวงพ่อสิมื วัดดอนบูุบูผารามื รุ่น 1 ปี 2506

917  เหรียญหลวงพ่อสิมื วัดดอนบูุบูผารามื รุ่น 2 ปี 2513

918  เหรียญหลวงพ่อสิมื วัดดอนบูุบูผารามื รุ่น 3 ปี 2519

919  พระบููชาหลวงพ่อสิมื วัดดอนบูุบูผารามื รุ่น 1 ปี 2506

920  พระรูปหล่อหลวงพ่อสิมื วัดดอนบูุบูผารามื รุ่น 1

921  เหรียญหลวงพ่อปุย วัดเกาะ รุ่น 1

922  พระรูปหล่อกริ่ง หลวงพ่อปุย วัดเกาะ รุ่น1

923  เหรียญหลวงพ่อปุย วัดเกาะ รุ่น 9 ราตรี

924  เหรียญหลวงพ่อปุย วัดเกาะ รุ่นบูล็อกแตก

925  เหรียญหลวงพ่อสิันต์ วัดวสิันตรามื ปี 2534

926  เหรียญหลวงพ่อสิันต์ วัดเสิือ รุ่นแรก

927  พระสิมืเด็จแหวกมื่าน หลวงพ่อสิันต์ วัดเสิือ รุ่นแรก

928  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเมืธี ธรรมืสิาร วัดบู้านกร่าง เนื�อเงินลงยา

929  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเมืธี ธรรมืสิาร วัดบู้านกร่าง บูล็อกนิยมื

930  พระขุุนแผนปลัดทวี หลวงพ่อเมืธี ธรรมืสิาร วัดบู้านกร่าง รุ่น 1 จงอางศึก

931  พระขุุนแผนปลัดทวี หลวงพ่อเมืธี ธรรมืสิาร วัดบู้านกร่าง รุ่น 2 เสิือดำ

932  พระขุุนแผนปลัดทวี หลวงพ่อเมืธี ธรรมืสิาร วัดบู้านกร่าง รุ่น ทั่วไป

933  พระพิมืพ์ลีลา หลวงพ่อกาพย์ วัดจรรย์ ไมื่จำกัดเนื�อ

934  พระสิมืเด็จขุาโต๊ะ หลวงพ่อนอบู วัดยาง

935  พระพุทธชินราช เนื�อดิน หลวงพ่อเพิ่มื วัดเสิาธงทอง

936  เหรียญหลวงพ่อหรุ่น วัดเสิาธงทอง รุ่น 1 (ไมื่มืี ณ.)

937  เหรียญหลวงพ่อหรุ่น วัดเสิาธงทอง รุ่น 2 (บูล็อกวี)

938  เหรียญหลวงพ่อเถ้ื่อน วัดป�าพระเจ้า รุ่น 1 ปี 2514

939  เหรียญหลวงพ่อเถ้ื่อน วัดป�าพระเจ้า รุ่น 2 ปี 2515

940  รูปถ้่ายขุนาดห้อยคีอ หลวงพ่อเถ้ื่อน วัดป�าพระเจ้า รุ่น 1

941  เหรียญหลวงตาจวน วัดไก่เตี�ย รุ่น 1 (ใหญ่) ปี 2519

942  เหรียญหลวงตาจวน วัดไก่เตี�ย รุ่น 1 (เล็ก) ปี 2519

943  พระกริ่งฐิติโก หลวงตาจวน วัดไก่เตี�ย ปี 2540

944  พระกริ่งชัยวัฒน์ หลวงตาจวน วัดไก่เตี�ย ปี 2540

945  หนุมืาน หลวงตาจวน วัดไก่เตี�ย ปี 2540

946  พระปิดตา หลวงตาจวน วัดไก่เตี�ย ปี 2540

947  พระหลวงพ่อเณร หลวงตาจวน วัดไก่เตี�ย เนื�อชิน รุ่น 1 ไมื่จำกัดพิมืพ์

948  พระหลวงพ่อเณร หลวงตาจวน วัดไก่เตี�ย เนื�อชิน รุ่น 2 ไมื่จำกัดพิมืพ์

949  พระเนื�อผง หลวงตาจวน วัดไก่เตี�ย ไมื่จำกัดพิมืพ์

950  เหรียญหลวงพ่อผล วัดพังมื่วง รุ่น 1
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พระเครื่องอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 28 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

951  พระร่วงองคี์เล็ก ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อเสิน่ห์ (วัดพุน�ำร้อน)

952  พระร่วงองคี์ใหญ่ ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อเสิน่ห์

953  พระยอดธง ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อเสิน่ห์

954  พระสิังกัจจายน์ ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อเสิน่ห์

955  พระสิมืเด็จฝ้งตระกรุดสิามืกษีัตริย์ ทอง-เงิน-นาก หลวงพ่อเสิน่ห์

956  พระสิมืเด็จธรรมืดาไมื่ฝ้งตระกรุด หลวงพ่อเสิน่ห์

957  พระสิมืเด็จคีะแนนฝ้งตะกรุดสิามืกษีัตริย์ ทอง เงิน นาก หลวงพ่อเสิน่ห์

958  พระสิมืเด็จหลังพัดยศ ฝ้งตระกรุดสิามืกษีัตริย์ ทอง เงิน นาก หลวงพ่อเสิน่ห์

959  เหรียญเสิมืาใหญ่ รุ่นแรก ปี 2528 หลวงพ่อต้อย (วัดหนองเปาะ)

960  เหรียญพัดยศ ปี 2530 หลวงพ่อต้อย

961  พระสิมืเด็จ 7ชั�น หลวงพ่อต้อย

962  พระสิมืเด็จ9ชั�น หลวงพ่อต้อย

963  พระบููชารูปเหมืือน หลวงพ่อต้อย

964  พระรูปหล่อป้�มืหัวโต หลวงพ่อต้อย

965  พระสิมืเด็จรุ่นแรก ปี 2528 หลวงพ่อใหญ่ ออกวัดรางเทียน

966  เหรียญสิมืเด็จโต หลวงพ่อใหญ่ ปี 2528 ออกวัดรางเทียน

967  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อใหญ่ ปี 2533 ออกวัดรางเทียน

968  พระสิมืเด็จเนื�อดินเผาหลังนิล หลวงพ่อใหญ่

969  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อใหญ่ ปี 2541 ออกวัดเวฬุวัน

970  พระเนื�อหยกแกะสิลัก พิมืพ์พระประธาน หลวงพ่อใหญ่

971  พระบููชางานปิดทองฝ้งลูกนิมืิต หลวงพ่อใหญ่

972  พระสิมืเด็จหลังกระทิงขุวิดเสิือ หลวงพ่อพุธ

973  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพุธ ออกวัดเขุาใหญ่

974  เหรียญจิ�กโก๋ หลวงพ่อพุธ

975  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพุธ ออก วัดวังรอ

976  พระรูปหล่อจิ�กโก๋ หลวงพ่อพุธ ออกวัดเขุาใหญ่

977  พระกริ่งพุทโธ รุ่น1 หลวงพ่อพุธ ออกวัดเขุาใหญ่

978  พระกริ่งพุทโธ รุ่น2 หลวงพ่อพุธ ออกวัดเขุาใหญ่

979  พระพุทโธพิมืพ์ใหญ่ หลวงพ่อสิังวาลย์ วัดป�าน�ำตก

980  พระพุทโธพิมืพ์อกเล็ก หลวงพ่อสิังวาลย์ วัดป�าน�ำตก

981  พระพุทโธพิมืพ์เล็ก หลวงพ่อ วัดป�าน�ำตก

982  ล็อกเก็ตห้อยคีอคีรึ่งองคี์ หลวงพ่อ วัดป�าน�ำตก

983  พระปิดตา เขุ่าชิด หลวงพ่อ วัดป�าน�ำตก

984  พระปิดตาพิมืพ์เขุ่าห่าง หลวงพ่อ วัดป�าน�ำตก

985  พระบููชาขุนาดหน้าตัก2นิ�ว3นิ�ว หลวงพ่อ วัดป�าน�ำตก



56 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระเครื่องอำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 29 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

986  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู�ตี� วัดเขุาเขุียวพนารามื ปี 2513

987  พระสิิวลี เนื�อดิน หลวงปู�ตี� วัดเขุาเขุียวพนารามื

988  เหรียญหลวงพ่อแบูน วัดเดิมืบูาง รุ่น 1,2,3

989  เหรียญหลวงพ่อกฤษีณ์ วัดท่าช้าง

990  เหรียญหลวงพ่อแบูน รุ่นยกช่อฟ้้า ปี 2515 ( กะไหล่นาคี,รมืดำ)

991  เหรียญหลวงพ่อจาน รุ่นยกช่อฟ้้า ปี 2515 ( กะไหล่นาคี,รมืดำ)

992  เหรียญหลวงพ่อแจ่มื รุ่นยกช่อฟ้้า ปี 2515 ( กะไหล่นาคี,รมืดำ)

993  เหรียญจตุรพิธพรชัย วัดเขุาใหญ่ ปี 2559

994  เหรียญหลวงพ่อกันหา รุ่นแรก ปี 2512

995  เหรียญสิมืโภช 100 ปี อำเภอเดิมืบูางฯ

996  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดง วัดฝาโถ้

997  พระผงหลวงพ่อแดง วัดฝาโถ้

998  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเตี�ย วัดสิามืเอก

999  เหรียญรุ่นแท้งน�ำ หลวงพ่อเตี�ย วัดสิามืเอก

1000  พระรูปหล่อ, รูปเหมืือน หลวงพ่อเตี�ย วัดสิามืเอก

1001  พระผงสิมืัย พิธีจตุรพิธพรชัย วัดเขุาใหญ่ ปี 2518

1002  เหรียญพุทธศรีมืณฑป วัดเขุาใหญ่ 2518

1003  เหรียญ9คีณาจารย์ พิธีจตุรพิธวัดเขุาใหญ่ ปี 2518

1004  พระสิมืเด็จ หลังยันต์ห้า วัดเขุาใหญ่ ปี 2518

1005  พระสิมืเด็จหลวงสิมืเด็จโต วัดเขุาใหญ่ ปี 2518

1006  เหรียญเจริญสิุขุ ออกวัดเขุาใหญ่ ปี 2518

1007  เหรียญหลวงพ่อสินิท วัดเขุาใหญ่ ปี 2504

1008  พระพุทธ วัดท่าทอง (เนื�อโลหะ)

1009  พระสิมืเด็จ วัดท่าทอง ปี 2518

1010  พระลีลา เนื�อโลหะ วัดท่าทอง ปี 2524

1011  พระนางพญา วัดท่าทอง(เนื�อผง,เนื�อดิน)

1012  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพุทธรังสิี วัดหนองกรด ปี 2525

1013  เหรียญหลวงพ่อแบูน ออกวัดท่าเตียน ปี 2513

1014  เหรียญหลวงพ่อดำ วัดปากน�ำ ปี 2511

1015  เหรียญจักรหลวงพ่ออุดมื วัดปากน�ำ ปี 2518

1016  เหรียญ รุ่นกตัญญูู ออกวัดเดิมืบูาง

1017  พระรูปหล่อ รุ่นกตัญญูู ออกวัดเดิมืบูาง

1018  พระปิดตา พิธีจตุรพิธพรชัย ปี 2518

1019  พระขุุนแผน พิธีจตุรพิธพรชัย ปี 2518 ไมื่จำกัดพิมืพ์

1020  รูปถ้่าย หลวงพ่อกวย ฉลองพระถ้นอมื ปี 2506 (ขุนาดโปสิการ์ด)
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พระเครื่องอำเภอดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 30 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1021  เหรียญจัมืโบู้ ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี

1022  เหรียญกลมืหายห่วง ปี 33 เสิาร์5 ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี

1023  เหรียญกลมืหายห่วง ปี 34 เสิาร์5 ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี

1024  เหรียญกลมืหายห่วง ปี 35 บูล็อกแตกหลังพระปิดตา ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี

1025  เหรียญกลมืหายห่วง ยันต์ขุ้าง ปี 36 แจกแมื่คีรัว 7 รอบู ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี

1026  เหรียญกลมืรัศมืีหลังงบูน�ำอ้อย ปี 37 ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี

1027  เหรียญขุวัญถุ้งเมื็ดกระดุมื ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี

1028  พระสิมืเด็จจิ�ว ชุดพิมืพ์เศียรบูาตร (ไมื่จำกัดยันต์) หลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี

1029  พระผงน�ำมืัน ไมื่จำกัดพิมืพ์ หลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี

1030  เหรียญพระพุทธพิชิตมืาร ปี 2496 ไมื่จำกัดเนื�อ

1031  เหรียญเสิมืาอนุสิรณ์ดอนเจดีย์หลังยันต์ ปี 2500 ไมื่จำกัดเนื�อ

1032  เหรียญสิมืเด็จคีู่ ปี 2514 พระนเรศวรมืหาราช-พระเอกาทศรสิ ไมื่จำกัดเนื�อ

1033  เหรียญสิมืเด็จจิ�ว ปี 2514 พระนเรศวรมืหาราช อนุสิรณ์ดอนเจดีย์ ไมื่จำกัดเนื�อ

1034  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเก็บู วัดดอนเจดีย์ ปี 2511 ไมื่จำกัดเนื�อ

1035  รูปถ้่ายรุ่นแรก รูป 2 หน้าอัดกระจก หลวงพ่อเก็บู วัดดอนเจดีย์

1036  เหรียญรุ่น 2 หลวงพ่อเก็บู วัดดอนเจดีย์

1037  เหรียญอาร์มื อนุสิรณ์ดอนเจดีย์ พระปรมืาภิไธย ภปร. ปี 2516 ไมื่จำกัดเนื�อ

1038  เหรียญ ปี 2517 เหรียญทรงกลมืและทรงรูปไขุ่ หลวงพ่อเก็บู วัดดอนเจดีย์ ไมื่จำกัดเนื�อ

1039  เหรียญรุ่นแรก พิมืพ์ปางอุ้มืบูาตร ปี 2502 หลวงพ่อแช่มื วัดราษีฎรบูำรุง

1040  เหรียญรุ่นสิอง 5 แฉก อายุคีรบู 5 รอบู ปี 2513 ว หลวงพ่อแช่มื วัดราษีฎรบูำรุง

1041  เหรียญรุ่นแรก ปี 2515 หลวงพ่อยิ�มื วัดชีธารามื

1042  รูปถ้่ายเกลียวเชือก หลวงพ่อยิ�มื วัดชีธารามื

1043  เหรียญรุ่นแรก ปี 2547 หลวงปู�สิมืหวัง วัดไร่รถ้

1044  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเหลือ วัดสิระกะโจมื

1045  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพยนต์ วัดจิกรากขุ่า

1046  เหรียญพระอาจารย์โขุ่ง วัดดอนเจดีย์ ไมื่จำกัดเนื�อ

1047  พระกริ่งยุทธหัตถ้ี ปี 2563 ตำนาน 50 ปี สิมืเด็จพระนเรศวร (เนื�อโลหะ)

1048  พระกริ่งยุทธหัตถ้ี ปี 2563 ตำนาน 50 ปี สิมืเด็จพระนเรศวร (เนื�อผง)

1049  เหรียญสิมืเด็จพระนเรศวร พิมืพ์ใหญ่ ตำนาน 50 ปี สิมืเด็จพระนเรศวร ไมื่จำกัดเนื�อ

1050  เหรียญสิมืเด็จพระนเรศวร พิมืพ์เล็ก ตำนาน 50 ปี สิมืเด็จพระนเรศวร ไมื่จำกัดเนื�อ

1051  เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์เต้ย วัดสิวนไทรวนารามื ไมื่จำกัดเนื�อ

1052  เหรียญรุ่น 2 เมื็ดแดง พระอาจารย์เต้ย วัดสิวนไทรวนารามื ไมื่จำกัดเนื�อ

1053  เหรียญรุ่นพญาวานร พระอาจารย์เต้ย วัดสิวนไทรวนารามื ไมื่จำกัดเนื�อ

1054  เหรียญเสิมืาพระอาจารย์เต้ย วัดสิวนไทรวนารามื ไมื่จำกัดเนื�อ

1055  ลิงไมื้แกะ ขุนาดเล็ก พระอาจารย์เต้ย วัดสิวนไทรวนารามื ไมื่จำกัดเนื�อ



58 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระเกจิยอดนิยม อำเภอสองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี ชุดที่ 1  
โต๊๊ะที่ 31 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1056  พระหลวงพ่อเหนี่ยง วัดสิองพี่น้อง เหรียญรุ่นแรก ปี 2468

1057  พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคีลองมืะดัน ภาพถ้่ายอัดกระจก ปี 2478

1058  อาจารย์จาง วัดอัมืพวัน (วัดคีลองมืะดัน) ขุุนแผนหน้าคี่ายหลังจาร ยันต์ นะ

1059  พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคีลองมืะดัน ซุุ้มืกอ 100 ปี ไมื่จำกัดเนื�อ ปี 2540

1060  ล็อกเก็ต อาจารย์หอมื วัดสิองพี่น้อง

1061  เหรียญพระพุทธเจ้า วัดสิองพี่น้อง (หลวงพ่อสิดปลุกเสิก) ปี 2500

1062  พระคีรูอุภัยภาดารักษี์ (จ่าง) วัดสิองพี่น้อง เหรียญหลังพระประจำวัน ปี 2505

1063  พระคีรูอุภัยภาดารักษี์ (จ่าง) วัดสิองพี่น้อง ตะกรุดหนังเก้ง-หนังเสิือ

1064  หลวงพ่อโกวิท (อ.กู๋) ตะกรุดหนังเก้ง-หนังเสิือ

1065  พระสิมืเด็จป๋าเหรียญ รุ่นแรก ปี 2505

1066  พระสิมืเด็จป๋าเหรียญ รุ่นรอบูรอบูโลก ไมื่จำกัดเนื�อ ปี 2515

1067  พระสิมืเด็จป๋าเหรียญ รุ่นสิมืโภชน์สิุพรรณบูุรี ไมื่จำกัดเนื�อ ปี 2515

1068  พระกริ่งประสิิทธิเวช วัดดงตาล รุ่นแรก

1069  พระชัยวัฒน์ประสิิทธิเวช วัดดงตาล รุ่นแรก

1070  เหรียญประสิิทธิเวช วัดดงตาล รุ่นแรก ปี 2512

1071  หลวงพ่อเจือ วัดดงตาล เหรียญรุ่นแรก ปี 2529

1072  หลวงพ่อเจือ วัดดงตาล เหรียญ รุ่นอายุ 68 พรรษีา ไมื่จำกัดเนื�อ ปี 2536

1073  ภาพถ้่ายอัดกระจกหลวงพ่อแก้ว-หลวงพ่อโต วัดใหมื่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง) รุ่นแรก

1074  ภาพถ้่ายอัดกระจกหลวงพ่อแก้ว-หลวงพ่อโต วัดใหมื่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง) รูปไขุ่จับูขุอบูทองแดง

1075  ภาพถ้่ายอัดกระจกหลวงพ่อแก้ว-หลวงพ่อโต วัดใหมื่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง) (ไมื่จำกัดพิมืพ์ไมื่ซุ�ำรายการ)

1076  ภาพถ้่ายอัดกระจกหลวงพ่อแก้ว-หลวงพ่อโต วัดใหมื่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง) นั่งเต็มืองคี์ ปี 2499

1077  เหรียญพ่อแก้ว-หลวงพ่อโต(เล็ก) วัดใหมื่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง) ปี 2500

1078  เหรียญพ่อแก้ว-หลวงพ่อโต(ใหญ่) วัดใหมื่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง) ปี 2518

1079  เหรียญมืหาโชคี หลวงพ่อแบูน วัดใหมื่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง) เนื�ออัลปาก้า ปี 2420

1080  เหรียญมืหาโชคี หลวงพ่อแบูน วัดใหมื่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง) เนื�อทองแดง ปี 2420

1081  เหรียญรุ่นโต๊ะจีน ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อแบูน วัดใหมื่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง) ปี 2546

1082  เหรียญรุ่นเจริญพร ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อแบูน วัดใหมื่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง) ปี 2547

1083  เหรียญรุ่นอาเสิี่ย ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อแบูน วัดใหมื่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง) ปี 2548

1084  เหรียญรุ่นไก่มืหาลาภ รุ่นสิุดท้าย ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อแบูน วัดใหมื่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง) ปี 2560

1085  พระยอดธง ไมื่จำกัดเนื�อ หลวงพ่อแบูน วัดใหมื่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง)

1086  พระหลวงพ่อทอง วัดทองประดิษีฐ์ เหรียญ ปี 2500

1087  พระหลวงพ่อแวว วัดทองประดิษีฐ์ เหรียญ ปี 2515

1088  พระหลวงพ่อแวว วัดทองประดิษีฐ์ ภาพถ้่ายอัดกระจก รุ่นแรก

1089  เหรียญขุันน�ำมืนต์ หลวงพ่ออินทร์ วัดใหมื่เพชรรัตน์ รุ่นแรก

1090  พระหลวงพ่อแปะ วัดไชยนาราษีฏิ์ เหรียญรุ่นแรก
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พระเกจิยอดนิยม อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ชุดที่ 2  
โต๊๊ะที่ 32 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1091  หลวงพ่ออรุณ วัดเกาะแก้ว กริ่งอรุโณทัย รุ่นแรก

1092  หลวงพ่ออรุณ วัดเกาะแก้ว กริ่งอรุโณทัย รุ่นสิอง

1093  หลวงพ่ออรุณ วัดเกาะแก้ว เหรียญ รุ่นแรก

1094  หลวงพ่ออรุณ วัดเกาะแก้ว เหรียญ รุ่นสิอง

1095  หลวงพ่ออรุณ วัดเกาะแก้ว เหรียญสิมืาสิั�น รุ่นสิามื

1096  หลวงพ่ออรุณ วัดเกาะแก้ว เหรียญหลวงพ่อหีบู

1097  ลูกอมื หลวงพ่ออรุณ วัดเกาะแก้ว

1098  หลวงพ่อหนุน วัดท่าไชย เหรียญ รุ่นแรก ปี 2512

1099  หลวงพ่อหนุน วัดท่าไชย เหรียญ รุ่นสิอง ปี 2514

1100  หลวงพ่อหนุน วัดท่าไช เหรียญ รุ่นสิามื ปี 2518-2519

1101  ล็อกเก็ตหลวงพ่อหนุน – หลวงโหน่ง วัดท่าไช

1102  หลวงพ่อหนุน วัดท่าไชย สิมืเด็จหลัง ช

1103  หลวงพ่อสิงัด วัดหัวโพธิ� เหรียญ รุ่นแรก

1104  หลวงพ่อผาด วัดท่าจัด เหรียญ รุ่นแรก

1105  หลวงพ่อผาด วัดท่าจัด เหรียญ รุ่นสิอง ไมื่จำกัดเนื�อ

1106  หลวงพ่อผึ่ง วัดสิว่างอารมืณ์ พิมืพ์นางกวัก

1107  หลวงพ่อผึ่ง วัดสิว่างอารมืณ์ พิมืพ์สิังฆาฏิิ

1108  หลวงพ่อผึ่ง วัดสิว่างอารมืณ์ พิมืพ์เชียงแสิน

1109  หลวงพ่อผึ่ง วัดสิว่างอารมืณ์ ประภามืณฑล

1110  หลวงพ่อผึ่ง วัดสิว่างอารมืณ์ (ไมื่จำกัดพิมืพ์ไมื่ซุ�ำรายการ)

1111  ปลัดขุิก หลวงพ่อวุ่น วัดบูางซุอ

1112  หลวงพ่อโน้มื วัดหัวกลับู พิมืพ์สิมืเด็จเก้าชั�น แตกลายงา

1113  หลวงพ่อโน้มื วัดหัวกลับู เหรียญ รุ่นแรก

1114  หลวงพ่อโน้มื วัดหัวกลับู เหรียญ รุ่นสิอง ไมื่จำกัดเนื�อ

1115  หลวงพ่อบูวช วัดทับูกระดาน หล่อโบูราณยอดขุุนพล พิมืพ์ใหญ่ ปี 2474

1116  หลวงพ่อบูวช วัดทับูกระดาน หล่อโบูราณยอดขุุนพล พิมืพ์เล็ก ปี 2474

1117  หลวงพ่อบูวช วัดทับูกระดาน เหรียญรุ่นแรก

1118  หลวงพ่อบูวช วัดทับูกระดาน พระเนื�อผงพิมืพ์สิมืเด็จเก้าชั�น ปี 2412

1119  หลวงพ่อบูวช วัดทับูกระดาน พระเนื�อผงพิมืพ์ปิดตา ปี 2512

1120  หลวงพ่อผวน วัดลาดบูัวหอมื เหรียญรุ่นแรก

1121  หลวงพ่อลอย วัดวังตะกู เหรียญ รุ่นแรก

1122  เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมื ออกวัดวังตะกู

1123  หลวงพ่อพลอย วัดพรสิวรรคี์ (เขุาซุ้อนหมื้อ) เหรียญ รุ่นแรก

1124  หลวงพ่อพลอย วัดพรสิวรรคี์ (เขุาซุ้อนหมื้อ) รูปหล่อ รุ่นแรก

1125  หลวงพ่อจี� วัดไผ่ขุาด พิมืพ์นางกวัก ไมื่จำกัดเนื�อ
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พระเครื่องอำเภอหนองหญ้าไซุ  จ.สุพรรณบุรี   
โต๊๊ะที่ 33 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1126  พระบููชาหลวงพ่อพยุง สิุนกโร รุ่นแรก

1127  พระบููชาหลวงพ่อพยุง สิุนทโร รุ่นพัดยศ

1128  พระบููชาหลวงพ่อพยุง สิุนทโร รวย รวย รวย

1129  พระกริ่งรัตน์บูัลลังก์ หลวงพ่อพยุง สิุนทโร เนื�อทองคีำ, เนื�อเงิน

1130  พระกริ่งรัตน์บูัลลังก์ หลวงพ่อพยุง สิุนทโร เนื�อนวะ

1131  พระรูปหล่อโบูราณ หลวงพ่อพยุง สิุนทโร รุ่นแรก

1132  พระรูปเหมืือนป้�มื หลวงพ่อพยุง สิุนทโร

1133  พระรูปหล่อ พิมืพ์หน้าฝรั่ง หลวงพ่อพยุง สิุนทโร เนื�อเงิน และเนื�อระฆัง

1134  พระนางพญา หลวงพ่อพยุง สิุนทโร

1135  พระนางกวัก หลวงพ่อพยุง สิุนทโร

1136  พระสิมืเด็จงา หลวงพ่อพยุง สิุนทโร

1137  เหรียญหลวงพ่อพยุง สิุนทโร รุ่นแรก ปี 2519

1138  เหรียญมืหาโชคีมืหาชัย หลวงพ่อพยุง สิุนทโร เนื�อทองคีำ, หน้ากากทองคีำ

1139  เหรียญมืหาโชคีมืหาชัย หลวงพ่อพยุง สิุนทโร เนื�อเงินลงยา เนื�อเงิน เนื�อนวะ

1140  เหรียญนั่งพาน หลวงพยุง สิุนทโร เนื�อเงิน, ทองแดง

1141  พระสิมืเด็จปรกโพธิ� หลวงพ่อพยุง สิุนทโร รุ่นแรก ปี 2509

1142  พระสิมืเด็จสิามืกษีัตริย์ หลวงพ่อพยุง สิุนทโร รุ่นแรก

1143  พระสิมืเด็จหลวงพ่อพยุง สิุนทโร หลังตรายางปี 2529

1144  พระสิมืเด็จสิามืกษีัตริย์ หลวงพ่อพยุง สิุนทโร รุ่นสิายโลหิต

1145  พระสิมืเด็จสิามืกษีัตริย์ หลวงพ่อพยุง สิุนทโร รุ่นหลังพัดยศ

1146  พระสิมืเด็จสิามืกษีัตริย์ หลวงพ่อพยุง สิุนทโร รุ่น 60 ปี ตะกรุด เงิน นาคี ทอง

1147  พระสิมืเด็จสิามืกษีัตริย์ หลวงพ่อพยุง สิุนทโร รุ่นหลังรูป ตะกรุด เงิน นาคี ทอง

1148  พระสิมืเด็จพระคีะแนนสิามืกษีัตริย์ หลวงพ่อพยุง สิุนทโร ตะกรุด เงิน นาคี ทอง, ทอง ทอง ทอง

1149  พระปรกใบูมืะขุามื หลวงพ่อพยุง สิุนทโร ไมื่จำกัดเนื�อ

1150  แหวนหลวงพ่อพยุง สิุนทโร รุ่นหน้าโล่

1151  แหวนหลวงพ่อพยุง สิุนทโร รุ่นหน้าโล่ รุ่นหัวล็อตเก็ตแปดเหลี่ยมื เนื�อเงิน

1152  ผ้ายันต์หลวงพ่อพยุง สิุนทโร ปี 2531 รุ่นแรก

1153  รูปภาพล็อตเก็ต หลวงพ่อพยุง สิุนทโร ไมื่จำกัดรุ่น

1154  พระรูปหล่อหลวงพ่อด้วง วัดหนองขุามื

1155  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่อด้วง วัดหนองขุามื รุ่นแรก ปี 2527

1156  รูปถ้่ายห้อยคีอหลงพ่อด้วง วัดหนองขุามื ไมื่จำกัดรุ่น

1157  เหรียญหลวงพ่อทองใบู วัดดอนทราย รุ่นแรก ปี 2508

1158  พระบููชาหลวงพ่อเกตุปทุมื วัดหนองหลวง ไมื่จำกัดรุ่น

1159  พระกริ่งหลวงพ่อเกตุปทุมื วัดหนองหลวง รุ่นแรก ปี 2534 ไมื่จำกัดเนื�อ

1160  พระรูปเหมืือนป้�มืหลวงพ่อสิุวรรณ วันดอนสิำโรง รุ่นแรก ปี 2519
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พระหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 34 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1161  พระรูปหล่อโบูราณ รุ่นแรก พิมืพ์ยันต์สิังฆาฏิิ

1162  พระรูปหล่อโบูราณ รุ่นแรก พิมืพ์สิังฆาฏิิเรียบู

1163  พระรูปหล่อโบูราณ รุ่นแรก พิมืพ์หัวเล็ก

1164  พระรูปหล่อโบูราณ รุ่นแรก พิมืพ์สิมืหวัง (ใหญ่)

1165  พระรูปหล่อโบูราณ รุ่นแรก พิมืพ์สิมืหวัง (เล็ก)

1166  พระรูปหล่อโบูราณ รุ่นสิอง พิมืพ์ (อ้วน+แขุ้งสิั�น)

1167  พระรูปหล่อโบูราณ รุ่นสิอง พิมืพ์มืือทิ่มื

1168  พระรูปหล่อโบูราณ รุ่นสิอง พิมืพ์ก้นกลึง

1169  พระรูปหล่อโบูราณ รุ่นสิอง พิมืพ์รวมื สิังกัจจายน์/พยัคี/หอระฆัง

1170  พระรูปเหมืือนป้�มืตะกั่ว รุ่น 3 (กริ่งขุาว)

1171  เหรียญ รุ่นแรก ยันต์ชิน

1172  เหรียญ รุ่นแรก ยันต์กลาง

1173  เหรียญ รุ่นสิอง ยันต์ใหญ่

1174  เหรียญ รุ่นสิามื อุงอ

1175  เหรียญ รุ่นสิามื อุตรง

1176  เหรียญพัดยศ ปี 2509

1177  เหรียญ แจกแมื่คีรัว

1178  เหรียญเนื�อตะกั่ว (หลวงพ่อแดง-หลวงพ่อเปลื�อง) ปี 2507

1179  เหรียญใบูขุนุนพื�นทราย 14 ขุีด

1180  เหรียญใบูขุนุนพื�นทราย 13 ขุีด

1181  เหรียญใบูขุนุนพื�นเรียบู 13 ขุีด

1182  เหรียญออกวัดทุ่งเขุ็ญ ปี 2510

1183  เหรียญออกวัดดอนมืะนาว

1184  พระยอดธงเนื�อตะกั่ว

1185  พระลีลาทุ่งเศรษีฐี ไมื่จำกัดเนื�อ

1186  พระนางพญาเนื�อตะกั่ว

1187  ล็อกเก็ต - รูปถ้่าย ไมื่จำกัดพิมืพ์

1188  แหวน – แหนบู – เขุ็มืกลัด ไมื่จำกัดพิมืพ์

1189  พระเนื�อดิน พิมืพ์ ขุุนแผนพลายกุมืาร (ออกวัดทุ่งคีอก)

1190  พระเนื�อดิน พิมืพ์ ตรีกาย (ออกวัดทุ่งคีอก)

1191  พระเนื�อดิน พิมืพ์ ซุุ้มืเรือนแก้ว (ออกวัดทุ่งคีอก)

1192  พระเนื�อดิน พิมืพ์ สิมืเด็จ 7 ชั�น (ออกวัดทุ่งคีอก)

1193  พระเนื�อดิน พิมืพ์ พระรอด (ออกวัดทุ่งคีอก)

1194  พระเนื�อดิน พิมืพ์ นางกวัก (ออกวัดทุ่งคีอก)

1195  พระเนื�อดิน พิมืพ์ รวมื นอกเหนือจากรายการ
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พระหลวงพ่อขุอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 35 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1196  เหรียญเงินลงยา รุ่นแรก ปี 2497

1197  เหรียญรุ่นแรก บูล็อกตาแตก ปี 2497

1198  เหรียญรุ่นแรกบูล็อกเงิน ปี 2497

1199  เหรียญรุ่นสิองยันพุฒซุ้อน ปี 2498

1200  พระรูปเหมืือนหล่อโบูราญ (อุดกริ่งที่สิะโพก) ปี 2497

1201  พระรูปเหมืือนหล่อโบูราณ (พิมืพ์ใหญ่) ปี 2497

1202  พระรูปเหมืือนหล่อโบูราณ (พิมืพ์เล็ก) ปี 2497

1203  เหรียญใบูสิาเก ปี 2500

1204  เหรียญเสิมืาหน้าแก่ ปี 2500

1205  เหรียญพระพุทธโคีดมืพิมืพ์หลังพุทโธฤก ปี 2500

1206  เหรียญธรรมืจักรฉลุ ปี 2500

1207  พระรูปเหมืือนป้�มื รุ่นแรก (พิมืพ์หน้าแก่) ปี 2500

1208  พระรูปเหมืือนรุ่นแรก (พิมืพ์หน้าหนุ่มื) ปี 2500

1209  เหรียญเสิมืาหน้าตรง ปี 2504

1210  พระรูปเหมืือนป้�มื รุ่นสิอง (พิมืพ์หน้าแก่) ปี 2505

1211  พระรูปเหมืือนป้�มื รุ่นสิอง (พิมืพ์หน้ากลาง) ปี 2505

1212  พระรูปเหมือนป้�มื รุ่นสิอง (พิมืพ์หน้าหนุ่มื) ปี 2505

1213  พระรูปเหมืือนป้�มื (พิมืพ์ซุุ้มืฉัตร) ปี 2505

1214  พระรูปเหมืือนป้�มืใบูโพธิ� หลังพระพุทธโคีดมื ปี 2505

1215  พระเหรียญเสิมืาหันขุ้าง (หลังประจำวัน)

1216  เหรียญกลับูมืาจากอินเดีย (นิ�มืกระดก) ปี 2507

1217  เหรียญจูงธรรมืจักร ปี 2510

1218  เหรียญขุ้าวหลามืตัด ปี 2510

1219  เหรียญฉลองพัดยศ ปี 2511

1220  เหรียญโพธิ�ทองและโพธิ�เงิน (ใหญ่_เล็ก) ปี 2513

1221  เหรียญเสิมืาพิมืพ์วัดหนัง ปี 2516

1222  เหรียญฉลุธรรมืจักรหน้าล็อกเกต ปี 2517

1223  เหรียญทำบูุญอายุคีรบูรอบู 75 ปี ปี 2520

1224  เหรียญเลื่อนสิมืณะศักดิ� ปี 2529

1225  เหรียญ อ.สิ.โล่เล็ก (เนื�อเงิน) ปี พ.ศ 2530

1226  เหรียญแซุยิด รุ่นสิุดท้าย ปี 2533

1227  พระสิมืเด็จด้านหลังตัวหนังสิือแถ้วเดียว

1228  พระสิมืเด็จด้านหลังตัวหนังสิือสิองแถ้ว

1229  ล็อกเก็ตรูปหลวงพ่อขุอมื (ขุนาดห้อยคีอ)

1230  พระเนื�อดิน ไมื่จำกัดพิมืพ์
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พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย  จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 36 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1231  เศียรโล้น พิมืพ์ใหญ่

1232  เศียรโล้น พิมืพ์เล็ก

1233  เศียรแหลมื พิมืพ์ใหญ่

1234  เศียรแหลมื หน่ำเลียบู

1235  เศียรแหลมื เกศหยิก

1236  งบูน�ำอ้อย พิมืพ์ใหญ่

1237  งบูน�ำอ้อย พิมืพ์กลาง

1238  งบูน�ำอ้อย พิมืพ์เล็ก

1239  พระประธาน พิมืพ์ใหญ่ ไมื่จำกัดพิมืพ์

1240  พระประธาน พิมืพ์เล็ก ไมื่จำกัดพิมืพ์

1241  พระประธาน พิมืพ์เล็ก (กรุวัดบู้านสิูตร)

1242  พระเจ้า ๕ พระองคี์

1243  พระปิดตา ไมื่จำกัดพิมืพ์

1244  พระถ้�ำเสิือ

1245  พระปรุหนัง

1246  พระโมืคีคีัลลา พิมืพ์ใหญ่

1247  พระโมืคีคีัลลา พิมืพ์เล็ก

1248  พระเนื�อดิน ไมื่จำกัดพิมืพ์

1249  ตะกรุดลงรักถ้ักเชือก ไมื่จำกัดขุนาด

1250  ลูกอมืเนื�อเมืฆพัด

1251  ลูกอมืเนื�อตะกั่ว

1252  ลูกสิะกด ไมื่จำกัดเนื�อ

1253  รูปถ้่ายขุนาดห้อยคีอ ไมื่จำกัดปี

1254  เหรียญรุ่นแรก

1255  เหรียญรุ่นบููรณะกุฏิิ (เหรียญนอน) ไมื่จำกัดเนื�อ

1256  เหรียญฉลอดวัด ปี 2559 ไมื่จำกัดพิมืพ์

1257  งบูน�ำอ้อยรุ่น ๑๑๑ ปี เนื�อทองคีำ-เงิน

1258  งบูน�ำอ้อยรุ่น ๑๑๑ ปี เนื�อตะกั่ว พิมืพ์โบูราณ

1259  ท้าวเวสิสิุวรรณ เนื�อชินตะกั่ว

1260  เศียรโล้นรุ่น ๑๑๑ ปี

1261  เศียรแหลมืรุ่น ๑๑๑ ปี

1262  พระเนื�อชินตะกั่วผสิมืปรอท ไมื่จำกัดพิมืพ์ ไมื่ซุ�ำรายการเดิมื

1263  พระเนื�อชิน มืารวิชัย หลวงพ่อคีรุฑ วัดขุวาง

1264  รูปถ้่ายขุนาดห้อมืคีอ หลวงพ่อคีรุฑ วัดขุวาง

1265  พระเนื�อชิน พิมืพ์ตะกั่วตัดมืุมื หลวงพ่อคีรุฑ วัดขุวาง



64 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ

พระหลวงพ่อดี วัดพระรูป  จังหวัดสุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 37 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1266  พระผงสิุพรรณ เนื�อสิีพิกุล รุ่นแรก ปี 2513 พิมืพ์A (มืีหมืวก)

1267  พระผงสิุพรรณ เนื�อสิีพิกุล รุ่นแรก ปี 2513 พิมืพ์B (ไมื่มืีหมืวก)

1268  พระผงสิุพรรณ เนื�อผงใบูลาน รุ่นแรก ปี 2514 (เนื�อสิีดำรุ่นแรก)

1269  พระผงสิุพรรณ เนื�อผงใบูลาน รุ่นสิอง ปี 2514 (เนื�อสิีดำรุ่น 2 )

1270  พระผงสิุพรรณ เนื�อสิีพิกุล รุ่นสิอง ปี 2514

1271  พระผงสิุพรรณ รุ่นสิอง ปี 2514 (รุ่นฟ้้าชาย)

1272  พระผงสิุพรรณ รุ่นสิอง ปี 2514 เนื�อว่านสิบูู่เลือด (เนื�อชมืพู)

1273  พระผงสิุพรรณ รุ่นสิามื เนื�อสิีพิกุล ปี 2515

1274  พระปิดตา พุงป�อง รุ่นแรก ปี 2529 เนื�อเมืฆพัตร (ก้นจาร)

1275  พระปิดตา ยันต์ยุ่ง ปี 2530 ไมื่จำกัดเนื�อ

1276  พระปิดตา ฐานเขุียง ปี 2530 ไมื่จำกัดเนื�อ (ก้นจาร)

1277  พระปิดตา หลังยันต์ยุ่ง ปี 2532 เนื�อเมืฆสิิทธิ� พิมืพ์ใหญ่

1278  พระปิดตา หลังยันต์ยุ่ง ปี 2532 เนื�อเมืฆสิิทธิ� พิมืพ์เล็ก (เขุ่าสิั�น)

1279  พระปิดตา หลังยันต์ยุ่ง ปี 2532 เนื�อเมืฆสิิทธิ� พิมืพ์ชายผ้าทิพย์

1280  พระปิดตา หลังยันต์ยุ่ง ปี 2532 เนื�อเมืฆสิิทธิ� พิมืพ์เศียรโล้น

1281  พระปิดตา ยันต์ยุ่ง ปี 2534 เนื�อเมืฆสิิทธิ� (เขุ่ายาว)

1282  พระปิดตา มืหาลาภ ปี 2534 ไมื่จำกัดเนื�อ

1283  พระเหรียญ รุ่นแรก หันขุ้าง ปี 2521 (บูล็อกไมื่มืีเลขุ 9)

1284  พระเหรียญ รุ่นแรก หันขุ้าง ปี 2521 (บูล็อกมืีเลขุ 9)

1285  พระเหรียญ รุ่นสิอง เนื�อเหรียญคีรุฑ 5 บูาทเก่า (น�ำเต้าเล็ก) ปี 2525

1286  พระเหรียญ รุ่นสิอง น�ำเต้า ปี 2525 (น�ำเต้าใหญ่) ไมื่จำกัดเนื�อ

1287  พระเหรียญ รุ่นฉลองพัดยศ ปี 2530

1288  พระเหรียญ รุ่นเมืตตาหลังปิดตา ปี 2536 ไมื่จำกัดเนื�อ

1289  พระเหรียญ รุ่นสิุดท้ายฉลองอายุคีรบู 96 ปี ปี 2549 ไมื่จำกัดเนื�อ

1290  พระขุุนแผน ไขุ่ผ่าซุีก เนื�อดิน ปี 2513

1291  พระขุุนแผน ไขุ่ผ่าซุีก เนื�อผง ปี 2525 (800 องคี์)

1292  พระชุดกิมืตึ�ง เนื�อดิน ปี 2513 ไมื่จำกัดพิมืพ์

1293  พระเนื�อดิน พิมืพ์ขุุนแผนดาบูฟ้้าฟ้ื�น ปี 2508

1294  พระเนื�อดิน พิมืพ์ขุุนแผนพลายเพชร-พลายบูัว ปี 2513 (เดี่ยว คีู่)

1295  พระรูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2529 ไมื่จำกัดเนื�อ ก้นจาร

1296  พระรูปเหมืือนใบูโพธิ�เล็ก-ใหญ่ ปี 2530 ไมื่จำกัดเนื�อ

1297  พระสิังกัจจายน์ ปี 2532 (สิำริด/นวะ)

1298  พระกริ่งใหญ่ รุ่นแรก ตอกโคี๊ดตี ปี 2534 (ทองลูกบูวบู/นวโลหะ) ก้นจาร

1299  พระร่วงหลังรางปืน เนื�อตะกั่วเก่า ปี 2530

1300  พระปรกใบูมืะขุามื รุ่นแรก เนื�อทองแดง ปี 2532 หลังตอกโคี๊ดตี
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พระหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี ชุดที่ 1  
โต๊๊ะที่ 38 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1301  พระรูปเหมืือนป้�มื รุ่นแรก ไมื้โท "มืุ่ย"

1302  พระรูปเหมืือนป้�มื รุ่นสิอง พิมืพ์หลังหนังสิือแถ้วเดียว

1303  พระรูปเหมืือนป้�มื รุ่นสิอง พิมืพ์บูล็อกแตก

1304  พระรูปเหมืือนป้�มื รุ่นสิอง พิมืพ์คีอสิองเสิ้น

1305  พระรูปเหมืือนป้�มื รุ่นสิอง พิมืพ์จมืูกขุีด

1306  พระรูปเหมืือนป้�มื รุ่นสิอง พิมืพ์จมืูกชมืพู่

1307  พระรูปเหมืือนป้�มื รุ่นแจกแมื่คีรัว

1308  พระรูปหล่อโบูราณ ไมื่จำกัดรุ่น

1309  พระกริ่งชัยมืงคีล

1310  พระสิมืเด็จหลังกดลายมืือ ปี 2500

1311  พระผงรูปเหมืือนหลังกดลายมืือ ปี 2500

1312  พระสิมืเด็จเนื�อดิน หลังกดรูปเหมืือน ปี 2507

1313  พระสิมืเด็จหลังเรียบู อ.เขุียนสิร้างถ้วาย ไมื่จำกัดพิมืพ์

1314  พระผงรูปเหมืือนหลังลายผ้า ไมื่จำกัดสิี

1315  พระสิมืเด็จพิมืพ์ทรงไกเซุอร์หลังพัด ฝ้งตะกรุดสิามืกษีัตริย์

1316  พระสิมืเด็จพิมืพ์ทรงไกเซุอร์หลังพัด ไมื่ฝ้งตะกรุด

1317  พระสิมืเด็จพิมืพ์พระประธาน ฝ้งตะกรุดสิามืกษีัตริย์

1318  พระสิมืเด็จพิมืพ์พระประธาน ไมื่ฝ้งตะกรุด

1319  พระสิมืเด็จพิมืพ์ทรงเจดีย์ ฝ้งตะกรุดสิามืกษีัตริย์

1320  พระสิมืเด็จพิมืพ์ทรงเจดีย์ ไมื่ฝ้งตะกรุด

1321  พระสิมืเด็จพิมืพ์คีะแนน ฝ้งตะกรุดสิามืกษีัตริย์

1322  พระสิมืเด็จพิมืพ์คีะแนน ไมื่ฝ้งตะกรุด

1323  พระสิมืเด็จพิมืพ์ มืุ่ย ๕๐๐๐ ใหญ่

1324  พระสิมืเด็จพิมืพ์ มืุ่ย ๕๐๐๐ เล็ก

1325  พระสิมืเด็จเนื�อชานหมืาก ไมื่จำกัดพิมืพ์

1326  พระสิมืเด็จเนื�องาแกะฝ้งตะกรุดสิามืกษีัตริย์ไมื่จำกัดพิมืพ์

1327  พระเนื�อผง หลังกด (มืุ่ย ,หัวแหวน ,555.,มืุ่ย ๕๐๐๐ ) หลังเรียบู ไมื่จำกัดพิมืพ์

1328  พระเนื�อผงรูปเหรียญ อายุ 80 ปี

1329  พระขุุนแผน รุ่นโบูสิถ้์เก่า ปี 2482 ไมื่จำกัดพิมืพ์

1330  พระรุ่นโบูสิถ้์เก่า ปี 2482 ไมื่จำกัดพิมืพ์ (ไมื่ซุ�ำรายการพระขุุนแผน)

1331  พระรุ่นดอนแจง-ดอนกลอย ไมื่จำกัดพิมืพ์

1332  พระรอดพิมืพ์แขุ้งขุีด

1333  พระเนื�อดิน กดพิมืพ์ในวัด ชุดโบูสิถ้์ใหมื่ ไมื่จำกัดพิมืพ์

1334  พระเนื�อชินยอดนิยมื ไมื่จำกัดพิมืพ์

1335  สิิงห์ - แมื่นางกวัก ในล็อกเก็ต
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พระหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี ชุดที่ 2  
โต๊๊ะที่ 39 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1336  เหรียญห้าเหลี่ยมื (จอบู)

1337  เหรียญเสิมืารุ่นเคีรื่องบูินลง

1338  เหรียญก้านมืะลิ

1339  เหรียญเสิมืาตาตั�กแตน

1340  เหรียญปีกคี้างคีาว

1341  เหรียญกลมืเล็ก ปี 2502

1342  เหรียญน�ำเต้า

1343  เหรียญกลมืใหญ่ ปี 2506

1344  เหรียญที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษี์พระอุโบูสิถ้ ปี 2507

1345  เหรียญสิี่เหลี่ยมืหลังพระพุทธ ปี 2510

1346  เหรียญหน้าวัว ปี 2512

1347  เหรียญอนุสิรณ์อายุคีรบู 80 ปี 2512

1348  เหรียญเสิมืา ปี 2512

1349  เหรียญรูปไขุ่ ปี 2512

1350  เหรียญอาร์มืหันขุ้าง (มืหาลาภ)

1351  เหรียญชัยมืงคีล ปี 2516

1352  เหรียญชัยมืงคีล ปี 2516 รุ่นแจกผ้าป�า

1353  เหรียญกลมืหันขุ้าง รุ่นห้าผ่า ปี 2516

1354  เหรียญ รุ่นศิษีย์สิร้างศาลา ปี 2516

1355  แหนบูพัดแฉก หน้าหนุ่มื

1356  แหนบูพัดแฉก หน้าโบูราณ ใหญ่,เล็ก

1357  แหนบูกลมื อัลปาก้าชุบูนิเกิล

1358  แหนบูพัดแฉกสิกรีนสิี ใหญ่ ,เล็ก

1359  แหนบู,เขุ็มืกลัด หน้าหมืากสิกรีนสิี

1360  แหนบูพัดแฉก หน้าอ้วน

1361  แหนบูพัดแฉก หน้าผอมื

1362  จี�ฉลุ ลงยา ทับูทรวง

1363  ล็อกเก็ต ทับูทรวง ใหญ่ ,เล็ก

1364  ล็อกเก็ตหิน ไมื่จำกัดรุ่น

1365  ภาพถ้่ายรูปขุาว ดำ ขุนาดห้อยคีอ ไมื่จำกัดรุ่น

1366  ภาพถ้่ายรูปสิี ขุนาดห้อยคีอ ไมื่จำกัดรุ่น

1367  แหวนหน้าโล่ห์ ลงยา ไมื่จำกัดรุ่น

1368  แหวนหน้ารูปไขุ่ ไมื่จำกัดรุ่น

1369  แหวนหน้ากลมื ไมื่จำกัดรุ่น

1370  แหวนปอกมืีด ไมื่จำกัดรุ่น
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พระหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขุา จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 40 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1371  เหรียญอาร์มืรุ่นแรก

1372  เหรียญเคีรา บูล๊อกดอกจัน บูล็อกงานศพ

1373  เหรียญเสิมืาเล็ก

1374  พระลำพูนดำพิมืพ์สิมืาธิ

1375  พระลำพูนดำพิมืพ์มืารวิชัย

1376  พระปิดตาผงดำ (ขุอบูกระด้ง)

1377  พระลำพูนแดง เนื�อดินพิมืพ์สิมืาธิ

1378  พระลำพูนแดง เนื�อดินพิมืพ์มืารวิชัย

1379  พระขุุนแผนหลังเบูี�ยเนื�อดิน

1380  พระขุุนแผน เนื�อผงดำ-เนื�อผงน�ำมืัน

1381  พระพิมืพ์พิเศษี ลำพูนเนื�อชิน ไมื่จำกัดพิมืพ์

1382  แหวนแขุน หัวเมืฆพัด-หัวพระพุทธ-ยันต์ตรี

1383  แหวนนิ�ว หัวเมืฆพัด-หัวพระพุทธ ไมื่จำกัดพิมืพ์

1384  พระพิฆเนศ ป้�นแปะ ก้นเลขุ+๑

1385  พระอุปคีุต ป้�นแปะเนื�อสิำริด ก้น+๑

1386  พระอุปคีุต ป้�นแปะเนื�อเหลือง ก้น +๑

1387  พระอุปคีุตป้�นแปะ พิมืพ์เศียรฤษีี ก้น+๑

1388  พระอุปคีุตป้�นแปะ พิมืพ์เศียรนาคีปรก ก้น+๑

1389  พระอุปคีุต ป้�นแปะ ประทับูในหอยไมื่จำกัดพิมืพ์

1390  พระอุปคีุตป้�นแปะ ซุุ้มืยันต์-หลังช้าง –หลังงู

1391  พระอุปคีุต เบู้าประกบู ก้น+๑ ไมื่จำกัดพิมืพ์

1392  พระปิดตา ป้�นแปะ เนื�อสิำริดไมื่จำกัดพิมืพ์

1393  พระปิดตา ป้�นแปะ เนื�อเหลือง ไมื่จำกัดพิมืพ์

1394  พระปิดตาอุหัวเขุ่า 2หน้าพิมืพ์ประกบูมืีห่วงห้อยคีอ

1395  เหรียญหล่อทรงรูปไขุ่ ไมื่จำกัดพิมืพ์

1396  เหรียญหล่อทรงเสิมืา ไมื่จำกัดพิมืพ์

1397  เหรียญหล่อตัดแปะ พิมืพ์ขุุนแผน พิมืพ์ลีลา ไมื่จำกัดพิมืพ์

1398  นางกวักหน้ายักษี์ ป้�นแปะเนื�อสิำริด

1399  นางกวักป้�นแปะ เนื�อเหลือง เนื�อแดง เนื�อขุันลงหิน

1400  นางกวักเบู้าประกบูผมืหวี พิมืพ์ใหญ่

1401  นางกวักเบู้าประกบูผมืหวี พิมืพ์กลาง

1402  นางกวักเบู้าประกบูผมืหวี พิมืพ์เล็ก

1403  นางกวักเนื�อผงน�ำมืันไมื่จำกัดพิมืพ์

1404  เหรียญหล่อนางกวักหลังยันต์

1405  เคีรื่องราง เต่า ลิง ปลัดขุิก ปีนักษีัตร
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พระอาจารย์อดิเรก อนุตฺ๊ต๊โร วัดหนองทราย จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 41 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1406  เหรียญป้�มืรุ่นแรก พระอาจารย์อดิเรก อนุตฺตโร (เนื�อทองคีำ, เนื�อนาก, เนื�อเงิน)

1407  เหรียญป้�มื รุ่นแรก พระอาจารย์อดิเรก อนุตฺตโร (เนื�อเงินลงยา)

1408  เหรียญป้�มืรุ่นแรก พระอาจารย์อดิเรก อนุตฺตโร (เนื�อชนวน)

1409  เหรียญป้�มืรุ่นแรก พระอาจารย์อดิเรก อนุตฺตโร (เนื�อกะไหล่ทอง, กะไหล่เงิน)

1410  เหรียญป้�มื รุ่นแรก พระอาจารย์อดิเรก อนุตฺตโร (เนื�อทองแดง)

1411  เหรียญหล่อนั่งเต็มืองคี์ พระอาจารย์อดิเรก อนุตฺตโร ปี 2561 (เนื�อทองคีำ, เนื�อนาก, เนื�อเงิน)

1412  เหรียญหล่อนั่งเต็มืองคี์ พระอาจารย์อดิเรก อนุตฺตโร ปี 2561 (เนื�อสิำริด)

1413  เหรียญอาร์มืหลังยักษี์และหลังยันต์ พระอาจรย์อดิเรก อนุตฺตโร ปี 2562 (เนื�อทองคีำ, เนื�อนาก, เนื�อเงิน)

1414  เหรียญอาร์มืหลังยักษี์และหลังยันต์ พระอาจรย์อดิเรก อนุตฺตโร ปี 2562 (เนื�อเงินลงยา)

1415  เหรียญอาร์มืหลังยักษี์และหลังยันต์ พระอาจรย์อดิเรก อนุตฺตโร ปี 2562 (เนื�อนวะ)

1416  เหรียญอาร์มืหลังยักษี์และหลังยันต์ พระอาจรย์อดิเรก อนุตฺตโร ปี 2562 (กะไหล่ทอง, กะไหล่เงิน)

1417  เหรียญอาร์มืหลังยักษี์และหลังยันต์ พระอาจรย์อดิเรก อนุตฺตโร ปี 2562 (เนื�ออัลปาก้า)

1418  เหรียญอาร์มืหลังยักษี์และหลังยันต์ พระอาจรย์อดิเรก อนุตฺตโร ปี 2562 (เนื�อทองแดง)

1419  เหรียญพระพุทธหลังพระปิดตา ปี 2561 ไมื่จำกัดเนื�อ

1420  พระนาคีปรกจิ�ว ไมื่จำกัดเนื�อ

1421  พระสิีเหลี่ยมืรัศมืี ไมื่จำกัดเนื�อ

1422  พระเนื�อผงปละเนื�อว่าน ไมื่จำกัดพิมืพ์

1423  พระเนื�อดิน ไมื่จำกัดพิมืพ์

1424  พระปิดตาพิมืพ์เศียรโล้น ปี 2559

1425  พระปิดตาพิมืพ์เศียรแหลมื ปี 2559

1426  พระงานป้�นเนื�อโลหะ ไมื่จำกัดพิมืพ์

1427  พระงานกดพิมืพ์เนื�อโลหะ ไมื่จำกัดพิมืพ์

1428  พระฤๅษีีหล่อโบูราณ

1429  พระพิฆเนศ (ช้าง)

1430  พระสิมืเด็จปรกโพธิ� 3 K ปี 2559

1431  พระสิมืเด็จที่ระลึกฉลองตราตั�งเจ้าคีณะตำบูล ปี 2561 ไมื่จำกัดเนื�อ

1432  พระหล่อโบูราณยุคีแรกเนื�อขุันลงหิน ไมื่จำกัดพิมืพ์

1433  หัวแหวนลงยาราชาวดี ไมื่จำกัดพิมืพ์

1434  พระรูปเหมืือนป้�นรุ่นแรก ไมื่จำกัดเนื�อ

1435  พระปิดตาพิมืพ์ตุ๊กตา เนื�อนาก แบูบูไมื่ขุัดเงา

1436  พระปิดตาพิมืพ์ตุ๊กา เนื�อนาก แบูบูขุัดเงา

1437  เหรียญเสิมืารุ่นพิเศษี ที่ระลึกฉลองพิพิธภัณฑ์เรือนไทย (เนื�อทองคีำ, เนื�อเงิน)

1438  เหรียญเสิมืารุ่นพิเศษี ที่ระลึกฉลองพิพิธภัณฑ์เรือนไทย (เนื�อทองแดง)

1439  พระสิมืเด็จงาแกะหลังพระอาจารย์เรก

1440  พระรูปเหมืือนงาแกะพระอาจารย์เรก
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พระหลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ�ทอง - พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 42 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1441  เหรียญรุ่นแรก ปี 2510 กะไหล่ทอง

1442  เหรียญรุ่นแรก ปี 2510 ลมืดำ

1443  เหรียญรุ่นแรก ปี 2510 อัลปาก้า

1444  เหรียญเอสิโซุ่ ปี 2517 หลังกนก

1445  เหรียญเอสิโซุ่ ปี 2517 หลังยันต์

1446  พระสิมืเด็จปรกโพธิ�รุ่นแรก

1447  พระสิมืเด็จปรกโพธิ� ฐาน 9 ชั�น

1448  พระสิมืเด็จจัมืโบู้โพธิ�ทอง หลังเรียบู

1449  พระรูปหล่อรุ่นแรก ปี 2510

1450  ล็อกเก็ตภาพถ้่ายหลังตะกรุดสิามืกษีัตริย์

1451  ล็อกเก็ตรุ่นแรก

1452  ล็อกเก็ตรูปหัวใจล้อมืเพชร

1453  ภาพถ้่ายอัดกระจกหลวงพ่อสิอน หลังหลวงพ่อฮวด

1454  พระสิมืเด็จฐานราหูหน้าเกศาหลังพลอย

1455  เหรียญเนื�อเงินลงยา ทำบูุญอายุ 84 ปี

1456  พระเนื�อทองไมื่จำกัดรุ่น

1457  พระเนื�อเงินไมื่จำกัดรุ่น

1458  แหวนหัวพลอยรุ่นแรก

1459  แหวนลงยาหน้าโล่ห์

1460  แหวนลงยาลายธงชาติ

1461  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) สิมืาธิจัมืโบู้ (บูิ�กบูอสิ) ปี 2510

1462  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พิมืพ์ผงสิุพรรรณหน้าหนุ่มื ปี 2510

1463  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พิมืพ์ลีลา ปี 2510

1464  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พิมืพ์ห้ามืสิมืุทร ปี 2510

1465  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พิมืพ์สิมืาธิ เนื�อดิน ปี 2510

1466  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พิมืพ์สิมืาธิ เนื�อชินตะกั่ว ปี 2510

1467  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พิมืพ์สิมืาธิ เนื�อสิัมืฤทธิ�เปียกทอง ปี 2510

1468  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พิมืพ์หลังธรรมืจักร ปี 2510 ไมื่จำกัดพิมืพ์

1469  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พิมืพ์เนื�อผง ปี 2510-2511 ไมื่จำกัดพิมืพ์

1470  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พิมืพ์สิมืาธิเนื�อดิน ปี 2511 ไมื่จำกัดพิมืพ์

1471  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พิมืพ์ผงสิุพรรณหน้าแก่ ปี 2511

1472  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พิมืพ์นางพญา ปี 2511

1473  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พิมืพ์มืารวิชัย ปี 2511

1474  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พระนวโลกุตตระ ปี 2511

1475  พระอู่ทองออกศึก (พระจงอางศึก) พระยอดธง เนื�อชินตะกั่ว ปี 2511
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หลวงพ่อครื�น วัดสังโฆ จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 43 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1476  เหรียญรุ่นแรก

1477  พระผงสิมืเด็จพิมืพ์ตลก

1478  พระผงสิมืเด็จพิมืพ์ฐานเดือย

1479  พระผงสิมืเด็จพิมืพ์ฐานโคี้ง

1480  พระสิมืเด็จพิมืพ์ฐานโคี้ง ( พิมืพ์เล็ก )

1481  พระสิมืเด็จพิมืพ์เอวคีอด

1482  พระสิมืเด็จไมื่จำกัดพิมืพ์ (ไมื่ซุ�ำรายการที่มืี)

1483  พระลีลาขุ้างเมื็ดเนื�อตะกั่ว

1484  พระปิดตาพิมืพ์ใหญ่

1485  พระปิดตาพิมืพ์กลาง

1486  พระปิดตาพิมืพ์เล็ก

1487  พระพิมืพ์หูยาน

1488  พระลีลาล้อพิมืพ์พระ 25 พุทธศตวรรต ( ขุนาดบููชา )

1489  พระลีลาล้อพิมืพ์พระ 25 พุทธศตวรรต ( ขุนาดห้อยคีอ )

1490  พระพิมืพ์อู่ทอง

1491  พระพิมืพ์นาคีปรก ไมื่จำกัดพิมืพ์

1492  พระพิมืพ์ถ้�ำเสิือ

1493  พระพิมืพ์ขุุนแผนไขุ่ผ่า ไมื่จำกัดพิมืพ์

1494  พระพิมืพ์ขุุนแผนพลายคีู่ ไมื่จำกัดพิมืพ์

1495  พระพิมืพ์สิมืาธิ สิามืเหลี่ยมื,ห้าเหลี่ยมื

1496  พระพิมืพ์ผงสิุพรรณ

1497  พระพิมืพ์งบูน�ำอ้อย

1498  พระล้อพิมืพ์ทรงสิัตว์ หลวงพ่อปาน วัดบูางนมืโคี ไมื่จำกัดพิมืพ์

1499  พระล้อพิมืพ์หลวงพ่อโต กรุวัดบูางกระทิง ไมื่จำกัดพิมืพ์

1500  พระพิมืพ์จันทร์ลอย

1501  พระพิมืพ์นางพญา ไมื่จำกัดพิมืพ์

1502  พระเนื�อดิน เนื�อผง ไมื่จำกัดพิมืพ์ (ไมื่ซุ�ำรายการที่มืี)

1503  รูปถ้่ายขุนาดห้อยคีอ

1504  นางกวัก

1505  ตุ๊กแก ศิลป์มืาตรฐาน

1506  ช้าง ศิลป์มืาตรฐาน

1507  จระเขุ้ ขุนาดห้อยคีอ

1508  ปลาตะเพียน

1509  สิิงห์ เนื�อดิน

1510  เคีรื่องรางไมื่จำกัดพิมืพ์ (ไมื่ซุ�ำรายการที่มืี)
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พระหลวงพ่อสังวาลย์ วัดทุ่งสามัคคีธรรม จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 44 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1511  พระพุทโธคีลัง ขุนาดห้อยคีอ (ทาทอง)

1512  พระพุทโธคีลัง ขุนาดห้อยคีอ (เนื�อนวะโลหะ)

1513  พระพุทโธคีลัง ขุนาดห้อยคีอ (เนื�อทองแดงรมืดำ)

1514  พระพุทโธหลังเรือ พิมืพ์ใหญ่

1515  พระพุทโธหลังเรือ พิมืพ์กลาง

1516  พระพุทโธหลังเรือ พิมืพ์เล็ก

1517  พระพุทโธหลังเรือ พิมืพ์คีู่

1518  พระพุทโธหลังเรือ พิมืพ์ซุุ้มืเรือนแก้ว

1519  พระพุทโธ อริยทรัพย์ ๗ ฐาน สิสิสิ

1520  พระพุทโธ อริยทรัพย์ ๗ ฐานไมื่มืี สิ

1521  พระพุทโธ บูัวบูาน หลังจุดเดียว

1522  พระพุทโธ ฐาน สิ พิมืพ์ใหญ่

1523  พระพุทโธ ฐาน สิ พิมืพ์กลาง

1524  พระพุทโธ ฐาน สิ พิมืพ์เล็ก

1525  พระสิมืเด็จไกเซุอร์ เนื�อผง ออกวัดทุ่งสิามืัคีคีีธรรมื

1526  พระผงรูปเหมืือน หลวงพ่อสิังวาลย์ นั่งเต็มืองคี์ ปี ๒๕๓๙

1527  พระรูปเหมืือน หลวงพ่อสิังวาลย์ ก้นกลวง ไมื่จำกัดเนื�อ

1528  พระรูปเหมืือน หลวงพ่อสิังวาลย์ ก้นตัน (มืีโคี๊ด / ไมื่มืีโคี๊ด)

1529  พระพุทธชินราช เนื�อโลหะ วัดทุ่งสิามืัคีคีีธรรมื

1530  เหรียญรูปเหมืือน รุ่นแรก ปี 2536 (ลงยาสิีแดง)

1531  เหรียญรูปเหมืือน รุ่นแรก ปี 2536 (ลงยาสิี น�ำเงิน)

1532  เหรียญรูปเหมืือน รุ่นแรก ปี 2536 (ลงยาสิีเหลือง)

1533  เหรียญรูปเหมืือน ฉลองเรือบูริษีัทสิุพรรณ ปี 2540 บูันไดยาว (กะไหล่ทองพ่นทราย)

1534  เหรียญรูปเหมืือน ฉลองเรือบูริษีัทสิุพรรณ ปี 2540 บูันไดยาว (กะไหล่ทอง)

1535  เหรียญรูปเหมืือน ฉลองเรือบูริษีัทสิุพรรณ ปี 2540 บูันไดยาว (ทองแดง)

1536  เหรียญพุทโธดอกบูัวบูาน

1537  เหรียญเสิมืา ๙๙๙ วัดศรีทองคีำ ไมื่จำกัดเนื�อ

1538  พระกริ่งพุทโธ วัดศรีทองคีำ

1539  พระหลวงปู�ทวดธุดงคี์ คีรอบูแก้ว

1540  พระสิิวลี ที่ระลึกงานเททองหล่อพระ ไมื่จำกัดเนื�อ

1541  พระบููชาพิมืพ์พระพุทธ ไมื่จำกัดพิมืพ์

1542  พระบููชารูปเหมืือนหลวงพ่อสิังวาลย์รุ่นแรก หน้าตัก 5 นิ�ว

1543  พระบููชารูปเหมืือนพระสิงฆ์ วัดทุ่งสิามืัคีคีีธรรมื

1544  แหวนรุ่น ๑ หลวงพ่อสิังวาลย์ ปี 2536

1545  ล็อกเก็ตหิน ไมื่จำกัดพิมืพ์
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หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 45 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1546  พระพิมืพ์มืเหศวร พิมืพ์ใหญ่-กลาง

1547  พระพิมืพ์มืเหศวร พิมืพ์เล็ก

1548  พระพิมืพ์สิมืเด็จปรกโพธิ�

1549  พระพิมืพ์ทรงคีรุฑ

1550  พระพิมืพ์งบูน�ำอ้อย

1551  พระพิมืพ์ขุุนแผนจักรนารายณ์

1552  พระพิมืพ์สิมืเด็จจิ�ว

1553  พระพิมืพ์ชินราชเล็ก

1554  พระพิมืพ์สิมืเด็จกลาง

1555  พระพิมืพ์หยดน�ำหลังยันต์

1556  พระพิมืพ์กลีบูบูัวหลังราวเทียน

1557  พระพิมืพ์กลีบูบูัวกลาง (นั่งกล้วย)

1558  พระพิมืพ์กลีบูบูัวหลังปิดตา

1559  พระพิมืพ์ลีลาใบูหอก (กำแพงนิ�ว)

1560  พระพิมืพ์ลีลาใบูขุ้าวหน้าเดียว

1561  พระพิมืพ์ลีลาใบูขุ้าว 2 หน้า

1562  พระพิมืพ์ปรกห้า

1563  พระพิมืพ์ปรกเก้า

1564  พระพิมืพ์นางกวัก

1565  พระพิมืพ์ซุุ้มืระฆัง

1566  พระพิมืพ์ซุุ้มืจิก

1567  พระพิมืพ์สิร้อยสิังวาล

1568  พระพิมืพ์ชินราชบูางยี่หน

1569  พระพิมืพ์ปรุหนัง

1570  พระเนื�อทองเหลืองไมื่จำกัดพิมืพ์ เนื�อโลหะผสิมื (ไมื่ซุ�ำรายการ)

1571  พระพิมืพ์พระพุทธทรงสิิงห์

1572  พระพิมืพ์พระพุทธทรงนาคี

1573  พระพิมืพ์พระพุทธทรงเต่า

1574  พระพิมืพ์พระพุทธทรงโคี

1575  พระพิมืพ์พระพุทธทรงไก่

1576  พระพิมืพ์รูปเหมืือนเนื�อชานหมืาก

1577  พระพิมืพ์รูปเหมืือนเนื�อผงธูป

1578  พระพิมืพ์รูปเหมืือนเนื�อดิน

1579  เหรียญรุ่นแรกนั่งเต็มืองคี์ ปี 2508

1580  เหรียญกลมืคีรึ่งองคี์ ปี 2508 (ยันต์บูี�)
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พระหลวงพ่อปลื�ม  วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 46 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1581  เหรียญรุ่นแรก

1582  ล็อกเก็ต (แมืงกะบูี�) รุ่นแรก ทรงสิีเหลี่ยมื, ทรงรูปไขุ่

1583  พระผงสิิทธิโชคี พระกริ่งสิิทธิโชคี พิมืพ์อ้วน, พิมืพ์ผอมื

1584  พระกริ่งดีดน�ำมืนต์ (รุ่นแรก)

1585  พระถ้�ำเสิือ (เนื�อผง) รุ่นแรก

1586  พระรอด (เนื�อผง) รุ่นแรก

1587  เหรียญ รุ่น 2 ฉลองพัดยศ

1588  เหรียญ รุ่น 2 รูปไขุ่ บูล็อกสิองเมื็ดตา

1589  เหรียญ รุ่น 2 รูปไขุ่ บูล็อกหนึ่งเมื็ดตา

1590  พระรูปหล่อลอยองคี์รูปเหมืือน รุ่นแรก

1591  ล็อกเก็ตหิน รุ่นแรก

1592  ล็อกเก็ตหินกลมืเล็ก (หน้าหนุ่มื)

1593  เหรียญแจกแมื่คีรัว พิมืพ์ใหญ่, พิมืพ์เล็ก

1594  พระรูปหล่อลอยองคี์ คีรบูรอบูฉลองอายุ 84 ปี พิมืพ์เล็ก, พิมืพ์กลาง, พิมืพ์ใหญ่, เนื�อเงิน, เนื�อทองคีำ

1595  เหรียญหล่อพิมืพ์กลีบูบูัว คีรบูรอบูฉลองอายุ 84 ปี พิมืพ์เล็ก, พิมืพ์กลาง, พิมืพ์ใหญ่, เนื�อเงิน, เนื�อทองคีำ

1596  พระรูปหล่อลอยองคี์ เสิาร์ 5 พิมืพ์เล็ก, พิมืพ์กลาง, พิมืพ์ใหญ่ เนื�อเงิน, เนื�อทองคีำ

1597  เหรียญหล่อพิมืพ์กลีบูบูัว เสิาร์5 พิมืพ์เล็ก, พิมืพ์กลาง, พิมืพ์ใหญ่, เนื�อเงิน, เนื�อทองคีำ

1598  เหรียญหล่อรูปไขุ่ นั่งหงสิ์ เนื�อนวะ, เนื�อเงิน, เนื�อทองคีำ, รุ่นเจริญอายุ คีรบู 88 ปี

1599  พระกริ่ง เนื�อนวะ, เนื�อทองคีำ รุ่นเจริญอายุ 88 ปี

1600  พระชัยวัฒน์ เนื�อนวะ, เนื�อทองคีำ, รุ่นเจริญอายุ 88 ปี

1601  เหรียญ (รุ่นบูารมืี 90) เนื�อนวะ, เนื�อเงิน, เนื�อทองคีำ

1602  พระรูปหล่อลอยองคี์ (รุ่นบูารมืี 90) เนื�อเงิน, เนื�อทองคีำ

1603  เหรียญหล่อรูปเหมืือน พิมืพ์ใบูเสิมืา (รุ่นบูารมืี 90) พิมืพ์เล็ก, พิมืพ์ใหญ่, เนื�อเงิน, เนื�อทองคีำ

1604  เหรียญหล่อรูปเหมืือน พิมืพ์ซุุ้มืประตู (รุ่นบูารมืี 90) เนื�อนวะ, เนื�อเงิน, เนื�อทองคีำ

1605  พระรูปหล่อ พระนาคีปรก (รุ่นบูารมืี 90) เนื�อเงิน, เนื�อทองคีำ

1606  พระกริ่งนวะพิเศษี ก้นเงิน (รุ่นบูารมืี 90)

1607  พระกริ่งก้นถ้้วย เนื�อนวะ

1608  พระชัยวัฒน์ เนื�อนวะแก่เงิน

1609  รูปถ้่าย รุ่นแรก (ขุนาดบููชา)

1610  ขุันน�ำมืนต์ (เนื�อทองเหลือง)

1611  พระหล่อรูปเหมืือน (ขุนาดบููชา) หน้าตัก 5 นิ�ว 9 นิ�ว

1612  พระหล่อรูปเหมืือน (ขุนาดบููชา) หน้าตัก 5 นิ�ว 9 นิ�ว

1613  แมื่นางกวัก (ขุนาดบููชา) รุ่นแรก เนื�อปูน

1614  แมื่นางกวัก (ขุนาดบููชา) (รุ่นบูารมืี 90) หน้าตัก 5 นิ�ว 9 นิ�ว

1615  แมื่นางกวัก (ขุนาดบููชา) หน้าตัก 5 นิ�ว 9 นิ�ว
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พระหลวงพ่อสมบุญ ปิยธมฺโม วัดลำพันบอง จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 47 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1616  พระบููชา 5นิ�ว คีรบูรอบู 80 ปี หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1617  เหรียญพระใบูฎีกา ปี 2519 หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1618  เหรียญรุ่นพิเศษี หลงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1619  เหรียญรุ่นวัดรำพันบูอง หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1620  เหรียญปาดตาล เนื�อทองคีำ หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1621  เหรียญปาดตาล เนื�อเงิน หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1622  เหรียญปีกคี้างคีาว เนื�อทองคีำ หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1623  เหรียญปีกคี้างคีาว เนื�อเงิน หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1624  เหรียญปีกคี้างคีาว เนื�อนวะ หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1625  เหรียญปีกคี้างราว เนื�อทองทิพย์ หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1626  พระสิมืเด็จเนื�องาสิามืกษีัตริย์หลังพัดยศ หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1627  พระสิมืเด็จเนื�องาสิามืกษีัตริย์หลังรูปคีู่พัดคีู่ หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1628  พระสิมืเด็จเนื�องา อายุคีรบู 99 ปี หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1629  พระสิมืเด็จคีะแนนเนื�องา หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1630  สิิงห์ทรงเคีรื่องทุกพิมืพ์ หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1631  สิิงห์กลมืมืหาดไทย หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1632  พระรูปหล่อรุ่น 1 อายุ 80 หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1633  พระรูปหล่อเนื�องา หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1634  พระรูปเหมืือนป้�มืรุ่น 1 เนื�อทองคีำ หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1635  พระรูปเหมืือนป้�มืรุ่น 1 ทุกเนื�อ (ยกเว้นเนื�อทองคีำ) หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1636  พระสิมืเด็จเนื�อผงสิามืกษีัตริย์หลังพัดยศ รุ่นแรก ปี 2553 หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1637  พระสิมืเด็จเนื�อผงสิามืกษีัตริย์หลังพัดยศ รุ่น 2 กฐิน ปี 2557 หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1638  ผ้ายันต์รุ่นแรก ปี 2554 ไมื่จำกัดขุนาด หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1639  พระสิมืเด็จเนื�อผงสิามืกษีัตริย์รุ่นแทนคีุณ หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1640  เหรียญพญาเต่าเรือนเนื�อทองคีำ หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1641  เหรียญพญาเต่าเรือนทุกเนื�อ (ยกเว้นเนื�อทองคีำ) หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1642  เหรียญรูปไขุ่มืหาเศรษีฐีเนื�อทองคีำ หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1643  เหรียญรูปไขุ่มืหาเศรษีฐีทุกเนื�อ (ยกเว้นเนื�อทองคีำ) หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1644  เหรียญรูปไขุ่หลังสิิงห์คีรบูรอบูอายุ 98 ปี เนื�อทองคีำ หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1645  เหรียญรูปไขุ่หลังสิิงห์คีรบูรอบูอายุ 98 ปี (ยกเว้นเนื�อทองคีำ) หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1646  เหรียญนั่งพญาบูุญพันล้านเนื�อทองคีำ หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1647  เหรียญนั่งพญาบูุญพันล้านเนื�อทองคีำ (ยกเว้นเนื�อทองคีำ) หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1648  พระกริ่งมืงคีลชัย คีรบู 8 รอบู ปี 2560 หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1649  เหรียญรูปไขุ่สิมืปรารถ้นามืหาบูารมืี ทุกเนื�อ (ยกเว้นเนื�อทองคีำทุกรุ่น) หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื

1650  เลสิขุ้อมืือรุ่นแรกเนื�อเงินหนัก 4 บูาท หลวงพ่อสิมืบูุญ ปิยธมืฺโมื
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พระหลวงพ่อเจริญ วัดหนองนา จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 48 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1651  เหรียญรุ่นแรก รุ่น 5 รอบูใหญ่ (พิมืพ์ อิไมื่เต็มื)

1652  เหรียญรุ่นแรก รุ่น 5 รอบูใหญ่ (พิมืพ์ อิเต็มื)

1653  เหรียญรุ่นแรก รุ่น 5 รอบูใหญ่ (พิมืพ์อิเต็มืเขุยื�อน)

1654  เหรียญรุ่นแรก รุ่น 5 รอบูใหญ่ (พิมืพ์อิไมื่เต็มืเขุยื�อน)

1655  รูปถ้่าย รุ่นแรก (วิ่งลาน)

1656  รูปถ้่ายเกลียวเชือก (ประสิิทธิ�ให้)

1657  รูปถ้่าย (ห่มืคีลุมืปี 2509)

1658  รูปถ้่ายหน้า 5 รอบู (หลังตะกรุด 3 กษีัตริย์)

1659  รูปถ้่ายอลูมืิเนียมืไมื่จำกัดรูปทรง

1660  ล็อกเก็ตหิน รุ่นแรก ปี 2512 ไมื่จำกัดขุนาด

1661  ล็อกเก็ตหิน รุ่นสิอง ปี 2521 ไมื่จำกัดรูปทรงปละขุนาด

1662  ล็อกเก็ตทับูทรวง 7 รอบู ปี 2536 ไมื่จำกัดรูปทรงและขุนาด

1663  พระเนื�อดิน พิมืพ์ตรีกาย ไมื่จำกัดพิมืพ์

1664  พระผงรูปไขุ่ รุ่นแรก ปี 2500

1665  เหรียญรุ่น 2 เจริญมืหาลาภ ปี 2518 (พระสิังฆจาย)

1666  เหรียญนาคีปรก หลังสิิบูทิศ ไมื่จำกัดพิมืพ์

1667  เหรียญรุ่น 3 ประคีำรอบู ไมื่จำกัดเนื�อ

1668  เหรียญรุ่น 4 รวงขุ้าว ไมื่จำกัดเนื�อ

1669  เหรียญฉลองอายุคีรบู 6 รอบู ปี 2524 ขุี่ไก่ ไมื่จำกัดเนื�อ

1670  เหรียญหยดน�ำ คีรบู 6 รอบู ปี 2524 ไมื่จำกัดเนื�อ

1671  เหรียญอายุคีรบู 7 รอบู พิมืพ์ใหญ่ ไมื่จำกัดเนื�อ (ออกวัดธัญญวารี)

1672  พิมืพ์งบูน�ำอ้อย เนื�อตะกั่วหนองแจง

1673  หนังเสิือ แจกทิดสิึกใหมื่ ปี 2509

1674  เหรียญรุ่นเจริญสิุขุ อายุ 81 ปี พิมืพ์ใหญ่ ไมื่จำกัดเนื�อ ไมื่จำกัดพิมืพ์ ปี 2534

1675  เหรียญรุ่นเจริญสิุขุ อายุ 81 ปี พิมืพ์เล็ก ไมื่จำกัดเนื�อ ไมื่จำกัดพิมืพ์ ปี 2534

1676  พระรูปหล่อ พระปิดตา ปี 2535 ไมื่จำกัดเนื�อ

1677  พระรูปหล่อ รุ่น เสิาร์ 5 ไมื่จำกัดเนื�อ

1678  พระรูปหล่อ 80 ปี ปี 2533 ไมื่จำกัดเนื�อและขุนาด

1679  พระหล่อพิมืพ์ ซุุ้มืเรือนแก้ว ไมื่จำกัดเนื�อ

1680  เหรียญหล่อฉีดนั่งพรหมื วาระ 7กรอบู ไมื่จำกัดเนื�อ

1681  พระผง บูุหน้าโลหะ 7 รอบู ไมื่จำกัดเนื�อหน้ากากและรูปทรง

1682  เหรียญแสิตมืป์ ไมื่จำกัดเนื�อ

1683  พระผงสิุพรรณ ยอดโถ้ 84 ปี ไมื่จำกัดเนื�อ

1684  เหรียญหล่อเจ้าสิัว ไมื่จำกัดเนื�อ

1685  เหรียญรุ่นนั่งพาน ไมื่จำกัดเนื�อ
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พระหลวงพ่อน่วม วัดโพธิ�ศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 49 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1686  พระหลวงพ่อโต พิมืพ์ซุุ้มืกอ

1687  พระหลวงพ่อโต พิมืพ์ซุุ้มืแหลมื

1688  พระหลวงพ่อโต พิมืพ์สิังกัจจาย ขุ้างยันต์

1689  พระหลวงพ่อโต พิมืพ์แซุยิด

1690  พระหลวงพ่อโต พิมืพ์แวกมื่าน

1691  พระหลวงพ่อโต พิมืพ์ฐานหนุมืาร

1692  พระหลวงพ่อโต พิมืพ์ไหล่ยก

1693  พระหลวงพ่อโต พิมืพ์สิมืาธิ

1694  ปลากัดหล่อรุ่นแรก (ประสิบูการณ์)

1695  พระขุุนแผนฐานกุมืาร เนื�อดิน รุ่นแรก ปี 2528

1696  พระเหรียญพระพุทธเทวาเทพ หลวงพ่อโต ปี 2494

1697  พระรูปเหมืือนหลวงพ่อน่วมื

1698  พระปลัดขุิกหลวงพ่อน่วมื

1699  พระเหรียญเสิมืารุ่นเพิ่มืบูารมืี

1700  พระเหรียญหลวงพ่อน่วมืรุ่นแรก

1701  พระเหรียญหลวงพ่อน่วมืรุ่นสิอง

1702  พระขุุนแผนหลังปลากัดรุ่นแรก

1703  พระขุุนแผนหลังปลากัดเนื�อกะยาสิาสิหลังตราป้�มื

1704  พระขุุนแผนหลังปลากัดเนื�อว่านผสิมื

1705  พระขุุนแผนรุ่นแรก ปี 2528

1706  พระสิมืเด็จรุ่นแรก เนื�อผง ปี 2535

1707  ปลากัดหลวงพ่อน่วมื เนื�อไมื้งิ�วดำรุ่นแรก

1708  ปลากัดหลวงพ่อน่วมื เนื�อหยกรุ่นแรก

1709  ปลากัดหลวงพ่อน่วมื เนื�อสิัมืฤทธิ�

1710  ปลากัดมืังกร หลวงพ่อน่วมื เนื�อ โลหะผสิมื

1711  ปลากัดหลวงพ่อน่วมื เนื�องา

1712  ปลากัดหลวงพ่อน่วมื เนื�อเขุาคีวายเผือก

1713  ปลากัดหลวงพ่อน่วมื เนื�อผง รุ่นแรก

1714  ปลากัดหลวงพ่อน่วมื เนื�อแร่

1715  ปลากัดหลวงพ่อน่วมื ขุนาดบููชา เนื�อไมื้

1716  ปลากัดหลวงพ่อน่วมื ขุนาดบููชา เนื�อโลหะ รุ่นซุุ้มืประตู

1717  ปลากัดหลวงพ่อน่วมื แบูบูแขุวน ขุนาดบููชา

1718  ปลากัดหลวงพ่อน่วมื เนื�อไมื้พยุง

1719  ปลากัดหลวงพ่อน่วมื เนื�อไมื้ขุนุน

1720  ปลากัดป้�มืรุ่นแรก เนื�อโลหะ
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พระหลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 50 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1721  พระสิมืเด็จแหวกมื่านทุกพิมืพ์

1722  พระขุุนแผนทุกพิมืพ์

1723  พระพิมืพ์หลวงพ่อปานทรงไก่หางห้าเสิ้น

1724  พระพิมืพ์หลวงพ่อปานทรงคีรุฑ

1725  พระพิมืพ์หลวงพ่อปานทรงไก่หางพวง – หนุมืาน

1726  พระสิมืเด็จแปดชั�นเศียรบูาตร

1727  พระสิมืเด็จสิามืชั�น ไมื่จำกัดพิมืพ์

1728  พระสิมืเด็จคีะแนนไมื่มืีหู

1729  พระสิมืเด็จคีะแนนหูบูายศรี

1730  พระสิมืเด็จพิมืพ์ก้างปลา

1731  พระลีลา

1732  พระสิมืเด็จพิมืพ์สิามืเหลี่ยมื

1733  พระสิมืเด็จมื้วน

1734  นางกวักพิมืพ์ใหญ่

1735  นางกวักพิมืพ์กลาง – เล็ก

1736  เหรียญรุ่นแรกเนื�อผง

1737  เหรียญรุ่นแรกเนื�อโลหะ

1738  ลูกอมืเขุียนยันต์

1739  ลูกอมืมืีห่วง

1740  ลูกอมืพระพุทธ-สิีดำ

1741  ลูกอมืพระพุทธ (ที่ไมื่ใช่สิีดำ)

1742  ลูกอมืหัวตะปู-สิีดำ

1743  ลูกอมืหัวตะปู (ที่ไมื่ใช่สิีดำ)

1744  ลูกอมืทาทอง

1745  ลูกอมืธรรมืดา-สิีดำ

1746  ลูกอมืธรรมืดา-สิีเทา

1747  ลูกอมืธรรมืดา (นอกเหนือจากสิีดำ และสิีเทา)

1748  ปลัดขุิกเนื�อไมื้

1749  ปลัดขุิกเนื�อผงมืีจาร

1750  ปลัดขุิกเนื�อผงไมื่มืีจาร

1751  ตะกรุดเนื�อไมื้

1752  ตะกรุดเนื�อผง

1753  ผ้ายันต์-เสิื�อยันต์

1754  พระเนื�อผง ไมื่จำกัดพิมืพ์

1755  เคีรื่องรางเนื�อผง ไมื่จำกัด
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พระหลวงปู�ธูป วัดลาดน�ำขุาว จ.สุพรรณบุรี  
โต๊๊ะที่ 51 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1756  เหรียญรุ่นแรก เนื�อเงิน

1757  เหรียญรุ่นแรก เนื�อนวะ

1758  เหรียญรุ่นแรก เนื�ออัลปาก้า

1759  เหรียญรุ่นแรก เนื�อทองเหลือง

1760  เหรียญรุ่นแรก เนื�อทองแดง

1761  เหรียญรุ่นสิอง

1762  เหรียญเสิมืา 7 รอบู เนื�อเงินหน้ากากทองคีำ

1763  เหรียญเสิมืา 7 รอบู เนื�อเงินลงยา

1764  เหรียญเสิมืา 7 รอบู ไมื่จำกัดเนื�อ

1765  เหรียญมืหามืงคีล เนื�อเงินลงยา

1766  เหรียญมืหามืงคีล เนื�อเงิน

1767  เหรียญมืหามืงคีล ไมื่จำกัดเนื�อ

1768  เหรียญมืหาสิมืบูัติ เนื�อเงินลงยา

1769  เหรียญมืหาสิมืบูัติ เนื�อเงินลงยา

1770  เหรียญมืหาสิมืบูัติ ไมื่จำกัดเนื�อ

1771  เหรียญหาลาภ เนื�อเงินลงยา

1772  เหรียญหาลาภ ไมื่จำกัดเนื�อ

1773  เหรียญหล่อไร้ห่วง

1774  พระรูปหล่อรุ่นแรก

1775  พระรูปหล่อป้�มื เนื�อทองระฆัง(เต็มืองคี์)

1776  พระกริ่งเสิาร์5

1777  พระชัยสิตางคี์คีรู

1778  สิมืเด็จรอท

1779  พระผงพิมืพ์ซุุ้มืกอโบูราณ

1780  ล็อกเก็ตรุ่นแรก

1781  พญาหงสิ์มืหาลาภ

1782  แหวนรูปเหมืือน ธ.๑

1783  เสิือหล่อ รุ่นเสิือสิุพรรณ

1784  รูปหล่อท้าวเวสิสิุวรรณ ขุนาดห้อยคีอ ไมื่จำกัดเนื�อ

1785  ไมื้คีรู ไมื่จำกัด

1786  มืีดหมืื่นมืนต์

1787  มืีดพิชิตมืาร

1788  มืีดปราบูมืาร

1789  มืีดมืหาปราบู

1790  มืีดสิยบูไพรี ไตรมืาสิ64
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1791  พิมืพ์ซุุ้มืกอใหญ่เศียรโต

1792  พิมืพ์ซุุ้มืกอใหญ่ปีกเกิน

1793  พิมืพ์ซุุ้มืกอใหญ่ตื�น

1794  พิมืพ์ซุุ้มืกอเล็ก

1795  พิมืพ์ขุุนแผนหน้าคี่าย มืีบูัว

1796  พิมืพ์ขุุนแผนหน้าคี่าย ไมื่มืีบูัว

1797  พิมืพ์สิมืเด็จปรกโพธิ�

1798  พิมืพ์สิมืเด็จปรกคีรุฑ

1799  พิมืพ์สิมืเด็จฐานคีู่

1800  พิมืพ์สิมืเด็จแซุยิด

1801  พิมืพ์สิมืเด็จ ไมื่จำกัดพิมืพ์ (ไมื่ซุ�ำรายการ)

1802  พิมืพ์ลีลา เลขุ 1

1803  พิมืพ์ลีลา ใหญ่

1804  พิมืพ์ลีลา เล็ก ลีลาตาโบู๋

1805  พิมืพ์ลีลาขุ้างขุีด ไมื่จำกัดพิมืพ์

1806  พิมืพ์ลีลา ไมื่จำกัดพิมืพ์ (ไมื่ซุ�ำรายการ)

1807  พิมืพ์นางเกศคีด

1808  พิมืพ์งบูน�ำอ้อย

1809  พิมืพ์ปิดตากะบูองไขุว้

1810  พิมืพ์ปิดตามืหาอุตมื์

1811  พิมืพ์ปิดตาพิมืพ์กบู

1812  พิมืพ์ปรุหนัง

1813  พิมืพ์พระเจ้าห้าพระองคี์

1814  พิมืพ์ตรีกาย

1815  พิมืพ์สิมืาธิเล็กเดี่ยว สิมืาธิเล็กคีู่

1816  พิมืพ์อุปคีุต

1817  พิมืพ์กลับูบูัวประภามืณฑล พิมืพ์กลับูบูัว ไมื่จำกัดพิมืพ์

1818  พิมืพ์นาคีปรก ไมื่จำกัดพิมืพ์

1819  พิมืพ์ชินราช

1820  พิมืพ์ชัยพฤกษี์มืาลา

1821  พิมืพ์ซุุ้มืยอ

1822  พิมืพ์ยืนถ้วายเนตร

1823  พิมืพ์ไสิยาสิน์ เล็ก กลาง หใญ่

1824  พระพิมืพ์สิองหน้า ไมื่จำกัดพิมืพ์

1825  ไมื่จำกัดพิมืพ์ (ไมื่ซุ�ำรายการ)
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1826  พระมืเหศวร กรุวัดพระศรีฯ ไมื่จำกัดพิมืพ์ เนื�อชินเงิน

1827  พระสิุพรรณหลังผาล กรุวัดพระศรีฯ ไมื่จำกัดพิมืพ์ เนื�อชินเงิน

1828  พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ ไมื่จำกัดพิมืพ์ เนื�อชินเงิน

1829  พระท่ามืะปรางคี์ กรุวัดพระศรีฯ ไมื่จำกัดพิมืพ์ เนื�อชินเงิน

1830  พระกรุวัดพระศรีฯ ไมื่จำกัดพิมืพ์ เนื�อชินเงิน

1831  พระมืเหศวร กรุวัดพระศรีฯ เนื�อชินเขุียว ไมื่จำกัดพิมืพ์

1832  พระร่วงยืน สินิมืแดง ไมื่จำกัดกรุ

1833  พระร่วงนั่ง สินิมืแดง ไมื่จำกัดกรุ

1834  พระร่วงนาคีปรก สินิมืแดง ไมื่จำกัดกรุ

1835  พระลีลาพิมืพ์ใหญ่ (เชยคีาง) กรุวัดชุมืนุมืสิงฆ์

1836  พระลีลา หลังเขุ็มื กรุวัดชุมืนุมืสิงฆ์

1837  พระกรุวัดชุมืนุมืสิงฆ์ ไมื่จำกัดพิมืพ์

1838  พระลีลา กรุวัดการ้อง ไมื่จำกัดพิมืพ์

1839  พระหน้านกฮูก กรุวัดชายทุ่ง

1840  พระบู้านกร่าง พิมืพ์ใหญ่ กรุวัดบู้านกร่าง

1841  พระบู้านกร่าง พิมืพ์ทรงพลใหญ่ กรุวัดบู้านกร่าง

1842  พระบู้านกร่าง พิมืพ์ทรงพลเล็ก กรุวัดบู้านกร่าง

1843  พระบู้านกร่าง พิมืพ์ห้าเหลี่ยมื อกใหญ่-อกเล็ก กรุวัดบู้านกร่าง

1844  พระบู้านกร่างเดียว พิมืพ์หน้าเทวดา-หน้าฤๅษีี กรุวัดบู้านกร่าง

1845  พระบู้านกร่างเดียว ไมื่จำกัดพิมืพ์ กรุวัดบู้านกร่าง

1846  พระบู้านกร่างคีู่ ไมื่จำกัดพิมืพ์ กรุวัดบู้านกร่าง

1847  พระบู้านกร่างคีู่ ตัดเดี่ยว พิมืพ์หน้าเทวดา-หน้าฤๅษีี กรุวัดบู้านกร่าง

1848  พระบู้านกร่างคีู่ ตัดเดี่ยว ไมื่จำกัดพิมืพ์ กรุวัดบู้านกร่าง

1849  พระขุุนแผน ไขุ่ผ่าซุีก กรุวัดพระรูป

1850  พระขุุนแผน แตงกวาผ่าซุีก กรุวัดพระรูป

1851  พระพลายงามื กรุวัดพระรูป

1852  พระพันวษีา กรุวัดพระรูป

1853  พระขุุนไกร กรุวัดพระรูป

1854  พระชุดกิมืตึ�ง พิมืพ์สิีกร กรุวัดพระรูป

1855  พระชุดกิมืตึ�ง พิมืพ์มือญแปลง กรุวัดพระรูป

1856  พระชุดกิมืตึ�ง พิมืพ์ประคีำรอบู กรุวัดพระรูป

1857  พระชุดกิมืตึ�ง พิมืพ์ปรกชุมืพล กรุวัดพระรูป

1858  พระซุุ้มืนคีรโกษีา กรุวัดสิำปะซุิว

1859  พระนางท่ามืะปรางคี์ กรุวัดสิำปะซุิว

1860  พระเนื�อดิน กรุวัดบูางยี่ขุัน ไมื่จำกัดพิมืพ์


