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ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ประธานจัดงาน

ประธานดำาเนินงาน

คณะกรรมการประสานงาน

ท่านธีรพล นพรัมภา  อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ ๔

คุณพรัญชัย อดิเทพวรพันธุ์ (โกเด๊ะ ทุ่งสง)

คุณสุรเดช ลิ้มพานิช
(หมึก ท่าพระจันทร์)

คุณอนุวัตร ศรีไสยเพชร
(บี บ่อล้อ)

คุณระพีพันธ์ รักษาพงษ์
(ติ่ง ทุ่งสง)
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ร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินโต๊ะพระ จังหวัดภาคใต้

กรรมการ พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ยอดนิยม ชุดที่ 1

คุณต้อม นครนอกท่า คุณบี นคร

กรรมการ พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ยอดนิยม ชุดที่ 2

คุณเอก พิปูน คุณเต้ย นคร

กรรมการ พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ยอดนิยม ชุดที่ 3

หมอ บอย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ

กรรมการ พระองค์พ่อจตุคาม - รามเทพ ชุดที่ 1

คุณแพะ นคร คุณช.องค์นำาฤกษ ์ คุณเบียร์ กิมหยง

คุณกลม ปากพนัง

กรรมการ พระองค์พ่อจตุคาม - รามเทพ ชุดที่ 2

คุณเมศ เก็ตติ้ง คุณเอ็ม ใบระกา คุณป๊อก นคร

คุณขิง นคร คุณบิ๊ก เหนือเมฆ

กรรมการ พระองค์พ่อจตุคาม - รามเทพ ชุดที่ 3

คุณษา หาดใหญ่ คุณไนท์ นคร คุณไทด์ ทุ่งใหญ่

คุณธันวา ทุ่งใหญ่ คุณนนท์ ลูกองค์พ่อ

กรรมการ องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า ปี 2549

คุณเอียด ท่าศาลา คุณยง ลานสกา คุณนึก คลองสามวา

คุณตูน ปรกเกล้า คุณบิ๊ก นคร คุณไผ่ ตรัง

กรรมการ องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ วิหารพ่อจตุคามรามเทพ จ.นราธิวาส

คุณณธีพงศ์  สุทธินลินพงศ์ คุณบัง ช ทะเลใต้ คุณเบีย ระโนด

คุณนนท์  บางนาค

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดนิยม ชุดที่ 1

คุณติ่ง ทุ่งสง คุณนิตย์ นคร คุณศรีนวล นคร

คุณศักดิ์ บัวขม คุณโกจ้อง นครศรีฯ คุณอ้วน พระธาตุ

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดนิยม ชุดที่ 2

คุณรส ปากพนัง คุณจา นคร คุณปาล์ม หัวไทร

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 1

คุณบิ๊กเกอร์ คุณเจ พระธาตุ

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 2

คุณเจี๊ยบ ลานสกา คุณเอ็ม ลุ่มเตย คุณชัย ร้านทอง
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กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 3

คุณดำา ขนอม คุณดิต นคร

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 4

คุณอ๋อง นะหน้าทอง ครูหนึ่ง เอ็มน้อย ร้อยล้าน

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 5

คุณเก่ง ทุ่งสง คุณปาล์ม เรสซิ่ง คุณนุ๊ก นคร

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 6

จ่าคิง ปากพนัง คุณกฤช พระแสง

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 7

คุณบ่าว พืชผล คุณวิน ปากนัง

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 8

ทนายเผือก คุณมาว หัวไทร ช่างต้น พัทธสีมา

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 9

โกปี ทุ่งใหญ่ คุณช้าง ทุ่งใหญ่ ครูยันต์ ทุ่งใหญ่

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 10

คุณเกมส์ สิชล คุณนก สิชล คุณภัทร สิชล

กรรมการ พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 11

คุณเคน ชะอวด คุณกุ๊กกิ๊ก ชะอวด

กรรมการ พระบูชาจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดนิยม

คุณติ่ง ทุ่งสง คุณรส ปากพนัง คุณยุทธ ทุ่งสง

คุณเกมส์ สิชล คุณแพะ นคร คุณต้อม นครนอกท่า

คุณศรีนวล นคร

กรรมการ เครื่องรางของขลัง - ภาพถ่ายคณาจารย์  ยอดนิยม

คุณหนุ่ม ไชโย คุณเปี๊ยก พญาขัน ครูเอี้ยง ศรีรัตน์

คุณวิลเลี่ยม ฉวาง 

กรรมการ พระหลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู จ.นครศรีธรรมราช

คุณเจี๊ยบ ลานสกา คุณอี๊ด วุฒิชัย ครูวรา สิชล

กรรมการ พระหลวงพ่อกล่ำา วัดศาลาบางปู จ.นครศรีธรรมราช

คุณเก้าบางปู บอย คุณโตโยต้า สิชล คุณโอ๊ต บางปู

กรรมการ พระหลวงพ่อซัง วัดวัวหลุง จ.นครศรีธรรมราช

คุณทูน ที่วัง คุณบุ๋ม ทุ่งสง คุณปาน กรอบพระทุ่งสง
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ร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรรมการ พระหลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง จ.นครศรีธรรมราช

คุณเจมส์ กรีฑาภัส  คุณเต้ย ถลุงทอง

กรรมการ พระหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก จ.นครศรีธรรมราช

คุณกี้ร์  นครฯ คุณบ่าว อชิโต คุณมิว ขุนพัง

กรรมการ พระหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำาเหนือ จ.นครศรีธรรมราช

คุณกล้วย ปากพนัง คุณขวาน สิชล

กรรมการ พระหลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ จ.นครศรีธรรมราช

คุณยุทธ ทุ่งสง คุณศักดิ์ สมุย

กรรมการ พระหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ จ.นครศรีธรรมราช

คุณบิ๊ก ทุ่งสง คุณเจ ณ.ฅอน เณรเอก เล็ก สระใคร

กรรมการ พระพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง จ.นครศรีธรรมราช

คุณบอย คุณกฤษ คุณต้น

คุณราเชนทร์

กรรมการ พระอาจารย์สุรสักดิ์ สำวโร (พระอาจารย์เกิ้ง) ที่พักสงฆ์ควนไม้บ้อง จ.นครศรีธรรมราช

ครูก้อง ฅนสอนเลข โก๊ะตี๋ ศิษย์สำวโร คุณเดียร์ พัทลุง

ครูบ่าว ชะอวด

กรรมการ พระหลวงพ่อผอม หญ้าปล้อง และพระคณาจารย์ อ.พรหมคีรี

คุณธรรมรัตน์ กาญจนสนิท คุณอภิสิทธิ์ พละบุญ คุณวรนนท์ เลิศสอนจิตต์

คุณธวัชชัย อักษรไทย คุณรุจินพ เอกบุตร

กรรมการ วัตถุมงคล ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ยอดนิยม

คุณเหล็ง ขนอม คุณวิน นคร คุณชา ปากพนัง

คุณน็อต ไชยา คุณษา หาดใหญ ่

กรรมการ พระหลวงปู่อิ่ม วัดทุ่งนาใหม่ และวัตถุมงคล อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

เณรดอย เมืองตรัง คุณแม็ค มหาชัย คุณไปด์ พุทธาคม

คุณขุน พงัน คุณชาตรี ผดุงศักดิ์

กรรมการ พระหลวงปู่อิ่ม วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

คุณบอย คุณกฤษ คุณต้น คุณราเชนทร์ 

กรรมการ พระอาจารย์สมนึก วัดหรงบน จ.นครศรีธรรมราช

ช่างหนุ่ย คาวบอย คุณน้อย ชุมพล คุณสัน พัทลุง 

กรรมการ พระหลวงพ่อเกษม วัดมะม่วงตลอด จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุบิน สิชล คุณจำาลอง สิชล คุณอุทัย สิชล

คุณโกลก นคร 
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กรรมการ พระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั่วไป ยอดนิยม

คุณตุ๊ สุราษฎร์ คุณจี๊ด สุราษฎร์ คุณเจมส์ สุราษฎร์

คุณเค สุราษฎร์ คุณปู บ้านส้อง คุณหนุ่ม สมุย

หมู่เจมส์ กาญจนดิษฐ์

กรรมการ พระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั่วไป ชุดที่ 1

คุณหม่ำา ทุ่งกง คุณทวย สุราษฎร์ คุณดิว พุนพิน

คุณเค โพธิ์ดำา

กรรมการ พระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั่วไป ชุดที่ 2

คุณเก่ง เวียงสระ คุณฟิล์ม พระแสง คุณปาล์ม สุราษฎร์

คุณเดี่ยว ท่าฉาง 

กรรมการ พระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั่วไป ชุดที่ 3

คุณบอย พุนพิน คุณเอ็ม สุราษฎร์ คุณวุฒิ นาสาร

คุณเตี้ย สุราษฎร์ 

กรรมการ พระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั่วไป ชุดที่ 4

คุณเดชา วรรณศิวรักษ์ คุณดลวัฒน์ บรรดาศักดิ์ คุณอัครพล แซ่ลิ้ม

คุณจักรพงษ์ ศรีรักษ์ คุณโสภิดา เดชมณี คุณจักรกฤษณ์ แขกฮู้

กรรมการ พระจังหวัดพัทลุง

คุณโจ้พัทลุง  เรย์พัทลุง คุณต๊ะตะโหมด เบียร์พัทลุง คุณกีต้า พัทลุง

คุณไก่ โภคทรัพย์ คุณโอม พัทลุง คุณยีนส์ พัทลุง

คุณปืน โมนันซ่า คุณเด่น พัทลุง  แป๋ว พัทลุง

กรรมการ พระอาจารย์ชุม ไชยคีรี 

คุณต้า  คุณบี มายอมูเล็ท คุณบาส กาแล็กซี่

คุณปอม บางบอน

กรรมการ พระอาจารย์อุทัย อุทโย วัดวิหารสูง จ.พัทลุง

คุณอาม ศิษย์อุทโย คุณวัฒณ์ เกาะยาง 

กรรมการ พระอาจารย์นำา ชินวโร วัดดอนศาลา จ.พัทลุง

คุณปอ พัทลุง ทนายหนิว พัทลุง คุณปอ ทรัพย์สยาม 

กรรมการ พระจังหวัดตรัง 1

คุณชาติ หลังจวน คุณบอย เมืองตรัง คุณแบงค์ เหนียวม่วง

คุณมานิตย์ ทับเที่ยง
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ร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรรมการ พระจังหวัดตรัง 2

คุณบาส ทับเที่ยง คุณไอซ์ ศรีตรัง คุณแบ็งค์ ปะเหลียน

คุณกอล์ฟ ทับเที่ยง

กรรมการ พระพ่อท่านเสือเล็ก หิรัญโญ วัดควนซาง จ.ตรัง

คุณสมชาย พยาบาล คุณวุทธิ์ คลองปาง คุณแบงค์ บางอารมณ์

กรรมการ พระจังหวัดสงขลา ยอดนิยม

คุณเซี๊ยะ แหลมทราย คุณหนึ่ง หาดใหญ่ คุณมินทร์ สงขลา

กรรมการ พระจังหวัดสงขลา ทั่วไป ชุดที่ 1

คุณบอย หาดใหญ่ คุณนิว หาดใหญ่ คุณเด่น หาดใหญ่

กรรมการ พระจังหวัดสงขลา ทั่วไป ชุดที่ 2

จ่ากล้วย หาดใหญ่ คุณก้อง หาดใหญ่ คุณอ๊อฟฟี่ หาดใหญ่

กรรมการ พระจังหวัดสงขลา ทั่วไป ชุดที่ 3

คุณเล็ก ระโนด คุณปิ๊ก ระโนด คุณเอก หาดใหญ่

กรรมการ พระหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ จ.สงขลา

อานำา หาดใหญ่  คุณเทพ ชุติเทพ คุณต้อ ตรีครุฑพันธ์

คุณแคน บ่อทอง

กรรมการ พระเครื่องวัดอ่างทอง และพระคณาจารย์ จังหวัดสงขลา ทั่วไป

คุณโจ หาดใหญ่ คุณโอนิด หาดใหญ่ คุณโดม หาดใหญ่

คุณทุย ทุ่งหวัง

กรรมการ พระจังหวัดระนอง

คุณต่อ ระนอง คุณเสง ปากน้ำา คุณตู่ ระนอง

คุณหนู ระนอง คุณโกเอก ระนอง คุณพร ระนอง

คุณชาคริต ระนอง

กรรมการ พระจังหวัดชุมพร 1

คุณไข่ หลังสวน คุณปีโป้ ชุมพร คุณสนอง ชุมพร

คุณอั้น สวี คุณเหน่ง ชุมพร คุณเต๊ะ ชุมพร

กรรมการ พระจังหวัดชุมพร 2

โก๋จ๋าย ละแม คุณชัย ละแม คุณทอม ชุมพร

คุณแขก ชุมพร คุณดอน ชุมพร คุณเอก หลังสวน
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กรรมการ พระจังหวัดกระบี่

คุณวุฒิ กระบี่ คุณจอม กระบี่ คุณเกล้า กระบี่

คุณบ่าว กระบี่ คุณขุน กระบี่

กรรมการ พระจังหวัดภูเก็ต ยอดนิยม ชุดที่ 1

คุณแตน ภูเก็ต คุณวัช ภูเก็ต คุณนก ภูเก็ต

คุณอึ่ง ภูเก็ต

กรรมการ พระจังหวัดภูเก็ต ยอดนิยม ชุดที่ 2

คุณป้อม ภูเก็ต คุณเก๋ ไข่มุก คุณณะ ภูเก็ต

คุณย้ง ยันต์ตังค์

กรรมการ พระจังหวัดพังงา จังหวัดสตูล

คุณนุ พังงา คุณกานต์  พังงา คุณยันต์ สตูล

กรรมการ พระจังหวัดยะลา

คุณฮั๊ว ยะลา คุณเปี๊ยก ยะลา คุณตู่ ยะลา

คุณก๊อง เบตง คุณรัญ เบตง คุณแดน เบตง

กรรมการ พระจังหวัดนราธิวาส

คุณตี้ โกลก คุณเอ็กซ์ นรา คุณอ๊อฟ โกลก

คุณตึ๋ง โกลก คุณตี้ สนามทราย

กรรมการ พระจังหวัดปัตตานี

คุณสรวุฒิ จิระพันธุ์ คุณศักดา ชูศรี คุณเสถียร จันทรี

กรรมการ พระเครื่องวัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

คุณรงณ์ (เด็ก หิ้วพระ) คุณนนท์ (นนท์ โคกโพธิ์) คุณโจ้ (Kritin Butyaring)

คุณต้น (ศักดิ์ดา หาดใหญ่) คุณบอล (บอล มงคลศิริ)

กรรมการ พระอาจารย์ทอง วัดสำาเภาเชย จ.ปัตตานี

คุณประพันธ์  อินทกาญจน์ คุณพิชัยวัฒน์  สุขขี คุณกต  นาทวี

คุณโอ๋  อังกูร

กรรมการ พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท

คุณต้อม ศิษย์หลวงพ่อกวย คุณเตโช บ้านเขาพระ



25
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
๖๙/๒๑ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ตำาบลบางเขน อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐-๒๙๕๒-๗๘๙๘, ๐-๒๙๕๒-๕๕๒๙ แฟกซ์. ๐-๒๙๕๒-๕๔๙๐

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบชูาไทย
นายกสมาคมฯ  นายพยัพ คำาพันธุ์
อุปนายก คนที่ ๑  นายพิศาล  เตชะวิภาค  (ต้อย เมืองนนท์)
อุปนายก คนที่ ๒  นายสมภพ  ไทยธีระเสถียร   (อั๊ง เมืองชล)
อุปนายก คนที่ ๓  นายฐาปกรณ์  ดิษยนันทน์  (โอ๋ กันตนา)
อุปนายก คนที่ ๔  พล.ร.อ.ดร.ปรีชาญ  จามเจริญ
อุปนายก คนที่ ๕  นายสุรเดช  ลิ้มพานิช    (หมึก ท่าพระจันทร์)
อุปนายก คนที่ ๖  นายชัยนฤทธิ์  เพชรพันธุ์ทอง
อุปนายก คนที่ ๗  นายสมาน  บุญเพ็ญ   (สมาน คลองสาม)
อุปนายก คนที่ ๘  นายอนุวัตร  ศรีไสยเพชร  (บี บ่อล้อ)
อุปนายก คนที่ ๙  นายพรรค  คูวิบูลย์ศิลป์
อุปนายก คนที่ ๑๐  นายศุภกนก์ธีร  อนุศรี   (โต่ง ขอนแก่น)
อุปนายก คนที่ ๑๑  นายชัชวาล  วงศ์จร
อุปนายก คนที่ ๑๒  นายวีระชัย  ไชยเจริญ  (โจ๊ก ลำาพูน)
อุปนายก คนที่ ๑๓  นายวุฒิดนัย  ฐิตะกสิกร  (วุฒิ ทีโอที)
อุปนายก คนที่ ๑๔  พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย
อุปนายก คนที่ ๑๕  นายคฑาวุธ  ทองไทย  (อ.ไข่ มาลีฮวนน่า)
อุปนายก คนที่ ๑๖  นายพงษ์ภักดี  พัฒนกุล  (แมว ทุ่งสง)

เลขานุการ   นายกุนทร  ลาภอิทธิสันต์  (นี สะพานใหม่)
รองเลขานุการ  นายชัยณรงค์  เรืองประโคน  (แป๋ว มรดกไทย)  
รองเลขานุการ  นายวาทิน  คำาแฝง  (โอม สมาคมฯ)
  - ผู้ช่วยเลขานุการ  นายปัญญวัฒน์  นิ่มสง่า  (อาท เมืองน่าน) 
  - ผู้ช่วยเลขานุการ  นายวาทิน  คำาแฝง  (โอม สมาคมฯ) 
เหรัญญิก   นางสาวกชสร  พิพัฒนกุล  (ปู มรดกไทย)
ปฏิคม   นายมีชัย  เอี่ยมประพันธ์  (เหน่ง มรดกไทย)
  - ผู้ช่วยปฏิคม  นายวิชัย  แสงสุวรรณ  (เนตร มรดกไทย)
  - ผู้ช่วยปฏิคม  นายวินชัย  กีรติพันธุ์ชัย  (โอ้ย จอมทอง)

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์           นายบริพันธ์  ชัยภูมิ  (นก บริพันธ์)
  - ประชาสัมพันธ์            พ.อ.อ.โกวิท  แย้มวงษ์
  - ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านหนังสือพิมพ์         นายแฉล้ม   จันทรวงศ์ไพศาล   (แล่ม จันทรพิศาโล)
  - ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านนิตยสารพระเครื่อง    นางศสุมา    แย้มวงษ์ เฮงหลี  (ตูน ศสุมา) 
  - ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์           นายยงยุทธ   มิ่งเจริญ  (ยุทธ ภูเก็ต)
  - ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์           นายสรศักดิ์  เทียนสะอาด  (ไก่ อุดร)

นายทะเบียน   นางสาววิภาวรรณ  ทองศิริ  (แอน สมาคมฯ)
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นายกกิตติมศักดิ์  นายไชยทัศน์   เตชะไพบูลย์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ พล.อ.สมหมาย  เกาฎีระ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์  พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ พล.ต.อ.ชลอ ชูวงศ์  
พล.อ.เชวงศักดิ์ ทองสลวย พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ กตุวรชัย พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง 
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล พล.ต.ต.ปราโมทย์ ไทรหอมหวล พ.ต.ต.จตุพร อรุณฤกษถวิล 
พ.ต.อ.ปรีดี เจริญศิลป์ พ.ต.อ.ทรงโปรด สิริสุขขะ อัยการสุธน แสงสายัณห์ 
อัยการมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธุ์ ผศ.รังสรรค์ ต่อสุวรรณ นายประจำา อู่อรุณ  
นายมงคล เมฆมานะ  นายอมร วานิชสัมพันธุ์  นายสมศักดิ์ จวงสวัสดิ์ 
นายวิวัฒน์ เรืองพรสวัสดิ์ กำานันชูชาติ มากสัมพันธุ์ นายโชติชัย สิริกาญนุกูล 
นายปรีดา อภิปุญญา  นายชาย ศรีสงวนสกุล  นายสกลชัย ตั้งธนาเจริญวงศ์ 
นายสมพร ทันตเวช  นายสมนึก จาดเสม  นายโกวิท จิตตั้งมั่น  
ร.ต.ต.พรเทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายผูก รัศมี  นายสมนึก ธนเดชากุล 
นายอดิศักดิ์ วงศ์ผาสุกโชติ นายสุรวิช พันศิริพัฒน์  นายองอาจ อำาไพกุลวัฒนา 
นายชัยวัฒน์ เขียวศร  นายสำาเริง ทรงชุ่ม  นายเสรี ชยามฤต  
นายชาลี จิตต์ไม่งง  นายชวลิตร พุ่มอรัญ  นายมนตรี ประไพพันธุ์ 
ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน นายภิยวัฒน์ วัฒนายากร นายมลชัย สุติรัตนชัย

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ    อาจารย์ประกร  พรพิสุทธิ์ 
รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ    อาจารย์ประสาท  ทองอร่าม (ครูมืด)
รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ    อาจารย์จรัล  พูนลาภ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายปรีชา  เกตุคำา  
นายสุชาติ ศรีสวรรค์ (ชาติ กันตนา) นายวสันต์ พัดทอง (โก๊ะ กันตนา) นายประสิทธิ์ สุขใจ
นายณรงค์ ศิลาลิขิต (เซี๊ยะ จาตุรงค์) ว่าที่ี ร.ต.ภัทรกฤษณ์ พุ่มพิพัฒน์ นางสาวขวัญจิรา บัวคง
นายมาโนช กำาเนิดกาญจน์ (ปุ๊ กันตนา) นายพิพัฒณ์โชค พงศ์ณพิพัฒเดช (ริน ตากล้อง)

ฝ่ายกิจการพิเศษ        นายชาญยุทธ ขนอม (ยุทธ ขนอม)       นายวีรวัฒน์ รัตนะ (หนุ่ม วีรวัฒน์)
นายเตชทัต เอี๋ยวคุ้มเจริญ (นิว คาวบอย) นายอนันต์ ปิยะเมธาง (ยุ้ย แบล็คแองเจิ้ล) นายคมสัน ปิยะเมธาง (พจน์ เตาปูน)    
พ.จ.อ.สัญญา ปิยะเมธาง (โด่ง ราชนาวี) นายกิตินันท์ ศรีภักดี (บอย เตาปูน) นายสุนทร พงษ์ซุ่ยยัง (เล็ก หัวปลา)
นายอติวัณณ์ ณรงค์ (เบิร์ด บังเกอร์) นายสาโรจน์ โสดา (โทน บังเกอร์) นายนริศ คงเซ้ง (ดำา มาลีฮวนน่า)
นายเชิงชัย ช่วยตั้ง (บอย มาลีฮวนน่า) นายอาสนะ นาคะเวช (อ.แบ็งค์ เพชรบุรี) นายภาคิน คำาพันธุ์ (ต้อย บังเกอร์)
นายวรพล นวลผกา (น๊อต ไผ่ร้อยกอ) ร.ต.ท.กฤษณะ เทพประดิษฐ์ (นะ กองปราบ) นายวิรัช วิไลยเลิศ (จิ๋ว บังเกอร์)
นายชลอ ผูกกะแสร์ (อ๋อย บังเกอร์) ว่าที่ ร.ต.เจตนิพัทธ์ สาสิงห์ (ผู้กำากับบอย)

ที่ปรึกษาฝ่ายศิลป ์  นายประเสริฐ  สถิตอยู่คู่ไทย (ชิว เฟอร์นิเจอร์)   

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ท่านชาติชาย  สุขไสย  นายประพันธ์  เตชะวิภาค 

ประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง     นายสุทัญ  คำาพันธุ์
รองประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง    พ.ต.ต.จตุพร อรุณฤกษ์ถวิล     พ.ต.อ.วิศิษฐ์ สังขนันท์  
           นายณรงค์ชัย ไทยธีระเสถียร
ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง      นายมณ บุญมานำา (นพ สวนมะเดื่อ)   นายชัยวัตร ถีระแก้ว 
           ดร.พิจักษณ์ เพชรสงค ์(เอี้ยง ปู่ยีนส์)
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ ๒๑ จังหวัดภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร  **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดกำาแพงเพชร  นายชัยยศ เกียรติเบญจกุล  (ครูยศ กำาแพง)
จังหวัดชัยนาท  นายสมพงษ สงวนตระการกุล  (ตี๋ ชัยนาท)
จังหวัดนครนายก  นายสุรพล   สุทยา  (หน่อย นครนายก)
จังหวัดนครปฐม  นายยุทธชัย  ปฐมวัฒนศิริ  (อ้วน นครปฐม)
จังหวัดนครสวรรค ์  นายวันชัย   อินลอย  (กำานันโต้ง นครสวรรค์)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครสวรรค ์ นายเกื้อกูล   กลีบจำาปา  (ป้อม นครสวรรค์)
จังหวัดนนทบุร ี  นายโทนทอง   สุขแก่น  (โทน บางแค)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนนทบุรี   นายสุพจน์   ผมทอง  (พจน์ เมืองนนท์)
จังหวัดปทุมธาน ี  พล.ต.ท.คำารณวิทย์   ธูปกระจ่าง  (ผู้การแจ๊ด)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจิรวัฒน์   ศรีสุขพงษ์ศักดิ์  (เด่น อยุธยา)
จังหวัดพิจิตร  นายสุดใจ  จูมจันทร์  (ใจ ตะพานหิน)
จังหวัดพิษณุโลก  นายประดับ   พลคล้าย  (ประดับ พิษณุโลก) 
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดพิษณุโลก  นายบุญชอบ   พ่วงเฟื่อง  (ชอบ พิษณุโลก)
จังหวัดเพชรบูรณ์  นายนิติธร แก้วโต  (ทนายเจมส์)
จังหวัดลพบุร ี  นายจรัล   เรืองศิลป์  (ต่าย พระบาท)
จังหวัดสมุทรปราการ  นายพิเชษฐ   โปร่งแก้วงาม  (หอย ปากน้ำา)
จังหวัดสมุทรสงคราม  นายโศภิษฐ์   เวชการ  (เบิ้ล แม่กลอง)
จังหวัดสระบุร ี  พ.ท.ปราโมทย์   ปรีชาศาสตร์  (ผู้พันโมทย์ สระบุรี)
จังหวัดสิงห์บุร ี  **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดสุโขทัย  นายจิระพรชัย   ใบทอง  (หนุ่ม ใบทอง)
จังหวัดสุพรรณบุร ี  นายไพโรจน์   ศิวะพรชัย  (ใหญ่ อู่ทอง)
จังหวัดอ่างทอง  นายธนกร   รักเสรีไทย   (ธิ วิเศษ)
จังหวัดอุทัยธาน ี  นายปรีชา   พลอินทร์  (ช่างแดง อุทัย)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ ๙ จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย  นายอนุสรณ์   วงศ์ใหญ ่  (อัยการจิ๋ว)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเชียงราย นายสมยศ   ประจำาเมือง  (สมยศ เชียงราย)
จังหวัดเชียงใหม่  นายเทวา  โสภากุล  (เข้ม สารภี) 
จังหวัดน่าน  นายพัทธ์ธนาฐ   ยศสกุลเกียรต ิ  (อาร์ม เมืองน่าน)
จังหวัดพะเยา  นายจีรเดช   ศรีวิลาศ  (นายกยุ้ย ดอกคำาใต้)
จังหวัดแพร่  นายพรชัย   วิภาสกุลเด่น  (พรชัย แพร่)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายอุทิศ   ถาวร  (กล้วย มรดกไทย)
จังหวัดลำาปาง  นายณัฐกิตติ์   วรเกต ุ  (เกตุ ณ เวียงพิงค์)
จังหวัดลำาพูน  นายจาตุรงค์  ปันคำา  (ดิว ลำาพูน)
จังหวัดอุตรดิตถ์  นายประสพโชค   แสงพันธ ์  (โชคเล็ก อุตรดิตถ์)
ฝ่ายประสานงานภาคเหนือ ๙ จังหวัด 
  - ประธานฝ่ายประสานงาน นายพงศธร  เลากิตติศักด์ิ  (แม็ก ช้างเผือก)
  - รองประธานฝ่ายประสานงาน นายธีระวัชช์ หมอกเมฆ
  - รองประธานฝ่ายประสานงาน นายณัฐพงษ์ เล็นป่าน
  - รองประธาน (ฝ่ายต่างประเทศ) นายตะวัน โบรดาร์
  - รองประธาน (ฝ่ายต่างประเทศ) Mr.Lim Chung Loong

กรรมการบริหารภาคต่างๆ
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์  **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์   สัตยบัณฑิต  (ปุ๊ ขอนแก่น)
จังหวัดชัยภูมิ  นายณรงค์   ล่ำาฮวด  (วัฒน์ ชัยภูมิ)
จังหวัดนครราชสีมา  นายสุทธิศักดิ์   เชิดพุทรา  (อี๊ด  โคราช) 
จังหวัดนครพนม     นายวัลลภ   แก้วอุดมผล  (แอ๊ด ธาตุพนม)
จังหวัดบุรีรัมย์     นายไพโรจน์   สิงห์น้อย  (มุ่ย นางรอง)
จังหวัดบึงกาฬ  **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดมหาสารคาม  พ.ต.อ.อุดมศักดิ์   เปลี่ยนขำา  (ผู้กำากับเปิ้ล)
จังหวัดมุกดาหาร  **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดยโสธร  **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดร้อยเอ็ด  นายวัชรวุธ   บุญช ู  (ตู่  ร้อยเอ็ด)
จังหวัดเลย   นายธรรมวัธน์   ทองธรรมรงค ์  (บิ๊กกิม วังสะพุง)
จังหวัดสกลนคร  **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดสุรินทร์  นายวรพงษ์   อังประภาพรชัย  (ตี๋ สุรินทร์)
จังหวัดศรีสะเกษ  นายดนุชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา  (ใหม่ อิสโร)
จังหวัดหนองคาย  **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดหนองบัวลำาภ ู **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดอุดรธานี  นายนิตตินัย   กำาเนิดกาญจน ์  (หรั่ง อุดรฯ)
จังหวัดอุบลราชธานี  นายวีระยุทธ   วรรณรัตน์  (สิทธิ์ อุบลฯ)
จังหวัดอำานาจเจริญ  นายกานต์   นามบุตร  (ชัย อำานาจเจริญ)
ฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
  - ประธานฝ่ายประสานงาน นายชยุต   ธันศรีชัย  (ศิลป์ เมืองทอง)
(จ.มหาสารคาม, จ.กาฬสินธุ์, จ.บึงกาฬ, จ.สกลนคร, จ.หนองคาย, จ.หนองบัวลำาภู, จ.เลย, จ.อุดรธานี, จ.นครพนม)
  - รองประธานฝ่ายประสานงาน นายสมศักดิ์   หิรัญอนันต์พงศ ์  (กล้วย หนองกี่)
  - รองประธานฝ่ายประสานงาน นายณัฐวรรธน์   ทองธรรมศิริ  (หนุ่ม บุรีรัมย์)
  - รองประธานฝ่ายประสานงาน นายปัญญา  หวังหามกลาง  (ปอง ชัยภูมิ)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ ๗ จังหวัดภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี  นายรังสรรค์   เจริญลาภ  (สรรค์ จันทบุรี)
จังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพิเชษฐ   โปร่งแก้วงาม  (หอย ปากน้ำา) *รักษาการ*
จังหวัดชลบุรี เขต 1  นายคมสัน   ชาญชัยวรวิทย์  (หน่อย ศรีราชา)
(อ.เมือง, อ.พนัสนิคม, อ.พานทอง, อ.บางพระ, อ.ศรีราชา, อ.แหลมฉบัง) 
จังหวัดชลบุรี เขต 2  นายพงศกร   โชติธรรมนาว ี  (บี พัทยา)
(เมืองพัทยา, อ.บางละมุง, อ.สัตหีบ)
จังหวัดตราด  นางสาวปิยฉัตร   ขาวด ี  (พัด เทพอวตาร)
จังหวัดปราจีนบุรี  นายชัยนริทร์   ชัยวริศธนกานต ์  (รักษ์ ศรีเกตุ)
จังหวัดระยอง  นายฐานุทัศน์   จันทร์อารักษ ์  (นัย ไอยรา)
จังหวัดสระแก้ว  นายไพฑูรย์  ป้อมศร ี  (ป้อม ปราจีนบุรี)
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคตะวันออก ๗ จังหวัด
  - ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นาวาโท คมสัน   ท้วมพงษ ์     (ผู้พันโบว์)
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ ๕ จังหวัดภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี  นายอำานาจ   ยิ้มละมัย  (หนุ่ย เมืองกาญจน์)
จังหวัดตาก  ร.ต.ชัยชนะ  บุญญติพงษ ์  (จ่าแค็ป นครสวรรค์)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสัญญา   วิจิตรจินดา  (ยา หัวหิน)
จังหวัดเพชรบุรี  นายเอกชัย   อังกินันทน ์  (เอก เพชรบุรี)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเพชรบุรี นายพงศ์เทพ   เวศย์วรุตม์  (เฮียนั๊ม เพชรบุรี)
จังหวัดราชบุรี  นายสถิต   มหัทธนไพศาล  (สถิต ราชบุรี)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
จังหวัดกระบี่  นายอดิพจน์   ศรีสุคนธ ์  (โกจู๊ด  กระบี่)
จังหวัดชุมพร  นายฉัตรชัย  เกิดเนตร  (ไข่ หลังสวน)
จังหวัดตรัง  นายบุญเลิศ   พวงงาม    (เอก ท่าพระจันทร์)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดตรัง นายสุริยา  รัตนแสงทอง  (โกชุ้น กันตัง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายระพีพันธ์   รักษาพงษ์    (ติ่ง ทุ่งสง)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครศรีฯ  นายพรัญชัย   อดิเทพวรพันธุ ์  (โกเด๊ะ ทุ่งสง)
จังหวัดนราธิวาส  นายพิชญ์พิเชษฐ อังศุนาค  (แขก รือเสาะ)
จังหวัดปัตตานี  นายสมศักดิ์   แซ่ฉั่ว  (ฉั่ว ปัตตานี)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดปัตตานี นายสมวุฒิ   โชคสกุลนิมิต  (ตง เบอร์ 4 ปัตตานี)
จังหวัดพังงา  นายอาทิตย์   การุณกรสกุล  (แบ๊งค์ พังงา)
จังหวัดพัทลุง  นายพีระศักดิ์   ปทุมรัตน ์  (โจ้ พัทลุง)
จังหวัดภูเก็ต  นายธนชาติ   บุญสูง  (แตน ภูเก็ต)
  - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดภูเก็ต นายผดุงศักดิ์   พึ่งเพียร  (นก ภูเก็ต)
จังหวัดระนอง  นายเลิศพรชัย   นครพัฒน ์  (ต่อ ระนอง)
จังหวัดสตูล  นายมานิตย์   เพียรศรีวัชรา  (อ.มานิตย์ สตูล)
จังหวัดสงขลา  นายสมบัติ   ไวกิตติพงษ ์  (แหลม สงขลา)
จังหวัดสุราษฏร์ธานี  นายวิทวัฒน์   กาญจนะ  (โอ๊ะ สุราษฏร์)
จังหวัดยะลา  นายใช้   วงศ์นิตยลัภย ์  (ใช้ เบตง)
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ตอนบน นายวรศักดิ์   อดิเทพวรพันธุ ์  (โกหว่า  ทุ่งสง)
  - รองประธานภาคใต้ตอนบน ท่านสกล   จันทรักษ ์  (รอง ผวจ.นครศรีฯ)
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ตอนล่าง  นายสมศักดิ์   วานิชสุวรรณ   (โกหมิ่น  หาดใหญ่)
  - รองประธานภาคใต้ตอนล่าง พล.ต.ต.พีระ   บุญเลี้ยง
ฝ่ายประสานงานภาคใต้ ๑๔ จังหวัด
  - ประธานฝ่ายประสานงาน นายศักดิ์ชาย   โกศลศักดิ์สกุล  (เทียม  ปัตตานี)
  - รองประธานฝ่ายประสานงาน นายกชกานต์   มุสิกะเจริญ  (เบียร์  พัทลุง)
  - รองประธานฝ่ายประสานงาน นายทักษิณ   แก้วสามดวง
  - รองประธาน ฝ่ายประสานงาน    นายหัสดินทร์   สุปรียสุนทร  (หนึ่ง  สมุย)
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คณะกรรมการรับและตัดสินพระ

หมวด ก, ข, ค
คุณกมล วิริยะตลอดกาล คุณกิตติ จันทร์จารุวัฒน์ คุณเกษม พูนศิริ    
คุณกิตติ ศรีโมรา  คุณกรกช ศิริวัฒน์            คุณกันฑ์อเนก ธนจตุรงค์สิริ
คุณกิจณรงค์ ชุ่มเจริญ    คุณกิตติชัย วณิชชากรพงศ์ คุณกิตติคุณ เพชรทอง
คุณกิตติพงษ์ กลิ่นแก้ว คุณกร ทัพทองไทย       คุณกิตติศักดิ์ รักพรมราช
คุณกุลเชษฐ์ กัลยาณมิตร      คุณกุนทร ลาภอิทธิสันต์ คุณโกศล กิจเจริญ
คุณเกรียงไกร ชัยรัตนาเจริญ คุณกำาธร ลิ้มปิติเรืองกิจ       ร.ต.ต.กฤษณะ เบญจมานุกุล   
คุณกฤษฎา ไทยสำาราญ    คุณกิตติพงค์ เกียรประวัติ คุณกำาพล สุดเขตร ์          
คุณกำาพล จารุจันทนากุล คุณกรณ์ ประจันตะเสน  คุณเกื้อกูล กลีบจำาปา
คุณโกวิท จิตตั้งมั่น  คุณเกียรติสกุล ก้อนผา  คุณการันต์ ตัญญา 
คุณกิตติชัย ดำารงศักดิ์วิทยา คุณกิตติเดช เขียวศรี  คุณไกรฤกษ์ ผลดี
คุณกันต์ นิธิปรัชญากุล คุณกิตติพงษ์ ขุนแก้ว  คุณกฤษฏา ตระกูลชื่นวิวัฒน์ 
คุณกำาพล คำาเสาร์  คุณขจร ศักดิ์แก้วโกมุท  คุณคมกริช บันเทิงสุข  
คุณคีริศวร์ จามจุรี  คุณคัมภีร์ สุขสงวน  คุณคมสันต์ นันวณิชย์
คุณคงณัฐ วณิชปภากิจ คุณคุณัช เพ็งบุญ  คุณคำารณ บัวดี
คุณคณิต คำานวณพล
หมวด จ, ฉ
พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง คุณจตุรงค์ เทียมทองคำา คุณจรัล เรืองศิลป์ 
คุณจิระพรชัย ใบทอง  คุณจุติภัทร บุญสูง  คุณจิรวัฒน์ ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ 
ด.ต.จำานง สุทธจิรีสรรค ์ คุณเจษฏา ทนุธรรมนิธิ  คุณเจริญ โกมลวิเศษฐ์ 
คุณจรัญ แย้มเสาธง  คุณจิรบูรณ์ แวววับ  คุณจิตรโรจน์ กัญฐแสงอรุณ
คุณเจริญ เจริญกุล  คุณจักรกฤษณ์ ศรีสำาราญ คุณเจริญทรัพย์ กองทอง 
คุณจิราวุฒิ เจิมจำารูญ คุณจักรพันธ์ งึมกระโทก คุณเจริญชัย ฤกษ์งามชัย 
คุณจรรยา ประมายะ  คุณจิรทีปต์ จรทีปต์พินิจ คุณจีระศักดิ์ ปักษี 
คุณจิตรภาณุ ปรัชญานาวิก คุณจักรินทร์ เรืองโรจน์  คุณจิระวัฒน์ ทับแก้ว
คุณจักรพงษ์ เสมาทอง คุณจาตุรงค์ ปันคำา  คุณจิรวัฒน์ คงทวีบุญ 
คุณจักรพันธ์ พวงมาลัย คุณเฉลา พูลอ่อน  คุณเฉลิมพร เปียทอง 
คุณเฉลิมชัย ศรีบัวเหม คุณฉัตรชัย เสียงเสนาะ  คุณเฉลิมพล แซ่เอ็ง
คุณเฉลิมพันธ์ ธนสารวิวัฒน์
หมวด ช, ฐ                          
คุณชยพล เถื่อนถ้ำา  คุณชวภณ เริ่มวาณิชย์  คุณชานนท์ ขันโท
คุณชลิต มณีญากรณ์ คุณชัยสิทธิ์ หมื่นหมวด  คุณชัยสิทธิ์ จารุจันทนากุล 
คุณชยทิพย์ จรัสกุล  คุณชัยยุทธ วูวนิช  คุณชีวิน กุลอนรรฆพันธ์ 
คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง คุณใช้ วงศ์นิตยลุภย์  คุณชัยวัฒน์ จารุพงศ์สุนทร
คุณชาตรี กระแสร์สุนทร คุณชิตพล สุขแสง  คุณชานุวัฒน์ พ่วงเฟื่อง 
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หมวด ช, ฐ 
คุณชัยฤกษ์ อินทรวิชะ คุณชิตพงศ์ สุขสวัสดิ์อารยา คุณชัยยศ เกียรติเบญจกุล 
คุณชาญชัย ราชสิงโห  คุณชำานาญ กลั่นสอน  คุณชัยนรินทร์ ชัยวริศธนกานต์ 
คุณช.กฤษณะ เพ็ชญไพศิษฏ์ คุณชุติเทพ ศรีวิชัย  คุณชินกร คำาฟู
คุณชูเดช นารินทร์  คุณชัชวาลย์ จิรายุกุล  คุณชัยชนะ แซ่เบ้ 
คุณชายชาญ พรมเกตุสกุล คุณชีวัน คำาแฝง  คุณชัยวัฒน์ เขียวศรี 
คุณชลัช ชมเจริญ  คุณชัย ฑีฆะโภวรรณ  ด.ต.ชาตรี นนทสุต
คุณชาญชัย บัวเปล่งศรี คุณชัยฤทธิ์ พวงพันธ์  คุณชัชวาล ผึ้งทอง 
คุณฐิติพรรณ โพธิ์กลิ่น คุณฐานุทัศน์ จันทร์อารักษ์   
หมวด ณ, ด, ต
คุณณรงค์ชัย ไทยธีระเสถียร คุณณรงค์ จิตต์เนื่อง  คุณณัฐพงศ์ พึ่งภู่
คุณณัฐพงษ์ ชวาลรัตนสกุล คุณณรงค์ รักกิจการพูล คุณณรงค์ศักดิ์ เที่ยงล้ำา 
คุณณรงค์ชัย จันทร์เที่ยง คุณณรงค์เวทย์ สมจิตร์ คุณณรงค์ฤทธิ์ สถาปนศิริ 
คุณณัฐพร ธาราวุฒิ  คุณณศักดิ์ ก้อนผา  คุณณัฐพล รอเสถียร
คุณณัฏฐิตติ์ กิจปาณีนิจกุล คุณณัฐดนัย ดวงแก้ว  คุณณัฐชนน แร้งสว่าง 
คุณณัฐพงษ์ เล็นป่าน  คุณดิเรก อารมย์สุข  คุณดุสิต ตั้งประเสริฐพานิช 
คุณดอกรัก ฤทธิ์บำารุง คุณดุษฎี เจริญมหาดไทย จ.ส.อ.ไตรภพ เรืองวุฒิชนะพืช  
คุณต่อพณ นิยมจันทร์ คุณตรีวัฒน์ สันติอรรถพันธุ์ คุณตะวัน พงพุก
หมวด ถ, ท, ธ, น 
ร.อ.ถาวรวิทย์ เพชรพันธุ์ทอง คุณทวีศักดิ์ รักวงศ์วาน  คุณทรงพล อรุณเลิศรัศมีโชติ 
คุณทวนชัย รัมมะบุตร คุณโทนทอง สุขแก่น  คุณทรงพล คำาพันธุ ์
คุณทรงกลด หน่อพุทธวงกูร คุณทัศนะ แสงทอง  คุณทัชฤทัย ต่ายไทย 
คุณทวิช ศรีมุ่งง้าว  คุณทรงอาจ บุญทรง   คุณธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ 
คุณธนัท รัตนสุภาพรศักดิ์ คุณธนพล คำาภิรานนท์  คุณธนภัทร กรรณสูต 
คุณธีระกาญจน์ วัฒนไชยเจริญ คุณธิติพันธ์ ธนัตถ์สิษฐ์  คุณธนภณ มีสาระภี 
คุณธนิตพงศ์ สิริอรรถสิทธิ์ คุณธวัช วาทินวิเศษ  คุณธีระพงษ์ ธัญญวานิช 
คุณธเนศ จันทร์ผล  คุณธีระนันต์ คนขยัน  คุณธนกฤต เอกธนัทชัยกุล 
คุณธนาคม ว่องไว  คุณธีรเดช จังตระกูล  คุณธงทอง ทวีเกื้อกูล 
คุณธนนท์พรรดิ์ เรืองชัยพัฒนะ คุณธีรยุทธ ดำารงศักดิ์วิทยา คุณธนา นพศิริกุล 
คุณธนันต์ ศรีแก้ว  คุณธนภัทร มากสินธุ์  คุณธนพรรณ สามประทีปถาวร 
คุณธีรวุฒิ จงมีสุข  คุณธีวรัตน์ ไชยสิทธิ์  คุณธงชัย กริ่มใจ  
คุณธนวัฒน์ เอี่ยมขันทอง คุณธนะโชติ ตรีสังข์  คุณธานี มั่งคั่ง 
คุณธยุษฏาพงศ์ พวงพิกุล คุณธีรภัทร์ แพรวงษ์  คุณนคร ชมยิ้มใส 
คุณนทีธร อัมรินทรักษา คุณนรพล สังขพิทักษ์  คุณนพรุจ กิติวิภาค 
คุณนที ทองดี  คุณนภณต์ วงศ์ผาสุกโชติ คุณนพพล หิรัญพฤกษ์
คุณนฤดล ศรีเดช  คุณนิธิศ สุชีวินกุล  คุณนุกุล ทองแดง 
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คุณนพรุจ เฮงรวมญาติ คุณนพพร สอนสังข์  คุณนัสถวุธ รอดละมูล 
คุณนัฐพงศ์ เถียรประภากุล คุณนพพร จ้อยเจริญ  คุณนันทศักดิ์ อัครวัฒน์เมธี 
คุณนิธิวัชร์ ศิริวรานภาพงศ์ คุณนันทวัฒน์ ธัญพรประสิทธิ์ คุณนิธิกร เดชพละ
คุณนิกรม หาญยากรณ์ คุณนิติพันธุ์ รภาจิตติกุล คุณนพดล วงศ์หิรัญ 
คุณนิเวส ศรีธัญรัตน์  คุณนราวิชญ์ นามวงศ์   
หมวด บ, ป, ผ
คุณบรรณวิชญ์ จิระเกียรติโชดก คุณบัญชา เดชพัฒนะกิจ คุณบุญชอบ พ่วงเฟื่อง 
คุณบัณฑิตพงษ์ นาคสินธุ์ คุณบวร รุจิวัฒนานนท์  คุณบุญเลิศ พวงงาม 
คุณบัณฑิต ชูสังไชยกุล คุณประพันธ์ ปาธิสุทธิ์  คุณปฏิรูป โต้เศรษฐี 
คุณปิยะ นิ่มเทียน  คุณปชณชัย อัศวแสงรัตน์ คุณประจำา อู่อรุณ  
คุณปรีชา พลอินทร์  คุณประพันธ์ พงษ์ภู่  คุณปริญญา พลอยสุวรรณ 
คุณประชาวุฒิ สหประชากิจ คุณประเสริฐ สระทองชัง คุณปัญกร ศรีโปรดก 
คุณปัญญา ไกรภักดีกุล คุณประเสริฐ ศุภวิทยามงคล คุณประทีป ปลอมขุนทด 
คุณปรีชา โพธิ์หิรัญ  คุณปิติโรจน์ อรุณเลิศศิริ คุณประวัฒน์ อนุสรณ์ศิริศักดิ์ 
คุณประถม อยู่คล้ำา  คุณประดับ พลคล้าย  คุณประสพโชค แสงพันธ์ 
คุณปัญญวัฒน์ นิ่มสง่า คุณเปรม พุทธศิริ  คุณประเสริฐ ฮ้อเจริญ 
คุณปลวัชร กรรเชียงแก้ว คุณประชานันท์ ศิริทรัพย์ คุณปัญญา ศิวะยิ่งสุวรรณ 
คุณประเทือง ภู่ระหงษ์  คุณปรัชญา แสงพันธ์ตา คุณปราโมทย์ เทศเรือง
คุณปณชัย ลิ้มละมัย  คุณปิยฉัตร ขาวดี  คุณเผด็จ ดวงวิชัย 
คุณไผ่แสน สอนแก้ว
หมวด พ, ภ
คุณพิศาล เตชะวิภาค  คุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์  คุณพิภพ ยาคล้าย  
คุณพนัส เดียวตระกูลวัฒน คุณพิเชษฐ์ จันลองรัตน์ คุณพัทธ์ธนาฐ ยศสกุลเกียรติ 
ร.อ.ไพทูรณ์ ทองทา  คุณไพศาล พงษ์พจน์เกษม คุณพีระพล ธีระชื่นชม 
คุณพงศ์ศาล ถนอมพงศ์สาน คุณพันธุ์ธัช พันไธสง  คุณพิเชษฐ์ ปฐมพรสุริยะ
คุณพีระพงษ์ พรสิทธิพันธุ์ คุณพงศกร กาญจนสรวง คุณพงษ์ศักดิ์ นิธิเกษม 
คุณไพร คงไพสันต์  คุณเพชร รถมณี  คุณพัชรินทร์ ดีบัว  
คุณพงษ์ศิริ ไชยเรือน  คุณไพโรจน์ ซื่อชัยเจริญ คุณพิศิษฐ์ อิทธิรัตนะโกมล 
คุณพัฒนะ ธรรมวิริยะกุล คุณพัฒนา สุขสง่า  คุณพงษ์สวัสดิ์ สุขเรืองรอง
คุณพงษ์พัฒน์ จาริยะ พ.ต.ท.พรชัย อมรสวัสดิ์ศิริ คุณพิชิต แสงศร  
คุณพชรพล เหมือนแก้วจินดา คุณพิชัย ปมุติโต  คุณพิชัย คุณากรรักษ์ 
คุณพินิจ กำาลังหาญ  คุณพงศ์สิงห์ วารีศรีศุภชัย คุณไพโรจน์ ธีระดำารงค์ชัยกุล 
คุณพรบัญชา เรืองอุไร คุณพิษณุ อึ้งตระกูล  คุณพุฒิพงษ์ เรือนพระจันทร์
คุณพารินทร์ แก้วสวัสดิ์ คุณพัฒนการ ดีบัว  คุณพรภัทร กุ่มแก้ว  
คุณพิเชษฐ โปร่งแก้วงาม คุณพงษ์พัฒน์ ถ่ายวัน  คุณพิษณุ พยอมหอม 
คุณพิพัท พวงพูล  คุณพิเชษฐ์ เทียรหอม  คุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์ 
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คุณพัทธ์ธนาฐ ยศสกุลเกียรติ คุณพัฒนวิทย์ วังกะ  คุณพรชัย วิภาสกุลเด่น
คุณพัฒนพันธ์ เขียวคำาปัน คุณภควัฒน์ สุทธิประภา คุณภาคภูมิ วัชรอยู่  
คุณภีรพัฒน์ มีถาวร  คุณภูวณัฏฐ์ น้อยประเทศ คุณภัทรพล จิระเสถียรอำาไพ 
คุณภูวนัย พรหมมณี  คุณภูวนัย พรหมมณี  คุณภาณุพงศ์ จินตกะวงศ์ 
คุณภุชงค์ วงษ์ซื่อ  คุณภัทรภณ สวัสดิ์พานิช คุณภาณุพงศ์ เสรีวัฒน์ 
คุณภัทรชนน ไก่ก้อ  คุณภัควัฒน์ เภรีฤกษ์  คุณภูษิต วงษ์มณีเทศ 
คุณภาคภูมิ ม่วงยัง  คุณภัฏธนา มณีญากรณ์
หมวด ม, ย, ร, ฤ 
คุณมนตรี สถีระกานนท์ คุณมลชัย สุติรัตนชัย  คุณมงคล วรารักษพงษ์ 
คุณมีชัย เอี่ยมประพันธ์ คุณเมธี บุญทอง  คุณมงคลเดช เวชอุบล 
คุณมานพ จันทร์ศรี  คุณมนตรี สุรนารถ  คุณมนต์ชัย แซ่เตียว  
คุณมณู ถนอมปัญญารักษ์ คุณมีชัย เอี่ยมประพันธ์  คุณมานพ คุ้มครอง
คุณมนัส สัญเขตต์  คุณมานพ ศักดิ์เรืองงาม คุณมั่น ศักดิ์สิทธิ์  
คุณยุทธชัย ปฐมวัฒนศิริ คุณยุทธพงศ์ สิริทรัพย์ทวี คุณยุทธภูมิ เตชะวิภาค 
คุณยุทธนา วงศ์กนกสิน ร.ท.ยุทธิพงษ์ เพชรพันธุ์ทอง คุณยุทธพงศ์ อิศวเรศตระกูล 
คุณยุทธการ ศรียอด  คุณรังสรรค์ ทับแก้ว  คุณรุ่ง บัวพิมพ์  
คุณรังสรรค์ เจริญลาภ พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย  คุณระพีพันธ์ รักษาพงษ์ 
คุณรุ่งรัตน์ บุญเอก  คุณรัชตะ โตพงษ์  คุณรัฐภณ สวัสดิ์พานิช 
คุณรัฐพงษ์ โพธิพันธุ์  คุณรชตะ เส็งประชา  คุณฤทธิเดช แต้พัฒนสกล
หมวด ว, ศ                                                                      
คุณวุฒิพงษ์ ธีระธนากร คุณวิศาล นันทสันติ  คุณวิวัฒน์ นิลนาวี  
คุณวันชัย อินลอย  คุณวิรัล ราชสีห์  คุณวิษณุ แย้มฤทธิ์  
คุณวินัย แพ่งสุภา  คุณวลงกรณ์ คำาพงษ์แก้ว คุณวันชัย จันทร์สว่าง  
คุณวีระพล บัวชาติ  คุณวีรชัย ไชยเจริญ  คุณวินชัย กีรติพันธ์ชัย
คุณวิทวัฒ จันทนวงษ์ คุณวิสิฒน์โรจน์ กัณฑ์ชูสิน คุณวิสูตร จันทร์เพ็ง  
คุณวิทยา วัฒนนันต์วานิชย์ คุณวิรัช สวัสดิ์รักษา  คุณวรเชนท์ คำาภีระ  
คุณวัฒนา เตชะ  คุณวศิน ศรีบูรพา  คุณวสันต์ จริยสุขสกุล  
คุณวีรศักดิ์ พึ่งประยูรพงศ์ คุณวศิน เฆษะวิริยะกุล  คุณวิทิตทิน แดงดี
คุณวิโรจน์ ตันติธรรมธร คุณวุฒิชัย อรุณศิริประเสริฐ คุณวีระศักดิ์ พลราบ  
คุณวีรโรจน์ บุญยังสวัสดิ์ คุณวัชรนรพงษ์ นะเรศรัมย์ คุณวุฒิไกร บุตรชำาน ิ 
คุณวิษณุ อุดม  ว่าที่ ร.ต.วรรัตน์ ถนอมปัญญารักษ์ คุณวิเชียร เติมรุ่งเรืองเลิศ  
คุณวิสุทธิ์ พรมเกตุสกุล คุณวิชัย แสงสุวรรณ  คุณวรชัย จันทร์สุรินทร์
คุณวรมิน ปัฐวณิณ  คุณวิรัตน์ เพิ่มเพียรเกียรติ คุณวันชัย พงศ์สมเพชร  
คุณวิโรจน์ ลาภมหาไพศาล คุณไวยากร พึ่งบุญ  คุณวิชัย ทองสีสุก  
คุณวันเพ็ญ ดุจติปิยะ  คุณวันชัย กลั่นกันภัย  คุณวิษณุพงศ์ อนันต์วรปัญญา 
คุณวินัย เหลืองเจริญกิจ คุณวสันต์ พูนสิน  คุณวิฑูรย์ วราคำา  
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คุณวิทวัส อิ้วอรุณ  คุณวิศิษฐ์ ทองโต  คุณวีรชาติ ตุลาพงษ์  
คุณวัลลภ โตทิม  คุณวินิตา ศรีม่วง  คุณวีระชัย ไชยเจริญ   
คุณศักดิ์สิทธิ์ นวกุลศิรินารถ คุณศุภศิลป์ ผลภาษี  คุณศิริชัย คำาฟ ู   
คุณศภกฤต คูหาสรรพสิน คุณศิริเดช เลิศภิรมย์ลักษณ์ คุณศุภรุจ จำานงประสาทพร 
คุณศักดิ์นรินทร์ ศรนิล คุณศิริชัย สกุลธาราภิรมย์ คุณศิรณัฏฐ์ มหาจตุรงค์ยุทธ 
คุณศักดิ์ชาย โกศลศักดิ์สกุล คุณศุภกร บัวคง  คุณโศภิษฐ์ เวชการ  
คุณศักดิ์ชัย ราชสีห์  คุณศรายุทธ์ สินธุ์สุวรรณ คุณศุภราช ชูรัศมี
หมวด ส
คุณสมชัย ตรีรัตน์วดี  คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร คุณเสวก คำาแหง 
คุณสมาน บุญเพ็ญ  คุณสมศักดิ์ คงวุฒิปัญญา คุณสมชาย บุรพพงษานนท์ 
คุณสุดใจ จูมจันทร์  คุณสำาเภา ใจพันธ์  คุณสุเทพ กันทะวงค์
คุณสมชัย จงทวีทรัพย์ คุณสายัณห์ คชวัตร  คุณสมยศ จารุจันทนากุล
คุณสกล ขำาจร  คุณสมัคร ตันทัตสวัสดิ์  คุณสิงห์ เฉยดี  
คุณสมพงษ์ สงวนตระการกุล คุณสุริเยนทร์ บุญมี  คุณสมชาย ทับจ๊อก 
คุณสำาเริง สำาเภาลอย  คุณสมชาย ลิ้มไชยาวัฒน์ คุณสถิต มหัทธนไพศาล 
คุณสัญญา วิจิตรจินดา คุณสมัคร พันธุมวัทก์  คุณสราวุธ ลี้ชัยมงคล
คุณสุวิทย์ ยะสวัสดิ์  คุณสหธัช พันธุมวัทก์  คุณสมพล อยู่เย็น
คุณสมชาย ไตรรัตน์  คุณสุทัญ คำาพันธุ์  คุณสุรเดช ลิ้มพานิช
คุณสรธัญ ไทรสุข  คุณสุรชัย พิพัฒน์ไพฑูรญ์ คุณสุนทร บุญยะทวีวัฒน์ 
คุณสุริยะ ใจบุญมา  คุณสถิรพงศ์ ถีระแก้ว  คุณสยามพงษ์ วงศาโรจน์
คุณสุชาติ แซ่ตั้ง  คุณสุรชัย อำาไพธนากร  คุณสุชาติ สง่าเพ็ชร์ 
คุณสกล โฆษิตเกษมสุข คุณสุรพงษ์ รักษาทางดี  คุณสาโรจน์ แย้มเสาธง 
คุณสุรพล คำาป่าแลว  คุณสวรรค์ พวงพิกุล  คุณสิทธิโชค มาเลิศพรกสุก 
คุณสนิท กลิ่นคง  คุณสุทธิศักดิ์ เชิดพุทรา  คุณสมบูรณ์ วัฒนประเสริฐกูล
คุณสรรเสริญ สันตินันตรักษ์ คุณสมบัติ รอดประเสริฐ คุณสถาพร วิจิตรสุนทร 
คุณสมศักดิ์ หิรัญอนันต์พงศ์ คุณสมชาย จันทร์ขอนแก่น คุณสมพร มะโนประเสริฐกุล 
คุณสืบสกุล ศรีธรรม  คุณสมศักดิ์ ภานุวัฒน์วานิชย์ คุณสุริยา รัตนแสงทอง 
คุณสมศักดิ์ ลาภชิตาภรณ์ คุณสยุมภู คงทอง  คุณสมเกียรติ เชื้อเหล่าวานิช
คุณสำาเรือน ทับจันทร์  คุณสุพจน์ สวัสดิ์วงศ์วิชา คุณสุภชัย คล้ายหะนา 
คุณสมชัย บุญชูประเสริฐ คุณสุทัศน์ สุวรรณรัตน ์ คุณสุรเดช ปะชาติ 
คุณสมบัติ ไวกิตติพงษ์ คุณสามารถ พวงสุวรรณ คุณสมศักดิ์ แซ่ฉั่ว 
คุณสุริยะ ช่วยสถิตย์  คุณสันติ วิชิตวาที  คุณสมเกียรติ บุญเสรฐ
คุณสายัณห์ ยลธรรม์ธรรม คุณสุทธิศักดิ์ คงเหมือนเพชร คุณสันติ บวรหฤทัย
คุณสมคิด มงคลวัจน์  คุณสุรสิทธิ์ เจริญพงศ์  คุณสราวุธ วุฒิสิงห์ชัย 
คุณสมชาย รวมภักดี  คุณเสนีย์ เจริญจิตร์  คุณสันติ เหล่สศรีคู
คุณสุจินดา ปานทอง  คุณสุขสันต์ สุจจิตต์จูล  คุณสมชาย สวัสดิ์พานิช
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ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ีให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา
หากซองเรียนเชิญคณะกรรมการท่านใดรายชื่อตกหล่น หรือ พิมพ์ผิด

ทางคณะกรรมการผู้จัดงาน ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

คุณสมบัติ ทองอำาไพ  คุณสุกัญญา สุดโทก  คุณสายชล แสนสุข
คุณสมศักดิ์ หวานเอี่ยม คุณสุชาติ คลังมโน  คุณสุภกร ผ่องอำาไพ 
คุณสมบัติ ลานทอง  คุณสุเมธ จันทร์ฉาย  คุณสุชาติ ไพบูลย์กิจกุล 
คุณสิทธิชัย ธรรมสฤษดิ์ คุณสิรภพ สถาพร  คุณสถาพร ปุยอรุณ
คุณสถิต มหัทธนไพศาล คุณสิริภพ ภัทรจินดาภรณ์ คุณสัญญา เกศทองคำา 
คุณสนาน มาเลิศพรสกุล คุณสมศักดิ์ สุชัยรัตน์  คุณโสภณ แจ้งเรือง
คุณสมภพ เอื้อศักดิ์สุภา
หมวด อ                                   
คุณอภิชัย กุลอนรรฆพันธุ์ คุณอดิศร พลอินทร์  ด.ต.อัมพร อินทร์ไทร 
คุณอภิธาร จิรัชญาเจริญ คุณองอาจ อำาไพกุลวัฒนา คุณอนุภาพ จัทร์งาม 
คุณอุดมศักดิ์ มั่นแดง  คุณอัศจรรย์ พิมณฑา  คุณอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย 
คุณองอาจ แสงภักดี  คุณอรรตภูมิ สร้อยทอง คุณอนันต์ นิยมธรรม
คุณอดิศักดิ์ พรหมอารักษ์ คุณอติวัณณ์ ถึงแก้ว  คุณอนุกูล ปานราตรี
คุณอาชวินท์ สำาเนียงแจ่ม คุณอนุภาพ บรรลือวงส์ คุณอำานวย วันเย็น
คุณอรุณ ไตรพารา  คุณเอกชัย ญาณรัตนโอภาส คุณอาคม กือเย็น 
คุณอนันต์ กรรณสูต  คุณอาเขต กือเย็น  คุณอนุวัฒน์ ป้องกัน
คุณเอกชัย สามิภักดิ์  คุณอัครวิทย์ พูลผล  คุณอารย ผดุงชอบ
คุณอุทิศ ถาวร  คุณเอกบุศย์ สุวรรณดี  คุณอธิวัฒน์ ละมัย
คุณเอกภพ พฤกษมาศ คุณอภิชา เทียมศิริ   คุณอำานาจ จิระเกียรติโชดก 
คุณอดุลย์นันท์ทัต กิจไชยพร คุณอรรถกร แซ่ลิ่ม  คุณอิทธิโชติ จิระเกียรติโชดก 
คุณอรรถสิทธิ์ บุราสิทธิ์ คุณอนุกูล เศวตมาลย์  คุณอิศรา เตชะสา
คุณอานนท์ มีมาก  คุณอัมรินทร์ ขำาสอาด  คุณอุดม ปู่จันทร์
คุณอมฤทธิ์ ไกรนรา  คุณอรรคดล แวววรรณจิต คุณอนุชา ประทับวงศ์ 
คุณอภิสิทธิ์ สมเกียรติเจริญ คุณอภิชิต คมเนตย์  คุณอนุชา ชูศักดิ์
คุณเอกสิทธิ์ พุ่มพวง  คุณอนุชา บานเย็น  คุณอำานาจ ยิ้มละมัย 
คุณอดิศร เอี่ยมสะอาด คุณอุรุพงษ์ บุตรจินดา  คุณโอฬาร ปิยะวาทิน 
คุณอนุโรจน์ สุดสวาด  คุณอิทธิพล เจียมโมปกรณ์ คุณเอกสิทธิ์ ตรีสุวรรณ 
คุณอดิศักดิ์ นิตยาทานุกูล คุณอานนท์ ลาดลำา  คุณอดุลศักดิ์ สุจา
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
ชมรมพระเครื่องมรดกไทย
ชมรมสนามพระท่าพระจันทร์
ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง
ชมรมพระเครื่องมณเฑียรพลาซ่า
ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทย
ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ
สมาคมพระเครื่องพระบูชาจังหวัดสุพรรณบุรี
ชมรมพระเครื่องจังหวัดนครปฐม
ชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการ
สมาคมพระเครื่องเมืองนครสวรรค์
ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร
ชมรมพระเครื่องอำาเภอกระทุ่มแบน
ชมรมพระและนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศ

คุณสมศักดิ์ ศกุนตนาฏ คุณแฉล้ม จันทรพิศาโล
คุณชาญวิทย์ รถทอง  คุณพนม แพทย์คุณ
คุณวัธนชัย มุตตามระ   คุณตี๋ บางลำาพู    
คุณศสุมา แย้มวงษ์    คุณเปีย พระเครื่องอภินิหาร
คุณต๋อง อมตะ  คุณวิชา ฤกษ์สุนทรี
คุณโก้ พุทธคยา    คุณเอ๋ ท่าพระจันทร์  
คุณจิมมี่ ลานโพธิ์    คุณเล็ก เอกคัมภีร์
คุณบอล พระท่าพระจันทร์   คุณหล่อ พระประแดง
คุณกรินทร์ แย้มวงษ์    คุณยุทธ ภูเก็ต   

พ.อ.อ.โกวิท  แย้มวงษ์
ประธานสมาคมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย

สนับสนนุโดย

ประชาสัมพันธ์



37
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
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หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร นิตยสารคเณศ์พร
นิตยสารข่าวพระเครื่อง นิตยสารอมตพระเครื่อง  นิตยสารพุทธคยา
นิตยสารลานโพธิ์  นิตยสารฅนรักพระ  นิตยสารพุทโธ
นิตยสารพระท่าพระจันทร์ นิตยสารพุทธคุณ  นิตยสารศักดิ์สิทธิ์ 
นิตยสารสื่อและพระเครื่อง นิตยสารพระเกจิ  นิตยสารพระเครื่องเมืองพุทธ
นิตยสารสุดยอดพระเครื่อง นิตยสารพระเครื่องล้ำาค่า นิตยสารคลังพระเครื่อง
นิตยสารเอกคัมภีร์  นิตยสารองค์พระ  นิตยสารอมตะล้านนา
นิตยสารพระเมืองเหนือ

สื่อและนิตยสารพระเครื่อง

เว็บไซต์พระเครื่อง

รายการวิทยุ

www.samakompra.com  (สมาคมพระดอทคอม) 
www.prathaprachan-mag.com (นิตยสารพระท่าพระจันทร์ดอทคอม)
www.amatasiam.com  (อมตะสยามดอทคอม)
www.pramuangnue.com  (พระเมืองเหนือดอทคอม)
www.uamulet.com   (ยูอะมูเลทดอทคอม)
www.G-Pra.com   (จี-พระดอทคอม)
www.taradpra.com   (ตลาดพระดอทคอม)
www.krusiam.com   (กรุสยามดอทคอม)
www.soonphra.com  (ศูนย์พระดอทคอม)
www.jatukarm.com   (จตุคามดอทคอม)
www.amulet2u.com   (อะมูเลททูยูดอทคอม)
www.amuletcenter.com  (อะมูเลทเซ็นเตอร์ดอทคอม)

@ วัดเด่นพระดัง วันเสาร์ เวลา 13 : 15 - 14 : 00 น. สถานีวิทยุพล.1 คลื่น AM.1350 K/H
โดย.. จ่าโกวิท แย้มวงษ์ , คุณเล็ก ราชบุรี

@ รายการมรดกไทย ทางยานเกราะ AM.540 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22 : 00 - 23 : 00 น.
โดย.. ไก่ โพธิ์ทอง

ช่องทางติดตามข่าวสารทาง Facebook
Facebook : หมึก ท่าพระจันทร์ FC, Facebook : รักษ์ ศรีเกตุ, Facebook : โทนบางแค Fc.
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วัตถปุระสงค์การจัดงาน
๑. เพื่ออนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

๒. เพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำานึกให้ประชาชนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

๓. เพื่อนำารายได้จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักผู้ป่วยเพื่อ 

 เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. เพื่อนำารายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ

 หลักการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
พิจารณาความแท้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสวยงามคงไว้ซึ่งสภาพเดิมเป็นสำาคัญ 

ตามหลักมาตรฐานสากลนิยม ของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

กติกาการตัดสินพระที่ส่งเข้าประกวด
 ๑. พระที่ส่งเข้าประกวดทุกรายการต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้ม

 ๒. คณะกรรมการตัดสินจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและถือหลักมาตรฐานสากล

 ๓. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด

กำาหนดการ งานประกวดพระฯ
 เวลา ๐๙ : ๐๐ น.  รับพระเข้าประกวด

 เวลา ๑๓ : ๐๐ น.  ปิดการรับพระเข้าประกวด

 เวลา ๑๔ : ๐๐ น.  คณะกรรมการพิจารณาตัดสินพระ

 เวลา ๑๖ : ๐๐ น.  คืนพระทุกรายการ

 เวลา ๑๖ : ๓๐ น.  มอบรางวัล

อัตราค่าบำารุงรักษาในการส่งพระเข้าประกวด

องค์ละ ๓๐๐ บาท ทุกรายการ
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คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและถ่ายภาพ

ทีมงาน...ล้ง ท่าพระจันทร์
โดย อรรจน์ SJ PHOTO

โทร.๐๘๑-๖๑๕-๕๑๒๑, ๐๘๗-๒๙๙-๒๘๒๘

ติดต่อจองแผงพระเครื่องได้ที่...

เจ๊มะลิ โทร.๐๘๖-๑๕๘-๖๐๒๔
คุณศักดิ ์ โทร.๐๙๗-๐๑๖-๕๙๓๙

คุณสมชาย โทร.๐๘๙-๙๙๙-๘๑๒๑

ติดต่อสอบถามห้องพักได้ที่

ภาคใต้  โกชุ้น กันตัง โทร.๐๘๑-๙๗๙-๒๘๙๘
ส่วนกลาง  อาท เมืองน่าน โทร.๐๘๑-๗๕๒-๖๘๓๘

ติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรได้ที่...

ศูนย์พระเครื่อง บี บ่อล้อ
(ตรงข้ามวัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

คุณศรีนวล นครศรีฯ โทร.๐๘๑-๙๕๖-๘๘๙๒
* ใบประกาศนียบัตรสามารถมารับได้หลังจากงานประกวด ๙๐ วัน (ตั้งแต่ ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.) *
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โต๊ะที่ รายการพระประกวด จำานวน ตั้งแต่รายการที่ หน้าที่

สารบัญ
เทวรูป – พระบูชา - รูปเหมือน ยอดนิยม
พระเบญจภาคี
พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม
พระรูปเหมือน - เหรียญหล่อ ยอดนิยม
เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ยอดนิยม
พระปิดตา - พระมหาอุด ยอดนิยม
เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 1
เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระเนื้อชิน ทั่วไป
พระเนื้อดินทั่วไป
พระเนื้อผง ทั่วไป ชุดที่ 1
พระเนื้อผง ทั่วไป ชุดที่ 2
พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ - พระรูปเหมือน ทั่วไป
เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1
เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ยอดนิยม
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ทั่วไป
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยอดนิยม ชุดที่ 1 
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม
พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระหลวงพ่อทวด ทั่วไป ชุดที่ 1
พระหลวงพ่อทวด ทั่วไป ชุดที่ 2
พระหลวงพ่อทวด อาจารย์นอง วัดทรายขาว ทั่วไป
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ยอดนิยม ชุดที่ 3
พระองค์พ่อจตุคาม - รามเทพ ยอดนิยม
พระองค์พ่อจตุคาม - รามเทพ ทั่วไป ชุดที่ 1
พระองค์พ่อจตุคาม - รามเทพ ทั่วไป ชุดที่ 2
องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า ปี 2549
องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ วิหารพ่อจตุคามรามเทพ จ.นราธิวาส
พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 1
พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 2
พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 3
พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 4
พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 5
พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 6
พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 7
พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 8
พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 9
พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 10
พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 11
พระบูชาจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดนิยม
เครื่องรางของขลัง - ภาพถ่ายคณาจารย์  ยอดนิยม 
พระหลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู จ.นครศรีธรรมราช
พระหลวงพ่อกล่ำา วัดศาลาบางปู จ.นครศรีธรรมราช

1
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1046
1086
1126
1166
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1644
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1
47
90
125
160
197
234
271
308
345
381
417
452
487
522
557
592
627
662
697
732
767
802
837
872
907
942
977
1012
1047
1087
1127
1167
1207
1247
1287
1322
1362
1402
1442
1483
1524
1565
1605
1645
1685
1725
1765
1805
1845
1885
1925
1966
2002



สารบัญ
     โต๊ะที่ รายการพระประกวด จำานวน ตั้งแต่รายการที่ หน้าที่
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
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107

พระหลวงพ่อซัง วัดวัวหลุง จ.นครศรีธรรมราช
พระหลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง จ.นครศรีธรรมราช
พระหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก จ.นครศรีธรรมราช
พระหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำาเหนือ จ.นครศรีธรรมราช
พระหลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ จ.นครศรีธรรมราช
พระหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ จ.นครศรีธรรมราช
พระพ่อท่านบุญให้ วัดท่าม่วง จ.นครศรีธรรมราช
พระอาจารย์สุรสักดิ์ สำวโร (พระอาจารย์เกิ้ง) ที่พักสงฆ์ควนไม้บ้อง จ.นครศรีธรรมราช
พระหลวงพ่อผอม หญ้าปล้อง และพระคณาจารย์ อ.พรหมคีรี  
วัตถุมงคล ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ยอดนิยม 
พระหลวงปู่อิ่ม วัดทุ่งนาใหม่ และวัตถุมงคล อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง
พระหลวงปู่อิ่ม วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช 
พระอาจารย์สมนึก วัดหรงบน จ.นครศรีธรรมราช 
พระหลวงพ่อเกษม วัดมะม่วงตลอด จ.นครศรีธรรมราช 
พระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั่วไป ยอดนิยม
พระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั่วไป ชุดที่ 1
พระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั่วไป ชุดที่ 2 
พระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั่วไป ชุดที่ 3 
พระจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั่วไป ชุดที่ 4
พระจังหวัดพัทลุง ยอดนิยม
พระจังหวัดพัทลุง ทั่วไป ชุดทื่ 1
พระจังหวัดพัทลุง ทั่วไป ชุดทื่ 2
พระอาจารย์ชุม ไชยคีรี 
พระอาจารย์อุทัย อุทโย วัดวิหารสูง จ.พัทลุง 
พระอาจารย์นำา ชินวโร วัดดอนศาลา จ.พัทลุง 
พระจังหวัดตรัง 1
พระจังหวัดตรัง 2
พระพ่อท่านเสือเล็ก หิรัญโญ วัดควนซาง จ.ตรัง
พระจังหวัดสงขลา ยอดนิยม
พระจังหวัดสงขลา ทั่วไป ชุดที่ 1
พระจังหวัดสงขลา ทั่วไป ชุดที่ 2
พระจังหวัดสงขลา ทั่วไป ชุดที่ 3
พระหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ จ.สงขลา
พระเครื่องวัดอ่างทอง และพระคณาจารย์ จังหวัดสงขลา ทั่วไป
พระจังหวัดระนอง
พระจังหวัดชุมพร 1
พระจังหวัดชุมพร 2
พระจังหวัดกระบี่
พระจังหวัดภูเก็ต ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระจังหวัดภูเก็ต ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระจังหวัดพังงา จังหวัดสตูล
พระจังหวัดยะลา
พระจังหวัดนราธิวาส
พระจังหวัดปัตตานี
พระเครื่องวัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
พระอาจารย์ทอง วัดสำาเภาเชย จ.ปัตตานี
พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท
พระเกจิอาจารย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระพุทธและพระคณาจารย์ ทั่วไป
พระพุทธ พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุด 2
พญาครุฑ หลวงพ่อวราห์ วัดโพธิทอง กรุงเทพฯ
พระคณาจารย์ เมตตาสายบุญ
พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
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2037
2077
2117
2157
2197
2237
2277
2312
2352
2387
2427
2462
2497
2532
2567
2607
2647
2687
2727
2767
2807
2847
2887
2927
2962
2996
3036
3076
3111
3151
3191
3231
3271
3306
3341
3381
3421
3461
3501
3541
3581
3621
3661
3698
3734
3771
3806
3841
3879
3917
3954
3990
4025

2076
2116
2156
2196
2236
2276
2311
2351
2386
2426
2461
2496
2531
2566
2606
2646
2686
2726
2766
2806
2846
2886
2926
2961
2995
3035
3075
3110
3150
3190
3230
3270
3305
3340
3380
3420
3460
3500
3540
3580
3620
3660
3697
3733
3770
3805
3840
3878
3916
3953
3989
4024
4059

* รวม 107 โต๊ะตัดสิน รายการพระทั้งหมด 4,059 รายการ *



เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือน ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 1 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (46 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

1. พระพุทธรูป สมัยทวารวดี ไม่จำากัดขนาด
2. พระพุทธรูป สมัยศรีวิชัย ไม่จำากัดขนาด
3. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี ปางนาคปรก ไม่จำากัดขนาด
4. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี นั่ง ไม่จำากัดขนาด (ยกเว้น นาคปรก)
5. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี ยืน ไม่จำากัดขนาด
6. เทวรูปพระศิวะ - พระนารายณ์ - พระโพธิสัตว์ สมัยลพบุรี ยืน ไม่จำากัดขนาด
7. เทวรูป นางอุมาปัญญาบารมี สมัยลพบุรี ยืน ไม่จำากัดขนาด
8. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์หนึ่ง นั่ง ไม่จำากัดขนาด
9. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์สาม นั่ง ไม่จำากัดขนาด

10. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ลังกาวงศ์ นั่ง ไม่จำากัดขนาด
11. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ทรงเครื่อง นั่ง ไม่จำากัดขนาด
12. พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย นั่ง ไม่จำากัดขนาด
13. พระพุทธรูป ศิลปะกำาแพงเพชร นั่ง ไม่จำากัดขนาด
14. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา นั่ง ไม่จำากัดขนาด
15. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ยืน ไม่จำากัดขนาด
16. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ไม้แกะ ไม่จำากัดปางและขนาด
17. พระกำาแพงใบขนุน เนื้อชินเงิน อยุธยา
18. พระพุทธรูป ศิลปะเชียงรุ้ง
19. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่อง ยืน ไม่จำากัดขนาด
20. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่อง นั่ง หน้าตัก 4 นิ้ว ขึ้นไป
21. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ จีวรดอก ยืน ไม่จำากัดขนาด
22. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ จีวรดอก นั่ง หน้าตัก 4 นิ้ว ขึ้นไป
23. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ พระมาลัย ไม่จำากัดขนาด
24. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางนาคปรก ไม่จำากัดขนาด
25. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางป่าเลไลยก์ ไม่จำากัดขนาด
26. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางโปรดเปรต ไม่จำากัดขนาด
27. พระนารายณ์ทรงโค สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดขนาด
28. พระสังกัจจายน์ สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดขนาด
29. พระภิกษุณี สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดขนาด
30. พระแม่โพสพ สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดขนาด
31. พระพุทธรูป สมัยรัชกาล นั่ง ไม่จำากัดขนาด
32. พระพุทธรูป สมัยรัชกาล ยืน ไม่จำากัดปางและขนาด
33. พระกำาแพงศอก หลวงพ่อขอม รุ่นแรก ไม่จำากัดปาง วัดไผ่โรงวัว (สภาพเดิม)
34. พระพุทธรูป ภ.ป.ร. ปี2508 ขนาด 5 นิ้ว และ 9 นิ้ว วัดบวรนิเวศวิหาร
35. พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปั๊มครึ่งซีก (หน้ากาก) ปี 2497
36. พระบูชาหลวงพ่อโสธร ปี 2503 - 2509 ไม่จำากัดขนาด
37. พระบูชาปางลีลา พุทธมณฑล (25พุทธศตวรรษ) (ครั้งที่ 1) ไม่จำากัดขนาด ปี 2525
38. พระบูชาปางลีลา พุทธมณฑล (25พุทธศตวรรษ) (ครั้งที่ 2) ไม่จำากัดขนาด ปี 2526
39. พระบูชาพิมพ์พระประธาน รุ่น 100 ปี วัดระฆังฯ ไม่จำากัดขนาด ปี 2515
40. พระบูชารูปเหมือนสมเด็จโต 100 ปี วัดระฆังฯ ไม่จำากัดขนาด ปี 2515
41. พระบูชาพระพุทธหลวงพ่อคูณ ไม่จำากัดขนาด , รุ่น , ปี
42. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ฐานสี่เหลี่ยม ไม่จำากัดขนาด , รุ่น , ปี
43. พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ฐานกลม ไม่จำากัดขนาด , รุ่น , ปี
44. พระสังกัจจายน์หลวงพ่อคูณ ไม่จำากัดขนาด , รุ่น , ปี
45. พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์ ปี 2516
46. พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์ รุ่น 2

42
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



พระเบญจภาคี

âµ�Ð·Õè 2 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (43 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

47. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน)
48. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์
49. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม
50. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม
51. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
52. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
53. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
54. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์
55. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
56. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
57. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ
58. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
59. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่
60. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์
61. พระสมเด็จจิตรลดา ปี 2508 - 2513
62. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์สังฆาฏิ วัดมหาธาตุ
63. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์ฐานคู่ วัดมหาธาตุ
64. พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหาธาตุ , วัดสร้อยทอง
65. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม จ.อ่างทอง
66. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน จ.อ่างทอง
67. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด จ.อ่างทอง
68. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก จ.กำาแพงเพชร
69. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก (ซุ้มกอดำา) จ.กำาแพงเพชร
70. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.กำาแพงเพชร
71. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.กำาแพงเพชร
72. พระกำาแพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุ่งเศรษฐี จ.กำาแพงเพชร
73. พระกำาแพงลีลา พลูจีบ จ.กำาแพงเพชร
74. พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
75. พระรอด พิมพ์กลาง กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
76. พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
77. พระรอด พิมพ์ต้อ กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
78. พระรอด พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
79. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
80. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
81. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
82. พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
83. พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
84. พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
85. พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
86. พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
87. พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
88. พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์อกใหญ่ ฐานสูง , ฐานเตี้ย กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
89. พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์เแขนอ่อน (พิมพ์เล็ก) กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
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90. พระคง กรุเก่า สีดำา จ.ลำาพูน

91. พระคง กรุเก่า สีเขียว จ.ลำาพูน

92. พระคง กรุเก่า จ.ลำาพูน

93. พระคง กรุใหม่ จ.ลำาพูน

94. พระเปิม จ.ลำาพูน

95. พระบาง จ.ลำาพูน

96. พระเลี่ยง จ.ลำาพูน

97. พระลบ จ.ลำาพูน

98. พระลือหน้ามงคล จ.ลำาพูน

99. พระลือโขง จ.ลำาพูน

100. พระรอดหลวง จ.ลำาพูน

101. พระสาม วัดดอนแก้ว จ.ลำาพูน

102. พระคง กรุดอยคำา จ.เชียงใหม่

103. พระนางพญา กรุบ่อสวก จ.น่าน

104. พระเม็ดน้อยหน่า หลังไม่มียันต์ จ.พิจิตร

105. พระท่ามะปราง กรุมะละกอ จ.พิจิตร

106. พระหลวงพ่อเงิน บางคลาน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พิจิตร

107. พระสรรค์นั่ง ไหล่ยก จ.ชัยนาท

108. พระสรรค์นั่ง จ.ชัยนาท

109. พระสรรค์ยืน จ.ชัยนาท

110. พระหลวงพ่อจุก จ.ลพบุรี

111. พระเดี่ยวดำา - แดง จ.ลพบุรี

112. พระนารายณ์ทรงปืน จ.ลพบุรี

113. พระซุ้มกระรอก กระแต จ.ลพบุรี

114. พระขุนแผนเคลือบ ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดอัมพวัน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

115. พระขุนแผน พิมพ์ใบพุทรา จ.พระนครศรีอยุธยา

116. พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์ 2 หน้า จ.พระนครศรีอยุธยา

117. พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์ใหญ่ ไหล่ยก จ.พระนครศรีอยุธยา

118. พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์เล็ก จ.พระนครศรีอยุธยา

119. พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤาษี จ.พระนครศรีอยุธยา

120. พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

121. พระลีลา กรุวัดถ้ำาหีบ จ.สุโขทัย

122. พระแม่ย่า จ.สุโขทัย

123. พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพฯ

124. พระยอดขุนพล ไม่จำากัดกรุ
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125. พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัย

126. พระร่วงยืนเปิดโลก จ.สุโขทัย

127. พระร่วงนั่งเชตุพน จ.สุโขทัย

128. พระงบน้ำาอ้อย จ.สุโขทัย

129. พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง จ.สุโขทัย

130. พระนาง กรุทับขุนวัง จ.สุโขทัย

131. พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่าม่วง - วัดสระศรี จ.สุโขทัย

132. พระชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก

133. พระนาง กรุวัดพระศรี ( วัดใหญ่ ) จ.พิษณุโลก

134. พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์มีหู จ.พิษณุโลก

135. พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม่มีหู จ.พิษณุโลก

136. พระท่ามะปราง กรุวัดสะตือ จ.พิษณุโลก

137. พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

138. พระท่ามะปราง ไม่จำากัดกรุ จ.พิษณุโลก

139. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤาษีหลังนาง จ.พิษณุโลก

140. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มเปลวเพลิง จ.พิษณุโลก

141. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราช จ.พิษณุโลก

142. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์รัศมีหน้าเดียว จ.พิษณุโลก

143. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นางสองหน้า จ.พิษณุโลก

144. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด จ.พิษณุโลก

145. พระหลวงพ่อโต กรุวัดชีปะขาวหาย จ.พิษณุโลก

146. พระกำาแพงลีลา กลีบจำาปา จ.กำาแพงเพชร

147. พระกำาแพงเปิดโลก เม็ดทองหลาง จ.กำาแพงเพชร

148. พระนางกำาแพงกลีบบัว จ.กำาแพงเพชร

149. พระนางกำาแพงกลีบบัว ฐานตาราง จ.กำาแพงเพชร

150. พระนางกำาแพง พิมพ์ตื้น จ.กำาแพงเพชร

151. พระนางกำาแพง พิมพ์ลึก จ.กำาแพงเพชร

152. พระกำาแพงเม็ดมะลื่น จ.กำาแพงเพชร

153. พระกำาแพงเม็ดมะเคล็ด จ.กำาแพงเพชร

154. พระกำาแพงงบน้ำาอ้อย จ.กำาแพงเพชร

155. พระกำาแพงปรกลูกยอ จ.กำาแพงเพชร

156. พระกำาแพงซุ้มยอ จ.กำาแพงเพชร

157. พระกำาแพงหน้าอิฐ จ.กำาแพงเพชร

158. พระกำาแพงลีลา จ.กำาแพงเพชร

159. พระนางกำาแพงลูกแป้ง พิมพ์เดี่ยว - คู่ จ.กำาแพงเพชร
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160. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ไหล่ตรง จ.อ่างทอง

161. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แข้งหมอน จ.อ่างทอง

162. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น หูประบ่า จ.อ่างทอง

163. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แขนติ่ง , พิมพ์ห้าชั้น , พิมพ์ 7 ชั้นอกตัน - อกวี  จ.อ่างทอง

164. พระกรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ฐานคู่ วัดบางขุนพรหม

165. พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรม ไม่จำากัดพิมพ์

166. พระวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา

167. พระวัดพลับ พิมพตุ๊กตาใหญ่

168. พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก

169. พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่

170. พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก

171. พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง

172. พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิ

173. พระวัดพลับ พิมพ์ปิดตา

174. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ฐานคู่ วัดอินทรวิหาร

175. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ยืนอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร

176. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ไสยาสน์ วัดอินทรวิหาร

177. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ลีลา ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร

178. พระหลวงปู่ภู พิมพ์แซยิด ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร

179. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้นแขนหักศอก วัดอินทรวิหาร

180. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้นแขนกลม วัดอินทรวิหาร

181. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 7 ชั้นแขนกลม วัดอินทรวิหาร

182. พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นทรงเจดีย์ วัดอินทรวิหาร

183. พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นหูบายศรี วัดอินทรวิหาร

184. พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นหูติ่งพิมพ์โย้ วัดอินทรวิหาร

185. พระหลวงปู่ภู พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยม วัดอินทรวิหาร

186. พระหลวงปู่ภู พิมพ์สังกัจจายน์ห้าเหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร

187. พระหลวงปู่ภู พิมพ์ปิดตา ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร 

188. พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่าน วัดทรงประมูล 

189. พระวัดรังษี ไม่จำากัดพิมพ์

190. พระเพชรหลีก พิมพ์ขัดสมาธิเพชร , พิมพ์ขัดสมาธิราบ วัดอินทาราม วัดใต้ 

191. พระวัดปากน้ำา รุ่นแรก มีเคลือบ

192. พระวัดปากน้ำา รุ่นแรก ไม่เคลือบ

193. พระวัดปากน้ำา รุ่นสาม พิมพ์ตื้น

194. พระวัดปากน้ำา รุ่นสาม พิมพ์ลึก

195. พระหลวงปู่ปั้น พิมพ์ทรงกรวยลึก วัดสะพานสูง

196. พระหลวงปู่ปั้น พิมพ์ทรงกรวยตื้น วัดสะพานสูง
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197. พระปิลันทน์  พิมพ์ซุ้มประตู วัดระฆังฯ

198. พระปิลันทน์  พิมพ์ปางปฐมเทศนา วัดระฆังฯ

199. พระปิลันทน์  พิมพ์โมคคัลลา - สารีบุตร วัดระฆังฯ

200. พระปิลันทน์  พิมพ์ปิดตา วัดระฆังฯ

201. พระปิลันทน์  พิมพ์หยดแป้ง วัดระฆังฯ

202. พระปิลันทน์  พิมพ์ครอบแก้วใหญ่ วัดระฆังฯ

203. พระปิลันทน์  พิมพ์ครอบแก้วเล็ก วัดระฆังฯ 

204. พระปิลันทน์  พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ วัดระฆังฯ

205. พระปิลันทน์  พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆังฯ

206. พระปิลันทน์  พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์ วัดระฆังฯ

207. พระปิลันทน์  ไม่จำากัดพิมพ์ วัดระฆังฯ 

208. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์พระสังกัจจายน์

209. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานสูง

210. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานเตี้ย

211. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสมาธิ

212. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสะดุ้งมาร

213. พระวัดเงินคลองเตย ไม่จำากัดพิมพ์

214. พระวัดสามปลื้ม พิมพ์เศียรโล้น

215. พระวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์

216. พระวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์

217. พระวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัว ไม่จำากัดพิมพ์

218. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์สี่เหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์

219. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์กลีบบัว ไม่จำากัดพิมพ์

220. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์พระคง

221. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ป่าเลไลย์

222. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ไสยาสน์

223. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์นาคปรก

224. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ขัดสมาธิเพชร , ขัดสมาธิราบ

225. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธกวัก

226. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิเล็กข้างกนก

227. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือ

228. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิจิ๋ว ข้างเม็ด , ข้างเส้น

229. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ปิดตา ไม่จำากัดพิมพ์

230. พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ ไม่จำากัดพิมพ์

231. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

232. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

233. พระนาคปรกวัดพระแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 7 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (37 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

234. พระกริ่งตั๊กแตนยุคต้น เนื้อสัมฤทธิ์ ไม่จำากัดพิมพ์

235. พระชัยวัฒน์สามเหลี่ยม ปี 2466 วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ

236. พระกริ่งหน้าอินเดีย ปี 2482 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

237. พระกริ่งหน้าไทย ปี 2482 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

238. พระกริ่งวัดช้าง ปี 2484 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

239. พระกริ่งอุบาเก็ง เจ้าคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศน์ฯ รุ่น 1 - 4 กรุงเทพฯ

240. พระกริ่งน้ำาท่วม ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

241. พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งเก่า ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

242. พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งใหม่ ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

243. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด มีโค้ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

244. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวไม่ขีด มีโค้ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

245. พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิยาว มีโค้ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

246. พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิสั้น มีโค้ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

247. พระพุทธชินราชอินโดจีน ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่มีโค้ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

248. พระกริ่งจาตุรงค์ ปี 2490 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

249. พระกริ่งทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

250. พระชัยวัฒน์น้ำาเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ปี 2482 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

251. พระชัยวัฒน์ ปี 2484 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

252. พระชัยวัฒน์ ปี 2487 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

253. พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

254. พระรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

255. พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์เบ้าแตก วัดหนัง กรุงเทพฯ

256. พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์เขื่อนใหญ่ วัดหนัง กรุงเทพฯ

257. พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์เขื่อนเล็ก วัดหนัง กรุงเทพฯ

258. พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์สองหน้า ออกวัดหมู

259. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์เศียรทุย วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ

260. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์หน้ากระบี่ วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ

261. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์ฐานสูง วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ

262. พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวแหลม ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

263. พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

264. พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

265. พระกริ่ง 7 รอบ ปี 2499 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

266. พระกริ่งประภามณฑล อ.กึ๋น ปี 2480 วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ

267. พระกริ่งใหญ่ ปี 2484 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

268. พระชัยวัฒน์ ปี 2484 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

269. พระหลวงพ่อโสธร 2 หน้า ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา

270. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2500 ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ฉะเชิงเทรา
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พระรูปเหมือน - เหรียญหล่อ ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 8 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (37 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

271. พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์กลีบบัวหูปลิง  วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

272. พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม  วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

273. พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่  วัดบางคลาน จ.พิจิตร

274. พระเหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก  วัดบางคลาน จ.พิจิตร

275. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดบางคลาน จ.พิจิตร

276. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดบางคลาน จ.พิจิตร

277. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อชุ่มสร้าง วัดท้ายน้ำา จ.พิจิตร

278. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พิจิตร

279. รูปหล่อพญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

280. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า พิมพ์คอแอล วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร

281. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า ไม่จำากัดพิมพ์ วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร

282. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน เนื้อทองเหลือง ไม่จำากัดพิมพ์ วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร

283. พระเหรียญหล่อ หลวงพ่อศรีสวรรค์ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์

284. พระหลวงปู่ศุข หล่อสี่เหลี่ยมมีห่วงขวาง เนื้อทองผสม วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

285. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างรัศมี เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

286. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างไม่รัศมี เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

287. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด เนื้อเงิน , ฝาบาตร , สัมฤทธิ์ , ชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

288. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประทานมณฑล ข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

289. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประทานมณฑล ข้างเรียบ เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

290. พระหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดหัวหาด 

291. พระหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดส้มเสี้ยว 

292. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล

293. พระหลวงปู่ศุข ไม่จำากัดพิมพ์ วัดคลองขอม 

294. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิม พิมพ์ A ไม่จำากัดเนื้อ วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

295. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิม พิมพ์ B วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

296. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิม พิมพ์ C วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

297. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิม พิมพ์ D วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

298. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิม พิมพ์คอตึง วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

299. พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์

300. เหรียญหล่อหลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์หลวงพ่อโต

301. พระรูปหล่อหลวงพ่อจาด รุ่นแรก วัดบางกะเบา จ.ปราจีนบุรี

302. พระเหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ วัดกำาแพง กรุงเทพฯ

303. พระหล่อเนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ปางซ่อนหา วัดอนงคาราม  กรุงเทพฯ 

304. พระหล่อเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ (ไม่ซ้ำารายการเดิม)

305. พระหล่อพระพุทธห้าเหลี่ยม พิมพ์อุ้มบาตร วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ

306. พระเหรียญหล่อ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ

307. พระรูปหล่อไต่ฮงกง รุ่นแรก กรุงเทพฯ
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 9 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (37 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

308. เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโสธร ปี 2460 ไม่จำากัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา

309. เหรียญพระพุทธหลวงพ่อมงคลบพิตร รุ่นแรก ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา

310. เหรียญพระพุทธชินราช หลังอกเลา - หนังสือสามแถว - ห้าแถว ปี 2460 จ.พิษณุโลก

311. เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่นแรก ปี 2465 จ.เพชรบุรี

312. เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466 จ.ชัยนาท

313. เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2466 กทม.

314. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน - ทองแดง ปี 2467 กรุงเทพฯ

315. เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก ปี 2468 กรุงเทพฯ

316. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์ห้า ปี 2469 กรุงเทพฯ

317. เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ขอเบ็ด ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา

318. เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์เสี้ยนตอง , หลังเรียบ ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา

319. เหรียญกลมนั่งเต็มองค์ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

320. เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ปี 2473 จ.ชลบุรี

321. เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา

322. เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2482 จ.นครสวรรค์

323. เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ปี 2482 จ.ลำาพูน

324. เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำาป่าง่าม ปี 2483 ไม่จำากัดเนื้อ  จ.ฉะเชิงเทรา

325. เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ปี 2483 กรุงเทพฯ

326. เหรียญพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นแรก ปี 2483 ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ชลบุรี

327. เหรียญ อ.ว. วัดสุทัศน์ฯ ปี 2483 กรุงเทพฯ

328. เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ปี 2484 จ.สมุทรสงคราม

329. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หน้าแก่ยันต์หยิก ปี 2484 จ.สมุทรสาคร

330. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2484 จ.สมุทรสาคร

331. เหรียญพระพุทธหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก ปี 2485 กรุงเทพฯ

332. เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485 กรุงเทพฯ

333. เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ รุ่นแรก ปี 2488 กรุงเทพฯ

334. เหรียญหลวงพ่อโอภาสี รุ่นแรก อาศรมบางมด ปี 2495 กรุงเทพฯ

335. เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ่นแรก เนื้อทองคำา,เงิน ปี 2495 กรุงเทพฯ

336. เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 กรุงเทพฯ

337. เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโสธร เนื้อเงินลงยา ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา

338. เหรียญพระพุทธ 25 พุทธศตวรรษ เนื้อทองคำา,เงิน,นาค กรุงเทพฯ

339. เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำา ปี 2500 ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ

340. เหรียญถวายภัตตาหาร หลวงพ่อสด วัดปากน้ำา ปี 2501 ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ

341. เหรียญ ร.9 ทรงผนวช ปี 2508 บล็อกนิยม กรุงเทพฯ

342. เหรียญจักรเพชร วัดดอน ปี 2508 ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ

343. เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร

344. เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
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พระปิดตา - พระมหาอุด ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 10 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (36 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

345. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อชินตะกั่ว

346. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง

347. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ข้าวตอกแตก ชินตะกั่ว

348. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อชินตะกั่ว

349. พระมหาอุด หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อสัมฤทธิ์

350. พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์แต่ง

351. พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ไม่แต่ง

352. พระมหาอุด หลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อสัมฤทธิ์

353. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุเก่า จ.นนทบุรี

354. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุใหม่ จ.นนทบุรี

355. พระปิดตา แร่บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี จ.นนทบุรี

356. พระปิดตา วัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง พิมพ์กบ-พิมพ์เขียด

357. พระปิดตา วัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง พิมพ์ชีโบ

358. พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล พิมพ์ปั้นลอยองค์ ผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี

359. พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี

360. พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี

361. พระปิดตา หลวงปู่ภู่ วัดนอก จ.ชลบุรี

362. พระปิดตา หลวงปู่เจียม วัดกำาแพง จ.ชลบุรี

363. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่อง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

364. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ เนื้อผงคลุกรัก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

365. พระปิดตา อาจารย์เปิง วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี

366. พระปิดตา หลวงปู่จีน วัดท่าลาด ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ฉะเชิงเทรา

367. พระปิดตา หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย จ.สิงห์บุรี

368. พระปิดตา วัดโพธิ์เอน พิมพ์เข่าบุ๋ม ไม่จำากัดพิมพ์-ไม่จำากัดเนื้อ จ.สระบุรี

369. พระปิดตา วัดห้วยจรเข้ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.นครปฐม

370. พระปิดตา หลวงปู่ยิ้ม พิมพ์ใหญ่ วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี

371. พระปิดตา สังกัจจายน์ หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี

372. พระปิดตา หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี

373. พระปิดตา พระครูญาณ วัดสัมปะทวน จ.ฉะเชิงเทรา

374. พระปิดตา หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน 

375. พระปิดตา วัดอัมพวัน ไม่จำากัดพิมพ์

376. พระมหาอุด หลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ จ.นนทบุรี

377. พระปิดตา พิชัย ไม่จำากัดพิมพ์

378. พระปิดตา หลวงพ่อเชย พิมพ์แขนกลม วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ

379. พระปิดตา หลวงพ่อเชย พิมพ์หักศอก วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ

380. พระปิดตา หลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำาโรง เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
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เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 1

âµ�Ð·Õè 11 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (36 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

381. หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

382. พิศมรใบลาน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย

383. ตะโพน หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์

384. ลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม

385. แหวนพิรอดเก่า ไม่จำากัดสำานัก

386. ลูกอม พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา

387. เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง

388. เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำา วัดโพธิ์ปล้ำา

389. เบี้ยแก้ หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์

390. เบี้ยแก้ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

391. เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

392. เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว

393. ตะกรุด หน้าผากเสือ หลวงปู่นาค วัดแจ้ง

394. ตะกรุด หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง

395. ตะกรุดไม้รวก หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก

396. ตะกรุด หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

397. ตะกรุดโสฬส หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง

398. ตะกรุดลูกอม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ

399. ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม

400. ตะกรุด หน้าผากเสือ หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ

401. ตะกรุด หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช

402. ตะกรุดเก่า ไม่จำากัดคณาจารย์

403. ปลัดขิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

404. ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ์หัวกระจ่า จารอุ

405. ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ์ก้นลูกแก้ว

406. ปลัดขิก พระครูสัมฤทธิ์ วัดอู่ทอง

407. ปลัดขิก หลวงพ่อฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

408. ปลัดขิก หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง

409. ปลัดขิก หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม

410. ปลัดขิก หลวงพ่อสนิท วัดลำาบัวลอย

411. เสื้อยันต์วิรุฬจำาบัง หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม

412. ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ

413. จิ้งจก หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง

414. ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

415. ผ้ายันต์ม้าเสพนางครูบาวัง วัดบ้านเด่น ไม่จำากัดพิมพ์

416. ผ้ายันต์ม้าเสพนางครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า ไม่จำากัดพิมพ์

52
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 2

âµ�Ð·Õè 12 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

417. เหรียญพรหมสี่หน้า อาจารย์เฮง ไพรวัลย์

418. เหรียญพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก

419. ผ้ายันต์ อ.เฮง ไพรวัลย์ วัดสะแก ไม่จำากัดพิมพ์

420. มีดหมอ หลวงพ่อเดิม (ขนาดใหญ่ ไม่จำากัดขนาด)

421. มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ (ขนาดปากกา)

422. มีดหมอ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

423. มีดหมอ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

424. องคต หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ

425. ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว

426. หนุมาน หลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน ไม่จำากัดเนื้อ

427. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย พิมพ์หุบปาก

428. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย พิมพ์อ้าปาก

429. คชสิงห์ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

430. คชสิงห์ หลวงปู่รอด วัดบางน้ำาวน

431. สิงห์งาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

432. แหวนเงินหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ไม่จำากัดรุ่น

433. สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก

434. เสือ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

435. เสือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี

436. เสือ หลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาส ไม่จำากัดรุ่น

437. เครื่องรางหลวงพ่อสังข์ วัดนากัมตม ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ศรีสะเกษ

438. วัวธนู หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง

439. แพะ หลวงพ่ออ่ำา วัดหนองกระบอก จ.ระยอง

440. ปลัดขิก หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

441. ราหูกะลาแกะ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง ขนาดห้อยคอ

442. ตะกรุดโสฬสมงคล อ.แปลก ร้อยบาง วัดสะพานสูง

443. ตะกรุดโสฬสมงคล (ย้อนยุค) วัดสะพานสูง

444. งาแกะปีนักษัตร หลวงพ่อเดิม (ไม่จำากัดพิมพ์)

445. นางกวัก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

446. สี่หู-ห้าตา ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำาอุ่น จ.ลำาพูน ไม่จำากัดรุ่น

447. น้ำาเต้ารุ่นแรกภาพขาวดำา หลวงพ่อสด วัดปากน้ำา 

448. แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธ

449. แหวนนะปัดตลอด หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง

450. สาริกา หลวงพ่อสนิท วัดลำาบัวลอย

451. กะลาแกะ ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้
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พระเนื้อชิน ทั่วไป
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452. พระเชียงแสนปรกโพธิ์ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.เชียงราย

453. พระเชียงแสน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.เชียงราย

454. พระกรุถ้ำาขุนตาล ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ลำาพูน

455. พระอู่ทอง กรุทุ่งยั้ง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.อุตรดิตถ์

456. พระร่วงกรุน้ำา ชินเงิน จ.สุโขทัย

457. พระร่วงนั่ง ชินเงิน กรุบางขลัง จ.สุโขทัย

458. พระนางแขนอ่อน ชินเงิน จ.สุโขทัย

459. พระร่วงยืนประทานพร จ.สุโขทัย

460. พระกำาแพงซุ้มยอ ชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

461. นางกำาแพง ชินเงิน จ.สุโขทัย - กำาแพงเพชร

462. พระเชตุพน พิมพ์เล็ก จ.สุโขทัย - กำาแพงเพชร

463. พระเชตุพน พิมพ์บัวสองชั้น จ.พิษณุโลก

464. พระชินราชซุ้มเส้นคู่ กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก

465. พระสรรค์นั่ง ชินเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ชัยนาท

466. พระร่วงนั่ง กรุวัดจันทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

467. พระอู่ทองฐานสำาเภา วัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

468. พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

469. พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

470. พระลีลาใหญ่ ชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

471. พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ ชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

472. พระกรุวัดราชบูรณะ ชินเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

473. พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

474. พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

475. พระกรุวัดเพชร ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สระบุรี 

476. พระกรุวัดสุวรรณ ไม่จำากัดพิมพ์

477. พระพุทธชินราช ชินตะกั่ว วัดสามจีน กรุงเทพฯ

478. พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

479. พระกรุวัดกลางตลาดพลู กรุงเทพฯ

480. พระกรุวัดเลียบ ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

481. พระกรุวัดเกาะ ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

482. พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ กรุงเทพฯ

483. พระยอดขุนพลหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร กรุงเทพฯ

484. พระกรุวัดเก๋งจีน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ระยอง

485. พระท่ากระดานหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ จ.กาญจนบุรี

486. พระกลีบบัวหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ จ.กาญจนบุรี
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พระเนื้อดิน ทั่วไป

âµ�Ð·Õè 14 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

487. พระรอดเสาร์ 5 จ.เชียงใหม่

488. พระพุทธชินราช กรุวัดทัพผึ้ง จ.สุโขทัย

489. พระลีลา กรุวัดทัพผึ้ง จ.สุโขทัย

490. พระหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน  ไม่จำากัดพิมพ์ จ.อ่างทอง

491. พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง ปางสมาธิ จ.พระนครศรีอยุธยา

492. พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง ปางมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา

493. พระเม็ดน้อยหน่า หลังมียันต์ จ.พระนครศรีอยุธยา

494. พระงบน้ำาอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา

495. พระหลวงพ่อขัน พิมพ์แซยิด วัดนกกระจาบ จ.พระนครศรีอยุธยา

496. พระหลวงพ่อขัน พิมพ์นางพญา วัดนกกระจาบ จ.พระนครศรีอยุธยา

497. พระขุนแผนเคลือบ หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

498. พระกรุวัดประยูร ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

499. พระบัณฑูร กรุวังหน้า กรุงเทพฯ

500. พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ กรุงเทพฯ

501. พระกรุวัดชนะสงคราม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

502. พระกลีบบัว กรุวัดบางสะแก กรุงเทพฯ

503. พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ กรุงเทพฯ

504. พระพิมพ์เม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ

505. พระหลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ

506. พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ

507. พระหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา กรุงเทพฯ

508. พระลีลาพุทธ 25 ศตวรรษ ปี 2500 กรุงเทพฯ

509. พระพุทธชินราช โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ

510. พระรอด โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ

511. พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ

512. พระรูปเหมือนในหลวง ทรงผนวช วัดบวรฯ ปี 2507 กรุงเทพฯ

513. พระกลีบบัว หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน กรุงเทพฯ

514. พระนางพญาขาโต๊ะ กรุวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ

515. พระหลวงพ่อขำา วัดแก้ว กรุงเทพฯ

516. พระเม็ดบัว หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร กรุงเทพฯ

517. พระรอด กรุวัดโปรดเกศ จ.นนทบุรี

518. พระหลวงพ่อหร่ำา วัดกร่าง จ.ปทุมธานี

519. พระโคนสมอพิมพ์นั่ง ไม่จำากัดกรุ

520. พระโคนสมอพิมพ์ยืน ไม่จำากัดกรุ

521. พระงบน้ำาอ้อย ไม่จำากัดกรุ, ไม่จำากัดพิมพ์
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พระเนื้อผง ทั่วไป ชุดที่ 1

âµ�Ð·Õè 15 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

522. พระหลวงพ่อจาด วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

523. พระผงเกศาครูบาศรีวิชัย ไม่จำากัดพิมพ์ จ.เชียงใหม่

524. พระฝักไม้ขาว กรุบางระกำา จ.พิษณุโลก

525. พระวัดนก ไม่จำากัดพิมพ์ จ.อ่างทอง

526. พระพิมพ์เล็บมือ หลวงพ่อชื่น วัดป่ามุนี จ.อ่างทอง

527. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นแรก วัดศีลขันธ์ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.อ่างทอง

528. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ 7 ชั้น จ.อ่างทอง

529. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ 3 ชั้น จ.อ่างทอง

530. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์ 7 ชั้น จ.อ่างทอง

531. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ ไม่จำากัดพิมพ์ (ไม่รับพิมพ์ 7 ชั้น) จ.อ่างทอง

532. พระสมเด็จกรุวัดคลองขอม พิมพ์รัศมี จ.สุพรรณบุรี

533. พระหลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี

534. พระกรุวัดปากบาง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

535. พระสมเด็จพิมพ์นิยม กรุเก่าวัดกุฎีทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

536. พระนางพญาผงดำา หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา

537. พระสมเด็จหลวงปู่เส็ง ไม่จำากัดพิมพ์ รุ่นแรก วัดบางนา จ.ปทุมธานี

538. พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง พิมพ์ชินราช จ.ปทุมธานี

539. พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง พิมพ์หน้าตุ๊กตา จ.ปทุมธานี

540. พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม

541. พระผงหลวงพ่อโสธร ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา

542. พระผงของขวัญ วัดเกาะจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

543. พระพิมพ์สมาธิบัวฟันปลา หลวงพ่อฉ่ำา วัดท้องคุ้ง จ.สมุทรปราการ

544. พระสมเด็จปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ หลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก จ.เพชรบุรี

545. พระสมเด็จวัดมฤคทายวัน พิมพ์พระพุทธชินราช จ.ประจวบคีรีขันธ์

546. พระสมเด็จวัดมฤคทายวัน พิมพ์นางกวัก จ.ประจวบคีรีขันธ์

547. พระสมเด็จวัดมฤคทายวัน พิมพ์จิ๋ว ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

548. พระสมเด็จเกศมงคล หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร กรุงเทพฯ

549. พระสมเด็จแจวเรือจ้าง หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร กรุงเทพฯ

550. พระหลวงพ่อแดง ออกวัดเทพธิดาราม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

551. พระสมเด็จทรงครุฑ รุ่นแรก วัดทุ่งสีกัน กรุงเทพฯ

552. พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่นแรก วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ

553. พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย พิมพ์สามเหลี่ยม วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ

554. พระขุนแผนหลวงพ่อโชติ วัดตะโน กรุงเทพฯ

555. พระพิมพ์เม็ดบัว หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร กรุงเทพฯ

556. พระกรุวัดอัมพวา ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
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พระเนื้อผง ทั่วไป ชุดที่ 2

âµ�Ð·Õè 16 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

557. พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ

558. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ

559. พระสมเด็จ พิมพ์เล็บมือ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ

560. พระสมเด็จ กรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

561. พระประจำาวัน วัดชนะสงคราม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

562. พระเล็บมือท่านเจ้าจุ้ย วัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ

563. พระผงเกสรชินราช วัดอนงคาราม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

564. พระท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

565. พระชัยวัฒน์ครึ่งซีก เจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

566. พระกลีบบัว พระครูใบฎีกาเกลี้ยง วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

567. พระสมเด็จเกศมงคล รุ่นแรก วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ

568. พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์มีหน้าตา วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

569. พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์สามเหลี่ยม วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

570. พระหลวงปู่นาค พิมพ์ปรกโพธิ์ วัดระฆัง กรุงเทพฯ

571. พระหลวงปู่นาค พิมพ์สามชั้นแขนหักศอก วัดระฆัง กรุงเทพฯ

572. พระสมเด็จ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า พิมพ์ทรงเจดีย์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

573. พระสมเด็จ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า พิมพ์สมเด็จอกร่อง วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

574. พระสมเด็จ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทร์ฯ ไม่ซ้ำารายการเดิม กรุงเทพฯ

575. พระผงของขวัญวัดปากน้ำา พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่น 4 กรุงเทพฯ

576. พระผงของขวัญวัดปากน้ำา พิมพ์สามเหลี่ยม รุ่น 4 กรุงเทพฯ

577. พระผงของขวัญวัดปากน้ำา รุ่น 5 กรุงเทพฯ

578. พระผงของขวัญวัดปากน้ำา รุ่น 6 กรุงเทพฯ

579. พระสมเด็จแสน วัดโพธิ์ฯ กรุงเทพฯ

580. พระพิมพ์สามเหลี่ยมเกศอุ วัดสะพานสูง กรุงเทพฯ

581. พระหลวงพ่อพริ้ง พิมพ์สมเด็จ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดบางประกอก กรุงเทพฯ

582. พระหลวงพ่อพริ้ง พิมพ์พระคง วัดบางประกอก กรุงเทพฯ

583. พระหลวงพ่อพริ้ง ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่ซ้ำารายการเดิม วัดบางประกอก กรุงเทพฯ

584. พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ เนื้อขาว วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ

585. พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ เนื้อลังเม้ง วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ

586. พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ เนื้อดำา - เทา วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ

587. พระหลวงปู่ทวด พิมพ์หัวมน วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ

588. พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เล็ก เนื้อขาว วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ

589. พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ

590. พระสมเด็จพิมพ์แขนกว้าง วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ

591. พระวัดประสาทบุญญาวาส กรุงเทพฯ ไม่จำากัดพิมพ์
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592. พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ

593. พระพุทธชินราชห้าเหลี่ยม ปี 2494 ไม่จำากัดหลัง วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

594. พระประจำาวัน เจ้าคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศน์ฯ ปี 2494 กรุงเทพฯ

595. พระวัดระฆัง พิมพ์หลังฆ้อน กรุงเทพฯ

596. พระกริ่งวัดตรีทศเทพ ปี 2491 กรุงเทพฯ

597. พระชัยวัฒน์ ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

598. พระหล่อหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

599. พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

600. พระชัยวัฒน์หล่อโบราณ เจ้าคุณผล วัดหนัง ก้นอุดชันโรง กรุงเทพฯ

601. พระชัยวัฒน์พิมพ์ปั๊ม เจ้าคุณผล วัดหนัง ก้นอุดชันโรง กรุงเทพฯ

602. พระกริ่งวัดประสาทบุญญาวาส ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2506 กรุงเทพฯ

603. พระกริ่ง ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศฯ  ปี 2508 กรุงเทพฯ

604. พระกริ่งสมเด็จย่า ปี 2515 กรุงเทพฯ

605. พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิเวศน์ กรุงเทพฯ

606. พระกริ่งโสฬส ม.ปร. วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515 กรุงเทพฯ

607. พระกริ่งหลวงพ่อเหลือ รุ่นสอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ

608. พระกริ่งคุ้มเกล้า ปี 2522 กรุงเทพฯ

609. พระกริ่งปวเรศ รุ่น 2 วัดบวรฯ ปี 2530 กรุงเทพฯ 

610. พระชัยวัฒน์ปวเรศ รุ่น 2 วัดบวรฯ ปี 2530 กรุงเทพฯ 

611. พระกริ่ง 80 พรรษาสมเด็จญาณฯ วัดบวรฯ ปี 2536 กรุงเทพฯ

612. พระเหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ รุ่นสอง กรุงเทพฯ

613. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา

614. พระกริ่งโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อสามกษัตริย์ จ.ฉะเชิงเทรา

615. พระกริ่งโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อเงิน จ.ฉะเชิงเทรา

616. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2530 จ.ฉะเชิงเทรา

617. พระกริ่งหลวงพ่อจาด พิมพ์ใหญ่ วัดบางหอย จ.ปราจีนบุรี

618. พระกริ่งหลวงพ่อจาด พิมพ์กลาง - เล็ก วัดบางหอย จ.ปราจีนบุรี

619. พระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อโอด รุ่นมณฑป วัดจันเสน จ.นครสวรรค์

620. พระรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อโอด พิมพ์หลังตรง - แขนบั้ง วัดจันเสน จ.นครสวรรค์

621. พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน รุ่นกำานันวิรัตน์ ปี 2503 จ.พิจิตร

622. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างอำาเภอ ปี 2522 จ.พิจิตร

623. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ วัดท้ายน้ำา ปี 2526 จ.พิจิตร

624. พระกริ่งนเรศวร วังจันทร์ ปี 2515 จ.พิษณุโลก

625. พระนาคปรก วัดบรมนิวาส - วัดสุปัฎฯ

626. พระอุปคุตเขมร เนื้อสำาริด
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627. เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นเราสู้ จ.เชียงใหม่

628. เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นถือไม้เท้า จ.เชียงใหม่

629. เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นสร้างโรงพยาบาล ภปร. จ.เชียงใหม่

630. เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นพิเศษ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

631. เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นหมดห่วง วัดถ้ำาผาปล่อง ปี 2517 จ.เชียงใหม่

632. เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์

633. เหรียญพระพุทธชินราช จักรพรรดิ หลังพระนเรศวรหลั่งน้ำาทักศิโณทก ปี 2515 จ.พิษณุโลก

634. เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร

635. เหรียญหลวงพ่อเอีย รุ่นมังกรคู่ วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

636. เหรียญหลวงพ่อเอีย รุ่นสันติบาล วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

637. เหรียญหลวงพ่อเอีย รุ่นฉลองศาลา วัดบ้านด่าน จ.ปราจีนบุรี

638. เหรียญเสมาหลวงพ่อโสธร เงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา

639. เหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธร เงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา

640. เหรียญหลวงพ่อโสธร หลัง ภ.ป.ร. ปี 2509  จ.ฉะเชิงเทรา

641. เหรียญหลวงพ่อสุด รุ่นเสือเผ่น วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร

642. เหรียญหลวงพ่อสุด รุ่นเสือหมอบ วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร

643. เหรียญหลวงปู่วัดโกรกกราก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2514จ.สมุทรสาคร

644. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง ออกวัดสวนส้ม ปี 2501 จ.สมุทรสาคร

645. เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดา ปี 2500 ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สมุทรสงคราม

646. เหรียญหลวงพ่อสด รุ่นผ้าป่า จ.เพชรบุรี

647. เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก ปี 2518 เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี

648. เหรียญเหรียญหลวงพ่อชิน วัดท่าขาม รุ่นแรก ปี 2502 เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี

649. เหรียญหลวงพ่อแดง อิสุสโธ รุ่นบูรณะอุโบสถ ไม่จำากัดเนื้อ วัดภูเขาหลัก ปี 2553 จ.นครศรีธรรมราช

650. เหรียญหลวงพ่อนวล ปริสุทโธ รุ่นบูรณะอุโบสถ ไม่จำากัดเนื้อ วัดภูเขาหลัก ปี 2553 จ.นครศรีธรรมราช

651. เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก กรุงเทพฯ

652. เหรียญหลวงพ่อโชติ วัดตะโน รุ่นแรก ปี 2497 กรุงเทพฯ

653. เหรียญกลมหลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน พ.ศ.2506 ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ

654. เหรียญเสมาหลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน พ.ศ.2506 ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ

655. เหรียญสังฆราชอยู่ วัดสระเกศ ปี 2506 กรุงเทพฯ

656. เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก ปี 2509 กรุงเทพฯ

657. เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ ปี 2510 กรุงเทพฯ

658. เหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล ปี 2510 กรุงเทพฯ

659. เหรียญสมเด็จป๋า รุ่นสมโภช ปี 2517 กรุงเทพฯ

660. เหรียญหลวงปู่ทวด ร่นชมรมนักข่าวฯ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2557 กรุงเทพฯ

661. เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน รุ่นไพรีพินาศ วัดโพธิ์บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
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662. เหรียญพระแก้วมรกต ปี 2475 ไม่จำากัดบล็อก กรุงเทพฯ

663. เหรียญเสมาฉลอง 25 พุทธศตวรรษ กรุงเทพฯ

664. เหรียญ พ.ฆ.อ. ปี 2495 วัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

665. เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2497 กรุงเทพฯ

666. เหรียญรูปไข่หลวงพ่อโอภาสี หลังครุฑแบกเสมา อาศรมบางมด กรุงเทพฯ

667. เหรียญเจ้าคุณผล วัดหนัง รุ่นแรก ปี 2509 ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ

668. เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ ปี 2513 กรุงเทพฯ

669. เหรียญอดีตสามเจ้าอาวาส วัดหนัง ปี 2515 กรุงเทพฯ

670. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2515 กรุงเทพฯ

671. เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง รุ่นแรก กรุงเทพฯ

672. เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูหนาว ฉลอง 200 ปี กรุงเทพฯ

673. เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูร้อน ฉลอง 200 ปี กรุงเทพฯ

674. เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูฝน ฉลอง 200 ปี กรุงเทพฯ

675. เหรียญพระราชพิธีสมโภชช้างเผือก 3 เชือก ปี 2521 จ.เพชรบุรี

676. เหรียญ ร.9 ทรงผนวช ปี 2508 กรุงเทพฯ

677. เหรียญ ร.9 แจกชาวเขา ปี 2502 กรุงเทพฯ

678. เหรียญ ร.9 เสด็จเยือนยุโรป ปี 2503 กรุงเทพฯ

679. เหรียญ ร.9 ครบ 3 รอบ เนื้อทองคำา ปี 2506 กรุงเทพฯ

680. เหรียญ ร.9 ครบ 3 รอบ ปี 2506 กรุงเทพฯ

681. เหรียญ ร.9 ครบ 4 รอบ ปี 2518 กรุงเทพฯ

682. เหรียญ ร.9 ครบ 5 รอบ ปี 2530 กรุงเทพฯ

683. เหรียญ ร.9 ครบ 6 รอบ ปี 2542 กรุงเทพฯ

684. เหรียญ ร.9 ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 25 ปี กรุงเทพฯ

685. เหรียญ ร.9 ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เนื้อทองคำา-เนื้อเงิน ปี 2539 กรุงเทพฯ

686. เหรียญ ร.9 ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ปี 2539 กรุงเทพฯ

687. เหรียญ ร.9 คุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพล เนื้อทองคำา-เนื้อเงิน ปี 2522 กรุงเทพฯ

688. เหรียญ ร.9 คุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพล เนื้อนวะ ปี 2522 กรุงเทพฯ

689. เหรียญ ร.9 นวมหาราช ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2530 กรุงเทพฯ

690. เหรียญ ร.9 พระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ ปี 2539 กรุงเทพฯ

691. เหรียญ ร.9 พระมหาชนก พิมพ์เล็ก ปี 2539 กรุงเทพฯ

692. เหรียญ ร.9 ทรงผนวช กองทัพ 3 ปี 2517 จ.พิษณุโลก

693. เหรียญ ร.9 สมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เนื้อทองคำา-เงิน (สวิส) ปี 2539 

694. เหรียญ ร.9 สมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เนื้อบรอนซ์สวิส ปี 2539

695. เหรียญ ร.9 ทรงผนวช รุ่นที่ 2 เนื้อทองคำา-เนื้อเงิน ปี 2550 กรุงเทพฯ

696. เหรียญ ร.9 ทรงผนวช รุ่นที่ 2 ปี 2550 กรุงเทพฯ
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พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ยอดนิยม
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697. พระสมเด็จขาโต๊ะ รุ่นแรก

698. พระสมเด็จเจ็ดชั้น

699. พระสมเด็จก้างปลา

700. พระสมเด็จปรกโพธิ์ 8 ขีด

701. พระสมเด็จปรกโพธิ์ 6 ขีด

702. พระแช่น้ำามนต์ รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์

703. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ฐานเกย

704. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก

705. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อเกสร

706. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อใบลาน

707. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อผงธูป

708. พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อผงธูป

709. พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อใบลาน

710. พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อใบลาน

711. พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อเกสร

712. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อเกสร

713. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อใบลาน

714. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์ตรี 

715. พระปิดตาเงินล้าน เนื้อเกสร

716. พระปิดตาเงินล้าน เนื้อใบลาน

717. พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่

718. พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

719. พระปิดตาหลังเต่า

720. พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อเกสร

721. พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อใบลาน

722. พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อเกสร

723. พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อใบลาน

724. พระสังกัจจายน์ เนื้อใบลาน , เนื้อเกสร ปี 2520

725. พระกริ่งใหญ่ รุ่นเป็งย้ง

726. พระชัยวัฒน์ รุ่นเป็งย้ง

727. พระกริ่ง รุ่นสายฟ้า

728. พระชัยวัฒน์ รุ่นสายฟ้า

729. เหรียญรุ่นแรก ปี 2510

730. พระกริ่ง รุ่นแรก 16 แฉก , 9 แฉก

731. เหรียญรุ่นสาม กลมใหญ่ (จิำ๊กโก๋) ปี 2512
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พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ทั่วไป
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732. พระสมเด็จ ชุนดูฮวาน

733. พระสังกัจจายน์ สามโค้ด

734. เหรียญล้อแม็กซ์ใหญ่

735. พระผงรูปเหมือนเตารีด พิมพ์ใหญ่

736. พระผงรูปเหมือนหันข้าง หลังตาชั่ง

737. พระสมเด็จ ฐานสิงห์ หลังตาชั่ง

738. พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังข้าวสารดำา

739. พระสมเด็จฐานสิงห์ หลังข้าวสารดำา

740. พระกริ่ง รุ่นพุทโธ

741. พระชัยวัฒน์ รุ่นพุทโธ

742. พระชัยวัฒน์ รุ่นปวเรศ

743. พระชัยวัฒน์ รุ่นไชยปราการ

744. พระกริ่ง รุ่นไชยปราการ

745. พระปรกใบมะขาม หลังยันต์ตรี

746. พระปรกใบมะขาม หลังยันต์นะ

747. เหรียญรุ่นสาม ขนาดกลมกลาง - กลมเล็ก ปี 2512

748. เหรียญรุ่นสอง ปี 2511

749. เหรียญพัดยศ พิมพ์ใหญ่ ปี 2516

750. เหรียญพัดยศ พิมพ์เล็ก ปี 2516

751. เหรียญเสมา หลังยันต์ตรี ปี 2517

752. เหรียญรุ่นแรก สร้างครั้งที่ 2 ปี 2516

753. เหรียญเสมา หลังพัดยศ ปี 2518

754. เหรียญรูปไข่ หลังพัดยศ ปี 2518

755. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2518

756. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2519 เยือนอินเดีย

757. เหรียญรุ่นเยือนอินเดีย ปี 2519

758. พระผงกัมมัฏฐาน ปี 2521

759. พระสิวลี ปี 2521 พิมพ์สี่เหลี่ยม

760. พระสิวลี ปี 2521 พิมพ์รูปไข่

761. พระกลีบบัว ปี 2521

762. ล็อกเกต ไม่จำากัดรุ่น , พิมพ์

763. พระผงของขวัญ ปี 2521

764. พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังยันต์ตรี ปี 2521 

765. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ปี 2523

766. เหรียญหยดน้ำายอดขุนพล
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พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 1
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767. พระกริ่ง ชินบัญชร

768. พระชัยวัฒน์ ชินบัญชร

769. พระสังกัจจายน์ ชินบัญชร

770. พระปิดตาปุ้มปุ้ย มหาลาภชินบัญชร

771. พระสมเด็จ ชินบัญชร หลังยันต์แดง

772. พระสมเด็จ วัดไร่วารี

773. เหรียญรุ่นแรก ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2508

774. พระผงพรายกุมาร พิมพ์นางพญา (พรายเดี่ยว)

775. พระผงพรายกุมาร พิมพ์พรายเพชร - พรายบัว (พรายคู่)

776. พระผงพรายกุมาร พิมพ์รูปเหมือนหัวโต - หัวเล็ก

777. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ยุคแรก เนื้อกระยาสารท พิมพ์เล็ก , ใหญ่

778. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อคแรก)

779. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อคแรก)

780. พระผงพรายกุมาร พิมพ์สิวลี , จันทร์ลอย 96 องค์ , ปิดตา ชุด 96 องค์

781. พระสมเด็จ หลังยันต์ห้า

782. พระปิดตา บัวผุด

783. พระปิดตาฝังพลอย หลังยันต์ห้า , ยันต์น้ำาเต้า

784. เหรียญเจริญพร บน

785. เหรียญเจริญพร ล่าง

786. เหรียญห่วงเชื่อม 8 รอบ 

787. เหรียญหล่อฉลุ 8 รอบ

788. เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา ไม่จำากัดเนื้อ

789. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อเงินลงยาสีเดียว , ทองแดงลงยา

790. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อทองแดง , นวะ

791. เหรียญนาคปรก 8 รอบ

792. พระรูปหล่อ รุ่นไตรมาส

793. เหรียญเจริญพรสอง ไตรมาส

794. เหรียญนาคปรก ไตรมาส

795. พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม (ยกเว้นเนื้อตะกั่ว)

796. พระปิดตา หลังรูปเหมือน

797. พระนาคปรกใบมะขาม (ปรกจ้อย)

798. เหรียญบาตรน้ำามนต์

799. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์นั่งพาน

800. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์หยดน้ำา

801. หนุมาน ก้นอุดผงพรายกุมาร
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พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 2
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802. เหรียญรุ่นสอง ฉลองสมณศักดิ์ 

803. เหรียญคอน้ำาเต้า หลังเรียบ ปี 2508

804. พระรูปหล่อ รุ่นยกช่อฟ้า และ ผูกพันธสีมา

805. เหรียญรูปไข่ ผูกพันธสีมา

806. เหรียญน้ำาเต้า หลังนูน ปี 2516

807. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อคสอง)

808. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อคสอง)

809. เหรียญปิดตาข้าวตอกแตก

810. พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม เนื้อตะกั่ว

811. พระปิดตาสาริกา

812. เหรียญกลม พระพุทธโสธร

813. พระชุดเนื้อตะกั่ว รุ่นน้ำาท้วม ไม่จำากัดพิมพ์

814. พระผงบรรจุกรุ ไม่จำากัดพิมพ์

815. พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน หลังยันต์เฑาะว์

816. พระกริ่งพุทธอังคีรส ปี 2508

817. เหรียญรูปไข่ วัดสุวรรณรังสรรค์ (วัดยายร้า)

818. พระกริ่งประทานอภัย วัดป่าประดู่

819. พระผงดำา รุ่นอุดมความสุข ไม่จำากัดพิมพ์

820. เหรียญปิดตา ออกวัดเนินกระปรอก

821. พระสมเด็จ วัดกุฏิโง้ง

822. พระปิดตา วัดกุฏิโง้ง

823. พระปิดตา วัดหนองกาน้ำา

824. เหรียญกลมเล็ก ออกวัดโพธิสัมพันธ์

825. พระกริ่งตากสิน ปี 2518

826. พระรูปหล่อยืนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2518

827. เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2518

828. เหรียญกรมหลวงชุมพร รุ่นนาวิกโยธินจัดสร้าง ปี 2518

829. เหรียญนาคปรกใบมะขาม พิมพ์เล็บมือ (ปรกประชา)

830. พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง จ.บุรีรัมย์

831. พระร่วงรัตนฤทธิ์ เนื้อเงิน , นวะ

832. เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำาเภาทอง

833. เหรียญอรหันต์ วัดแม่น้ำาคู้

834. เหรียญชุดวัดผาทั่ง ไม่จำากัดพิมพ์

835. แหนบก้านยาว - ก้านสั้น

836. ตะกรุดโทน ตอกโค้ด
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837. พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง

838. พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม

839. พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น

840. พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ฟ้า

841. พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ต๊อก

842. พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น

843. พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ทรงเครื่อง

844. พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ไม่ทรงเครื่อง

845. พระพิมพ์ยันต์แถวเดียว ไม่จำากัดพิมพ์

846. พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น

847. พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน

848. พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก

849. พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ลึก

850. พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ตื้น

851. พระพิมพ์ทรงครุฑปีกแข็ง

852. พระพิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ

853. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวชั้นเดียว

854. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 7 จุด

855. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 8 จุด

856. พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร

857. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวโค้ง

858. พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก

859. พระพิมพ์ทรงเม่น หัวกลับ

860. พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิชัย

861. พระพิมพ์ทรงปางสมาธิ บัวเม็ด

862. พระพิมพ์ทรงนก ฐานสามชั้น

863. พระพิมพ์ทรงนก ฐานสายบัว - บัวฟันปลา

864. พระพิมพ์ทรงปลาจีน

865. พระพิมพ์ทรงปลากัด

866. พระพิมพ์ทรงปลาหมอ

867. พระพิมพ์ทรงปลาหมู

868. พระพิมพ์ทรงโบราณ ไม่จำากัดพิมพ์

869. พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร ไม่จำากัดพิมพ์

870. พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำากัดพิมพ์

871. ผงลูกอม
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872. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ  ปี 2497

873. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497

874. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497

875. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลางลึก ปี 2497

876. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497

877. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี 2497

878. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดใหญ่ ปี 2497

879. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดเล็ก ปี 2497

880. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยน้ำาใหญ่ - เล็ก ปี 2502

881. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2505

882. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505

883. พระกริ่งพระองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2505 

884. พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน (เบตง) เนื้อนวโลหะ ปี 2505

885. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อนวโลหะ ปี 2505

886. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อโลหะผสม ปี 2505

887. พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด เนื้อโลหะผสม ปี 2505 

888. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด (เข่าตุ่ม) พิมพ์นิยม ปี 2505

889. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2505

890. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2505

891. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “B” หัวมน ปี 2505

892. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “C” หัวมน ปี 2505

893. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั๊มซ้ำา ปี 2505

894. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั๊มซ้ำา - ไม่ปั๊ม ปี 2505

895. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก “แข้งขีด” (หน้าอาปาเช่) ปี 2505

896. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก (หน้าอาปาเช่) ปี 2505

897. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่-หน้าเชิด ปี 2505

898. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็น ปี 2508

899. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500

900. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาใหญ่ ปี 2502

901. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาเล็ก ปี 2502

902. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508

903. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า (พิมพ์นิยม) ปี 2508

904. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล (ผ่าปาก) ปี 2508

905. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล (ไม่ผ่าปาก) ปี 2508

906. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509
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907. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “ตัว ท” ปี 2505

908. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ตัว ท” ปี 2505

909. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “เสาอากาศ - สายฝน” ปี 2505

910. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ว. มีจุด” ปี 2505

911. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2505

912. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2505

913. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์ใหญ่ “ปั๊ม” หลังหนังสือ ปี 2506

914. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์กลาง “ปั๊ม” หลังหนังสือ ปี 2506

915. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “มีหู” ปี 2506

916. พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506

917. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “หน้าจีน” ปี 2508

918. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ กะไหล่ทอง ปี 2508

919. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2508

920. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2508

921. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกสามขีดใน “กิ่งไผ่” ปี 2504

922. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกสองจุด ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2504

923. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกหน้าผากสองเส้นประคดขาด ปี 2504

924. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2504

925. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา บล็อกช้างปล้อง, พ ขีด, หน้าผากสามเส้นครึ่ง อัลปาก้า ปี 2504

926. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2504

927. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่  รุ่น 3 เนื้อทองแดง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2504

928. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2505

929. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น้ำาเต้า “หน้าแก่” ปี 2505

930. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น้ำาเต้า “หน้าหนุ่ม” ปี 2505

931. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี 2506

932. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่ - เล็ก แจกปีนัง ปี 2506

933. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี 2506

934. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังหนังสือ 5 แถว” ปี 2506

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

936. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508

937. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุน ๑” ปี 2508

938. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

939. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509

940. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511

941. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “หน้าเลื่อนหลังเจดีย์” เนื้ออัลปาก้า ปี 2511
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942. แหวน หลวงพ่อทวด ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2503-2508 

943. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวน กะไหล่ทอง - อัลปาก้า ปี 2506-2508 

944. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์กลม “ไหว้ครู” ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2506 

945. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุ่น ๑” ปี 2511 

946. พระรูปหล่อพระอาจารย์ทิม ก้นตัน เนื้อโลหะผสม ปี 2508 

947. พระรูปหล่อพระอาจารย์ทิม ก้นกลวง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2508 

948. เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ ห่มคลุม ปี 2508 

949. เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ หันข้าง ปี 2508 

950. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา ลงยา - ไม่ลงยา ไม่จำากัดเนื้อ-สี ปี 2522

951. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง ลงยา ไม่จำากัดเนื้อ - สี ปี 2522 

952. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง ไม่ลงยา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2522 

953. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2524 

954. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2524 

955. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2524 

956. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2524 

957. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือ “หลังสามจุด” เนื้อโลหะ ปี 2524

958. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือ กะไหล่ทอง เนื้อโลหะ ปี 2524 

959. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือ รมดำา เนื้อโลหะ ปี 2524 

960. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “ร.ศ.200” ลงยา - ไม่ลงยา ปี 2525 

961. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “ร.ศ.200” ปี 2525 

962. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นใต้ร่มเย็น ลงยา ไม่จำากัดสี ปี 2526 

963. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นใต้ร่มเย็น เนื้อทองแดง ปี 2526 

964. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นใต้ร่มเย็น เนื้ออัลปาก้า ปี 2526 

965. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมาเศียรโต ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2530 

966. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์กลีบบัว “หยดน้ำา” รุ่นทูลเกล้า ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2530 

967. พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นทูลเกล้า ไม่จำากัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2530 

968. พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างเจดีย์ ไม่จำากัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2533 

969. พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ “เบตง 2” ไม่จำากัดเนื้อ-พิมพ์ ปี 2537 

970. เหรียญหลวงพ่อทวด “เบตง 2” พิมพ์เสมา (เหรียญอาร์ม) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537 

971. เหรียญหลวงพ่อทวด “เบตง 2” พิมพ์รูปไข่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537 

972. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “โคกโพธิ์” ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2539 

973. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง “โคกโพธิ์” ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2539 

974. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก “โคกโพธิ์” ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2539 

975. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “งานเลื่อนสมณศักดิ์ ๔๙” หน้ากาก-ลงยา ปี 2553

976. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “งานเลื่อนสมณศักดิ์ ๔๙” ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2553 
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977. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่หน้าเล็ก (ตอก - ไม่ตอกหมู) วัดคอกหมู ปี 2506 

978. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ (ตอก - ไม่ตอกหมู) เนื้อโลหะผสม วัดคอกหมู ปี 2506 

979. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด เนื้อโลหะผสม วัดไทร จ.นครสวรรค์ ปี 2506 

980. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์กรรมการ ใหญ่-เล็ก จ.สงขลา ปี 2506 

981. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ จ.สงขลา ปี 2506

982. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก จ.สงขลา ปี 2506  

983. เหรียญหลวงพ่อทวด พะโคะ “ปรกโพธิ์” ไม่จำากัดเนื้อ จ.สงขลา ปี 2506  

984. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือ “ปรกโพธิ์” พะโคะ เนื้อโลหะ จ.สงขลา ปี 2506

985. เหรียญหลวงพ่อทวด หลัง 9 รัชกาล วัดพังเถียะ (ไม่จำากัดบล็อก) จ.สงขลา ปี 2502

986. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ วัดต้นเลียบ จ.สงขลา ปี 2505  

987. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดแจ้ง จ.สงขลา ปี 2506  

988. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2505  

989. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2505  

990. พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด เนื้อโลหะ “หลังตอกพะโคะ” วัดดีหลวง จ.สงขลา ปี 2505  

991. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา พิมพ์ใหญ่ ปี 2506  

992. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา พิมพ์เล็ก ปี 2506

993. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506  

994. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506  

995. พระรูปเหมือนหลวงพ่อทวด “ปั๊ม” วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506  

996. พระรูปเหมือนหลวงพ่อทวด เนื้อว่านลอยองค์ วัดม่วง กรุงเทพฯ ปี 2505  

997. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดม่วง กรุงเทพฯ ปี 2505  

998. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดบางนอน จ.ระนอง ปี 2505  

999. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดบางนอน จ.ระนอง ปี 2505  

1000. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดนวลประดิษฐ์ จ.ชุมพร ปี 2506  

1001. เหรียญหลวงพ่อทวด “หัวโต” วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ปี 2505  

1002. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “อุ้มลูกแก้ว” เนื้อโลหะ วัดช้างให้ ปี 2508  

1003. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์ใหญ่ แจกปีนัง (ไม่จำากัดปี)  

1004. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์กลาง แจกปีนัง (ไม่จำากัดปี)  

1005. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์เล็ก แจกปีนัง (ไม่จำากัดปี)

1006. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์ซุ้มกอ ไม่จำากัดพิมพ์ แจกปีนัง ปี 2508  

1007. เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา เนื้อทองคำาลงยา - ไม่ลงยา ปี 2555  

1008. เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา ลงยาไม่จำากัดสี ปี 2555  

1009. เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา หน้ากากเงิน-ทอง ปี 2555  

1010. เหรียญหลวงพ่อทวด หลังพระอาจารย์ทิม “100 ปี” พิมพ์เสมา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2555  

1011. พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด “100 ปี” (ไม่จำากัดเนื้อ - ไม่จำากัดพิมพ์) ปี 2555
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1012. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่ ปี 2514

1013. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด พิมพ์พระรอด ปี 2514

1014. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปั๊มเครื่องฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่ ปี 2514

1015. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปั๊มเครื่องฝังตะกรุด พิมพ์เล็ก ปี 2514

1016. พระพุทธยมกปฏิหารปั๊มเครื่อง เนื้อผงน้ำามัน ปี 2514

1017. พระหลวงพ่อทวดปั๊มเครื่อง เนื้อผงน้ำามัน ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2514

1018. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สามทวด ปี 2507

1019. พระหลวงพ่อทวดหมาน ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2507

1020. พระหลวงพ่อทวด เนื้อผงคลุกรัก รุ่นสร้างหอระฆัง พิมพ์ใหญ่ ปี 2534

1021. พระหลวงพ่อทวด เนื้อผงคลุกรัก รุ่นสร้างหอระฆัง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2534

1022. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น M16 ปี 2534

1023. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นมหาสิทธิโชค ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2535

1024. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นมณฑป ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2540

1025. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น ม.บ. ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2541

1026. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น 80 ปี ไม่จำากัดพิมพ์

1027. พระกริ่งเฉลิมพล เนื้อนวโลหะ ปี 2541

1028. พระกริ่งนารายณ์แปลงรูป เนื้อนวโลหะ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2542

1029. พระหลวงพ่อทวด รุ่นโกหมิ่นสร้าง ไม่จำากัดพิมพ์ - เนื้อ ปี 2534

1030. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2541

1031. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์เตารีด รุ่นมงคล 5 ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2541

1032. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นมงคล 5 ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2541

1033. เหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์นอง พิมพ์รูปไข่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2534

1034. เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2535

1035. เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535

1036. เหรียญหลวงพ่อทวดเสมา รุ่นฮีโน่สร้าง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

1037. เหรียญหลวงพ่อทวดหัวโต พิมพ์เสมา รุ่นสร้างวิหาร ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

1038. เหรียญหลวงพ่อทวด เลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์รูปไข่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

1039. เหรียญหลวงพ่อทวดเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดงรมดำา ปี 2538

1040. เหรียญหลวงพ่อทวดนารายณ์แปลงรูป พิมพ์รูปไข่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

1041. เหรียญหลวงพ่อทวดขี่คอ พิมพ์เสมา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2539

1042. เหรียญอาจารย์นอง รุ่น 80 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

1043. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2542

1044. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หล่อตัน ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

1045. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์ก้นลายเซ็น ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

1046. พระพุทธไม้งิ้วดำา และ พระคดไม้สัก หลวงพ่อทวด 80 ปี
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พระพ่อท่านคล้าย ยอดนิยม ชุดที่ 1
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1047. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก พิมพ์สองขอบ (พิมพ์นิยม) วัดสวนขัน ปี 2498

1048. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก พิมพ์ขอบเดียว วันสวนขัน ปี 2498

1049. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก พิมพ์ไฝแตก วัดสวนขัน ปี 2499 (ไม่จำากัดบล็อก)

1050. เหรียญพระลีลา 25 พุทธศตวรรษ หลังหลวงพ่อคล้าย ปี 2500

1051. เหรียญรูปไข่ไหว้ข้าง มีสายสิญจน์ (พิมพ์นิยม) วัดหินงู จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2498

1052. เหรียญรูปไข่ ไหว้ข้าง มีสายสิญจน์ วัดสว่างอารมณ์ จ.ภูเก็ต ปี 2501

1053. เหรียญรูปไข่ ไหว้ข้าง มีสายสิญจน์ วัดวังตะวันออก ปี 2502

1054. เหรียญรูปไข่ ไหว้ข้าง พิมพ์หลังยันต์หลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก

1055. เหรียญไหว้ข้าง พุ่มข้าวบิณฑ์ หลังยันต์หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2499

1056. เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ นั่งเต็มองค์ หลังพระพุทธรูปทองคำา วัดไตรมิตร ปี 2499

1057. เหรียญเสมาหันข้าง พิมพ์ศูนย์รี หยักเดียว (พิมพ์นิยม) วัดสวนขัน ปี 2500

1058. เหรียญรูปไข่ พิมพ์เกลียวเชือก หลังยันต์ห้า แจกปีนัง ปี 2501

1059. เหรียญกลม พิมพ์เกลียวเชือก หลังยันต์ใบพัด แจกปีนัง ปี 2501

1060. เหรียญรูปไข่ เต็มองค์ รุ่นพัดยศ หลัง อิ สะ วา สุ วัดสุทัศน์ 

1061. เหรียญรูปไข่ นั่งเต็มองค์ รุ่นพัดยศ หลังยันต์ห้า วัดสุทัศน์

1062. เหรียญรูปไข่ พิมพ์คอเหลี่ยม วัดจันดี (ทุ่งปอน) ปี 2502

1063. เหรียญรูปไข่ พิมพ์คอโค้ง วัดจันดี (พิมพ์นิยม ไม่มีผด) ปี 2502

1064. เหรียญรูปไข่ พิมพ์แจกแม่ครัว วัดสวนขัน (พิมพ์นิยม ไม่มีผด) ปี 2502

1065. เหรียญรูปไข่ วัดสามัคยาราม ปี 2503 (หลังยันต์แปด)

1066. เหรียญรูปไข่ วัดสามัคยาราม ปี 2503 (หลังยันต์เฑาะว์)

1067. เหรียญรูปไข่ วัดสามัคยาราม ปี 2503 (หลังยันต์ห้า)

1068. เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างสะพานคลองมิน วัดสวนขัน ปี 2504 (ไม่จำากัดบล็อก)

1069. เหรียญรูปไข่ พิมพ์หน้าหนุ่ม วัดสวนขัน (พิมพ์นิยม ไม่มีผด) ปี 2504

1070. เหรียญรูปไข่ นั่งเต็มองค์ หลังยันต์แปด (พิมพ์ระบุ ปี) วันสวนขัน ปี 2506

1071. เหรียญรูปไข่ นั่งเต็มองค์ หลังยันต์แปด (พิมพ์ไม่ระบุ ปี) วันสวนขัน

1072. เหรียญใบโพธ์ิเล็ก ค.ชิดหู วัดวังตะวันออก ปี 2502 (พิมพ์นิยม หลังไม่มีเชิง)

1073. เหรียญใบโพธ์ิเล็ก ค.ชิดหู วัดวังตะวันออก ปี 2502 (พิมพ์ หลังมีเชิง)

1074. เหรียญใบโพธิ์เล็ก พิมพ์ ค.ห่าง (นิยม)ไม่มีผด ปี 2505

1075. เหรียญใบโพธิ์เล็ก รุ่นพิเศษ ปี 2505

1076. เหรียญใบโพธิ์เล็ก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2505

1077. เหรียญกลมใหญ่ หลังเจดีย์ บล็อกวงเดือน วัดธาตุน้อย ปี 2505

1078. เหรียญกลมใหญ่ หลังเจดีย์ บล็อกสายฝน วัดธาตุน้อย ปี 2505

1079. เหรียญกลมเล็ก หลังเจดีย์ บล็อกปากเม้ม วัดธาตุน้อย ปี 2505

1080. เหรียญรูปไข่ ครึ่งองค์ หลังเจดีย์ วัดธาตุน้อย ปี 2505

1081. เหรียญไหว้ข้าง พุ่มข้าวบิณฑ์ วัดโคกเมรุ ปี 2506 (พิมพ์นิยม กระถางธูปมีเม็ดทราย)

1082. เหรียญไหว้ข้าง พุ่มข้าวบิณฑ์ วัดโคกเมรุ ปี 2506 (กระถางธูปไม่มีเม็ดทราย)

1083. เหรียญเสมาหลังพระประจำาวัน วัดหน้าพระธาตุ ปี 2504 เนื้อทองแดง (ไม่จำากัดพิมพ์)

1084. เหรียญเสมาหลังพระประจำาวัน วัดหน้าพระธาตุ ปี 2504 เนื้ออัลปาก้า (ไม่จำากัดพิมพ์)

1085. เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ หลังพระปิดตา ปืนไขว้ วัดชุมพรรังสรรค์ ปี 2506 (บล็อกไม่มีผด)

1086. เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ หลังพระปิดตา ปืนไขว้ วัดชุมพรรังสรรค์ ปี 2506 (บล็อกมีผด)
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1087. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทวด - หลวงพ่อคล้าย ปี 2505 แจกเบตง

1088. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทวด - หลวงพ่อคล้าย ปี 2508 วัดหน้าพระธาตุ

1089. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อพัฒน์ - หลวงพ่อคล้าย ปี 2508 

1090. เหรียญรูปไข่ ครึ่งองค์ รุ่นมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง ปี 2505 (เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน)

1091. เหรียญรูปไข่ ครึ่งองค์ รุ่นมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง ปี 2505 (เนื้อทองแดงผิวไฟ)

1092. เหรียญรูปไข่ ครึ่งองค์ หลวงพ่อคล้าย หลังหลวงพ่อเฟื่อง ปี 2505

1093. พระรูปหล่อโบราณ ก้นอุ (พิมพ์นิยม) วัดกรูด ปี 2507

1094. พระรูปหล่อโบราณ ก้นอุ (พิมพ์ อุ ขวาง) วัดกรูด

1095. พระรูปหล่อหลวงพ่อคล้าย พิมพ์ไม่มีไม้โท (คลาย) วัดสวนขัน

1096. พระรูปเหมือนปั๊ม วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 พิมพ์ใหญ่ (ไม่จำากัดบล็อก)

1097. พระรูปเหมือนปั๊ม วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 พิมพ์เล็ก (บล็อกนิยม จมูกชมพู่)

1098. พระรูปเหมือนปั๊ม วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 พิมพ์เล็ก (บล็อกธรรมดา)

1099. พระรูปหล่อโบราณ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 ไม่จำากัดพิมพ์

1100. พระรูปหล่อ หลังคู้ วัดจันดี (ทุ่งปอน) ไม่จำากัดพิมพ์

1101. พระรูปหล่อ หล่อเล็ก วัดสวนขัน ปี 2505

1102. พระรูปหล่อโบราณ หลังตรง ปี 2508

1103. พระรูปหล่อโบราณ วัดปากจัง ปี 2512

1104. เหรียญรูปหัวใจ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 บล็อก “ร” เล็ก พิมพ์นิยม

1105. เหรียญรูปหัวใจ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 บล็อก “ร” ใหญ่

1106. เหรียญกลมกลาง หลังเจดีย์ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 บล็อกหูจุด

1107. เหรียญกลมกลาง หลังเจดีย์ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 บล็อกหูขีด

1108. เหรียญกลมกลาง หลังเจดีย์ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 บล็อกหลาง

1109. เหรียญกลมกลาง หลังเจดีย์ วัดพระธาตุน้อย ปี 2505 ไม่จำากัดพิมพ์

1110. เหรียญรูปไข่ ครึ่งองค์ หลังพระบรมธาตุ พิมพ์สังฆาฏิมียันต์ วัดหน้าพระธาตุ ปี 2506

1111. เหรียญรูปไข่ ครึ่งองค์ หลังพระบรมธาตุ พิมพ์สังฆาฏิไม่มียันต์ วัดหน้าพระธาตุ ปี 2509

1112. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อคล้าย หลังหลวงพ่อเย็น วัดโคกสะท้อน ปี 2507

1113. เหรียญกลม พ่อท่านคล้าย หลังพระพุทธสิหิงค์ วัดหน้าพระธาตุ

1114. เหรียญรูปไหว้ข้าง พิมพ์ 11 นิ้ว วัดคีรีกันทร์ ปี 2510 พิมพ์ยันต์ใหญ่

1115. เหรียญรูปไหว้ข้าง พิมพ์ 11 นิ้ว วัดคีรีกันทร์ ปี 2510 พิมพ์ยันต์เล็ก

1116. เหรียญรูปไข่ นั่งเต็มองค์ วัดเสมาเมือง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

1117. เหรียญรูปไข่ นั่งเต็มองค์ วัดเสมาเมือง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน

1118. เหรียญใบโพธิ์ใหญ่ น้ำาตกพลิ้ว วัดมังกรบุษผาราม จ.จันทบุรี

1119. เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดพลับพลาชัย ปี 2513 เนื้อทองฝาบาตร

1120. เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดพลับพลาชัย ปี 2513 เนื้อทองแดงรมดำา

1121. เหรียญเสมาหันข้าง พิมพ์ศูนย์รี หยักเดียว วัดสวนขัน ปี 2500 บล็อกแตก

1122. เหรียญเสมาหันข้าง พิมพ์ศูนย์รี สองหยัก วัดสวนขัน ปี 2500 

1123. เหรียญเสมาหันข้าง พิมพ์ศูนย์กลม วัดสามัคคีนุกูล ไม่จำากัดบล็อก

1124. เหรียญรูปไข่ รุ่นผู้ว่าสันต์ฯ ปี 2506

1125. เหรียญรูปไข่ พิมพ์คอโค้ง วัดจันดี บล็อกมีผด

1126. เหรียญรูปไข่ พิมพ์คอโค้ง วัดจันดี บล็อกวงเดือนหูขีด
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1127. เหรียญรูปไข่ พิมพ์แจกแม่ครัว วัดสวนขัน บล็อกมีผด

1128. เหรียญรูปไข่ พิมพ์หน้าหนุ่ม วัดสวนขัน บล็อกมีผด

1129. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อคล้าย หลังสมเด็จโต ปี 2510

1130. พระสมเด็จ วัดโพธิ์นิมิตร เนื้อผงเกสร ปี 2498

1131. พระสมเด็จ ฝังตะกรุด 2 ดอก ออกวัดระฆัง ปี 2512

1132. พระสมเด็จ ฝังตะกรุด 3 ดอก ออกวัดระฆัง ปี 2512

1133. พระเนื้อดินผสมผง (ทาทอง) วัดปากจัง ปี 2498

1134. พระเนื้อผงผสมว่าน (ซุ้มกอ) วัดชุมพรรังสรรค์ ปี 2506

1135. พระรูปเหมือน เนื้อว่านผสมชานหมาก หลัง มะ อะ อุ ปี 2500

1136. พระรูปเหมือน เนื้อว่านผสมชานหมาก หลังเจดีย์ วัดพระธาตุน้อย พิมพ์ใหญ่ ปี 2505

1137. พระรูปเหมือน เนื้อว่านผสมชานหมาก หลังเจดีย์ วัดพระธาตุน้อย พิมพ์เล็ก ปี 2505

1138. พระรูปเหมือน เนื้อว่านผสมชานหมาก หลัง สข. 1 วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่

1139. พระรูปเหมือน เนื้อว่านผสมชานหมาก หลัง สข. 1 วัดสวนขัน พิมพ์กลาง

1140. พระรูปเหมือน เนื้อว่านผสมชานหมาก หลัง สข. 1 วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก

1141. พระรูปเหมือน เนื้อว่านผสมชานหมาก พิมพ์ห่มคลุม วัดวังตะวันออก ปี 2502

1142. พระรูปเหมือน เนื้อว่านผสมชานหมาก พิมพ์ไหว้ข้าง วัดวังตะวันออก ปี 2502

1143. พระรูปเหมือน เนื้อว่านผสมชานหมาก พิมพ์มือจับเข่า วัดวังตะวันออก ปี 2502

1144. พระรูปเหมือนเนื้อว่านผสมชานหมากคลุกรัก พิมพ์สมาธิ หลังเสมา วัดวังตะวันออก ปี 2502

1145. พระนางพญา เนื้อว่านผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่

1146. พระนางพญา เนื้อว่านผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก

1147. นางกวัก เนื้อว่านผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่

1148. นางกวัก เนื้อว่านผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก

1149. พระประจำาวัน เนื้อว่านผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่

1150. พระประจำาวัน เนื้อว่านผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพ์กลาง

1151. พระประจำาวัน เนื้อว่านผสมชานหมาก วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก

1152. พระรูปเหมือน นั่งเต็มองค์ เนื้อผง นะ ชา ลิ ติ ปี 2506 วัดอรุณ พิมพ์ใหญ่

1153. พระรูปเหมือน นั่งเต็มองค์ เนื้อผง นะ ชา ลิ ติ ปี 2506 วัดอรุณ พิมพ์เล็ก

1154. พระผงรูปเหมือน รุ่นสร้างพระอุโบสถ วัดมะเฟือง ปี 2511

1155. พระเนื้อผงน้ำามัน หลวงพ่อคล้าย หลังยันต์ 3 แถว (ไม่จำากัดพิมพ์)

1156. เจ้าแม่กวนอิม พ่อท่านคล้ายปลุกเสก เนื้อผง ปี 2494

1157. พระกริ่งรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย พิมพ์ไหว้ข้าง นิยม (สายสิญจน์) วัดโคกเมรุ

1158. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อคล้าย รุ่นเสาร์5 ปี 2512

1159. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อคล้าย พิมพ์หน้าหนู ปี 2510

1160. เหรียญสกรีนที่ระลึกงานทำาบุญ พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย  ปี 2505

1161. แหวนพ่อท่านคล้าย รุ่นแรก ปี 2500 เนื้อทองแดง

1162. แหวนพ่อท่านคล้าย รุ่นแรก ปี 2500 เนื้ออัลปาก้า

1163. ภาพถ่ายพ่อท่านคล้าย ขนาดห้อยคอ ไม่จำากัดแบบ

1164. แหวนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน (หน้าโลห์อัศวิน)

1165. เหรียญเม็ดแตงหัวแหวนหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก พิมพ์หลังแบบ ปี 2505

1166. เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ปี 2514 (พิมพ์ยืน)
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1167. พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมใหญ่ เนื้อขาว ปี 2530

1168. พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมใหญ่ เนื้อขาว ไม่จำากัดปัด ปี 2530

1169. พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมเล็ก เนื้อขาว ปี 2530

1170. พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมเล็ก เนื้อขาว ไม่จำากัดปัด ปี 2530

1171. พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมใหญ่ เนื้อไม้ ปี 2530

1172. พระผงสุริยันจันทราแว่นกลมเล็ก เนื้อไม้ ปี 2530

1173. พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อปี 2530

1174. พระผงสุริยันจันทรา แว่นกลมเล็ก ไม่จำากัดเนื้อปี 2530

1175. พระพุทธสิหิงค์ เนื้อดำา ปี 2530

1176. พระพุทธสิหิงค์ เนื้อแดง ปี 2530

1177. พระพุทธสิหิงค์ เนื้อขาว ปี 2530

1178. พระพุทธสิหิงค์ เนื้อไม้ ปี 2530

1179. พระพุทธสิหิงค์ เนื้อนำาฤกษ์ ปี 2530

1180. พุทธสิหิงค์ ไม่จำากัดเนื้อปี 2530

1181. เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง กรรมการ(ฉ.หลังเฮง) ไม่จำากัดเนื้อปี 2530

1182. เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง (บล็อกเฮง) ปี 2530

1183. เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง (บล็อก จ จิ) ปี 2530

1184. เหรียญแสตมป์ยันต์ข้าง (บล็อกธรรมดา) ไม่จำากัดเนื้อปี 2530

1185. รูปหล่อปรกลอยองค์ ปี 32 ไม่จำากัดเนื้อ

1186. รูปหล่อปรกลอยองค์ ปี 32 เนื้อทองผสม

1187. เหรียญแสตมป์มีหู บล็อกยันต์กลับ ปี 2530

1188. เหรียญแสตมป์มีหู บล็อกธรรมดา ปี 2530

1189. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ ปี 2532 บล็อกทองคำา เนื้อทองคำา เนื้อเงิน เนื้อทองแดง 

1190. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ ปี 2532 บล็อกเครายาว เนื้อทองคำา เนื้อเงิน เนื้อทองแดง

1191. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ ปี 2532 บล็อกทองคำา เนื้อนวะโลหะ

1192. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ ปี 2532 บล็อกเครายาว เนื้อนวโลหะ

1193. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ ปี 2532 บล็อกเคราสั้น เนื้อนวโลหะ

1194. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ ปี 2532 พรายเงิน(มีลาย) ไม่จำากัดบล็อก

1195. เหรียญพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ ปี 2532 บล็อกทองคำา เนื้อทองคำา เนื้อเงิน

1196. เหรียญพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ ปี 2532 เนื้อนวะโลหะ ไม่จำากัดบล็อก

1197. เหรียญพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ ปี 2532 บล็อกทองคำา เนื้อทองแดง

1198. เหรียญพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ ปี 2532 บล็อกมุมขีด เนื้อทองแดง

1199. เหรียญพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ ปี 2532 บล็อกธรรมดา เนื้อทองแดง

1200. รูปหล่อปิดตาพังพระกาฬ (งูเก็งก็อง) ปี 2532

1201. พระเนื้อผงปรก ปี 32

1202. เหรียญนักษัตรนามปี รุ่นแรก บล็อกทองคำา ไม่จำากัดเนื้อ

1203. เหรียญนักษัตรนามปี รุ่นแรก บล็อกทองคำา เนื้อทองแดง

1204. เหรียญนักษัตรนามปี รุ่นแรก บล็อก 5 ขีด ไม่จำากัดพิมพ์

1205. เหรียญนักษัตรนามปี รุ่นแรก บล็อกธรรมดา ไม่จำากัด

1206. พระปรกใบมะขาม เปิดศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2543
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1207. พระผงว่าน แว่นกลม รุ่นบูรณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อดำา

1208. พระผงว่าน แว่นกลม รุ่นบูรณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อแดง

1209. พระผงว่าน รุ่นบูรณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อขาว

1210. พระผงว่าน ดินเผา รุ่นบูรณะเจดีย์ราย ปี 2545 เคลือบเขียว

1211. พระผงว่าน ดินเผา รุ่นบูรณะเจดีย์ราย ปี 2545 เคลือบน้ำาเงิน

1212. พระผงว่าน ดินเผา รุ่นบูรณะเจดีย์ราย ปี 2545 เคลือบเหลือง

1213. เหรียญรุ่นบูรณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อทองคำา ไม่จำากัดพิมพ์

1214. เหรียญรุ่นบูรณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อเงิน ไม่จำากัดพิมพ์

1215. เหรียญรุ่นบูรณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อนวะ โลหะ ไม่จำากัดพิมพ์

1216. เหรียญรุ่นบูรณะเจดีย์ราย ปี 2545 เนื้อทองแดง ไม่จำากัดพิมพ์

1217. รูปหล่อลอยองค์ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย ปี 2545 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

1218. พระผงว่าน รุ่นบูรณะเจดีย์ราย 2545 กรรมการกดมือ ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

1219. พระผงว่านแว่นกลม รุ่นวังโบราณ ปี 2546 ไม่จำากัดเนื้อ

1220. พระผงว่าน ดินเผา รุ่นวังโบราณ ปี 2546 ไม่จำากัดเคลือบ

1221. เหรียญรุ่นวังโบราณปี 2546 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

1222. พระผงว่าน แว่นกลมปิดตาพังพระกาฬ วัดมะม่วงขาว ปี 2546 ไม่จำากัดเนื้อ

1223. พระผงว่านดินเผา ปิดตาพังพระกาฬ วัดมะม่วงขาว ปี 2546 ไม่จำากัดเคลือบ

1224. รูปหล่อลอยองค์ ปิดตาพังพระกาฬ วัดมะม่วงขาว ปี 2546 ไม่จำากัดเนื้อ

1225. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ วัดมะม่วงขาวปี 2546 ไม่จำากัดเนื้อ

1226. พระผงว่าน แว่นกลม ขนาด 5 cm รุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 เนื้อดำา

1227. พระผงว่าน แว่นกลม ขนาด 5 cm รุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 เนื้อหมาก

1228. พระผงว่าน แว่นกลม ขนาด 5 cm รุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 เนื้อขาว

1229. พระผงว่าน แว่นกลม ขนาด 7 cm รุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 เนื้อดำา

1230. พระผงว่าน แว่นกลม ขนาด 7 ซม รุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 เนื้อหมาก

1231.  พระผงว่าน แว่นกลม ขนาด 7 ซม รุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 เนื้อขาว

1232. พระผงว่าน ดินเผา ขนาด 5 cm รุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 เคลือบส้ม

1233. พระผงว่าน ดินเผา ขนาด 5 cm รุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 เคลือบแดง

1234. พระผงว่าน ดินเผา ขนาด 5 cm รุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 เคลือบเขียว

1235. พระผงว่าน ดินเผา ขนาด 7 cm รุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 เคลือบส้ม

1236. พระผงว่าน ดินเผา ขนาด 7 cm รุ่นสุวรรณภูมิปี 2547 เคลือบแดง

1237. พระผงว่าน ดินเผา ขนาด 7 cm รุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 เคลือบเขียว

1238. เหรียญรุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อทองคำา

1239. เหรียญรุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อเงิน

1240. เหรียญรุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อนวะโลหะ

1241. เหรียญรุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อทองแดง

1242. พระผงว่าน รุ่นสุวรรณภูมิ ปี 2547 กรรมการกดมือ ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

1243. พระผงว่าน แว่นกลม พิมพ์โบราณ รุ่นสุวรรณภูมิ 2547 ไม่จำากัดเนื้อ

1244. พระผงว่าน รุ่นแซยิด 108 ปี ขุนพันธ์ฯ ปี 2548 ไม่จำากัดเนื้อ

1245. เหรียญรุ่นแซยิด 108 ปี ขุนพันธ์ฯ ปี 2548 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

1246. เหรียญดวงดีโภคทรัพย์ ปี2559 ไม่จำากัดเนื้อ
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1247. ผ้ายันต์จันทรภาณุ ผืนเล็ก ปี 28

1248. ผ้ายันต์ เสาใหญ่ ปี 30 ไม่จำากัดสี

1249. ผ้ายันต์เสาเล็ก ปี30 ไม่จำากัดสี

1250. ผ้ายันต์ศรีมหาราช พังพระกาฬ ปี 32 ไม่จำากัดสี

1251. ผ้ายันต์นาคราช ปี 32 ไม่จำากัดสี

1252. ผ้ายันต์นามปีรุ่นแรก ปี 35 สกรีนครีม ไม่จำากัดปี

1253. พระปิดตาลอยองค์ เกาะเภตรา พิมพ์ใหญ่ ปี 43 ไม่จำากัดเนื้อ

1254. พระปิดตาลอยองค์ เกาะเภตรา พิมพ์เล็ก ปี 43 ไม่จำากัดเนื้อ

1255. พระปิดตาลอยองค์ เกาะเภตรา พิมพ์เล็ก ปี 43 เนื้อทองแดง

1256. พระบูชา เกาะเภตรา ปี 43 พิมพ์ปิดตา

1257. พระปรกใบมะขาม เกาะเภตรา ปี 43 ไม่จำากัดเนื้อ

1258. พระปรกใบมะขาม เกาะเภตรา ปี 43 เนื้อทองแดง

1259. พระปิดตาลอยองค์ คันฉ่องสองจักรพรรดิ์ ไม่จำากัดเนื้อ พิมพ์ใหญ่

1260. ปิดตาลอยองค์  คันฉ่องสองจักรพรรดิ์ ไม่จำากัดเนื้อ พิมพ์กลาง

1261. ปิดตาลอยองค์ คันฉ่องสองจักรพรรดิ์ ไม่จำากัดเนื้อ พิมพ์เล็ก

1262. พระผงโคตรเศรษฐี ปี 49 ไม่จำากัดเนื้อ

1263. พระผงโคตรเศรษฐี ปี 49 ไม่จำากัดปัด

1264. พระผงโคตรเศรษฐี ปี 49 หน้ากากเงิน-ทองคำา

1265. เหรียญโคตรเศรษฐี ปี 49 บาตรน้ำามนต์ ไม่จำากัดเนื้อ 

1266. เหรียญโคตรเศรษฐี ปี 49 ไม่จำากัดเนื้อ

1267. รูปหล่อลอยองค์ โคตรเศรษฐี ปี 49 ไม่จำากัดเนื้อ

1268. รูปหล่อปิดตาโคตรเศรษฐี (ผีเสื้อ) ปี 49 ไม่จำากัดเนื้อ

1269. พระบูชารุ่นโคตรเศรษฐี ปี 49

1270. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่น 9 รอบ 9 พิธี ปี 49 ไม่จำากัดเนื้อ

1271. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่น 2 ปี 49 บล็อกธรรมดา

1272. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่น 2 ปี 49 บล็อกทองคำา

1273. พระผงสุริยัน-จันทรา รุ่น2 ปี 49 ไม่จำากัดเนื้อ

1274. รูปหล่อปิดตาพังพระกาฬ รุ่น 2 ปี 49 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

1275. เหรียญรุ่นขุมทรัพย์สี่แผ่นดิน ป ี50 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

1276. เหรียญบูรณะหลักเมือง ปี 47 ไม่จำากัดเนื้อ

1277. พระผงบูรณะหลักเมือง ปี 47 ไม่จำากัดเนื้อ

1278. เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่น 30 ปี หลักเมือง (ขวัญถุง) ปี2559 พิมพ์แสตมป์จิ๋ว ไม่จำากัดเนื้อ

1279. เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่น 30 ปี หลักเมือง (ขวัญถุง) ปี2559 พิมพ์จิ๊กกี๋ ไม่จำากัดเนื้อ

1280. เหรียญปิดตาพังพระกาฬรุ่นหลักเมืองไชยบุรี ปี 62 ไม่จำากัดเนื้อ

1281. รูปหล่อลอยองค์ปิดตาพังพระกาฬ ปี 60 ไม่จำากัดเนื้อ

1282. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นเปิดศาลหลักเมือง ปี 60 ไม่จำากัดเนื้อ

1283. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นเปิดศาลหลักเมือง ปี 60 เนื้อนวะ

1284. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นเปิดศาลหลักเมือง ปี 60 เนื้อดีบุก

1285. พระธนบดี วัดชะเมา ปี 48 เนื้อหยก

1286. เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นเหนือดวง ปี 59 ไม่จำากัดเนื้อ

76
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า พ.ศ.2549

âµ�Ð·Õè 36 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

1287. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญพังพะกาฬ ปรกเลก้า ทองคำา

1288. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญชุดพิงค์โกลด์

1289. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญพังพะกาฬ เนื้อเงิน

1290. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญนวะพรายเงิน

1291. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญนวะกลับดำา

1292. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญชุดกรรมการ 5 เหรียญ บล็อกทองคำา

1293. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญเนื้อคันฉ่อง

1294. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า ชุดสมนาคุณองค์บูชา มีเนื้อบรอนซ์ ทองสำาริด

1295. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญทองแดงแจกในพิธี

1296. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญนิเกิ้ล 

1297. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญชุดพิเศษ เนื้อนวะ ไม่ตัดปีก

1298. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญชุดพิเศษ เนื้อคันฉ่อง ไม่ตัดปีก

1299. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญชุดพิเศษ เนื้อดีบุก ไม่ตัดปีก

1300. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญชุดพิเศษ สองหน้า ไม่จำากัดเนื้อ

1301. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เหรียญหล่อมหาชนวน

1302. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า พิงค์โกลด์ 8 โค้ด

1303. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า ชุดเนื้อผงปั้มในพิธี 

1304. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เนื้อผงปิดทองปั๊มในพิธี

1305. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เนื้อผงน้ำาตาลปัดทองปั๊มในพิธี

1306. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า เนื้อผงว่านดำาปั๊มในพิธี

1307. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า รูปหล่อนาคปรก 9 เศียร ทองคำา+เงิน

1308. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า รูปหล่อนาคปรก 9 เศียร เนื้อนวะ

1309. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า รูปหล่อนาคปรก 9 เศียร เนื้อนวะตัดช่อ

1310. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า รูปหล่อนาคปรก 9 เศียร เทดินไทยเนื้อพระบูชา

1311. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า รูปหล่อนาคปรก 9 เศียร เนื้อเบญจะ

1312. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า องค์บูชา ไม่จำากัดเนื้อ

1313. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า ยอดเศียร พิมพ์ใหญ่ ทองคำา + เนื้อเงิน

1314. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า ยอดเศียร พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวะ

1315. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า ยอดเศียร พิมพ์ใหญ่ เนื้อคันฉ่อง

1316. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า ยอดเศียร พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อไม่ตอกเลข

1317. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า ยอดเศียร พิมพ์เล็ก ทองคำา + เนื้อเงิน

1318. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า ยอดเศียร พิมพ์เล็ก เนื้อนวะ

1319. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า ยอดเศียร พิมพ์เล็ก เนื้อคันฉ่อง

1320. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า ยอดเศียร งาแกะ

1321. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นปรกเกล้า ตัวเกิด
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องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ วิหารพ่อจตุคามรามเทพ จ.นราธิวาส

âµ�Ð·Õè 37 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (40 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

1322. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ดวงเหนือดาว เนื้อทองคำา- เนื้อเงิน

1323. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ดวงเหนือดาว เนื้อนาค

1324. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ดวงเหนือดาว เนื้อนวะโลหะ  - เนื้อนวะโลหะแก่เงิน

1325. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ดวงเหนือดาว เนื้อนวะสำาริด 

1326. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ดวงเหนือดาว เนื้อชนวนพระบูชา

1327. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ดวงเหนือดาว เนื้อชนวนนวะ เนื้อชนวนหลังเรียบ

1328. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ดวงเหนือดาว เนื้อทองแดงเถื่อน 

1329. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ดวงเหนือดาว เนื้อทองทิพ 

1330. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ดวงเหนือดาว เนื้อทองแดง -  เนื้อทองแดงรมดำา

1331. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ดวงเหนือดาว ตัดชิด เงิน - ทองแดง

1332. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ดวงเหนือดาว ชุดยอดฉัตร

1333. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ปิดตาพังพระกาฬ เนื้อทองคำา 

1334. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ปิดตาพังพระกาฬเนื้อนวะ SUPER MATER PRICE และ MASTER PRICE

1335. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ปิดตาพังพระกาฬเนื้อเงิน

1336. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ปิดตาพังพระกาฬ รวมเนื้อ

1337. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ปิดตาพังพระกาฬ เหรียญพลี

1338. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส เชิญพ่อขึ้นวิหาร รวมเนื้อ

1339. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ดวงตาเนื้อโลหะ รวมเนื้อ

1340. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ล็อกเกตองค์พ่อ ฉากทอง ฉากดำา งาช้าง ฟ้า ใหญ่ เล็ก

1341. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส พระธนบดี รวมเนื้อ

1342. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ท้าวเวสสุวัณ รวมเนื้อ

1343. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส 8 เหลี่ยม เนื้อเงิน-เนื้อเงินลงยา

1344. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส 8 เหลี่ยม เนื้อนวะโสฬส

1345. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส 8 เหลี่ยม เนื้อทองแดงเถื่อน - เนื้อทองทิพย์ (ลงยา) -ชนวนนวะ

1346. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส 8 เหลี่ยม เนื้อทองแดง

1347. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส 8 เหลี่ยม เนื้อผง กดมือ

1348. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส 8 เหลี่ยม เนื้อผง 

1349. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ผ่าตะวันปราบศึก รวมเนื้อ

1350. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส เหรียญยกบายศรี รวมเนื้อ

1351. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส โชติช่วง ทองคำา  เงิน  พิงค์โกลด์

1352. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส โชติช่วง นวะ-เบญจฤทธิ์-สัตตะโลหะ-ชนวนบูชา

1353. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส โชติช่วง ทองทิพย์ ทองแดง อัลปาก้า

1354. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส โชติช่วง รวมเนื้อ

1355. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส โชติช่วง ตัดชิดเงิน ตัดชิดทองแดง

1356. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส สติปัญญาบูชาครู เนื้อโลหะ รวมเนื้อ

1357. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส สิบเหลี่ยม รวมเนื้อ

1358. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ปรกมหาปราบ เนื้อโลหะ

1359. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส โชคจำาเริญทรัพย์ (เหรียญหล่อ)

1360. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส ปรกปฐม รวมเนื้อ

1361. องค์พ่อจตุคาม - รามเทพ  วิหารพ่อจตุคามรามเทพ นราธิวาส รูปหล่อปิดตาพังพระกาฬรุ่นแรก รวมเนื้อ
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พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอดนิยม ชุดที่ 1

âµ�Ð·Õè 38 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (40 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

1362. พระกรุท่าเรือ เนื้อดิน พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่

1363. พระกรุท่าเรือ เนื้อดิน พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก

1364. พระกรุวัดนางตรา เนื้อดิน พิมพ์นาคปรก

1365. พระกรุวัดนางตรา เนื้อดิน พิมพ์ซุ้มประตู

1366. พระกรุวัดนางตรา เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

1367. พระกรุวัดนาสน เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

1368. พระนางพญา กรุวัดนาคาม พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ

1369. พระนางพญา กรุวัดนาคาม พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ

1370. พระกรุวัดกำาแพงถม เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

1371. พระพุทธนั่ง ศิลปะนคร หน้าตักไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่จำากัดเนื้อ

1372. พระพุทธยืน ศิลปะนคร สูงไม่เกิน 5 นิ้ว ไม่จำากัดเนื้อ

1373. พระปิดตาพังพะกาฬ ศิลปะนคร ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

1374. พระพิศเณศ ศิลปะนคร ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

1375. พระฤาษี ศิลปะนคร ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

1376. พระปิดตา ศิลปะนคร มีสัญลักษณ์ ไม่จำากัดเนื้อ

1377. พระปิดตา ศิลปะนคร ไม่มีสัญลักษณ์ ไม่จำากัดเนื้อ

1378. พระกรุถ้ำาหมื่นยม เขาเหมน เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

1379. เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุ รุ่นแรก ปี 2460 พิมพ์ตรีศูนย์ (เนื้อพิเศษ)

1380. เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุ รุ่นแรก ปี 2460 พิมพ์ตรีศูนย์ (เนื้อทองแดง)

1381. เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุ รุ่นแรก ปี 2460 (พิมพ์ยอดลูกแก้ว)

1382. เหรียญพระพุทธชินราช วัดหน้าพระมหาธาตุ รุ่นแรก ปี 2460 

1383. เหรียญหลวงพ่อผุด วัดนันทาราม รุ่นแรก

1384. เหรียญพระรัตนธัชมุนี (ม่วง) วัดท่าโพธิ์วรวิหาร รุ่นแรก ปี 2476

1385. เหรียญพระรัตนธัชมุนี (ม่วง) วัดท่าโพธิ์วรวิหาร รุ่นสอง ปี 2480

1386. เหรียญพระครูกาแก้ว รุ่นแรก วัดหน้าพระบรมธาตุ 

1387. เหรียญพระครูกาชาด วัดใหญ่ชัยมงคล รุ่นแรก ปี 2482

1388. เหรียญพระครูแก้วอุปัชฌาย์ วัดปทุมธายิการาม รุ่นแรก ปี 2477 

1389. เหรียญพระอุปัชฌาย์ปลอด วัดนาเขลียง รุ่นแรก ปี 2482

1390. เหรียญพระอุปัชฌาย์ปลอด วัดนาเขลียง รุ่นสอง ปี 2483

1391. เหรียญพระอุปัชฌาย์ปลอด วัดนาเขลียง รุ่นสาม ปี 2499 พิมพ์ยันต์เหลี่ยม 

1392. เหรียญพ่อท่านเอียดดำา วัดศาลาไพ (ในเขียว) รุ่นแรก 

1393. เหรียญพระครูวิสุทธิจารีย์ (พุ่ม) วัดจันพอ รุ่นแรก ปี 2485

1394. เหรียญพระครูคีรีกัณฑ์ (หมึก) วัดคีรีกัณฑ์ รุ่นแรก ปี 2485

1395. เหรียญพระพุทธ วัดเขาน้อย รุ่นแรก ปี 2480

1396. เหรียญพ่อท่านมาศ รุ่นแรก วัดสุชน ปี 2495 

1397. เหรียญพระแม่เศรษฐี วัดร่อนนา รุ่นแรก

1398. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดชัยสุวรรณ(เก้าตำาลึง) รุ่นแรก ปี 2497

1399. เหรียญหลวงพ่อผอม วัดดอนใคร รุ่นแรก ปี 2497

1400. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อโบว์ วัดศิลาชลเขต รุ่นแรก พิมพ์บาตรใหญ่

1401. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเอียดดำา วัดในเขียว รุ่นแรก
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âµ�Ð·Õè 39 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (40 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

1402. เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2513 พิมพ์นิยม (2 บี้ 3 แบน)

1403. เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2513 (ไม่จำากัดพิมพ์)

1404. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2513 (เนื้อทองเหลืองรมดำา)

1405. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2513 (เนื้อทองแดงรมมันปู)

1406. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2513 (เนื้อกะไหล่ทองกรรมการ)

1407. พระปิดตาหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน เนื้อตะกั่วลบถม (พิมพ์ใหญ่)

1408. พระปิดตาหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน เนื้อตะกั่วลบถม (พิมพ์เล็ก)

1409. พระปิดตาเนื้อว่านหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน (พิมพ์ท้องอุ)

1410. พระปิดตาเนื้อว่านหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน (พิมพ์ตะพาบ)

1411. เหรียญหลวงพ่อขาว วัดปากแพรก รุ่นแรก ปี 2500 พิมพ์นิยม (ข.ใหญ่)

1412. เหรียญหลวงพ่อขาว วัดปากแพรก รุ่นแรก ปี 2500 พิมพ์ (ข.เล็ก)

1413. เหรียญพระครูพรรมจรรยาภิวัฒน์ (เมือง) วัดปากบางท่าพญา ปี 2511 พิมพ์นิยม

1414. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก รุ่นแรก (พิมพ์ยันต์ใหญ่)

1415. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก รุ่นแรก (พิมพ์ยันต์เล็ก)

1416. เหรียญพระครูกาแก้ว วัดหน้าพระธาตุ รุ่นสอง ปี 2485

1417. เหรียญหลวงพ่อขลุก วัดเทวดาราม รุ่นแรก ปี 2507

1418. เหรียญหลวงพ่อตุด วัดโคกตะไคร้ รุ่นแรก ปี 2506

1419. เหรียญพระแม่เศรษฐี วัดร่อนนา พิมพ์หลังยันต์

1420. เหรียญพระครูกราย วัดหาดสูง ปี 2506

1421. เหรียญพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่นแรก ปี 2533 ไม่จำากัดเนื้อ

1422. เหรียญพระครูนนท์ วัดนันทาราม รุ่นแรก ปี 2506 พิมพ์นิยม

1423. พระปิดตาพระครูนนท์ วัดนันทาราม เนื้อว่านผสมชันโรง ไม่จำากัดพิมพ์

1424. พระพุทธเนื้อชันโรง พระครูนนท์ วัดนันทาราม ปี 2483 พิมพ์ข้างรัศมี 

1425. พระผงพุทธคุณผสมชันโรง พระครูกาแก้ว วัดพระมหาธาตุฯ ปี2485 ไม่จำากัดพิมพ์

1426. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อขาว วัดปากแพรก รุ่นแรก ปี 2504 (กะไหล่ทอง)

1427. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อขาว วัดปากแพรก รุ่นแรก ปี 2504 (รมดำา)

1428. รูปหล่อพระครูนนท์ วัดนันทาราม รุ่นแรก ปี 2514

1429. รูปหล่อโบราณพ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา รุ่นแรก พิมพ์นิยม

1430. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก รุ่นแรก

1431. พระหล่อโบราณพระครูธำารงวุฒิชัย (หลวงพ่อยุ้ง) วัดกะเปียด รุ่นแรก ปี 2509

1432. เหรียญหล่อพิมพ์พระลีลา พระครูกาแก้ว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปี 2485

1433. เหรียญหล่อพิมพ์พระพุทธชินราช รุ่นฉลองโพธิ์ลังกา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปี 2496 

1434. เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นแรก ปี 2513

1435. เหรียญอาจารย์หนูจันทร์ วัดพัทธสีมา รุ่นแรก ปี 2516 พิมพ์นิยม

1436. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดโท รุ่นแรก ปี 2507 พิมพ์นิยม (ฟันเลื่อย)

1437. เหรียญหลวงพ่อคง วัดคลองน้อย รุ่นแรก ปี 2506 พิมพ์นิยม (โอตลอด)

1438. เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดนาควารี(หูล่อง) รุ่นแรก ปี 2504 (ชุบนิเกิ้ล)

1439. เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดนาควารี(หูล่อง) รุ่นแรก ปี 2504 (ผิวไฟ)

1440. เหรียญหลวงพ่อเสน วัดนาควารี(หูล่อง) รุ่นแรก ปี 2504 (ชุบนิเกิ้ล)

1441. เหรียญหลวงพ่อเสน วัดนาควารี(หูล่อง) รุ่นแรก ปี 2504 (ผิวไฟ)
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พระจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป ชุดที่ 1

âµ�Ð·Õè 40 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (41 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

1442. เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2497 (เนื้อเงิน)

1443. เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2497 (ผิวไฟ)

1444. เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2497 (ไม่จำากัดเนื้อ)

1445. เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2507 (กะไหล่ทอง)

1446. เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2507 (ลงยา)

1447. เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2507 (ผิวไฟ)

1448. เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2507 (ไม่จำากัดเนื้อ)

1449. เหรียญพระบรมธาตุฯ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2508 (เหรียญนางจือ)

1450. เหรียญพระประจำาวัน หลังพระบรมธาตุฯ (ไม่จำากัดวัน)

1451. เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2517 พิมพ์ใหญ่ (เนื้ออัลปาก้า)

1452. เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2517 พิมพ์ใหญ่ (เนื้อทองแดงผิวไฟ)

1453. เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2517 พิมพ์ใหญ่ (เนื้อทองแดงรมดำา)

1454. เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2517 พิมพ์เล็ก (เนื้อทองแดงผิวไฟ) 

1455. รูปหล่ออุดกริ่งพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2517 

1456. รูปหล่ออุดกริ่งพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2522

1457. เหรียญพระบรมธาตุฯ - หลังพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2522 

1458. เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ  (พิมพ์ไม่มีหูเหรียญ)

1459. รูปหล่อพระพุทธสิหิงค์ วัดบ้านนา รุ่นแรก ปี 2539

1460. เหรียญพระเจ้าศรีธรรมโศกราช วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นแรก ปี 2506

1461. เหรียญรูปไข่หลวงพ่อผุด วัดหน้าพระมหาธาตุ รุ่นแรก ปี 2519 

1462. เหรียญสมเด็จเจ้าพะโค๊ะ หลังพระศรีธรรมราชมุนี (หมุ่น อิสฺสโร) วัดหน้าพระบรมธาตุ ปี 2506

1463. เหรียญพระศรีธรรมราชมุนี (หมุ่น อิสฺสโร) วัดหน้าพระบรมธาตุ ปี 2499

1464. พระพวยหลวงพ่อผุด วัดพระมหาธาตุฯ ปี 2497 ไม่จำากัดพิมพ์ 

1465. เหรียญพระสิวลี วัดหน้าพระบรมธาตุ พ่อท่านคล้ายปลุกเสก ปี 2508 (กะไหล่ทอง - ผิวไฟ - รมดำา)

1466. เหรียญพระสิวลี วัดหน้าพระบรมธาตุ พ่อท่านคล้ายปลุกเสก ปี 2508 (ชุบนิเกิ้ล)

1467. พระเนื้อดินเจ้าคุณไพศาล วัดท่าโพธิ์  ปี 2485 ไม่จำากัดพิมพ์

1468. เหรียญพระราชไพศาลมุนี วัดท่าโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2514 ไม่จำากัดเนื้อ

1469. พระหลวงพ่อทวด เนื้อตะปูสังฆวานร วัดพระบรมธาตุฯ ปี 2538 (พิมพ์หลัง 80 ปี)

1470. พระหลวงพ่อทวด เนื้อตะปูสังฆวานร วัดพระบรมธาตุฯ ปี 2538 (พิมพ์หลังเรียบ)

1471. พระพุทธชินราชปรกโพธิ์ เนื้อตะปูสังฆวานร วัดพระบรมธาตุฯ ปี 2538

1472. เหรียญหลวงพ่อบุญรอด วัดประดู่พัฒนาราม รุ่นแรก ปี 2500

1473. เหรียญพระครูประดิษฐ์สุวรรณวัตร (เบี้ยว) วัดนารีประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2514 (รูปไข่)

1474. เหรียญพระครูประดิษฐ์สุวรรณวัตร (เบี้ยว) วัดนารีประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2514 (เหรียญกลม)

1475. เหรียญพระครูกาชาด (ย่อง) วัดวังตะวันตก รุ่นแรก ปี 2512 (เนื้ออัลปาก้า)

1476. เหรียญพระครูกาชาด (ย่อง) วัดวังตะวันตก รุ่นแรก ปี 2512 (เนื้อทองแดง)

1477. เหรียญโสภิโต (ฮั้ว) วัดศรีทวี รุ่นแรก ปี 2518 (เนื้อทองแดงรมดำา)

1478. เหรียญโสภิโต (ฮั้ว) วัดศรีทวี รุ่นสอง ปี 2520

1479. เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดท้าวราษฎร์ รุ่นแรก ปี 2518

1480. เหรียญพระครูกาชาด วัดใหญ่ชัยมงคล รุ่นสอง ปี 2503

1481. เหรียญพระครูวัตตปาโมชช์ วัดเสมาเมือง รุ่นแรก ปี 2516

1482. เหรียญอาจารย์ผุด หลังพระปิดตา วัดหน้าพระธาตุ
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1483. เหรียญพ่อท่านเอียดดำา วัดศาลาไพ (ในเขียว) รุ่นสอง

1484. เหรียญพ่อท่านเอียดดำา วัดศาลาไพ (ในเขียว) รุ่นสาม

1485. เหรียญหลวงพ่อเอียดดำา วัดในเขียว ปี 2513

1486. เหรียญพระครูวิสุทธิจารีย์ (พุ่ม) วัดจันพอ รุ่นสอง ปี2513

1487. เหรียญพ่อท่านเอียดดำา หลังพระครูวิสุทธิจารีย์ (พุ่ม) วัดจันพอ

1488. เหรียญหลวงพ่อปลัดเถื่อน วัดคีรีวง รุ่นแรก ปี 2517 (กะไหล่เงิน)

1489. เหรียญหลวงพ่อปลัดเถื่อน วัดคีรีวง รุ่นแรก ปี 2517 (ผิวไฟ - รมดำา)

1490. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อปลัดเถื่อน วัดคีรีวง รุ่นแรก ปี 2517

1491. รูปเหมือนปั๊มพระครูสุนทร วัดดินดอน รุ่นแรก

1492. เหรียญพระครูสุนทร วัดดินดอน รุ่นแรก 

1493. เหรียญพระลาก วัดพัทธสีมา รุ่นแรก พิมพ์นิยม 

1494. เหรียญหลวงพ่อกลาย วัดเขาขุนพนม รุ่นแรก พิมพ์นิยม 

1495. เหรียญพระสมุห์เกลื่อน วัดพรหมโลก รุ่นแรก ปี 2529

1496. เหรียญพระครูบรรหารวุฒิชัย วัดพรหมโลก รุ่นแรก หลังจาร

1497. เหรียญพ่อท่านเอียด วัดคงคาวง รุ่นแรก ปี 2526

1498. รูปเหมือนปั๊มพ่อท่านเอียด วัดคงคาวง รุ่นแรก ปี 2526

1499. เหรียญหลวงพ่อเกลือน วัดสรรเสริญ(สอ) รุ่นแรก ปี 2504

1500. เหรียญตาหมอ วัดตาหมอ รุ่นแรก ปี 2538 

1501. เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดวังไทร รุ่นแรก

1502. เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดสมอ รุ่นแรก ปี 2543

1503. เหรียญพระครูขาบ วัดน้ำารอบ รุ่นแรก  ปี 2537

1504. เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดใหม่ทอน รุ่นแรก ปี 2537

1505. เหรียญพ่อท่านท้วง สำานักสงฆ์คลองแคว รุ่นแรก พิมพ์นิยม

1506. เหรียญพ่อท่านท้วง สำานักสงฆ์คลองแคว รุ่นแรก บล็อกเสริม (ชุบนิเกิ้ล)

1507. เหรียญกลมพ่อท่านพ่วง วัดพระพรหม รุ่นแรก บล็อกนิยม (เบ้าแตก)

1508. เหรียญหล่อพระครูพรหมญาณวิมุติ (ขำา) วัดพระพรหม รุ่นแรก ปี 2513

1509. เหรียญหลวงพ่อหวาน วัดโดนธาราม รุ่นแรก ปี 2511 (พิมพ์ น.ขาด)

1510. เหรียญหลวงพ่อหวาน วัดโดนธาราม รุ่นแรก ปี 2511 (พิมพ์ น.เต็ม)

1511. เหรียญหลวงพ่อขี้หนู รุ่นแรก วัดวนาราม (ยวนแหล) ปี 2515

1512. เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดกัตสัทธาราม รุ่นแรก 

1513. เหรียญพระแก้วมรกต วัดท่าแพ รุ่นแรก ปี 2505 (เนื้อเงินลงยา)

1514. เหรียญพระแก้วมรกต วัดท่าแพ รุ่นแรก ปี 2505 (เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง)

1515. เหรียญสมภารพรหมณ์ วัดกำาแพงโคก รุ่นแรก ปี 2519 เนื้อทองแดง 

1516. เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดน้ำารอบ รุ่นแรก ปี 2519

1517. เหรียญพระครูถาวรศีลวัตร (ถาวร) วัดมุจลินทราวาส รุ่นแรก ปี 2547

1518. เหรียญพระครูถาวรศีลวัตร (ถาวร) วัดมุจลินทราวาส รุ่นสอง ปี 2555

1519. รูปหล่อพระครูถาวรศีลวัตร (ถาวร) วัดมุจลินทราวาส รุ่นแรก ปี 2547

1520. ปรกใบมะขามพระครูถาวรศีลวัตร (ถาวร) วัดมุจลินทราวาส รุ่นแรก

1521. เหรียญกลม (จิ๊กโก๋ใหญ่) หลวงพ่อรุ่น วัดปากนคร (อายุ 80 ปี) 

1522. เหรียญกลม (เหรียญกลมเล็ก) หลวงพ่อรุ่น วัดปากนคร (อายุครบ 6 รอบ) รุ่นแรก ปี 2541

1523. เหรียญท่านเจ้าคุณธรรม (ชู) วัดพระนคร รุ่นแรก
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1524. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อขลุก วัดเทวดาราม รุ่นแรก ปี 2507

1525. เหรียญหลวงพ่อผอม วัดดอนใคร รุ่นสอง

1526. รูปหล่อหลวงพ่อผอม วัดดอนใคร รุ่นแรก

1527. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระอาสน์ รุ่นแรก ปี 2499

1528. เหรียญหลวงพ่อยอด วัดสระประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2517 พิมพ์นิยม (ว.ขีด)

1529. เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดสวนจันทร์ รุ่นแรก ปี 2522

1530. เหรียญหลวงพ่อจ้วน วัดนากุน รุ่นแรก

1531. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อจ้วน วัดนากุน รุ่นแรก

1532. เหรียญหลวงพ่อจวง วัดเปียน รุ่นแรก 2524

1533. รูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อจวง วัดเปียน 2534

1534. เหรียญหล่อพระคอหัก รุ่นแรก

1535. เหรียญพระบัว วัดหมาย ปี 2515

1536. เหรียญหลวงพ่อเริ่ม วัดปลักปลา รุ่นแรก 2512

1537. เหรียญพ่อท่านกลาย วัดสระแก้ว รุ่นแรก ปี 2535

1538. เหรียญหลวงพ่อเนื่อง หลังหลวงพ่อคง วัดนาเหรง

1539. รูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อทอง วัดพระอาสน์

1540. เหรียญหลวงพ่อท่าลาด อ.ท่าศาลา พิมพ์พระพุทธสดุ้งกลับ ปี 2519

1541. เหรียญทวดกลาย อ.ท่าศาลา รุ่นแรก ปี 2535

1542. เหรียญพระเทพรัตนาจุฬารัศมี หลังพ่อท่านชู วัดมุมป้อม รุ่นแรก ปี 2529 

1543. เหรียญพ่อท่านชู วัดมุมป้อม รุ่นแรก ปี 2534

1544. พระพิมพ์ท่าเรือ พ่อท่านชู วัดมุมป้อม รุ่นแรก ปี 2500

1545. พระพิมพ์นางตรา พ่อท่านชู วัดมุมป้อม รุ่นแรก ปี 2500 

1546. เหรียญพระครูสุรัตวิหารการ(พ่อท่านเผียน) วัดท่าแพ รุ่นแรก พิมพ์นิยม

1547. เหรียญอนุสาวรีย์วีรไทย (พ่อจ่าดำา) รุ่นแรก ปี 2525 พิมพ์นิยม “วงเดือน”

1548. เหรียญหลวงพ่อแป้น วัดบุญนารอบ รุ่นแรก

1549. เหรียญแม่นางพระยา วัดนางพระยา รุ่นแรก พิมพ์นิยม

1550. เหรียญพระครูญาณวโรภาส วัดท่านคร รุ่นแรก

1551. เหรียญขุนพันธรักษ์ราชเดช รุ่น มือปราบสิบทิศ (เนื้อพิเศษ)

1552. เหรียญขุนพันธรักษ์ราชเดช รุ่น มือปราบสิบทิศ (เนื้อทองแดงผิวไฟ)

1553. เหรียญหลวงพ่อสมภาร วัดโพธิ์เสด็จ รุ่นแรก (ชุบนิเกิ้ล)

1554. เหรียญพระครูการาม (หลวงพ่อดี) วัดหน้าพระลาน รุ่นแรก 

1555. เหรียญพ่อท่านหัช วัดจันทน์ธาตุทาราม อ.ขนอม รุ่นแรก 

1556. รูปหล่อพ่อท่านหัช วัดจันทน์ธาตุทาราม อ.ขนอม รุ่นแรก 

1557. เหรียญหลวงพ่อพ่วง วัดบางคู รุ่นแรก ปี 2521 พิมพ์นิยม

1558. เหรียญกลมหลวงพ่อกลิ่น วัดปากโหม๊ะ รุ่นแรก 

1559. เหรียญพระครูอาทรสังฆกิจ วัดท่าสูง รุ่นแรก ปี 2510

1560. เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดเขาปูน รุ่นแรก ปี 2529

1561. พระนางตรา 100 ปี ท่าศาลา ท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชปลุกเสก (ไม่จำากัดพิมพ์)

1562. พระผงเนื้อดินผสมว่านหลวงพ่อทอง วัดชัยสุวรรณ(เก้าตำาลึง) รุ่นแรก (พิมพ์รูปเหมือน)

1563. พระผงเนื้อดินผสมว่านหลวงพ่อทอง วัดชัยสุวรรณ(เก้าตำาลึง) รุ่นแรก (พิมพ์ชินราช)

1564. เหรียญเจ้าแม่ลาวทอง วัดสวนหลวง รุ่นแรก ปี 2518
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1565. เหรียญหลวงพ่อกลาย วัดหาดสูง ปี 2519 (เนื้อพิเศษ)

1566. เหรียญหลวงพ่อกลาย วัดหาดสูง ปี 2519 (เนื้อนวโลหะ)

1567. เหรียญหลวงพ่อกลาย วัดหาดสูง ปี 2519 (เนื้อทองแดง)

1568. รูปหล่อหลวงพ่อกลาย วัดหาดสูง รุ่นแรก ปี 2520 ไม่จำากัดเนื้อ

1569. เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดนาเขลียง รุ่น 4 ปี 2506

1570. เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดนาเขลียง รุ่นพิเศษ ปี 2521 (เนื้อพิเศษ)

1571. เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดนาเขลียง รุ่นพิเศษ ปี 2522 (เนื้อทองแดง)

1572. เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดนาเขลียง รุ่น 5 (ฟ้าผ่า) ปี 2535  (เนื้อพิเศษ)

1573. เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดนาเขลียง รุ่น 5 (ฟ้าผ่า) ปี 2535  (เนื้อทองแดง)

1574. เหรียญเสมาพระครูธำารงวุฒิชัย (หลวงพ่อยุ้ง) วัดกะเปียด รุ่นแรก 

1575. เหรียญพระอุปัฌาย์ทอง วัดทองทำานุ (หน้าเขา) รุ่นแรก ปี 2507

1576. เหรียญพระครูสังฆรักษ์ (อุปัฌาย์ทอง) วัดทองทำานุ (หน้าเขา) รุ่นสอง 

1577. เหรียญหลวงพ่อพลอย วัดห้วยโก รุ่นแรก ปี 2512 พิมพ์นิยม

1578. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพลอย วัดห้วยโก รุ่นแรก ปี 2512

1579. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อพลอย วัดห้วยโก รุ่นแรก ปี 2512

1580. เหรียญพ่อท่านเจ้าฟ้าเพชร หลังพ่อท่านคล้าย วัดโบราณาราม ปี 2521 (พิมพ์นิยม)

1581. เหรียญหลวงพ่อปัญญา หลังหลวงพ่อจอน วัดยางค้อม

1582. เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดเกาะเทวดา  รุ่นแรก ปี 2521

1583. เหรียญหลวงพ่อสอน วัดมะนาวหวาน รุ่นแรก ปี 2537

1584. เหรียญพระพุทธวิชิตมาร วัดมะนาวหวาน รุ่นแรก ปี 2514

1585. เหรียญหลวงพ่อหวาน วัดนางเอื้อย รุ่นแรก  ปี 2517

1586. เหรียญหลวงพ่อเด้ง (โอภาโส) วัดมะเฟือง รุ่นแรก ปี 2501

1587. เหรียญพ่อเฒ่าในบัว วัดวังม่วง รุ่นแรก ปี 2504

1588. เหรียญพ่อเฒ่าในบัว วัดวังม่วง รุ่นสอง ปี 2508

1589. เหรียญหลวงพ่อขำา วัดปากน้ำาฉวาง รุ่นแรก ปี 2505

1590. เหรียญพ่อท่านคล้าย - หลวงพ่อแดง วัดสามัคคีนุกุล ปี 2512 (ผิวไฟ)

1591. เหรียญพ่อท่านคล้าย - หลวงพ่อแดง วัดสามัคคีนุกุล ปี 2512 (รมดำา)

1592. เหรียญพระประธาน วัดโคกเมรุ รุ่นแรก ปี 2517 พิมพ์ใหญ่

1593. เหรียญพระประธาน วัดโคกเมรุ รุ่นแรก ปี 2517 พิมพ์เล็ก

1594. เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นฟ้าผ่า ปี 2539

1595. เหรียญพระอาจารย์หม่ำา วัดนพรัตนาราม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1596. เหรียญพระพุทธ วัดป่ากิ่ว รุ่นแรก ปี 2498

1597. เหรียญพระครูอินทคีรีสมานคุณ (เรือง) วัดบ้านนา รุ่นแรก ปี 2499 

1598. เหรียญพระครูคีรีกัณฑ์ (หมึก) วัดคีรีกัณฑ์ รุ่นสอง

1599. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดบ้านนา รุ่นแรก 

1600. เหรียญหลวงพ่อสอน วัดมะม่วงปลายแขน รุ่นแรก ปี 2520

1601. เหรียญอาจารย์นำา วัดท่ายายหนี รุ่นแรก 

1602. เหรียญหลวงพ่ออ่ำา วัดกำาแพงถม รุ่นแรก ปี 2526

1603. เหรียญอาจารย์หรั่ง สำานักสงฆ์ห้วยเตง รุ่นแรก ปี 2547 (พิมพ์ไม่มี พ.ศ.) 

1604. เหรียญอาจารย์หรั่ง สำานักสงฆ์ห้วยเตง รุ่นแรก ปี 2547 (พิมพ์มี พ.ศ.)
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1605. เหรียญพระครูอุดมศิลราจารย์ (เย็น) วัดโคกสะท้อน รุ่นแรก  ปี 2498 (ห่มคลุม)

1606. เหรียญหลวงพ่อโตศาลเจ้าซำาปอกงทุ่งสง พิมพ์กรรมการ ปี 2508 (เนื้ออัลปาก้า) 

1607. เหรียญหลวงพ่อโตศาลเจ้าซำาปอกงทุ่งสง พิมพ์หยดน้ำา ปี 2508 (ทองแดงรมดำา)

1608. เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดธรรมเผด็จ รุ่นแรก ปี 2520 (กะไหล่ทอง)

1609. เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดธรรมเผด็จ รุ่นแรก ปี 2520 (รมดำา)

1610. เหรียญหลวงพ่อลอย วัดชายคลอง รุ่นแรก ปี 2537

1611. เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดสำาโรง รุ่นแรก พิมพ์ห่มคลุม

1612. เหรียญหลวงพ่อเดช วัดวังขรี รุ่นแรก ปี 2515

1613. เหรียญหลวงพ่อมด วัดคงคาเจริญ (จอด) รุ่นแรก ปี 2521

1614. เหรียญกลมหลวงพ่อช่วง วัดลุมพินี รุ่นแรก ปี 2531

1615. เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดกะโสมเหนือ รุ่นแรก 

1616. พระสมเด็จ วัดท่าแพ รุ่นแรก อ.ทุ่งสง ปี 2509

1617. พระสมเด็จหลวงพ่อปี้ วัดทุ่งส้าน รุ่นแรก ปี 2518 (ไม่จำากัดเนื้อ)

1618. พระเนื้อผงว่านพระแก่ วัดก้างปลา รุ่นแรก ปี 2525

1619. เหรียญพระแก่ วัดก้างปลา รุ่นแรก ปี 2536 

1620. รูปหล่อพระแก่ วัดก้างปลา รุ่นแรก ปี 2551 

1621. เหรียญพ่อท่านจวน วัดชายคลอง รุ่นแรก 

1622. เหรียญพระครูสุวรรณรังษี (ปลอด) วัดสุวรรณรังษี รุ่นแรก (ผิวไฟ)

1623. เหรียญพระครูสุวรรณรังษี (ปลอด) วัดสุวรรณรังษี รุ่นแรก (รมดำา)

1624. เหรียญพระครูสุวรรณธรรมรัตน์ วัดสุวรรณรังษี รุ่นแรก

1625. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดเทพมงคล รุ่นแรก ปี 2538 (พิมพ์หันข้าง)

1626. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดเทพมงคล รุ่นแรก ปี 2538 (พิมพ์หน้าตรง)

1627. เหรียญพระครูชลาการสุมน (เดช) วัดควนเกย รุ่นแรก ปี 2504

1628. เหรียญพระครูชลาการสุมน (เดช) วัดควนเกย รุ่นสอง ปี 2508

1629. เหรียญหลวงพ่อภู่ วัดเทพนมเชือด รุ่นแรก ปี 2540 (เนื้อเงิน)

1630. เหรียญหลวงพ่อภู่ วัดเทพนมเชือด รุ่นแรก ปี 2540 (เนื้อทองแดง)

1631. เหรียญหลวงพ่อประทานพร หลังพระอุปัชาฌาย์แพ วัดจีบประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2516

1632. เหรียญหลวงพ่อทัศน์ - หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเทพมงคล รุ่นแรก

1633. เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดถ้ำาเขาแดง รุ่นแรก 

1634. เหรียญอาจารย์นำา วัดถ้ำาเขาแดง รุ่นแรก 

1635. เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดสมควร รุ่นแรก ปี 2520

1636. เหรียญหลวงพ่อหีต วัดเผียน รุ่นแรก ปี 2522 (เนื้อพิเศษ)

1637. เหรียญหลวงพ่อหีต วัดเผียน รุ่นแรก ปี 2522 (เนื้อทองแดงรมมันปู)

1638. รูปหล่อหลวงพ่อหีต วัดเผียน รุ่นแรก ปี 2531 ไม่จำากัดเนื้อ

1639. เหรียญเสมานั่งเต็มองค์ หลวงพ่อหีต วัดเผียน ปี 2531 ไม่จำากัดเนื้อ

1640. พระปิดตานอโม หลวงพ่อหีต วัดเผียน ปี 2524 

1641. พระปิดตาเนื้อว่าน หลวงพ่อหีต วัดเผียน ปี 2527

1642. เหรียญหลวงพ่อด้วง วัดธงทอง รุ่นแรก

1643. เหรียญสมภาร วัดทุ่งไหม้ รุ่นแรก พิมพ์นิยม "อำาตัน"

1644. เหรียญหลวงพ่อผึ้ง วัดวังหิน(ไสกล้วย) รุ่นแรก
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1645. เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นสอง ปี 2519 (พิมพ์เอวใหญ่) 

1646. เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นสอง ปี 2519 (พิมพ์เอวเล็ก)

1647. เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน หลังพระปิดตา พิมพ์นิยม (หลังมีขีด)

1648. เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน ปี 2533

1649. เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน ปี 2537

1650. เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน ปี 2513 (บล็อกพ่อท่านเกลื้อม )

1651. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน พิมพ์ห่มคลุม ปี 2510

1652. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน พิมพ์ห่มเฉียง ปี 2510

1653. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นสอง ไม่จำากัดเนื้อ

1654. พระเนื้อว่านหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน พิมพ์หยดน้ำา

1655. พระเนื้อว่านหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน พิมพ์นางกวัก

1656. เหรียญหลวงพ่อเนียม วัดบางไทร รุ่นแรก ปี 2522 (พิมพ์นิยม มีเส้นคอ)

1657. เหรียญหลวงพ่อเนียม วัดบางไทร รุ่นแรก ปี 2522 (พิมพ์ธรรมดา ไม่มีเส้นคอ)

1658. รูปหล่อหลวงพ่อเนียม วัดบางไทร รุ่นแรก ปี 2535

1659. พระปิดตาหลวงพ่อเนียม วัดบางไทร เนื้อผง รุ่นแรก แกะมือ ปี 2541

1660. พระปิดตาหลวงพ่อเนียม วัดบางไทร เนื้อผง รุ่นแรก ปั๊มเครื่อง  ปี 2541

1661. พระสังกัจจายน์มหามงคลทัพย์ไพศาล หลวงพ่อเนียม วัดบางไทร รุ่นแรก ปี 2543 

1662. เหรียญปรกใบมะขาม หลวงพ่อเนียม วัดบางไทร รุ่นแรก 

1663. พระผงรูปเหมือนเจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อเนียม วัดบางไทร รุ่นแรก 

1664. เหรียญหลวงพ่อเนียม วัดบางไทร รุ่น อพปร. ปี 2543

1665. พระผงรูปเหมือนพิมพ์สี่เหลี่ยม พระครูนนท์ วัดนันทาราม รุ่นแรก ปี 2514

1666. เหรียญหลวงพ่อเชื่อง วัดบางบ่อ ปากพนัง รุ่นแรก พิมพ์นิยม

1667. เหรียญจิ๊กโก๋พ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา ปี 2513

1668. เหรียญพ่อท่านเมือง หลังพระพุทธ วัดปากบางท่าพญา พิมพ์นิยม 

1669. เหรียญพระครูอนันต์คุณาธร วัดอัฒฑศาสนาราม (หัวป่าขลู่) รุ่นแรก ปี 2524

1670. เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดนาควารี (หูล่อง) ปี 2513

1671. เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดนาควารี (หูล่อง) ปี 2519

1672. เหรียญหลวงพ่อคง วัดคลองน้อย รุ่นแรก ปี 2506 พิมพ์สระโอแตก 

1673. เหรียญหลวงพ่อคง วัดคลองน้อย รุ่นสอง ปี 2510 (ผิวไฟ)

1674. เหรียญหลวงพ่อคง วัดคลองน้อย รุ่นสอง ปี 2510 (รมดำา)

1675. เหรียญอาจารย์เจิม วัดคลองน้อย รุ่นแรก ปี 2528 

1676. พระสมเด็จ กรุวัดบางจาก พิมพ์ 3 ชั้น

1677. พระสมเด็จ กรุวัดบางจาก พิมพ์ 5 ชั้น

1678. พระสมเด็จ กรุวัดบางจาก พิมพ์ 7 ชั้น

1679. เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่น สร้างพระตำาหนักปากพนัง พ.ศ.2541 พิมพ์ใหญ่

1680. เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่น สร้างพระตำาหนักปากพนัง พ.ศ.2541 พิมพ์เล็ก

1681. เหรียญหลวงปู่เมือง วัดศรีสุวรรณาราม รุ่นแรก

1682. เหรียญหลวงพ่อขาว วัดบางใหญ่ รุ่นแรก ปี 2513

1683. เหรียญหลวงพ่อเต้ง วัดรามประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2513

1684. เหรียญหลวงพ่อขำา วัดหงแก้ว รุ่นแรก ปี 2531
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1685. เหรียญหลวงพ่อเพิ่ม วัดพังยอม รุ่นแรก ปี 2505 (เนื้ออัลปาก้า)

1686. เหรียญหลวงพ่อเพิ่ม วัดพังยอม รุ่นแรก ปี 2505 (เนื้อทองแดง)

1687. เหรียญหลวงพ่อโขน วัดป่าหวาย รุ่นแรก ปี 2521 (เนื้อทองแดงรมมันปู)

1688. เหรียญหลวงพ่อโขน วัดป่าหวาย รุ่นแรก ปี 2521 (เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง)

1689. เหรียญหลวงพ่อสุข วัดบางทองคำา รุ่นแรก (เนื้ออัลปาก้า)

1690. เหรียญหลวงพ่อสุข วัดบางทองคำา รุ่นแรก (เนื้อทองแดง)

1691. เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นไตรมาส ปี 2521 (เนื้อพิเศษ)

1692. เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นไตรมาส ปี 2521 (เนื้อทองแดง)

1693. รูปหล่อหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นแรก ปี 2528 (เนื้อพิเศษ)

1694. รูปหล่อหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นแรก ปี 2528 (เนื้อทองเหลือง)

1695. พระปิดตาหมวดมวยหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ ปี 2527 (เนื้อพิเศษ)

1696. พระปิดตาหมวดมวยหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ ปี 2527 (เนื้อนวโลหะ)

1697. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นสร้างกุฏิ ปี 2527 (เนื้อพิเศษ)

1698. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นสร้างกุฏิ ปี 2527 (เนื้อทองฝาบาตร)

1699. เหรียญหล่อหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ ปี 2528 (ไม่จำากัดเนื้อ)

1700. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นจัดตั้งมูลนิธิการศึกษา ปี 2528 

1701. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ หลังพญานาค ปี 2529 (ศิษย์กรมชลประทานสร้างถวาย) 

1702. รูปหล่อหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ ปี 2528 (รุ่นเหล็กหลบ)

1703. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ ปี 2525  (รุ่นสมโภชกรุงรัตนโกสิน 200 ปี )  

1704. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นอายุ 90 ปี ออกปี 2533 (พิมพ์ย้อนยุค 2513 หนังสือตรง) 

1705. พระพิมพ์รูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ เนื้อดินผสมว่าน (ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดแบบ)

1706. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเพิ่ม วัดพังยอม รุ่นแรก ปี 2505

1707. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเพิ่ม  วัดสว่างอารมณ์ รุ่นแรก ปี 2509

1708. รูปหล่อพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่นแรก ปี 2548

1709. เหรียญพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่นสาม ปี 2545 

1710. เหรียญพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่นสี่ ปี 2547 

1711. เหรียญพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่น100 ปี 2549

1712. เหรียญกลม (ไก่ชน) พ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่น99 ปี 

1713. เหรียญกลม (นางกวัก) พ่อท่านเอื้อม ออกสำานักสงฆ์คลองสะเดา จ.ชุมพร

1714. เหรียญพ่อท่านสีสุก วัดจังหูน รุ่นแรก ปี 2519

1715. เหรียญหลวงพ่อใส วัดสระใคร รุ่นแรก นิยม

1716. เหรียญ 3 ส. วัดสระใคร รุ่นแรก นิยม

1717. เหรียญหลวงพ่อช่วย วัดโคกกฐิน รุ่นแรก

1718. เหรียญหลวงพ่อสุข วัดดอนตรอ ปี 2515

1719. เหรียญหลวงพ่อเพิ่ม รุ่นแรก วัดสว่างอารมณ์ ปี 2509

1720. เหรียญหลวงพ่อจับ วัดท่าลิพง รุ่นแรก ปี 2520 

1721. เหรียญหลวงพ่อจับ วัดท่าลิพง รุ่นสอง ปี 2524

1722. พระผงผักกาดหลวงพ่อจับ วัดท่าลิพง  รุ่นแรก (พิมพ์สิวลี)

1723. พระผงผักกาดหลวงพ่อจับ วัดท่าลิพง  รุ่นแรก (ไม่จำากัดพิมพ์)

1724. เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดสำาเภาเคือง รุ่นแรก ปี 2541
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1725. เหรียญพ่อท่านเลื่อน วัดดอนผาสุก รุ่นแรก (รูปไข่หลังยันต์) 

1726. เหรียญพ่อท่านชูเฒ่า วัดพัทธสีมา รุ่นแรก ปี 2519

1727. เหรียญพ่อท่านหนูจันทร์ วัดพัทธสีมา รุ่นสอง ปี 2519

1728. เหรียญพ่อท่านหนูจันทร์ วัดพัทธสีมา รุ่นสาม ปี 2523

1729. เหรียญพ่อท่านกล่ำา วัดหัวค่าย รุ่นแรก ปี 2531 พิมพ์หยดน้ำา

1730. เหรียญพ่อท่านกล่ำา วัดหัวค่าย รุ่นแรก ปี 2531 พิมพ์เม็ดแตง

1731. เหรียญพ่อท่านสุรินทร์ วัดรามแก้ว รุ่นแรก

1732. เหรียญพ่อท่านแก่น วัดโคกยาง รุ่นแรก ปี 2522

1733. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดรามแก้ว รุ่นแรก ปี 2512 พิมพ์นิยม 

1734. เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดโคกสูง รุ่นแรก

1735. เหรียญพระครูพนังฯ วัดศาลาแก้ว รุ่นแรก ปี 2515 (พิมพ์นิยม)

1736. เหรียญหลวงพ่อพรหมแก้ว วัดโคกพิกุล รุ่นแรก ปี 2509 ไม่จำากัดพิมพ์

1737. เหรียญพ่อทานซ้วน วัดบ้านด่าน รุ่นแรก ปี 2523

1738. เหรียญหลวงพ่อบัวทอง วัดนพคุณ รุ่นแรก

1739. เหรียญพระพุทธ วัดนพคุณ รุ่นแรก 

1740. เหรียญพ่อท่านดำา วัดควนชะลิก รุ่นแรก หลังเจดีย์

1741. เหรียญหลวงพ่อเลื่อน วัดดอนผาสุก ปี 2520 (ไม่จำากัดบล็อก)

1742. เหรียญพ่อท่านแสง วัดหน้าสตน รุ่นแรก ปี 2543

1743. เหรียญพ่อท่านแสง วัดหน้าสตน รุ่นสอง ปี 2547

1744. เหรียญพระครูสิริธรรมาภิรักษ์ วัดพัทธสีมา รุ่นแรก ปี 2558 

1745. เหรียญเม็ดแตงพ่อท่านหนูจันทร์ วัดพัทธสีมา (เหรียญปั๊ม)

1746. เหรียญเม็ดแตงพ่อท่านหนูจันทร์ วัดพัทธสีมา (เหรียญหล่อ)

1747. เหรียญพ่อท่านชูน้อย วัดเสาธง รุ่นแรก

1748. เหรียญพ่อท่านชูน้อย วัดเสาธง รุ่นสอง (หลังอาจารย์หนูจันทร์)

1749. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดบ้านราม รุ่นแรก (เนื้อทองแดงรมมันปู)

1750. เหรียญพระครูวินิตธรรมสาร หลัง พระอุปัชฌาย์เผ้ง วัดบูรณาวาส

1751. เหรียญหลวงพ่อบุญคง วัดทะเลปัง รุ่นแรก ปี 2522

1752. เหรียญหลวงพ่อเมื่อย วัดสว่างอารมณ์ รุ่นแรก

1753. เหรียญพ่อท่านเคล้า วัดแดง รุ่นแรก (ผิวไฟ)

1754. เหรียญพ่อท่านเคล้า วัดแดง รุ่นแรก (รมดำา)

1755. เหรียญหลวงพ่อกลิ่น วัดเขาพระบาท รุ่นแรก ปี 2516

1756. เหรียญหลวงพ่อสุก วัดเขาพระบาท รุ่นแรก ปี 2516

1757. เหรียญพ่อท่านห้วง วัดสระโพธิ์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่

1758. เหรียญพ่อท่านห้วง วัดสระโพธิ์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก

1759. พระสมเด็จท่านห้วง วัดสระโพธิ์ รุ่นแรก เนื้อผงน้ำามัน (พิมพ์ขี่เสือ)

1760. พระสมเด็จท่านห้วง วัดสระโพธิ์ รุ่นแรก เนื้อผงน้ำามัน (ไม่จำากัดพิมพ์)

1761. พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพวย วัดหัวลำาภู รุ่นแรก 

1762. พระผงรูปเหมือนพ่อท่านชูเฒ่า วัดพัทธสีมา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ 

1763. พระผงรูปเหมือนพ่อท่านชูเฒ่า วัดพัทธสีมา รุ่นแรก พิมพ์เล็ก 

1764. พระเนื้อว่านสี่เหลี่ยม หลวงพ่อบุญมี วัดเภาเคือง ไม่จำากัดเนื้อ
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1765. เหรียญพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่นแรก ปี 2525 พิมพ์นิยม (ไม่มีผด)

1766. เหรียญพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่นแรก ปี 2525 (พิมพ์มีผด)

1767. รูปหล่อพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่น 6 รอบ ปี 2537 ไม่จำากัดเนื้อ

1768. เหรียญพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่น 72 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

1769. รูปเหมือนปั๊มพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่น 72 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

1770. เหรียญพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่นเจริญพร 88 ปี 2552 พิมพ์เสมา ไม่จำากัดเนื้อ

1771. เหรียญพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่นเจริญพร 88 ปี 2552 พิมพ์รูปไข่ ไม่จำากัดเนื้อ

1772. เหรียญเสมาฝังลูกนิมิตร พ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม ปี 2548 ไม่จำากัดเนื้อ

1773. พระผงรูปเหมือนซุ้มประตู พ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม ปี 2537

1774. เหรียญหยดน้ำาถุงเงินถุงทอง พ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม พ.ศ.2539

1775. เหรียญพ่อท่านนวล ใบโพธิ์ รุ่น 1 วัดไสหร้า พ.ศ.2543 เนื้อเงิน

1776. เหรียญพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่น รับเลื่อนสมณศักดิ์ พ.ศ.2554

1777. เหรียญพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่นมหาโภคทรัพย์ วัดท่ายาง พ.ศ.2549 ไม่จำากัดขนาด

1778. ล็อคเก็ตพ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่นเมตตา หลังลายเซ็นต์

1779. พระกริ่งชัยวัฒน์ พ่อท่านนวล วัดประดิษฐาราม รุ่น 1 พ.ศ. 2543

1780. เหรียญเสมาหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก รุ่น 2 ปี 2509  (กะไหล่ทอง)

1781. เหรียญเสมาหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก รุ่น 2 ปี 2509  (ผิวไฟ - รมดำา)

1782. เหรียญสองหน้าหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก 7 รอบ (แดง-นาค) ปี 2513 (ทองแดงกะไหล่ทอง)

1783. เหรียญสองหน้าหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก 7 รอบ (แดง-นาค) ปี 2513 (อัลปาก้าชุบนิเกิ้ล)

1784. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2515

1785. เหรียญตู้ไปรษณีย์ หลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก (วัดท่ายาง) ปี 2505

1786. แหวน หลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก รุ่นแรก ไม่จำากัดแบบ

1787. เหรียญพระครูอานนท์สิกขกิจ วัดภูเขาหลัก ปี 2513

1788. เหรียญพระครูสังฆรักษ์ (บุญเลื่อน) วัดวังรีบุญเลิศ รุ่นแรก

1789. เหรียญหลวงพ่อนารถ วัดควนสระบัว รุ่นแรก ปี 2540 ไม่จำากัดเนื้อ

1790. เหรียญหลวงพ่อนารถ - หลวงพ่อนวล วัดควนสระบัว รุ่นแรก ปี 2540 ไม่จำากัดเนื้อ

1791. เหรียญเสมาหลวงพ่อชื่น วัดใหม่ รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ 

1792. เหรียญหลวงพ่อชื่น วัดใหม่ รุ่นสอง ปี2505

1793. เหรียญหลวงพ่อหนู วัดควนกอ รุ่นแรก

1794. เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดท่ายาง รุ่นแรก ปี 2541

1795. เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดท่ายาง รุ่นแรก ปี 2548

1796. เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดทุ่งใหญ่ รุ่นแรก ปี 2523

1797. เหรียญหลวงพ่อไข่ วัดลำานาว รุ่นแรก ปี 2538 พิมพ์นิยม (มีสายฝน)

1798. เหรียญหลวงพ่อไข่ วัดลำานาว รุ่นแรก ปี 2538 พิมพ์ธรรมดา 

1799. เหรียญหลวงพ่อไข่ วัดลำานาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2546 

1800. เหรียญหลวงพ่อไข่ วัดลำานาว รุ่นส่งเสริมการศึกษา ปี 2538 

1801. พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงพ่อไข่ วัดลำานาว ปี 2547 

1802. เหรียญพ่อท่านผึ้ง รุ่นแรก วัดไสกล้วย ปี 2538

1803. เหรียญปู่เจ้าสมิงคา (ทวดเสือ) ตำาหนักทวดเสือกรุงหยัน  รุ่นแรก  ปี 2513 

1804. รูปหล่อปู่เจ้าสมิงคา (ทวดเสือ) ตำาหนักทวดเสือกรุงหยัน  รุ่นแรก  ปี 2513
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1805. เหรียญพระครูแก้ว วัดประทุมทายการาม รุ่น 2 ปี 2481

1806. เหรียญพระครูแก้ว วัดประทุมทายการาม รุ่น 3 ปี 2506 (ย้อน พ.ศ.) เนื้ออัลปาก้า 

1807. เหรียญพระครูแก้ว วัดประทุมทายการาม รุ่น 3 ปี 2506 (ย้อน พ.ศ.) เนื้อทองแดง  

1808. เหรียญพระครูแก้ว วัดประทุมทายการาม รุ่น 4 ปี 2516 (ยกช่อฟ้า) 

1809. เหรียญพระครูแก้ว วัดประทุมทายการาม รุ่น 5 ปี 2527 (ขุนพันธ์เจ้าพิธี) 

1810. เหรียญพระครูแก้ว วัดประทุมทายการาม รุ่น 6 ปี 2535 (ชมรมพระเครื่องอำาเภอสิชลสร้าง) 

1811. รูปหล่อพระครูแก้ว วัดประทุมทายการาม รุ่นแรก (ออกวัดประทุม) ปี 2527

1812. รูปหล่อพระครูแก้ว วัดประทุมทายการาม (ออกวัดท่าควาย) ปี 2516

1813. รูปหล่อพระครูแก้ว วัดประทุมทายการาม ปี 2535 (ชมรมพระเครื่องอำาเภอสิชลสร้าง)ไม่จำากัดเนื้อ 

1814. เหรียญพระครูชลคุณาธาร วัดประทุมทายการาม รุ่นแรก ปี 2527 ไม่จำากัดเนื้อ 

1815. เหรียญหลวงพ่อสุข วัดคงคาวดี (เสาเภา) รุ่นแรก ปี 2484  

1816. เหรียญหลวงพ่อสุข วัดคงคาวดี(เสาเภา) รุ่น 2 ปี 2517

1817. เหรียญพระครูบุญรักษ์ วัดคงคาวดี (เสาเภา) รุ่นแรก ปี 2505

1818. เหรียญพระครูบุญรักษ์ วัดคงคาวดี (เสาเภา) รุ่น 2 ปี 2517

1819. เหรียญพระครูบุญรักษ์ วัดคงคาวดี (เสาเภา) รุ่น 3 หลังเสือ ไม่จำากัดเนื้อ 

1820. พระกริ่งบุญรักษา พระครูบุญรักษ์ วัดคงคาวดี (เสาเภา) รุ่นแรก ปี 2517 

1821. เหรียญพ่อท่านช่วง วัดขรัวช่วย รุ่นแรก ปี 2506 (เนื้ออัลปาก้า) 

1822. เหรียญพ่อท่านช่วง วัดขรัวช่วย รุ่นแรก ปี 2506 (เนื้อทองแดง)

1823. รูปหล่อปั๊มพ่อท่านช่วง วัดขรัวช่วย รุ่นแรก ปี 2506 

1824. เหรียญพระพุทธมงคล วัดวิเวกรัตนธัชมุนี ปี 2519 

1825. เหรียญหลวงพ่อฉลอง วัดวิเวกรัตนธัชมุนี รุ่นแรก ปี 2535 

1826. พระกริ่งปภสโร หลวงพ่อฉลอง วัดวิเวกรัตนธัชมุนี ปี 2535 ไม่จำากัดเนื้อ 

1827. เหรียญพ่อท่านจีน วัดสโมสรสันนิบาต (นาแล) รุ่นแรก 

1828. เหรียญพ่อท่านร่าน วัดสโมสรสันนิบาต (นาแล) รุ่นแรก ปี 2543 ไม่จำากัดเนื้อ 

1829. เหรียญพ่อท่านมาศ ออกวัดเขาพนมไตย รุ่นแรก พิมพ์หน้าแก่ ปี 2504 

1830. เหรียญหลวงพ่อโบ วัดศิลาชลเขต (วัดหิน) รุ่นแรก ปี 2505 (บล็อกนิยม) 

1831. เหรียญหลวงพ่อโบ วัดศิลาชลเขต (วัดหิน) รุ่นแรก ปี 2505 (บล็อกเสริม)

1832. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโบ วัดศิลาชลเขต (วัดหิน) รุ่นแรก ปี 2511 

1833. พระผงว่านหลวงพ่อโบ วัดศิลาชลเขต (วัดหิน) รุ่นแรก ปี 2505

1834. พระเนื้อดินเผา หลังโลกวิทูอุกลับ หลวงพ่อโบ วัดศิลาชลเขต ปี 2509 (ไม่จำากัดพิมพ์)

1835. เหรียญพระอาจารย์เมฆ หลังหลวงพ่อเบี้ยว วัดเปลี่ยน รุ่นแรก 

1836. พระปิดตาเนื้อชินระเบิด พ่อท่านปลอดวัดจอมทอง ปี 2485

1837. รูปหล่อพ่อท่านปลอด วัดจอมทอง รุ่นแรก(อุดเทียนชัย) ปี2535

1838. เหรียญรุ่นแรกพ่อท่านล้อม วัดมณีประสิทธิ์ รุ่นแรก ปี 2557 

1839. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเมฆ วัดชลสังขรณพิจิตร (วัดเหลียน) รุ่นแรก 

1840. เหรียญพ่อท่านยัง วัดเขาน้อย รุ่นแรก ปี 2503

1841. เหรียญพ่อท่านยัง-พ่อท่านจีน ออกวัดเขาน้อย 

1842. ภาพถ่ายพ่อท่านพัฒน์ วัดกลาง ขนาดห้อยคอ (ขาวดำา)

1843. เหรียญพ่อท่านพัฒน์ วัดกลาง รุ่นแรก (รุ่นพิเศษ)

1844. พระเงินกรุวัดกลาง ต.ฉลอง อ.สิชล
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1845. เหรียญหลวงพ่อสุข วัดควนเถี๊ยะ รุ่นแรก ปี 2516 (พิมพ์ดาวกระจาย)

1846. เหรียญหลวงพ่อสุข วัดควนเถี๊ยะ รุ่นสอง ปี 2521 

1847. เหรียญกลมใหญ่หลวงพ่อสุข วัดควนเถี๊ยะ (บล็อกวัว)

1848. เหรียญหลวงพ่อดำา วัดเสมาประสิทธิ์ รุ่นแรก ปี 2547 พิมพ์นิยม

1849. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดเสมาประสิทธิ์ รุ่นแรก ปี 2509

1850. เหรียญหลวงพ่อเผือก วัดหมื่นระงับรังสรรค์ รุ่นแรก ปี 2538

1851. เหรียญพระครูสุวรรณรังษี วัดควนยาว รุ่นแรก ปี 2517

1852. เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดท่าเสม็ด รุ่นแรก ปี 2520

1853. เหรียญพ่อท่านหนูจันทร์ วัดหนองจิก รุ่นแรก (ขอบหยัก)

1854. เหรียญหลวงพ่อนุ่ม วัดดอนมะปรางค์ รุ่นแรก ปี 2524

1855. เหรียญหลวงพ่อบุญมาก วัดท่าเสม็ด รุ่นแรก พิมพ์นิยม (บล็อก โป)

1856. เหรียญหลวงพ่อบุญมาก วัดท่าเสม็ด รุ่นแรก พิมพ์ธรรมดา (บล็อก โช)

1857. เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดห้วงแขยง รุ่นแรก ปี 2516

1858. เหรียญหลวงพ่อล่อง วัดสุขุม รุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2511

1859. เหรียญหลวงพ่อล่อง วัดสุขุม รุ่นสอง เนื้อทองแดงรมดำา

1860. รูปหล่อหลวงพ่อล่อง วัดสุขุม รุ่นแรก 

1861. เหรียญเจ้าแม่นางโดย วัดเกาะนางโดย รุ่นแรก 

1862. เหรียญหลวงพ่อจำาเริญ วัดปากเนตร รุ่นแรก 

1863. เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดหอยกัน รุ่นแรก ปี 2511

1864. เหรียญพระอุปัชฌาย์รอด วัดสุขุม รุ่นแรก ปี 2512

1865. เหรียญหลวงพ่อเกลื่อม วัดคงคาวดี รุ่นแรก 

1866. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเสาธงทอง ปากพนัง ปี 2522

1867. เหรียญหลวงจันทร์ หลังพ่อทอง วัดเสาธงทอง ปากพนัง ปี 2516

1868. เหรียญหลวงพ่อนุ่ม วัดคงคาสวัสดิ์ รุ่นแรก ปี 2507

1869. เหรียญหลวงพ่อนุ่ม วัดคงคาสวัสดิ์ รุ่นสอง ปี 2513

1870. เหรียญหลวงพ่อลาภ วัดแหลมตะลุมพุก หลังเจดีย์ พิมพ์นิยม ภ.ขีด 

1871. เหรียญหลวงพ่อลาภ วัดแหลมตะลุมพุก พิมพ์หลังยันต์ ปี 2525

1872. เหรียญหลวงพ่อสาป วัดบางฉนาก รุ่นแรก ปี 2519

1873. เหรียญพระสามป้อย วัดบางพระ รุ่นแรก ปี 2513 (นิยม)

1874. เหรียญพ่อท่านรอด วัดฝ่าพระบาท รุ่นแรก ปี 2521 พิมพ์นิยมไม่มีผด

1875. เหรียญท่านอาจารย์หวาน วัดเกาะจาก รุ่นแรก ปี 2498

1876. เหรียญหลวงพ่อพระขาว วัดเกาะจาก ปี 2516

1877. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดชัยสุวรรณ(เก้าตำาลึง) รุ่นสอง (หลังพระพุทธ)

1878. เหรียญอาจารย์มหาพร้อม วัดตรีนิมิตร รุ่นแรก ปี 2511

1879. เหรียญพระครูอรรถธรรมรส (พ่อท่านเข็บ ธมฺปาโล) วัดรามประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2514

1880. เหรียญหลวงพ่อชอบ วัดจำาปาวนาราม รุ่นแรก บล็อกนิยม

1881. พระปิดตามหาเวทย์หลวงพ่อชอบ วัดจำาปาวนาราม เนื้อตะกั่วผสมเงินยวง ปี 2560 

1882. เหรียญพ่อท่านเลียบ วัดนาวง รุ่นแรก ปี 2561 ไม่จำากัดเนื้อ

1883. รูปหล่อพ่อท่านเลียบ วัดนาวง รุ่นแรก ปี 2561 ไม่จำากัดเนื้อ

1884. เหรียญพรหมหลักเมือง 65 พ่อท่านเลียบ วัดนางวง ไม่จำากัดเนื้อ
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1885. พระบูชาพระพุทธนั่ง ศิลปะนคร ไม่จำากัดเนื้อ (หน้าตัก 3 นิ้ว ขึ้นไป)

1886. พระบูชาพระพุทธยืน ศิลปะนคร ไม่จำากัดเนื้อ (สูง 6 นิ้ว ขึ้นไป)

1887. พระบูชาพระพุทธสิหิงค์ วัดพระบรมธาตุฯ รุ่นแรก ปี 2517 (หน้าตัก 5 นิ้ว)

1888. พระบูชาพระพุทธสิหิงค์ วัดพระบรมธาตุฯ รุ่นแรก ปี 2517 (หน้าตัก 7 นิ้ว ขึ้นไป)

1889. พระบูชาพระพุทธสิหิงค์ วัดพระบรมธาตุฯ ปี 2535 (รุ่น ภปร.) 

1890. พระบูชาพระพุทธสิหิงค์ วัดพระบรมธาตุฯ (รุ่น ม.ราชภัฏ)

1891. พระบูชาพระพุทธสิหิงค์ วัดพระบรมธาตุฯ ปี 2550  (รุ่น สรงน้ำา) 

1892. พระบูชาพระพุทธสิหิงค์ วัดพระบรมธาตุฯ  (ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดปี) หน้าตัก 5 นิ้ว ขึ้นไป 

1893. พระบูชาหลวงพ่อเขียว วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2519

1894. พระบูชาพระครูนนท์ วัดนันทาราม รุ่นแรก

1895. พระบูชาหลวงพ่อเพิ่ม วัดหนองหม้อ รุ่นแรก ปี 2528

1896. พระบูชาหลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นแรก ปี 2528

1897. พระบูชาหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2526

1898. พระบูชาพ่อท่านมุ่ย วัดป่าระกำาเหนือ รุ่นแรก

1899. พระบูชาพ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา รุ่นแรก 

1900. พระบูชาพ่อท่านแบน วัดหน้าพระบรมธาตุ รุ่นแรก ปี 2512 

1901. พระบูชาพ่อจ่าดำา กองทัพภาคที่ 4 รุ่นแรก 

1902. พระบูชาพ่อท่านแปลก วัดหูล่อง รุ่นแรก 

1903. พระบูชาพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่นแรก

1904. พระบูชาพ่อท่านเอื้อม วัดบางเนียน รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์

1905. พระบูชาพ่อท่านหีต วัดเผียน รุ่นแรก

1906. พระบูชาหลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก

1907. พระบูชาหลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก

1908. พระบูชาพ่อท่านหนูจันทร์ วัดพัทธสีมา รุ่นแรก 

1909. พระบูชาพ่อท่านนวล วัดไสหร้า รุ่นแรก 

1910. พระบูชาพ่อท่านแดง วัดภูเขาหลัก รุ่นแรก 

1911. พระบูชาพระครูแก้ว วัดประทุมทายการาม รุ่นแรก ปี 2527 

1912. พระบูชานางตรา 100 ปี อำาเภอท่าศาลา

1913. พระบูชาพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก ปี 2500 (หน้าตัก 3 นิ้ว เนื้อว่าน - เนื้อโลหะ)

1914. พระบูชาพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ออกวัดควนยูง เนื้อโลหะ

1915. พระบูชาพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ห่มคลุม ออกวัดสุทัศ เนื้อโลหะ

1916. พระบูชาพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อปูนผสมว่าน ออกวัดวิเศษการ

1917. พระบูชาพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นผู้ว่าวิโรจน์

1918. พระบูชาพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ฐานเขียง

1919. พระบูชาพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดปี 

1920. พระบูชาไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดปี ไม่จำากัดวัด

1921. พระบูชาองค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นแรก ปี 2532 (7 เศียร)

1922. พระบูชาองค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นสอง ปี 2534 (9 เศียร)

1923. พระบูชาองค์พ่อจตุคาม - รามเทพ รุ่นสาม ปี 2536 (5 เศียร)

1924. พระบูชาองค์พ่อจตุคาม - รามเทพ ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดปี ไม่จำากัดขนาด
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1925. ตระกรุดโองการมหาปัถมึน หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส จ.สุราษฎร์ธานี

1926. เสือแกะหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน จ.สุราษฎร์ธานี

1927. นางกวักงาแกะหลวงพ่อพัววัดบางเดือน จ.สุราษฎร์ธานี

1928. เสือหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงตะวันออก จ.พัทลุง

1929. แหวนงูกินหาง (บ่วงนาคราช) ศิลปะนครศรีฯ

1930. ผ้ายันต์หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก พ.ศ.2500 ไม่จำากัดแบบ 

1931. ผ้ายันต์หลวงพ่อคล้าย ไม่จำากัดวัด ไม่จำากัดแบบ

1932. ธนบัตรขวัญถุง หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขัน ไม่จำากัดแบบ (ทันยุค)

1933. แหนบหลวงพ่อคล้าย  ไม่จำากัดแบบ  (ทันยุค)

1934. พระงาแกะ หลวงพ่อคล้าย ไม่จำากัดพิมพ์

1935. รูปถ่ายหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน ขนาดโปสการ์ด

1936. หัวนะโมโบราณ ศิลปะนครศรีฯ เนื้อเงิน ก้นจีบ

1937. เหรียญพิฆาตไพรี (คลองสะพานราเมศ)

1938. ตะกรุดคู่หลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก

1939. ลูกอมชานหมาก พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน

1940. งาแกะ ศิลปะภาคใต้

1941. ไม้มงคล สายเขาอ้อ (ลูกสวาท ลูกประคำาดีควาย ลูกลาน)

1942. นกสาริกาหลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู 

1943. ผ้ายันต์รอยมือรอยเท้า หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู

1944. เชือกคาดเอว พระครูสุนทร วัดดินดอน

1945. เชือกคาดเอว พ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา

1946. ผ้ายันต์ หลวงพ่อเมือง วัดท่าพญา(แบบสกีน)

1947. เชือกคาดเอว หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ

1948. ผ้ายันต์รอยมือรอยเท้า หลวงพ่อเขียว วัดหรงบน

1949. ลูกอมเทียนชัย หลวงพ่อเขียว วัดหรงบน

1950. เชือกคาดเอว หลวงพ่อเขียว วัดหรงบน

1951. ผ้ายันต์รอยมือรอยเท้า หลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ

1952. ควายธนู หลวงพ่อจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ

1953. ปลัดขิก หลวงพ่อแปลก วัดหูล่อง

1954. ผ้ายันต์ หลวงพ่อแปลก วัดหูล่อง ไม่จำากัดแบบ

1955. เสื้อยันต์ หลวงพ่อแปลก วัดหูล่อง

1956. ลูกอมผงธูปกรรมฐาน พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง

1957. เชือกคาดเอว หลวงพ่อหนูจันทร์ วัดพัทธสีมา

1958. สายตะกรุดคาดเอว หลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ (ไม่จำากัดดอก)

1959. สายเชือกคาดเอว หลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ 

1960. ผ้ายันต์นางกวัก หลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ 

1961. รูปถ่ายหลวงพ่อหนูจันทร์ วัดพัทธสีมา ไม่จำากัดขนาด

1962. รูปถ่ายเก่า ภาพขาวดำา พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

1963. รูปถ่ายพ่อท่านมุ่ย วัดป่าระกำาเหนือ ไม่จำากัดขนาด

1964. รูปถ่ายหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก ไม่จำากัดขนาด

1965. หัวนะโมพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน (ไม่จำากัดแบบ)

93
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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1966. เหรียญหลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู รุ่นแรก ตอกโค้ด “นะ” พ.ศ. 2531

1967. เหรียญหลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู รุ่นแรก พ.ศ. 2531

1968. เหรียญอนุสรณ์หลวงพ่อน่วม หลังหลวงพ่อพุ่ม วัดหลวงครู พ.ศ. 2536

1969. พระรูปเหมือน เนื้อว่านผสมชันโรง ก้นปั๊มรอยเท้า หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู

1970. พระเนื้อว่านผสมชันโรงหลังเรียบ หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู รุ่นแรก

1971. พระเนื้อว่านผสมชันโรงหลังพระอานนท์ หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่

1972. พระเนื้อว่านผสมชันโรงหลังพระอานนท์ หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู รุ่นแรก พิมพ์เล็ก

1973. พระเนื้อว่านผสมชันโรงหลังพระอานนท์ หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู รุ่นแรก พิมพ์หัวตัด

1974. พระเนื้อว่านผสมชันโรงหลังพระอานนท์ หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู รุ่นแรก พิมพ์จอบ

1975. พระเนื้อว่านผสมหลังพระอานนท์ หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครูรุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

1976. พระปิดตาเนื้อว่านผสมชันโรง ฝังตะกรุด หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู พิมพ์ใหญ่

1977. พระปิดตาเนื้อว่านผสมชันโรง ฝังตะกรุด หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู พิมพ์เล็ก

1978. พระปิดตาเนื้อว่านผสมชันโรง ไม่ฝังตะกรุด หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู พิมพ์เล็ก

1979. พระปิดตาเนื้อว่านผสมชันโรง โรยผงตะไบทอง ฝังตะกรุด หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู

1980. พระปิดตาเนื้อว่านผสมชันโรง พิมพ์หลังยันต์อุ ก้นจารอักขระ หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู

1981. พระปิดตาเนื้อว่านผสมชันโรง พิมพ์สะดือ ก้นจารอักขระ หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู

1982. พระปิดตาเนื้อว่านผสมชันโรง หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู พิมพ์หลังยันต์อุ ก้นถ้วย

1983. พระปิดตาเนื้อว่านผสมชันโรง หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู พิมพ์ตะพาบ

1984. พระปิดตาเนื้อว่านยาวัดน้ำาขาว หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู ไม่จำากัดพิมพ์

1985. พระปิดตาไม้แกนเมื่อยแกะ หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู ไม่จำากัดพิมพ์

1986. พระชินราช เนื้อว่านผสมชันโรง หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู

1987. พระชินราช เนื้อว่านยาวัดน้ำาขาว หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู

1988. พระนางตรา เนื้อว่านผสมชันโรง หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู

1989. พระนางตรา เนื้อว่านยาวัดน้ำาขาว หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู

1990. นางกวัก หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู เนื้อว่านผสมชันโรง 

1991. พระสังกัจจายน์ เนื้อว่านผสมชันโรง หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู

1992. ผ้ายันต์รอยเท้า หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู

1993. ผ้ายันต์ หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู ไม่จำากัดรูปแบบ

1994. เสื้อยันต์ หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู ไม่จำากัดรูปแบบ

1995. ปลอกแขน หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู

1996. รูปถ่าย หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู ขนาดห้อยคอบูชา

1997. รูปถ่าย หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู ไม่จำากัดขนาด

1998. พระบูชา หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู เนื้อว่านผสมดินกรุ

1999. พระบูชา หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู เนื้อโลหะ ฐานมน

2000. พระบูชา หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู เนื้อโลหะ ฐานเหลี่ยม

2001. ลูกอม หลวงพ่อน่วม วัดหลวงครู ไม่จำากัดเนื้อ
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2002. เหรียญพระครูวิสุทธิจารี (พ่อท่านกล่ำา เนื้ออัลปาก้า ครบ 7 รอบ 9 ชาย รุ่นแรก 2519

2003. เหรียญพระครูวิสุทธิจารี (พ่อท่านกล่ำา เนื้อทองแดง ครบ 7 รอบ 9 ชาย รุ่นแรก 2519

2004. ผ้ายันต์ราหู 8 ทิศพ่อท่านกล่ำา 2526

2005. ผ้ายันต์ราหู พ่อท่านกล่ำา 2526

2006. พระปิดตา พังพระกาฬ พ่อท่านกล่ำา เนื้อโลหะผสม รุ่นแรก 2528

2007. พระปิดตา หลังเต่า พ่อท่านกล่ำา เนื้อผงผสมกาฝาก (สีน้ำาตาล) 2528

2008. พระปิดตา พังพระกาฬ พ่อท่านกล่ำา เนื้อผง (สีขาว) 2528

2009. พระปิดตา พังพระกาฬ พ่อท่านกล่ำา เนื้อผงผสมกาฝาก (สีน้ำาตาล) 2528

2010. พระปิดตาลอยองค์ พ่อท่านกล่ำา เนื้อผงใบลาน 2528

2011. พระขุนแผนทรงพล 2528

2012. พระสังกัจจายน์มหาลาภ เนื้อผง 5 เมตตา 2528

2013. ตะกรุดหัวใจเพชร (ขาวเขียว) พ่อท่านกล่ำา 2528

2014. รูปถ่ายหนังไก่พ่อท่านกล่ำา หน้าลายเซ็น 2528

2015. ผ้ายันต์หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน พ่อท่านกล่ำา 2528

2016. เหรียญที่ระลึก สร้างอุโบสถพ่อท่านกล่ำา เนื้อเงิน  เนื้อนวะ รุ่นสอง 2529

2017. เหรียญที่ระลึก สร้างอุโบสถพ่อท่านกล่ำา เนื้อทองแดงกะ ไหล่ทอง รุ่นสอง 2529

2018. เหรียญที่ระลึก สร้างอุโบสถพ่อท่านกล่ำา เนื้อทองแดงกะ ไหล่นาค รุ่นสอง 2529

2019. เหรียญที่ระลึก สร้างอุโบสถพ่อท่านกล่ำา เนื้อทองแดง รุ่นสอง 2529

2020. เหรียญที่ระลึก สร้างอุโบสถพ่อท่านกล่ำา เนื้อทองแดงรมดำา รุ่นสอง 2529

2021. พระผงซุ้มเรือนแก้ว พ่อท่านกล่ำา หลังลายเซ็น 2529

2022. พระผงสมเด็จ พ่อท่านกล่ำา หลังลายเซ็น 2529

2023. เหรียญที่ระลึก ฉลองครบ 8 รอบ พ่อท่านกล่ำา(หน้าแก่) เนื้อเงิน รุ่นสาม 2530

2024. เหรียญที่ระลึก ฉลองครบ 8 รอบ พ่อท่านกล่ำา(หน้าแก่) เนื้อทองแดง รุ่นสาม 2530

2025. เหรียญที่ระลึก ฉลองครบ 8 รอบ พ่อท่านกล่ำา(หน้าแก่) เนื้อฝาบาตร รุ่นสาม 2530

2026. พระผงหยดน้ำา พ่อท่านกล่ำา ที่ระลึกฉลอง 8 รอบ 2530

2027. ผ้ายันต์ กันภัย พ่อท่านกล่ำา (สกรีน) 2530

2028. ผ้ายันต์ รอยมือรอยเท้า พ่อท่านกล่ำา

2029. พระบูชาพ่อท่านกล่ำา รุ่นแรก 2535

2030. พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พิมพ์พระรอด หน้า 24 ไม่จำากัดเนื้อ

2031. รูปหล่อลอยองค์ พ่อท่านกล่ำา ไม่จำากัดเนื้อ รุ่นแรก 2533

2032. เข็มกลัดพ่อท่านกล่ำา รุ่นแรก 2531

2033. ภาพถ่ายพ่อท่านกล่ำา ไม่จำากัดขนาด

2034. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ พิมพ์พระรอด รุ่นแรก 2534

2035. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดตะกรุด  2535

2036. พระหลวงพ่อทวดหลังเตารีด รุ่นยกช่อฟ้าพระอุโบสถ ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ 2535
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2037. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นแรก ปี 2480

2038. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่น 2 ย้อน พ.ศ.2480

2039. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่น 3 ปี 2522 บล็อคตาลึก

2040. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่น 3 ปี 2522 บล็อคเสาอากาศ

2041. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นหน้าแก่ ปี 2522

2042. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่น 4 ปี 2535 บล็อคนิยม

2043. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่น 4 ปี 2535 บล็อคผด

2044. รูปหล่อหลวงพ่อซัง รุ่นแรก ปี 2535 (คอเอียง)

2045. รูปหล่อหลวงพ่อซัง รุ่นแรก ตั้งหน้ารถ ปี 2535 ขนาด1.5นิ้ว

2046. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นสร้างอุโบสถ ปี 2536

2047. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นที่ระลึก 100 ปี อ.ร่อนพิบูลย์ เนื้อทองคำา

2048. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นที่ระลึก 100 ปี อ.ร่อนพิบูลย์ เนื้อเงิน

2049. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นที่ระลึก 100 ปี อ.ร่อนพิบูลย์ เนื้อนวโลหะ

2050. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นที่ระลึก 100 ปี อ.ร่อนพิบูลย์ เนื้อทองแดงบล็อคทองคำา

2051. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นที่ระลึก 100 ปี อ.ร่อนพิบูลย์ เนื้อทองแดง ไม่จำากัดบล็อค

2052. รูปหล่อหลวงพ่อซัง รุ่นอนุสรณ์ 145 ปี เนื้อเงิน - เนื้อทองคำา

2053. รูปหล่อหลวงพ่อซัง รุ่นอนุสรณ์ 145 ปี เนื้อนวโลหะ

2054. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นมณฑปตรีมุข (ปลดหนี้) เนื้อทองคำา

2055. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นมณฑปตรีมุข (ปลดหนี้) เนื้อเงิน

2056. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นมณฑปตรีมุข (ปลดหนี้) เนื้อนวโลหะ

2057. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นมณฑปตรีมุข (ปลดหนี้) เนื้ออัลปาก้า

2058. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นมณฑปตรีมุข (ปลดหนี้) เนื้อทองสัตตะ

2059. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นมณฑปตรีมุข (ปลดหนี้) เนื้อทองแดง

2060. รูปหล่อโบราณ (เบ้าทุบ) หลวงพ่อซัง รุ่นมณฑปตรีมุข (ปลดหนี้) เนื้อนวโลหะผสมทองคำา

2061. รูปหล่อพิมพ์แต่งหลวงพ่อซัง รุ่นมณฑปตรีมุข (ปลดหนี้) เนื้อนวโลหะผสมทองคำา

2062. รูปหล่อพิมพ์แต่งหลวงพ่อซัง รุ่นมณฑปตรีมุข (ปลดหนี้) เนื้อสัตตโลหะมหายันต์

2063. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นสร้างโบสถ์น้อย (เก้าอี้หวาย) ปี 2542 เนื้อทองแดง ไม่จำากัดบล็อค

2064. รูปหล่อหลวงพ่อซัง รุ่นสร้างโบสถ์น้อย ปี 2542

2065. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นก้าวหน้า เนื้อทองคำา

2066. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นก้าวหน้า เนื้อเงิน - เงินหน้าทอง - เงินลงยา

2067. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นก้าวหน้า เนื้อนวโลหะ - นวะหน้าทอง

2068. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นก้าวหน้า เนื้ออัลปาก้า

2069. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นก้าวหน้า เนื้อทองแดงหูตัน เจาะห่วง

2070. เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อซัง รุ่นเทพนิมิต เนื้อนวโลหะ

2071. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นเทพนิมิต เนื้อทองคำา - เนื้อเงินหูตัน - เนื้อเงินเจาะห่วง

2072. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นเทพนิมิต เนื้อทองคำา - เนื้อนวะหูตัน - เนื้อนวะเจาะห่วง

2073. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นเทพนิมิต เนื้อทองแดง

2074. พระปิดตารุ่นแรกหลวงพ่อซัง รุ่นก่อตั้งมูลนิธิ เนื้อตะกั่ว

2075. พระปิดตารุ่นแรกหลวงพ่อซัง รุ่นก่อตั้งมูลนิธิ เนื้อทองแดง

2076. เหรียญหลวงพ่อซัง รุ่นก่อตั้งมูลนิธิ เนื้อทองแดง
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2077. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง นั่งเต็มองค์ รุ่นแรก พิมพ์ “อุ”กลม พ.ศ.2510

2078. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง นั่งเต็มองค์ รุ่นแรก พิมพ์ “อุ”เหลี่ยม พ.ศ.2510

2079. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นโกหว่า เนื้อทองคำา+เนื้อเงิน พ.ศ.2520

2080. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นโกหว่า พิมพ์ 5 แตก เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2520

2081. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2520

2082. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองคำา+เนื้อเงิน+เนื้อนวะ พ.ศ.2520

2083. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง พ.ศ.2520 ตอกโค้ดใต้องค์พระ

2084. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นทูลเกล้า หลังครุฑ ไม่จำากัดเนื้อ พ.ศ.2520

2085. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น “ภปร” เนื้อทองคำา+เนื้อเงิน พ.ศ.2521

2086. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น “ภปร” เนื้อนวะ พ.ศ.2521

2087. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น “ภปร” พิมพ์ 2 จุด เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2521

2088. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น “ภปร” พิมพ์สายฝน เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2521

2089. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น “ภปร” พิมพ์ชฏาขีด เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2521

2090. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น “ภปร” พิมพ์ “ด” ขีด เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2521

2091. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น “ภปร” พิมพ์ 25 ขีด เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2521

2092. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น “ภปร” พิมพ์ชฏาแตก เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2521

2093. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่น “ภปร” ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2521

2094. พระปรกใบมะขาม หลวงพ่อพ่อคลิ้ง รุ่นแรก บล็อคหูมีขีด  พ.ศ.2521

2095. พระปรกใบมะขาม หลวงพ่อพ่อคลิ้ง รุ่นแรก บล็อคหูไม่มีขีด พ.ศ.2521

2096. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นศิษย์ชลประทานสร้าง ไม่จำากัดเนื้อ พ.ศ.2523

2097. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นอายุครบ 100 ปี เนื้อทองคำา+เงิน พ.ศ.2528

2098. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นอายุครบ 100 ปี เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2528

2099. พระรูปหล่อหลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก

2100. พระรูปหล่อหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นอายุครบ 100 ปี เนื้อทองคำา+เงิน พ.ศ.2528

2101. พระรูปหล่อหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นอายุครบ 100 ปี เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2528

2102. พระรูปหล่อหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นอายุครบ 102 ปี ไม่จำากัดพิมพ์ไม่จำากัดเนื้อ พ.ศ.2528

2103. พระปิดตาราเมศวร์ หลวงพ่อคลิ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำา+เงิน พ.ศ.2523

2104. พระปิดตาราเมศวร์ หลวงพ่อคลิ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2523

2105. พระปิดตาราเมศวร์ หลวงพ่อคลิ้ง พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำา+เงิน พ.ศ.2523

2106. พระปิดตาราเมศวร์ หลวงพ่อคลิ้ง พิมพ์เล็ก เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2523

2107. พระสังกัจจายน์ 8 รอบ หลวงพ่อคลิ้ง เนื้อทองคำา+เงิน พ.ศ.2523

2108. พระสังกัจจายน์ 8 รอบ หลวงพ่อคลิ้ง เนื้อโลหะผสม พ.ศ.2523

2109. พระปิดตาหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นแรก เนื้อผงธูปกรรมฐาน

2110. พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อคลิ้ง ไม่จำากัดเนื้อ พ.ศ.2521

2111. พระปิดตาหลวงพ่อคลิ้ง พิมพ์เม็ดกระดุม เนื้อว่านสบู่เลือด พ.ศ.2523

2112. พระปิดตามหาจักรี ตอกดอกจัน ไม่จำากัดเนื้อ พ.ศ.2525

2113. พระปิดตาหลวงพ่อคลิ้ง พิมพ์ปางซ่อนหา เนื้อว่าน พ.ศ.2528

2114. พระผงรูปหลวงพ่อคลิ้ง รุ่นอายุครบ 100 ปี พิมพ์สามเหลี่ยม พ.ศ.2528

2115. รูปหล่อพระปรกลอยองค์ (ปรกนิ้ว) หลวงพ่อคลิ้ง รุ่นหลัง “ภปร” ไม่จำากัดเนื้อ พ.ศ.2530

2116. พระปรกใบมะขาม หลวงพ่อคลิ้ง รุ่นหลัง “ภปร” ไม่จำากัดเนื้อ พ.ศ.2530
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2117. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พิมพ์พระปิดตา บล็อกยันต์ อุกลับ

2118. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พิมพ์พระปิดตา บล็อกเข่าเกิน

2119. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พิมพ์พระปิดตา บล็อกเข่าขีด

2120. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พิมพ์พระปิดตา เนื้อทูโทน

2121. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ หลังยันต์ ฤ ฤา บล็อกโพธิ์แตก

2122. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ หลังยันต์ ฤ ฤา บล็อกโพธิ์จุด

2123. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ หลังยันต์ ฤ ฤา บล็อกโพธิ์สั้น หน้าใหญ่

2124. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ หลังยันต์ ฤ ฤา บล็อกโพธิ์สั้น หน้าเล็ก

2125. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ หลังยันต์ ฤ ฤา บล็อกโพธิ์ยาว

2126. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์จุด แขนจุด

2127. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์จุด แขนขีด

2128. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์สองแถว

2129. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์เกลียว ทรงเครื่อง

2130. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์ยาว หลังพิมพ์กลาง

2131. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต  พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์เฉียง

2132. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต  พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์แถวเดียว

2133. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์ต่ำา  ปีกกว้าง

2134. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์เต็ม

2135. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ บล็อกโพธิ์ต่ำา

2136. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์กลาง บล็อกโพธิ์สองแถว

2137. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์กลาง บล็อกโพธิ์แหวกสมุทร ทรงเครื่อง

2138. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์กลาง บล็อกโพธิ์แหวกสมุทร 

2139. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์กลาง บล็อกโพธิ์จุด

2140. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์กลาง บล็อกแขนขีด

2141. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์กลาง ไม่จำากัดบล็อก

2142. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก บล็อกโพธิ์ข้าง ปีกกว้าง

2143. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก บล็อกโพธิ์ข้าง พิมพ์ลึก

2144. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก บล็อกโพธิ์ข้าง พิมพ์ตื้น

2145. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก บล็อกโพธิ์พุ่ม บัวขีด

2146. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก บล็อกโพธิ์พุ่ม

2147. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก บล็อกโพธิ์ข้าง ยันต์56

2148. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก บล็อกโพธิ์ข้าง หยดน้ำา

2149. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจำาวัน วันอาทิตย์

2150. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจำาวัน วันจันทร์

2151. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจำาวัน วันอังคาร

2152. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจำาวัน วันพุธ

2153. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจำาวัน วันพฤหัสบดี

2154. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจำาวัน วันศุกร์

2155. พระผงพรายสมุทร ลพ.อชิโต พระบูชาประจำาวัน วันเสาร์

2156. เหรียญ ลพ.เจิม อชิโต วัดหอยราก รุ่นแรก
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2157. พระปิดตา เนื้อผงปถมังผสมน้ำานมควาย รุ่นแรก พิมพ์เล็ก

2158. พระปิดตา เนื้อผงปถมังผสมน้ำานมควาย รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่

2159. พระปางปฐมเทศนา (พระประทานพร) เนื้อผงปถมังผสมน้ำานมควาย รุ่นแรก

2160. พระปิดตา พิมพ์กบ เนื้อโลหะผสม พ.ศ. 2528

2161. พระปิดตาลบถม เนื้อเงินยวง พ.ศ.2528 ไม่จำากัดพิมพ์

2162. พระสังกัจจายน์ นะปัดตลอด พ.ศ.2528

2163. พระกริ่ง รุ่นฉลองอายุ 93 ปี ที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดถลุงทอง พ.ศ.2533 เนื้อทองคำา - เนื้อเงิน

2164. พระกริ่ง รุ่นฉลองอายุ 93 ปี ที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดถลุงทอง พ.ศ.2533 เนื้อนวะโลหะ

2165. พระกริ่ง นะปัดตลอด พ.ศ. 2534 เนื้อทองคำา - เนื้อเงิน

2166. พระกริ่ง นะปัดตลอด พ.ศ. 2534 เนื้อนวะโลหะ

2167. พระชัยวัฒน์ นิโครธจรรยานุยุต (พระชัยฯ นามสกุล) พ.ศ.2533

2168. พระชัยวัฒน์ รุ่นฉลองอายุ 93 ปี ที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดถลุงทอง พ.ศ.2533 ไม่จำากัดเนื้อ

2169. พระชัยวัฒน์ นะปัดตลอด พ.ศ. 2534 ไม่จำากัดเนื้อ

2170. พระปิดตา รุ่นฉลองอายุ 93 ปี ที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดถลุงทอง พ.ศ.2533 เนื้อทองคำา - เนื้อเงิน

2171. พระปิดตา รุ่นฉลองอายุ 93 ปี ที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดถลุงทอง พ.ศ.2533 เนื้อนวะโลหะ - เนื้อทองเหลือง

2172. พระปิดตา หลังยันต์มหาอุตม์ พ.ศ. 2535 ไม่จำากัดเนื้อ

2173. รูปหล่อหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำาเหนือ รุ่นแรก พ.ศ.2535 ไม่จำากัดเนื้อ

2174. เหรียญหลวงพ่อมุ่ย - หลวงพ่อยิ้ม พ.ศ.2530

2175. เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำาเหนือ รุ่นแรก พ.ศ.2534

2176. เหรียญพระพุทธไตรรัตนนายก พ.ศ.2532 ไม่จำากัดเนื้อ

2177. เหรียญพระศรีศากยทศพลญาณ (พระหน้าโบสถ์) พ.ศ.2533

2178. เหรียญพระกำาแพงเขย่ง พ.ศ.2534 ไม่จำากัดเนื้อ

2179. เหรียญพระลีลาเกราะเพชร พ.ศ.2534 ไม่จำากัดเนื้อ

2180. เหรียญพระพุทธนิโรธทักขิณาลีลา (พระหันข้าง) พ.ศ.2534

2181. เหรียญพระปางปฐมเทศนา (พระประทานพร) พ.ศ.2535 ไม่จำากัดเนื้อ

2182. พระนาคปรก พิมพ์สี่เหลี่ยม พ.ศ.2528

2183. พระนาคปรก พิมพ์ใบมะขาม พ.ศ.2532 ไม่จำากัดเนื้อ

2184. พระนาคปรก พิมพ์ใบโพธิ์ รุ่นฉลองอายุ 93 ปี ที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดถลุงทอง พ.ศ.2533 ไม่จำากัดเนื้อ

2185. พระนาคปรก พิมพ์ห้าเหลี่ยม รุ่นฉลองอายุ 93 ปี ที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดถลุงทอง พ.ศ.2533 ไม่จำากัดเนื้อ

2186. พระผงของขวัญ หลังยันต์ อะระหัง พ.ศ.2528

2187. พระพุทธสิหิงค์ เนื้อผง หลังยันต์นะปัดตลอด พ.ศ.2528

2188. พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อผง หลังรูปเหมือน หลวงพ่อมุ่ย พ.ศ.2528 ไม่จำากัดเนื้อ

2189. พระพุทธศรีวิชัยประทานพร พ.ศ.2533

2190. พระปิดตา เนื้อผง รุ่นสอง พ.ศ.2534

2191. พระปิดตาปลดหนี้ เนื้อผง หลังแบบยันต์นะปัดตลอด พ.ศ.2534

2192. พระประทานพร เนื้อผง รุ่นสอง พ.ศ.2534

2193. พระพุทธลีลา เนื้อผง พ.ศ.2534 

2194. พระพุทธเมตตา เนื้อผง พ.ศ.2534

2195. ล็อกเกต หลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำาเหนือ รุ่นแรก อายุ 86 ปี พ.ศ.2527 ไม่จำากัดแบบ

2196. ล็อกเกต หลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำาเหนือ ไม่จำากัดรุ่น

99
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



พระหลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ จ.นครศรีธรรมราช

âµ�Ð·Õè 59 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (40 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

2197. เหรียญรุ่นแรก บล็อกไม่มีรางรถไฟ พ.ศ.2516

2198. เหรียญรุ่นแรก บล็อกรางรถไฟ พ.ศ.2516

2199. เหรียญรุ่นแรก บล็อกมีผด (หัวขีด)

2200. เหรียญรุ่น 2 พ.ศ.2518 (พิมพ์นิยม)

2201. เหรียญรุ่น 2 พ.ศ.2518 (บล็อกธรรมดา)

2202. เหรียญรุ่น 3 สรงน้ำา (พิมพ์พระอาจารย์แก่ง) พ.ศ.2520 

2203. เหรียญรุ่น 4 ไตรมาส พ.ศ.2521 (เนื้อพิเศษ)

2204. เหรียญรุ่น 4 ไตรมาส พ.ศ.2521 (เนื้อทองแดง)

2205. พระปรกโพธิ์ท่าเรือ เนื้อโลหะผสม

2206. พระปรกโพธิ์ท่าเรือ เนื้อแร่ผสมเงินยวง

2207. พระนาคปรกนางตรา เนื้อแร่ผสมเงินยวง

2208. พระปิดตา เนื้อแร่ผสมเงินยวง พิมพ์ 1 อุ

2209. พระปิดตา เนื้อแร่ผสมเงินยวง พิมพ์ 3 อุ

2210. พระปิดตา เนื้อแร่ผสมเงินยวง (ไม่จำากัดอุ)

2211. พระปิดตา เนื้อโลหะผสม (ไม่จำากัดอุ)

2212. พระรูปเหมือนปั๊มลอยองค์  รุ่นแรก

2213. พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ พระประธาน พ.ศ.2518

2214. พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ทรงเจดีย์ พ.ศ.2518

2215. พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์สังฆาฏิ พ.ศ.2518

2216. พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ฐานแซมซุ้มโค้ง พ.ศ.2518

2217. เหรียญสมเด็จหลังรูปเหมือนอาจารย์แก่น เนื้อพิเศษ พ.ศ.2525

2218. เหรียญสมเด็จหลังรูปเหมือนอาจารย์แก่น เนื้อทองฝาบาตร พ.ศ.2525 (ตอก ก.)

2219. เหรียญสมเด็จหลังรูปเหมือนอาจารย์แก่น เนื้อทองฝาบาตร พ.ศ.2525 (ไม่ตอก ก.)

2220. พระสมเด็จยันต์ล้อม พิมพ์ใหญ่ (ฐานฝังตะกรุดสามกษัตริย์ หรือ ฝังตะกรุด 1 ดอก) พ.ศ.2525

2221. พระสมเด็จยันต์ล้อม พิมพ์ใหญ่ (ฝังตะกรุด) พ.ศ.2525

2222. พระสมเด็จยันต์ล้อม พิมพ์ใหญ่ (ไม่ฝังตะกรุด) พ.ศ.2525

2223. พระสมเด็จยันต์ล้อม พิมพ์เล็ก (ฝังตะกรุด) พ.ศ.2525

2224. พระสมเด็จยันต์ล้อม พิมพ์เล็ก (ไม่ฝังตะกรุด) พ.ศ.2525

2225. พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ (ฝังตะกรุด) พ.ศ.2525

2226. พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ (ไม่ฝังตะกรุด) พ.ศ.2525

2227. พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์เล็ก (ฝังตะกรุด) พ.ศ.2525

2228. พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์เล็ก (ไม่ฝังตะกรุด) พ.ศ.2525

2229. พระรูปหล่อลอยองค์ พระสังกัจจายน์ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2525

2230. พระปิดตานั่งบัวลอยองค์ เนื้อผงพุทธคุณ พ.ศ.2525

2231. เหรียญสี่เหลี่ยม (นอโม) หลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ พ.ศ.2528

2232. พระผงสี่เหลี่ยม (นอโม) หลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ พ.ศ.2528

2233. เหรียญหลวงพ่อแก่น รุ่นสร้างหอ

2234. เหรียญหลวงพ่อแก่น รุ่นที่ระลึกงานปิดทองฝังลูกนิมิตร ปี 2552

2235. พระเนื้อดิน หลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ (ไม่จำากัดพิมพ์)

2236. รูปถ่ายเก่า หลวงพ่อแก่น วัดทุ่งหล่อ (ไม่จำากัดขนาด)
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2237. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2514 พิมพ์นิยม (เนื้อเงิน)

2238. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2514 พิมพ์นิยม (เนื้อทองแดง)

2239. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2514 (พิมพ์มีผด)

2240. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นสอง ปี 2526 

2241. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นสาม ปี 2535

2242. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นสี่ ปี 2536

2243. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นห้า ปี 2537

2244. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (พิมพ์จอบ) ปี 2537 (เนื้อพิเศษ)

2245. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (พิมพ์จอบ) ปี 2537 (เนื้อทองแดง)

2246. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (พิมพ์หันข้าง) ปี 2538 (เนื้อพิเศษ)

2247. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (พิมพ์หันข้าง) ปี 2538 (เนื้อทองแดง)

2248. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นอายุครบ 90 ปี ) ปี 2538 พิมพ์ใหญ่ 

2249. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นอายุครบ 90 ปี ) ปี 2538 พิมพ์เล็ก 

2250. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นสหกรณ์) ปี 2538 

2251. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (หล่อใบโพธิ์ รุ่นมูลนิธิ) ปี 2538 

2252. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์) ปี 2539 

2253. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นสังข์เงิน-สังข์ทอง) ปี 2539 

2254. เหรียญรูปไข่หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (พัศยศ) ปี 2540 

2255. เหรียญหลวงทวดเปิดโลกหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ ปี 2540 

2256. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นที่ระลึก 8 รอบ 96 ปี) ปี 2543 

2257. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (เสมา) ปี 2543 

2258. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นปี ค.ศ.2000) ปี 2543 (พิมพ์รูปไข่) 

2259. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นปี ค.ศ.2000) ปี 2543 (พิมพ์โล่) 

2260. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นวางศิลาฤกษ์) ปี 2544 

2261. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นสมทบทุนสร้างอุโบสถ) ปี 2545 ไม่จำากัดพิมพ์ 

2262. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นส่งเสริมคนดี) ปี 2546 

2263. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นแคล้วคลาด) ปี 2547 

2264. เหรียญหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นเทิดพระเกียรติ) ปี 2547 

2265. พระรูปเหมือนเนื้อว่านหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2513

2266. พระปิดตาเนื้อผงหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2535 ไม่จำากัดพิมพ์ 

2267. พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ (รุ่นทานบารมี 91) ปี 2539 

2268. พระสมเด็จเนื้อผงหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2539 ไม่จำากัดพิมพ์ 

2269. พระรูปเหมือนอุดกริ่งหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก นิยม (นะวงเดือน) 

2270. พระรูปเหมือนอุดกริ่งหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ไม่จำากัดอุด ไม่จำากัดเนื้อ

2271. พระรูปหล่อหลวงพ่อสังข์  (รุ่นอายุครบ 90ปี ร.ร เฉลิมพระเกียรติ) ปี 2538 ไม่จำากัดเนื้อ

2272. พระกริ่งตัดรุ้งขาดหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2540 ไม่จำากัดเนื้อ

2273. พระรูปเหมือนรุ่นเบ้าทุบ หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2540 (พิมพ์ใหญ่)

2274. พระรูปเหมือนรุ่นเบ้าทุบ หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2540 (พิมพ์เล็ก)

2275. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์เบตง หลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2540 ไม่จำากัดเนื้อ

2276. พระปิดตาหลวงพ่อสังข์ วัดดอนตรอ รุ่นแรก ปี 2540 ไม่จำากัดพิมพ์
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2277. พระบูชา หลวงปู่บุญให้ ปทุโม รุ่นแรก หน้าตัก 5 นิ้ว ปี 2548

2278. เหรียญหลวงปู่บุญให้ ปทุโม รุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2543

2279. เหรียญหลวงปู่บุญให้ ปทุโม รุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ ปี 2543

2280. เหรียญหลวงปู่บุญให้ ปทุโม รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมดำา ปี 2543

2281. รูปหล่อ อุดกริ่ง หลวงปู่บุญให้ ปทุโม รุ่นแรก ปี 2548

2282. รูปหล่อ หลวงปู่บุญให้ ปทุโม รุ่นระฆังทอง 90 ปี 2560

2283. เหรียญหลวงปู่บุญให้ ปทุโม ครบรอบ 80 ปี รุ่น 2 ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2551 

2284. เหรียญหลวงปู่บุญให้ ปทุโม รุ่นปืนแตก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2559

2285. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่น 1 หลวงปู่บุญให้ เนื้อทองคำา - เนื้อเงินทุกชนิด ปี 2562

2286. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่น 1 หลวงปู่บุญให้ เนื้อนวะ - เนื้ออาปาก้า ปี 2562

2287. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่น 1 หลวงปู่บุญให้ ทุกเนื้อ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2562

2288. เหรียญหลวงปู่บุญให้ รุ่นอายุวัฒนะ 90 ปี 2561

2289. เหรียญหลวงปู่บุญให้ ไหว้ข้าง รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อทองคำา - เนื้อนวะเต็มสูตร - เนื้อเงิน ปี 2565

2290. เหรียญหลวงปู่บุญให้ ไหว้ข้าง รุ่นดวงเศรษฐี ลงยาสีทุกชนิด ไม่จำากัดสี ไม่จำาเนื้อทุกชนิด ปี2565 

2291. เหรียญหลวงปู่บุญให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองคำา ปี 2558

2292. เหรียญหลวงปู่บุญให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน - เนื้อเงินลงยาทุกชนิด ปี 2558

2293. เหรียญหลวงปู่บุญให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวะ - เนื้อนวะติดจีวร ปี 2558

2294. เหรียญหลวงปู่บุญให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ รวมทุกเนื้อ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2558

2295. เหรียญไข่ปลาหลวงปู่ทวดหลวงปู่บุญให้ รุ่น เสาร์5 มหามงคล รวมทุกเนื้อ ปี 2560

2296. เหรียญหลวงปู่บุญให้ รุ่นแรก วัดพระหอม ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2562

2297. เหรียญหลวงปู่บุญให้ รุ่น บุญให้รวยเป็นเศรษฐี ลงยาราชาวดี ทุกชนิด ปี 2564

2298. เหรียญหลวงปู่บุญให้ รุ่น บุญให้รวยเป็นเศรษฐี เนื้อทั่วไป ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2564

2299. เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญให้ เนื้อทองคำา - เนื้อเงินหน้ากากทองคำา ปี 2562

2300. เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญให้ เนื้อเงิน - เนื้อนวะ - เนื้อเหล็กน้ำาพี้ ปี 2562

2301. เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญให้ เนื้อทองระฆังโบราณ - เนื้อสัมฤทธิ์ - เนื้อทองแดงเถื่อนโบราณ ปี 2562

2302. เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญให้ ชุดกรรมการ - เนื้อกะไหลทอง ปี 2562

2303. หนุมานเจ้าสัว - ตะกรุดมหามงคลชีวิต - ช่อเจ้าสัว - เหรียญเจ้าสัวไม่จำากัดเนื้อหลวงปู่บุญให้ ปี 2562 

2304. เหรียญอัดอะคริลิก หลวงปู่บุญให้ รุ่นแรก ปี 2563

2305. พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นแรก หลวงปู่บุญให้ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2554

2306. พระปิดตาเนื้อว่าน รุ่นรวยทรัพย์ หลวงปู่บุญให้ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2565

2307. หล่อพระยอดธง - หล่อช่อพระยอดธง รุ่นแรก หลวงปู่บุญให้ ปี 2565

2308. กะลาตาเดียวแกะพระราหู รุ่นแรก หลังยันต์ หลวงปู่บุญให้ ปี 2564 

2309. ล็อกเกตอายุวัฒนะ มงคล 93 หลวงปู่บุญให้ ไม่จำากัดสี ปี 2564

2310. เบี้ยแก้พุทธคุณ รุ่นชนะมาร หลวงปู่บุญให้ นำาฤกษ์ ฝังตะกรุดทองคำา ปี 2565

2311. เบี้ยแก้พุทธคุณ รุ่นชนะมาร หลวงปู่บุญให้ ฝังหัวนะโมลงยาสี ไม่จำากัดสี ปี 2565
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พระอาจารย์สุรสักดิ์ สำวโร (พระอาจารย์เกิ้ง) ที่พักสงฆ์ควนไม้บ้อง จ.นครศรีธรรมราช
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2312. ล็อกเกตพระอาจารย์สุรสักดิ์ สำวโร รุ่นแรก (ทุกสี)

2313. พระปิดตาข้าวต้มมัด เนื้อว่านฝังตะกรุดเงิน

2314. พระปิดตาข้าวต้มมัด เนื้อว่านฝังตะกรุดตะกั่ว

2315. พระปิดตาข้าวต้มมัด เนื้อว่านนำาฤกษ์, เนื้อว่านธรรมดาไม่ฝังตะกรุด

2316. นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านหลังหัวนะโม

2317. นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านทาทองธรรมดา

2318. นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านหลังทองคำา, เนื้อว่านไม่จำากัดเนื้อ

2319. เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้อเงินหน้ากากทองคำา

2320. เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้อเงิน

2321. เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้ออัลปาก้าลงยาสีฟ้า

2322. เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้ออัลปาก้าลงยาสีแดง

2323. เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้ออัลปาก้าลงยาสีน้ำาเงิน

2324. เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้อแจกแม่ครัว+เนื้อก้นครก

2325. เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้ออัลปาก้าธรรมดา

2326. เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้อทองฝาบาตร

2327. เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้อทองแดง

2328. เหรียญนางกวักแม่ทองมา เนื้อทองคำา ไม่จำากัดเนื้อ

2329. พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์เพ็ญ ตะกรุดทองคำา, ตะกรุดเงิน

2330. พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์เพ็ญ เนื้อว่านหลังฝังหัวนะโม

2331. พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์เพ็ญ เนื้อว่านหลังฝังเม็ดทองแดง

2332. พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์เพ็ญ เนื้อว่าน, เนื้อดินเผา

2333. พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์เพ็ญ เนื้อเงินยวงหลังเซ็นลาย, เนี้อว่านหน้ากากตะกั่ว

2334. นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านหน้ากากทองคำา

2335. นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านหน้ากากเงิน

2336. นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านหน้ากากทองแดง

2337. นางกวักแม่ทองมา เนื้อว่านหน้ากากทองเหลือง

2338. เหรียญหล่อพระพิฆเนศ เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน

2339. เหรียญหล่อพระพิฆเนศ เนื้อชนวน

2340. พระปิดตามหายันต์ชุมแพ เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน

2341. พระปิดตามหายันต์ชุมแพ เนื้อปั้นมือ, เนื้อเงิน

2342. พระปิดตามหายันต์ชุมแพ เนื้อสำาริด

2343. พระปิดตามหายันต์ชุมแพ เนื้อทองแดง

2344. พระปิดตามหายันต์ชุมแพ เนื้อชนวน

2345. ว่านพ่อเฒ่าทิ้ง เนื้อธรรมดา

2346. ว่านพ่อเฒ่าทิ้ง ไม่จำากัดเนื้อ

2347. รูปหล่อลอยองค์นางกวักแม่ทองมา รุ่นแรก เนื้อทองคำา+เนื้อเงิน

2348. รูปหล่อลอยองค์นางกวักแม่นางกวัก รุ่นแรก เนื้อชนวน

2349. พระบูชาแม่นางกวักทองมา เนื้อชนวนโลหะ ขนาดบูชา 9 นิ้ว

2350. พระบูชาแม่นางกวักทองมา เนื้อชนวนโลหะ ขนาดบูชา 5 นิ้ว

2351. พระบูชาแม่นางกวักทองมา เนื้อชนวนโลหะ ขนาดบูชา 3 นิ้ว
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พระหลวงพ่อผอม หญ้าปล้อง และพระคณาจารย์ อ.พรหมคีรี

âµ�Ð·Õè 63 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

2352. สมเด็จปกโพธิ์รุ่นแรก หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง 

2353. เหรียญเสมารุ่นแรก หลวงพ่อผอม ไม่จำากัดเนื้อ 

2354. พระรูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อผอม ไม่จำากัดเนื้อ

2355. เหรียญหลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม 

2356. เหรียญหลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง รุ่นแรก พิมพ์หน้าแก่ 

2357. ลูกสะกดรุ่นแรก หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง

2358. ภาพสมปรารถนา รุ่นแรก หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง

2359. เขาควายแกะหลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง ไม่จำากัดแบบ 

2360. หนุมานแกะหลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง ไม่จำากัดแบบ 

2361. หนุมานเนื้อโลหะ หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง

2362. เหรียญพญาครุฑ รุ่นแรก หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง ไม่จำากัดเนื้อ

2363. เหรียญหันข้างหลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้องไม่จำากัดเนื้อ

2364. เบี้ยแก้หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง ปี2554 

2365. ภาพยุคแรกหลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง ไม่จำากัดแบบ 

2366. ตะกรุดหลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง ไม่จำากัดแบบ 

2367. ผ้ายันต์หลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง ไม่จำากัดแบบ

2368. ผงว่านกลมรุ่นแรกหลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง ไม่จำากัดเนื้อ

2369. พระรูปหล่อโลหะหลวงพ่อผอม วัดหญ้าปล้อง รุ่นสร้างกุฏิ ไม่จำากัดแบบ

2370. เหรียญสมภารไทรมขาม ไม่จำากัดเนื้อ

2371. แก้วสาระพัดนึกหลวงพ่อผอม รุ่นแรก ไม่จำากัดแบบ

2372. ล็อกเกตหลวงพ่อผอม ไม่จำากัดแบบ 

2373. พระหล่อโลหะรุ่นแรก รุ่นเมตตาบารมี84 หลวงพ่อผอม ไม่จำากัดแบบ

2374. พระว่านหลวงพ่อเอียดดำา รุ่นแรก หลังใบโพธิ์ 

2375. รูปหล่อหลวงพ่อเอียด ดำาตัดช่อ ปี 2526 ไม่จำากัดเนื้อ

2376. เหรียญหล่อหลวงพ่อเอียดดำา พิมพ์สองหน้า ออกวัดประดู่ ปี 2507 ไม่จำากัดเนื้อ 

2377. เหรียญหลวงพ่อเอียดดำา รุ่นสาม ปี 2511

2378. เหรียญหลวงพ่อเอียดดำา อุนามิ ปี 2537 

2379. ขุนแผนหลวงพ่ออ่ำา รุ่นแรก วัดกำาแพงถม ไม่จำากัดเนื้อ

2380. รูปหล่อรุ่นแรก เนื้อโลหะ พ่อท่านน่วม วัดหลวงครู 

2381. รูปหล่อรุ่นแรก เนื้อโลหะ พ่อท่านกลิ่น วัดปากโหม๊ะ ไม่จำากัดเนื้อ

2382. เหรียญหลวงพ่อเอียดขาว วัดโรงฆ้อง รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2383. รูปหล่อหลวงพ่อท้วง สำานักสงฆ์คลองแคว รุ่นแรก 

2384. พระผงมหามงคลรุ่นแรก หลวงพ่อท้วง สำานักสงฆ์คลองแคว 

2385. รูปหล่อหลวงพ่อหรั่ง ห้วยเตง รุ่นแรก ปี 2547 

2386. มีดหมอหลวงพ่อกลาย วัดเขาขุนพนม
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วัตถุมงคล ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 64 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (40 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

2387. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 1 พ.ศ.2526

2388. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 2 พ.ศ.2535

2389. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 3 พ.ศ.2538 (นิยม) 

2390. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 4 พ.ศ.2541 (นิยม)

2391. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 5 พ.ศ.2546 เหรียญอาร์มหน้าพ่อท่านเทิ่มหลังไอ้ไข่ (เนื้อทองแดง)

2392. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 5 พ.ศ.2546 พิมพ์ใหญ่นิยม (เนื้อทองคำา-เนื้อเงิน)

2393. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 5 พ.ศ.2546 พิมพ์ใหญ่นิยม (เนื้อกะไหล่ทอง)

2394. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 5 พ.ศ.2546 พิมพ์ใหญ่นิยม เนื้อทองแดง

2395. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 5 พ.ศ.2546 พิมพ์เล็ก (เนื้อทองคำา-เนื้อเงิน )

2396. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 5 พ.ศ.2546 พิมพ์เล็ก (เนื้อกะไหล่ทอง )

2397. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 5 พ.ศ.2546 พิมพ์เล็ก (เนื้อทองแดง)

2398. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 6 พ.ศ.2556 พิมพ์ใหญ่นิยม (เนื้อทองคำา-เนื้อเงิน)

2399. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 6 พ.ศ.2556 พิมพ์ใหญ่นิยม (เนื้อนวะโลหะ)

2400. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 6 พ.ศ.2556 พิมพ์ใหญ่นิยม (เนื้อทองแดง)

2401. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 6 พ.ศ.2556 พิมพ์เล็ก (เนื้อทองคำา-เนื้อเงิน)

2402. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 6 พ.ศ.2556 พิมพ์เล็ก (เนื้อทองแดง)

2403. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 6 พ.ศ.2556 พิมพ์ไหว้ข้าง (เนื้อทองคำา-เนื้อเงิน) ไม่จำากัดพิมพ์

2404. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 6 พ.ศ.2556 พิมพ์ไหว้ข้าง (เนื้อนวะโลหะ)

2405. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 6 พ.ศ.2556 พิมพ์ไหว้ข้าง (เนื้อทองชมพูหน้าทอง-หน้าเงิน-เนื้อทองชมพู)

2406. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 6 พ.ศ.2556 พิมพ์ไหว้ข้าง (เนื้อทองแดง)

2407. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 6 พ.ศ.2556 พิมพ์ไหว้ข้างจัมโบ้ (เนื้อทองแดง)

2408. รูปหล่อลอยองค์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 1 พ.ศ.2546 (เนื้อทองคำา-เนื้อเงิน)

2409. รูปหล่อลอยองค์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 1 พ.ศ.2546 (เนื้อโลหะผสม)

2410. รูปหล่อลอยองค์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 2 พ.ศ.2556  พิมพ์ใหญ่ (เนื้อทองคำา-เนื้อเงิน)

2411. รูปหล่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 2 พ.ศ.2556 พิมพ์ใหญ่ (เนื้อนำากฤกษ์)

2412. รูปหล่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 2 พ.ศ.2556 พิมพ์ใหญ่ (เนื้อทองชมพู)

2413. รูปหล่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 2 พ.ศ.2556 พิมพ์ใหญ่ (เนื้อทองแดง) 

2414. รูปหล่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 2 พ.ศ.2556 พิมพ์เล็ก (เนื้อทองคำา-เนื้อเงิน)

2415. รูปหล่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 2 พ.ศ.2556 พิมพ์เล็ก (เนื้อทองชมพู)

2416. ล็อกเก็ตไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นแรก พ.ศ.2552 พิมพ์ใหญ่

2417. ล็อกเก็ตไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นแรก พ.ศ.2552 พิมพ์เล็ก

2418. ล็อกเก็ตไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น 2 พ.ศ.2558 หลังหัวนะโม (ไม่จำากัดพิมพ์)

2419. ไม้แกะไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ พ.ศ.2556 (ไม่จำากัดเนื้อไม้)

2420. ไม้แกะไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ พ.ศ.2556 (เนื้อไม้ตะเคียน)

2421. ไม้ขนุนแกะไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ พ.ศ.2558 (ไม่จำากัดพิมพ์)

2422. แหวนไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นแรก พ.ศ.2553  หลังยันต์ห้า (ไม่จำากัดพิมพ์ - ไม่จำากัดเนื้อ)

2423. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นแรก พ.ศ.2542 

2424. รูปหล่อบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นแรก พ.ศ.2556 ขนาดสูง 2.5 นิ้ว

2425. รูปหล่อบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นแรก พ.ศ.2556 ขนาดสูง 5 นิ้ว, 6 นิ้ว

2426. องค์บูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ พ.ศ 2558 เนื้อไม้เทพทาโรปิดทอง ขนาดสูง 9 นิ้ว
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พระหลวงปู่อิ่ม วัดทุ่งนาใหม่ และวัตถุมงคล อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

âµ�Ð·Õè 65 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

2427. เหรียญหล่อหลวงปู่อิ่มโบราณ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ 

2428. รูปหล่อก้นอุ รุ่นแรก หลวงปู่อิ่ม ไม่จำากัดเนื้อ 

2429. เหรียญหล่อกระสุนคต รุ่นแรก หลวงปู่อิ่ม ไม่จำากัดเนื้อ

2430. เหรียญหล่อกระสุนคต รุ่นสอง หลวงปู่อิ่ม ไม่จำากัดเนื้อ

2431. พระปรกใบมะขาม ไม่จำากัดเนื้อ

2432. เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่อิ่ม รุ่นเจ้าสัว 

2433. เหรียญหล่อพระพุทธเจ้าดีดน้ำามนต์ หลวงปู่อิ่ม

2434. ลูกกระสุนคต รุ่นแรก เนื้อผง

2435. ลูกกระสุนคต รุ่นแรก เนื้อโลหะ ไม่จำากัดเนื้อ

2436. เหรียญหล่อพระอุเทน รุ่นโคตรพระเวทย์ ไม่จำากัดเนื้อ

2437. พระกริ่งรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่อิ่ม ไม่จำากัดเนื้อ 

2438. เหรียญหล่อจอบ เพชรกลับ หลวงปู่อิ่ม

2439. รูปหล่อลอยองค์ เพชรกลับ หลวงปู่อิ่ม

2440. เหรียญหล่อศรพระราม พระลักษณ์

2441. เหรียญปั๊มกระสุนคตรุ่นแรกหลวงปู่อิ่มสร้าง ไม่จำากัดเนื้อ

2442. เหรียญท้าวเวสสุวรรณสามขา ไม่จำากัดเนื้อ  

2443. เหรียญหลวงปู่อิ่มหลังยันต์จีน ไม่จำากัดเนื้อ

2444. เหรียญมหาอุดหลวงปู่อิ่ม วัดธาตุน้อย 

2445. ภาพถ่ายหลวงปู่อิ่ม ยิงกระสุนคต (ต้นแบบจากภาพวาด )

2446. พระชัยวัฒน์หลวงปู่อิ่ม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2447. เหรียญพิชัยมหายันต์ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2448. เหรียญรุ่นสองหันข้าง ไม่จำากัดเนื้อ  อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2449. เหรียญฤาษีไหว้ครู ปี 65 ไม่จำากัดเนื้อ อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2450. เหรียญพระพุทธนะคาบสำาเร็จ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2451. แหวนกันปลอง ไม่จำากัดเนื้อ อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2452. ล็อกเกตไม่จำากัดรุ่น อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2453. เหรียญหล่อมาราโพธิสัตว์ อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2454. เหรียญหล่อต้นบัวต้นกัป อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2455. เหรียญพิชัยสมบัติ ไม่จำากัดเนื้อ  อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2456. เหรียญพรายกระซิบ ไม่จำากัดเนื้อ อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2457. เหรียญขงเบ้ง ไม่จำากัดเนื้อ อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2458. รูปหล่อหนุมาน (พญาโหนหมาน) อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2459. เหรียญหล่อเสือติดปีก อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2460. เครื่องรางแกะมือยุคแรก ไม่จำากัดชนิด อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง

2461. เหรียญดำาหัวแพรรุ่งดอนทราย ไม่จำากัดเนื้อ อาจารย์เณรดอย เมืองตรัง
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2462. พระบูชา รุ่นแรก ลป.อิ่ม หน้าตัก 5 นิ้ว ปี 2560

2463. เหรียญรุ่นแรก ลป.อิ่ม หลังยันต์ 16 พระองค์ เนื้อทองคำา และ เนื้อเงิน ปี 2560

2464. เหรียญรุ่นแรก ลป.อิ่ม หลังยันต์ 16 พระองค์ เนื้อตะกั่ว และ เนื้อนวะ ปี 2560

2465. เหรียญรุ่นแรก ลป.อิ่ม หลังยันต์ 16 พระองค์ เนื้อทองฝาบาตร และ เนื้อชนวน ปี 2560

2466. เหรียญรุ่นแรก ลป.อิ่ม หลังยันต์ 16 พระองค์ เนื้อทองแดงผิวไฟ และ เนื้อทองแดงรมดำา ปี 2560

2467. เหรียญรุ่นแรก ลป.อิ่ม หลังยันต์ 16 พระองค์ ไม่ตัดปีก ไม่จำากัดเนื้อ  ปี 2560

2468. เหรียญรุ่นแรก ลป.อิ่ม หลังยันต์ 16 พระองค์ ไม่จำากัดเนื้อทุกชนิด  ปี 2560

2469. เหรียญรุ่นแรก ลป.อิ่ม หลังยันต์ เถาะ ไม่จำากัดเนื้อ  ปี 2560

2470. เหรียญ ลป.อิ่ม รุ่น ทูลแล้วอิ่ม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2560

2471. เหรียญปั๊ม กระสุนคต ลป.อิ่ม รุ่นปราบไพรี เนื้อทองคำา ปี2565

2472. เหรียญปั๊ม กระสุนคต ลป.อิ่ม รุ่นปราบไพรี เนื้อเงินหน้ากากทองคำา ปี2565

2473. เหรียญปั๊ม กระสุนคต ลป.อิ่ม รุ่นปราบไพรี เนื้อเงินลงยาแดง ปี2565

2474. เหรียญปั๊ม กระสุนคต ลป.อิ่ม รุ่นปราบไพรี เนื้อนวะหน้ากากเงิน ปี2565

2475. เหรียญปั๊ม กระสุนคต ลป.อิ่ม รุ่นปราบไพรี เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก ติดจีวรเกศา ปี2565

2476. เหรียญปั๊ม กระสุนคต ลป.อิ่ม รุ่นปราบไพรี เนื้อชนวนอาถรรพ์  ปี2565

2477. เหรียญปั๊ม กระสุนคต ลป.อิ่ม รุ่นปราบไพรี เนื้อทองฝาบาตร  ปี2565

2478. เหรียญปั๊ม กระสุนคต ลป.อิ่ม รุ่นปราบไพรี เนื้อตะกั่วนำาฤกษ์ ไม่ตัดปีก ตอกโค้ด 9 รอบ  ปี2565

2479. เหรียญปั๊ม กระสุนคต ลป.อิ่ม รุ่นปราบไพรี ไม่จำากัดเนื้อทุกชนิด ปี2565

2480. เหรียญเสมา ลป.อิ่ม รุ่นเมตตาบารมี ไม่จำากัดเนื้อทุกชนิด ปี 2566

2481. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.อิ่ม ปัญญาวุโธ เนื้อทองคำา พิมพ์รูปไข่ ปี 2565

2482. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.อิ่ม ปัญญาวุโธ เนื้อทองคำา พิมพ์เสมา  ปี 2565

2483. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.อิ่ม ปัญญาวุโธ เนื้อเงินฝังพลอย พิมพ์รูปไข่ ปี 2565

2484. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.อิ่ม ปัญญาวุโธ เนื้อเงินฝังพลอย พิมพ์เสมา ปี 2565

2485. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.อิ่ม ปัญญาวุโธ เนื้อเงิน พิมพ์รูปไข่ ปี 2565

2486. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.อิ่ม ปัญญาวุโธ เนื้อเงิน พิมพ์เสมา ปี 2565

2487. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.อิ่ม ปัญญาวุโธ เนื้อนวะ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2565

2488. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.อิ่ม ปัญญาวุโธ เนื้อติดหน้ากาก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2565

2489. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.อิ่ม ปัญญาวุโธ เนื้อลงยาสีไม่จำากัดพิมพ์  ปี 2565

2490. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.อิ่ม ปัญญาวุโธ แบบไม่ลงยา ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2565

2491. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.อิ่ม ปัญญาวุโธ เนื้อตะกั่ว นำาฤกษ์ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2565

2492. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.อิ่ม ปัญญาวุโธ เนื้อชุบผิว 3K แบล็คโดรเดี่ยม ชุบทอง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2565

2493. เหรียญ ลป.อิ่ม รุ่น อายุยืน ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2565

2494. พระปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2565

2495. พระปิดตาพังพระกาฬ ปุ้มปุ้ย ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2566

2496. รูปอัดอะคริลิค รุ่นแรก ลป.อิ่ม พิมพ์กรรมการและพิมพ์ธรรมดา ปี 2563
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2497. พระปิดตาเนื้อผงว่าน ปี 2534

2498. พระขุนแผน รุ่นแรก (สมโชค)

2499. พระขุนแผน รุ่นสอง ไม่จำากัดพิมพ์

2500. พระขุนแผนรุ่นสาม(ไข่หลง)ไม่จำากัดพิมพ์

2501. พระขุนแผนรุ่นสี่ (ปิดตำานาน) ไม่จำากัดพิมพ์

2502. พระเนื้อผงปู่เจ้าสมิงพราย ปี 56 ไม่จำากัดพิมพ์

2503. เหรียญ อ.สมนึก รุ่นแรก เนื้อทองคำา

2504. เหรียญ อ.สมนึก รุ่นแรก เนื้อเงิน

2505. เหรียญ อ.สมนึก รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2506. พระเนื้อผงว่านท้าวเวสสุวรรณ ปี 62

2507. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ไม่จำากัดเนื้อ

2508. เหรียญหล่อโบราณอ.สมนึก พิมพ์เต็มองค์

2509. เหรียญหล่อโบราณอ.สมนึก พิมพ์ครึ่งองค์

2510. มีดตัดหวายท้าวเวสสุวรรณ ปี56 ด้ามเงิน

2511. มีดตัดหวายท้าวเวสสุวรรณ ปี 56 ด้ามทองแดง

2512. มีดหมอมหาปราบโลก รุ่น 1 ขนาด5.9นิ้วด้ามเงิน

2513. มีดหมอมหาปราบโลก รุ่น 1 ขนาด 5.9 นิ้วด้ามทองแดง

2514. มีดหมอมหาปราบโลก รุ่น 1 ขนาด 3.9 นิ้ว ด้ามเงิน

2515. มีดหมอมหาปราบโลก รุ่น 1 ขนาด 3.9 นิ้ว ด้ามทองแดง

2516. มีดหมอมหาปราบโลก รุ่น 1 ขนาด 2.5 นิ้ว ด้ามทองแดง

2517. มีดหมอมหาปราบโลก รุ่น 2 ขนาด 5.9 นิ้ว ด้ามเงิน

2518. มีดหมอมหาปราบโลก รุ่น 2 ขนาด 5.9 นิ้ว ด้ามทองแดง

2519. มีดหมอมหาปราบโลก รุ่น 2 ขนาด 3.9 นิ้ว ด้ามเงิน

2520. มีดหมอมหาปราบโลก รุ่น 2 ขนาด 3.9 นิ้ว ด้ามทองแดง

2521. มีดหมอมหาปราบโลก รุ่น 2 ขนาด 2.5 นิ้ว ด้ามทองแดง

2522. มีดหมอเพชรพญาธร

2523. มีดหมอปู่เจ้าสมิงพราย ขนาด 8 นิ้ว ด้ามเงิน

2524. มีดหมอปู่เจ้าสมิงพราย ขนาด 8 นิ้ว ด้ามทองแดง

2525. มีดหมอปู่เจ้าสมิงพราย ขนาด 6 นิ้ว ด้ามเงิน

2526. มีดหมอปู่เจ้าสมิงพราย ขนาด 6 นิ้ว ด้ามทองแดง

2527. มีดหมอปู่เจ้าสมิงพราย ขนาด 4 นิ้ว ด้ามเงิน

2528. มีดหมอปู่เจ้าสมิงพราย ขนาด4นิ้วด้ามทองแดง

2529. ตะกรุดช้างผสมโขลง รุ่นเชือกแดง

2530. วัวธนูเนื้อดิน อ.สมนึก

2531. พระเนื้อผงปู่ปาน (อ.สมนึก) ไม่จำากัดพิมพ์
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2532. เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองคำา ปี พ.ศ.2561

2533. เหรียญรุ่นแรก เนื้อเงิน ไม่ตัดปีก ปี พ.ศ.2561

2534. เหรียญรุ่นแรก เนื้อเงินบริสุทธิ์ ปี พ.ศ.2561

2535. เหรียญรุ่นแรก เนื้อนวะพรายเงิน ปี พ.ศ.2561

2536. เหรียญรุ่นแรก เนื้อนวะไม่ตัดปีก ปี พ.ศ.2561

2537. เหรียญรุ่นแรก เนื้อประกบหน้ากากสามชั้น ปี พ.ศ.2561

2538. เหรียญรุ่นแรก เนื้อมันปูโค้ดทองคำา ปี พ.ศ.2561

2539. เหรียญรุ่นแรก เนื้อมันปูโค้ดธรรมดา ปี พ.ศ.2561

2540. เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี พ.ศ.2561

2541. เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ ปี พ.ศ.2561

2542. ขุนแผนรุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี พ.ศ.2561

2543. รูปหล่อลอยองค์ เนื้อเงิน ปี พ.ศ.2563

2544. รูปหล่อลอยองค์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี พ.ศ.2563

2545. เหรียญหล่อเนื้อเงิน พ.ศ.2564

2546. เหรียญหล่อไม่จำากัดเนื้อ พ.ศ.2564

2547. พระบูชา หลวงปู่เกษม เขมจา โรเนื้อนำาฤกษ์

2548. พระบูชา หลวงปู่เกษม เขมจา โรเนื้อรมผิวสองสี

2549. พระบูชา หลวงปู่เกษม เขมจา โรเนื้อรมดำา

2550. ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเทวาประทานทรัพย์สินเจริญดี เนื้อเงิน ไม่จำากัดสีลงยา

2551. ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเทวาประทานทรัพย์สินเจริญดี แบบลงยา ไม่จำากัดสี

2552. ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเทวาประทานทรัพย์สินเจริญดี แบบไม่ลงยา ไม่จำากัดเนื้อ

2553. เหรียญพิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองคำา

2554. เหรียญพิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อเงิน

2555. เหรียญพิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อนวะ

2556. เหรียญพิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อสามกษัตริย์

2557. เหรียญพิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองฝาบาตร

2558. เหรียญพิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้ออัลปาก้าลงยาน้ำาเงิน

2559. เหรียญพิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อกะไหลทองพ่นทราย

2560. เหรียญพิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อตะกั่ว

2561. ล็อกเกตรุ่นแรก ลป.เกษม เขมจาโร ไม่จำากัดพิมพ์

2562. พระปิดตามงคลเหมรัตน ไม่จำากัดเนื้อ

2563. มีดหมอ รุ่นแรก ลป.เกษม พิมพ์โบราณ

2564. ผ้ายันต์รอยมือรอยเท้า ไม่จำากัดสี

2565. รูปอัดอะคริลิค ลป.เกษม สีธงชาติฝังตะกรุดทองคำา สีขาวนำาฤกษ์ฝังตะกรุดเงิน

2566. รูปอัดอะคริลิค ลป.เกษม ไม่จำากัดสีทุกชนิด 
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2567. พระกรุเนื้อดิน เม็ดกระดุมศรีวิชัย

2568. เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่นแรก ปี 2470

2569. เหรียญพระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพชร) รุ่นแรก วัดอัมภวัน

2570. เหรียญปั๊มหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่นแรก ปี 2470

2571. เหรียญกสิณหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นแรก วัดพัฒนาราม (ไม่จำากัดพิมพ์)

2572. พระกสิณหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นแรก เนื้อดิน วัดพัฒนาราม (ไม่จำากัดพิมพ์)

2573. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส ปี 2500 (ไม่จำากัดพิมพ์)

2574. พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อสุทธิ์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ วัดหนองหวาย

2575. พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อสุทธิ์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก วัดหนองหวาย

2576. พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อสุทธิ์ พิมพ์ใหญ่ มีเม็ดพระศก วัดหนองหวาย

2577. เหรียญหลวงพ่อเทศน์ โยธารักษ์ วัดคอกช้าง รุ่นแรก ปี 2480

2578. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อวัฒน์ วัดชมพูภนัส รุ่นแรก พิมพ์หน้าใหญ่

2579. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อวัฒน์ วัดชมพูภนัส รุ่นแรก พิมพ์หน้าเล็ก

2580. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดศรีเวียง รุ่นแรก

2581. เหรียญโล่ห์หลวงพ่อนุ้ย รุ่นแรก ปี 2479 วัดอัมพาราม (ไม่จำากัดเนื้อ)

2582. เหรียญไข่หลวงพ่อนุ้ย รุ่นแรก ปี 2479 วัดอัมพาราม (ไม่จำากัดเนื้อ)

2583. เหรียญพระครูรัตนวิมล (แบน) รุ่นแรก วัดท่าเคย เนื้อทองแดง

2584. เหรียญพระครูรัตนวิมล (แบน) รุ่นแรก วัดท่าเคย เนื้ออัลปาก้า

2585. เหรียญพระครูรัตนวิมล (แบน) วัดท่าเคย เนื้ออัลปาก้า  พิมพ์นะขาด

2586. เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดย่านปรางค์ รุ่นแรก

2587. เหรียญเสมาหลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่นแรก

2588. เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม พิมพ์จีวรห้าชาย วัดทุ่งหลวง รุ่นแรก

2589. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อคล้าย รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ วัดย่านปรางค์

2590. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อคล้าย รุ่นแรก พิมพ์ตาโปน วัดย่านปรางค์

2591. เหรียญพระอธิการเชื่อม วัดปราการ รุ่นแรก

2592. เหรียญพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร) วัดวชิรประดิษฐ์ รุ่นแรก

2593. เหรียญพระธาตุไชยา รุ่นแรก ปี 2481 ไม่จำากัดเนื้อ

2594. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ  รุ่นแรก

2595. ปั้มหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่นแรก

2596. เหรียญพระครูวิมลทีปคุต (เริ่ม) รุ่นแรก วัดคิรีวงการาม

2597. เหรียญพระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง) รุ่นแรก วัดแจ้ง ปี 2493

2598. เหรียญพระครูวิมลทีปรัต (พร้อม) รุ่นแรก วัดราษฎร์เจริญ ปี 2498

2599. เหรียญหลวงพ่อมี วัดสำาเร็จ รุ่นแรก

2600. เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดศิลางู ปี 2493 ไม่จำากัดเนื้อ

2601. พระกสิณหลวงพ่อเผือก วัดพระโยค รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์

2602. พ่อท่านคงแก้ว วัดควนศรี รุ่นแรก

2603. เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ หลวงพ่อพัว เกสโร รุ่นแรก ออกวัดเขาราหู

2604. พระชัยวัฒน์ (เขาลั่น)  หลวงพ่อพัว เกสโร รุ่นแรก ออกวัดเขาราหู  ไม่จำากัดพิมพ์

2605. พระรูปเหมือนหล่อโบราณ หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก

2606. พระรูปเหมือนหล่อโบราณ หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก พิมพ์ ร.06
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2607. พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำา พิมพ์แซยิดเก้าชั้น

2608. พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำา พิมพ์สามชั้นซุ้มคู่

2609. พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำา พิมพ์ใบโพธิ์

2610. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดอัมพวัน รุ่นสอง

2611. เหรียญพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร) วัดวชิรประดิษฐ์ รุ่น 2 ไม่จำากัดเนื้อ

2612. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดศรีเวียง บล็อกไม้แยงหู

2613. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดศรีเวียง รุ่นสอง นิยม (ไม่มีผด) 

2614. เหรียญพระสมุห์เวียน วัดมธุรวาราม รุ่นแรก

2615. เหรียญพัดยศพระธรรมวิโรจน์ วัดธรรมบูชา รุ่นแรก

2616. เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่นสอง ปี 2500 พิมพ์ศูนย์ขีด ไม่จำากัดเนื้อ

2617. เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดพัฒนาราม ปี 2505 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2618. พระรูปเหมือน หลวงพ่อพัฒน์ นารโท ปี 2505 เนื้อว่าน ไม่จำากัดพิมพ์

2619. พระกสิณ หลวงพ่อพัฒน์ นารโท ปี 2505 เนื้อว่าน ไม่จำากัดพิมพ์

2620. เหรียญหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก ปี 2506 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2621. พระรูปเหมือนหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก เนื้อว่าน ปี 2506 พิมพ์ใหญ่

2622. พระรูปเหมือนหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก เนื้อว่าน ปี 2506 พิมพ์เล็ก

2623. พระกสิณ - นางพญา หลวงพ่อพัว วัดบางเดือน รุ่นแรก เนื้อว่าน ปี 2506

2624. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดวิหาร รุ่นแรก

2625. พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อแดง วัดวิหาร ไม่จำากัดพิมพ์

2626. เหรียญเจ้าพระยาท่าข้าม วัดท่าข้าม รุ่นแรก ปี 2519

2627. เหรียญพระสมุห์ทองพิมพ์ วัดหัวสวน รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์

2628. เหรียญหลวงพ่อขำา วัดหนองไทร รุ่นแรก

2629. เหรียญพระครูชลาธรธำารง วัดบางใหญ่ รุ่นแรก ปี 2507 ไม่จำากัดเนื้อ 

2630. เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2500 ไม่จำากัดพิมพ์

2631. เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ รุ่น2 ปี 2506 ไม่จำากัดเนื้อ

2632. พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ รุ่นแรก

2633. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเริ่ม วัดดอนยาง รุ่นแรก หลังยันต์พุฒซ้อน

2634. เหรียญหลวงพ่อเริ่ม วัดดอนยาง รุ่นแรก พิมพเล็ก ไม่มีผด นิยม

2635. เหรียญหลวงพ่อขาว วัดประสพท่าทอง รุ่นแรก พิมพ์ จ แตก วงเดือน นิยม

2636. หนุมาน (พญาชิงชัย) หลวงพ่อถนอม วัดยางหมู่ รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ 

2637. เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ รุ่นแรก ปี 2500 ไม่จำากัดพิมพ์

2638. เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดตรณาราม รุ่นแรก

2639. เหรียญพระครูกล่ำา วัดแหลมไผ่ รุ่นแรก ปี 2498

2640. เหรียญพระอาจารย์จำารัส วัดท่าล้อน รุ่นแรก ปี 2514

2641. พระขุนแผนผงพรายธาตุ พระอาจารย์จำารัส วัดท่าล้อน

2642. เหรียญหลวงพ่อแบน วัดแหลมทอง รุ่นแรก พิมพ์มีโบว์

2643. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อแบน วัดแหลมทอง รุ่นแรก

2644. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่นสอง

2645. พระรูปหล่อโบราณ พระครูสุวัฒน์ วัดศรีทวีป

2646. หนุมาน พระครูสุวัฒน์ วัดศรีทวีป รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์
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2647. เหรียญหลวงพ่อแต่ง วัดนันทาราม รุ่นแรก ปี 2505 ไม่จำากัดเนื้อ

2648. เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อวัดท่าอู่ รุ่นแรก

2649. พระปิดตาไม้แก่นจันทร์แดง (มหาลาภ) หลวงพ่อแต่ง วัดนันทาราม

2650. พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อแต่ง วัดนันทาราม รุ่นแรก

2651. ตะกรุด หลวงพ่อแต่ง วัดนันทาราม ประเภทไม่ถักเชือก

2652. ตะกรุด หลวงพ่อแต่ง วัดนันทาราม ประเภทถักเชือก

2653. เหรียญหลวงพ่อเผือก วัดท่าเคย รุ่นแรก

2654. เหรียญหลวงพ่อแบน วัดท่าเคย รุ่น 2 พิมพ์หน้าแก่

2655. พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อแบน วัดท่าเคย รุ่นแรก

2656. รูปหล่อพ่อท่านข้าวสุก วัดบางไม้ไม้  รุ่นแรก

2657. เหรียญหลวงพ่อเริ่ม วัดบางน้ำาจืด รุ่นแรก

2658. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเริ่ม วัดบางน้ำาจืด รุ่นแรก

2659. พระปิดตาเนื้อครั่งหลวงพ่อเริ่ม  วัดดอนยาง

2660. เหรียญหลวงพ่อเหล็ก วัดประตูใหญ่ รุ่นแรก

2661. เหรียญคุณครูฮอด วัดศรีสุวรรณ รุ่นแรก 

2662. พระกรุวัดกาญจนาราม เนื้อชิน ไม่จำากัดพิมพ์

2663. เหรียญกลม พ่อท่านวรรณ วัดเขาแก้ว รุ่นแรก ปี 2507

2664. เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดกะเปา รุ่นแรก

2665. เหรียญหลวงพ่อรัตน์ วัดกะเปา (เจ็ดชาย) รุ่นแรก ปี 2540 ไม่จำากัดเนื้อ

2666. พระราหู หลวงพ่อรัตน์ วัดกะเปา รุ่นแรก ปี 2538 ไม่จำากัดเนื้อ

2667. เสือหลวงพ่อรัตน์ วัดกะเปา รุ่นแรก ปี 2538 ไม่จำากัดเนื้อ

2668. เหรียญพ่อท่านคงแก้ว วัดควนศรี รุ่น 2 

2669. เหรียญหลวงพ่อเปี่ยม วัดทุ่งหลวง รุ่น 2 ไม่จำากัดพิมพ์

2670. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเปี่ยม วัดทุ่งหลวง รุ่นแรก ปี 2510 ไม่จำากัดเนื้อ

2671. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อพร้อม วัดคลองฉนวน รุ่นแรก

2672. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดคลองตาล รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์

2673. เหรียญพระครูประจักษ์วรคุณ วัดสามพัน รุ่นแรก ปี 2503

2674. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดห้วยใหญ่ รุ่นแรก

2675. เหรียญหลวงพ่อล้อม วัดบางสวรรค์ รุ่นแรก

2676. เหรียญหลวงพ่อร่ม วัดสมัยสุวรรณ (วัดโตรม) รุ่นแรก

2677. พระรูปเหมือนปั๊ม พ่อท่านเจ้าฟ้า วัดท่าเรือ รุ่นแรก

2678. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อรุ่ม วัดปลายน้ำา รุ่นแรก

2679. ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อรุ่ม วัดปลายน้ำา

2680. เหรียญพ่อท่านบุญ วัดทุ่งเตา รุ่นแรก

2681. เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดทองประธาน รุ่นแรก ปี 2509

2682. เหรียญหลวงพ่อชม วัดเวียง รุ่นแรก

2683. เหรียญพระสมุห์มัย วัดสมุหนิมิตร รุ่นแรก

2684. เหรียญพระปลัดทุ่มหลังพระชยาภิวัฒน์ รุ่นแรก 

2685. เหรียญหลวงพ่อผอม วัดสุทธาวาส รุ่นแรก

2686. เหรียญหลวงพ่อสุทธิ์ วัดสุทธาวาส รุ่นแรก
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2687. เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดท้องอ่าว รุ่นแรก ปี 2518

2688. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อขวัญ วัดท้องอ่าว รุ่นแรก ปี 2518

2689. เหรียญหลวงพ่อโกศล วัดคุ้งยาง รุ่นแรก

2690. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำา รุ่นแรก 

2691. เหรียญหลวงพ่อสงัด วัดสว่างอารมณ์ รุ่นแรก ปี 2533

2692. เหรียญหลวงพ่อสงัด วัดสว่างอารมณ์รุ่นสอง ปี 2544 ไม่จำากัดเนื้อ

2693. เหรียญโล่ หลวงพ่อสงัด วัดสว่างอารมณ์ รุ่น 4 ไม่จำากัดเนื้อ

2694. เหรียญหลวงพ่อสงัด วัดสว่างอารมณ์ รุ่นผูกพัทธสีมา ปี 2559 ไม่จำากัดเนื้อ

2695. เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดน้ำาฉา รุ่นแรก

2696. รูปหล่อหลวงพ่อทองสุข วัดน้ำาฉา รุ่นแรก

2697. เหรียญหยดน้ำา หลวงพ่อชื่น วัดในปราบ รุ่นแรก ปี 2548

2698. เหรียญไข่ หลวงพ่อชื่น วัดในปราบ รุ่นแรก ปี 2548 ไม่จำากัดเนื้อ

2699. เหรียญหลวงพ่ออั้น วัดทับใหม่พัฒนา รุ่นแรก ปี 2548 ไม่จำากัดเนื้อ

2700. เสือพยัคฆ์ศรีวิชัย หลวงพ่ออั้น วัดทับใหม่พัฒนา รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ 

2701. เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ หลวงพ่อเอ็น วัดเขาราหู รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

2702. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเอ็น วัดเขาราหู รุ่นแรก ปี 2544 ไม่จำากัดเนื้อ

2703. เหรียญหล่อโบราณ (ดอกบัวบาน) หลวงพ่อเอ็น วัดเขาราหู ปี 2549 ไม่จำากัดเนื้อ

2704. เหรียญครึ่งองค์หลวงพ่อล้าน วัดขนาย รุ่นแรก

2705. เหรียญนั่งเต็มองค์ หลวงพ่อล้าน วัดขนาย รุ่นแรก

2706. เหรียญเสมา รวย - ล้าน หลวงพ่อล้าน วัดขนาย ปี 2549

2707. พระรูปหล่อ “มหายันต์ หลวงพ่อล้าน วัดขนาย ปี 2549 ไม่จำากัดเนื้อ

2708. พระรูปหล่อ หลวงพ่อล้าน วัดขนาย รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2709. เหรียญหลวงพ่อเพชร -  หลบ วัดราษฎร์เจริญ รุ่นแรก 

2710. เหรียญพระองค์ดำา หลวงพ่อหลบ วัดราษฎร์เจริญ

2711. พระผงเชียงแสนสิงห์ 3 หลวงพ่อหลบ วัดราษฎร์เจริญ

2712. เหรียญเจริญพร หลวงพ่อคลาย วัดจันทาวาส     ไมจำากัดเนื้อ

2713. เหรียญครบ 7 รอบ หลังหนุมานหลวงพ่อคลาย วัดจันทาวาส ไม่จำากัดเนื้อ

2714. หนุมานลอยองค์ หลวงพ่อคลาย วัดจันทาวาส ไม่จำากัดเนื้อ

2715. หนุมาน ไม้ขนุนแกะ หลวงพ่อคลาย วัดจันทาวาส

2716. พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์อุปคุต หลวงพ่อรัช วัดกะเปา 

2717. เหรียญหลวงพ่อเนียม วัดน้ำาหัก รุ่นแรก

2718. เหรียญหลวงพ่อกระจ่าง วัดน้ำารอบ รุ่นแรก

2719. เหรียญหยดน้ำาอาจารย์พันธ์ วัดอภัยเขตตาราม รุ่นแรก ปี 2530 ไม่จำากัดเนื้อ

2720. รูปหล่ออาจารย์พันธ์ วัดอภัยเขตตาราม รุ่นแรก ปี 2547 ไม่จำากัดเนื้อ

2721. เหรียญหลวงพ่อยกนิ่ง วัดพระพรหม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ 

2722. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อยกนิ่ง วัดพระพรหม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2723. เหรียญที่ระลึกสร้างศาลหลักเมือง รุ่นแรก ปี 2539 (บล็อกกษาปณ์) 

2724. เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ รุ่นแรก พิมพ์แปดแตก นิยม

2725. รูปหล่อยันต์ยุ่ง หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ รุ่นแรก 

2726. รูปหล่อแขนทะลุ หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ รุ่นแรก
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2727. เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดปากคู รุ่นแรก

2728. เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดปากคู รุ่น 2 (แจกแม่ครัว)

2729. เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดปากคู รุ่น 2 (เสมาหน้าใหญ่)

2730. เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดปากคู รุ่น 2 (เสมาหน้าเล็ก)

2731. เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดปากคู ปี 2540 (เนื้อทองคำา)

2732. เหรียญพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร) วัดวชิรประดิษฐ์ รุ่น 3 บล็อกนิยม เนื้อเงิน

2733. เหรียญพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร) วัดวชิรประดิษฐ์ รุ่น 3 บล็อกนิยม เนื้ออัลปาก้า

2734. เหรียญพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร) วัดวชิรประดิษฐ์ รุ่น 3 บล็อกนิยม เนื้อทองแดง

2735. เหรียญพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร) วัดวชิรประดิษฐ์ รุ่น 3 บล็อกผด

2736. เหรียญพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร) วัดวชิรประดิษฐ์ รุ่น 4 เนื้อเงิน

2737. เหรียญพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร) วัดวชิรประดิษฐ์ รุ่น 4 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล

2738. เหรียญพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร) วัดวชิรประดิษฐ์ รุ่นแจกแม่ครัว

2739. เหรียญน้ำาเต้า พระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร) วัดวชิรประดิษฐ์ ปี 2524

2740. พระรูปหล่อพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร) วัดวชิรประดิษฐ์ รุ่นแรก

2741. พระรูปหล่อพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร) วัดวชิรประดิษฐ์ พิมพ์ยืน เนื้อเงิน

2742. เหรียญเสมา หลวงพ่อชม วัดท่าไทร รุ่น 3

2743. เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดยางหมู่ รุ่นแรก 

2744. พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อถนอม วัดยางหมู่ รุ่นแรก (ตะไบมือ)

2745. เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดพุทธเจดีย์ รุ่นแรก 

2746. เหรียญพ่อท่านเย็น วัดวังไทร รุ่นแรก (พุทธคุณ 108)

2747. เหรียญหล่อใบโพธิ์ พ่อท่านเย็น วัดวังไทร รุ่นแรก

2748. พระรูปหล่อเล็ก พ่อท่านเย็น วัดวังไทร รุ่นแรก

2749. สมเด็จข้าวก้นบาตร พ่อท่านเย็น วัดวังไทร รุ่นแรก

2750. พระบูชาพ่อท่านเย็น วัดวังไทร รุ่นแรก (ไม่จำากัดขนาด)

2751. พระบูชาพระครูประกาศิตธรรมคุณ (เพชร) วัดวชิรประดิษฐ์ รุ่น 3 โลหะ 

2752. เหรียญรูปไข่หลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่นสร้างเจดีย์ ปี 2514

2753. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเริ่ม วัดคีรีวงการาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง

2754. พระปิดตาเนื้อทองผสม พระครูสุวัฒน์ธรรมคุณ วัดศรีทวีป 

2755. เหรียญหลวงพ่อพุ่มและแหวนหลวงพ่อพุ่ม วัดศิลางู ปี 2505

2756. เหรียญหลวงพ่อทองไหล วัดละไม รุ่นแรก (หมอนใหญ่)

2757. เหรียญหลวงพ่อทองไหล วัดละไม รุ่นแรก (หมอนเล็ก)

2758. หล่อโบราณพระพุทธชินราชหลวงพ่อแดง วัดคุณาราม เกาะสมุย

2759. หล่อโบราณพระปิดตา พิมพ์หัวจรวดหลวงพ่อแดง วัดคุณาราม เกาะสมุย

2760. รูปถ่ายขนาดบูชา เกจิอาจารย์ อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2761. รูปถ่ายขนาดบูชา เกจิอาจารย์ อำาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2762. รูปถ่ายขนาดบูชา เกจิอาจารย์ อำาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2763. รูปถ่ายขนาดบูชา เกจิอาจารย์ อำาเภอเกาะสมุยและอำาเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2764. รูปถ่ายขนาดบูชา เกจิอาจารย์ อำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2765. รูปถ่ายขนาดบูชา เกจิอาจารย์ อำาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2766. รูปถ่ายขนาดบูชา เกจิอาจารย์ อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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2767. พระกรุเขาเมือง จังหวัดพัทลุง ไม่จำากัดพิมพ์ 

2768. พระปิดตาพิมพ์ปั้น ศิลปะพัทลุง ไม่จำากัดพิมพ์

2769. พระปิดตาพิมพ์ว่าวจุฬา พระอาจารย์เอียด วัดดอนศาลา

2770. พระปิดตามหายันต์ พระอาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ 

2771. พระมหาว่านดำา พระอาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ

2772. พระมหาว่านขาว พระอาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ 

2773. พระปิดตาพระอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ (พิมพ์มหาลาภ) 

2774. พระปิดตาพระอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ (พิมพ์มหาอุตม์) 

2775. พระสังกัจจายน์หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ (พิมพ์ใหญ่)

2776. พระสังกัจจายน์หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ (พิมพ์เล็ก) 

2777. พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ (พิมพ์โยงก้น) 

2778. พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ (พิมพ์ยันต์นอน)  

2779. พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ (พิมพ์มือไขว้) 

2780. พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ (พิมพ์อกกว้าง) 

2781. พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ (พิมพ์นะล้อม) 

2782. พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ (ไม่จำากัดพิมพ์)

2783. พระกลีบบัว อาจารย์ดิษฐ์ วัดปากสระ

2784. พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อดิษฐ์ ออกวัดปรางชัย 

2785. พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเหลื่อม วัดนาท่อม 

2786. พระปิดตาหลวงพ่อเหลื่อม วัดนาท่อม 

2787. พระปิดตาวัดปรางหมู่ 

2788. พระปิดตา พระอาจารย์ชัย วัดควนปริง 

2789. พระปิดตาสอดเข่า พระอาจารย์พลับ วัดชายคลอง 

2790. พระปิดตา พระอาจารย์หมุน ออกวัดคูหาสวรรค์ 

2791. พระปิดตา พระอาจารย์เช็น วัดท่ามิหรำา 

2792. พระฤาษี พระอาจารย์เช็น วัดท่ามิหรำา 

2793. พระสมเด็จวัดวิหารเบิก 

2794. พระรูปหล่อพระครูศรัทธานุรักษ์ (วรรณ) วัดรัตนาราม

2795. พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง 

2796. พระฤาษี หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง 

2797. พระปิดตาสอดเข่า หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง 

2798. พระใบพายขุนแผน หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง 

2799. พระใบพายนางกวัก หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง 

2800. พระใบพายปิดตา หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง 

2801. พระใบพายลีลา หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง

2802. พระใบพายฤาษี หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง

2803. พระปิดตาฐานเขียง หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก จ.พัทลุง

2804. พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ปี 2511 (เนื้อทองคำา / เนื้อเงิน)

2805. พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หน้าใหญ่ ปี 2511 (เนื้อทองเหลือง)

2806. พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หน้าเล็ก ปี 2511 (เนื้อทองเหลือง)
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พระจังหวัดพัทลุง ทั่วไป ชุดที่ 1
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2807. เหรียญพระครูรัตนานุกุล พระอุปัชฌาย์ วัดฝาละมี รุ่นแรก (เนื้ออัลปาก้า)

2808. เหรียญพระครูศรัทธานุรักษ์ (วรรณ) วัดรัตนาราม รุ่นแรก

2809. เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดนาปะขอ รุ่นแรก ปี 2520

2810. เหรียญหลวงพ่อเหลื่อม วัดนาท่อม รุ่นแรก ปี2505

2811. พระกริ่งพุทธิธรรมธาดา วัดสุวรรณวิชัย ปี 2498

2812. รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อแดง วัดควนนางพิมพ์

2813. เหรียญพระอาจารย์เอียด วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2498

2814. เหรียญพระครูเนกขัมภิมณฑ์ (ดิษฐ์) วัดปากสระ รุ่นแรก ปี 2500

2815. พระรูปหล่อพระอาจารย์ดิษฐ์ วัดปากสระ รุ่น 2 ปี 2516 

2816. เหรียญพระอาจารย์ดิษฐ์ วัดปากสระ รุ่น 2 ปี 2516 

2817. เหรียญพระอาจารย์ดิษฐ์ หลังหลวงพ่อแดง วัดปากสระ ปี2516 (กะไหล่ทอง)

2818. เหรียญพระอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ รุ่นแรก ปี 2519 (เนื้อเงิน)

2819. เหรียญพระอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ รุ่นแรก ปี 2519 (เนื้อทองแดง)

2820. เหรียญพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์ปาล วัดเขาอ้อ ปี 2520

2821. เหรียญหลวงพ่อดำา วัดหัวหมอน รุ่นแรก ปี2504

2822. เหรียญพระพุทธิธรรมธาดา วัดสุวรรณวิชัย รุ่นแรก ปี2498

2823. พระลีลาเกราะเพชร พระอาจารย์หมุน วัดเขาแดงตะวันออก พิมพ์หนา (หูเดียว/สองหู)

2824. พระลีลาเกราะเพชร พระอาจารย์หมุน วัดเขาแดงตะวันออก พิมพ์บาง (หนังตะลุง)

2825. พระสมเด็จเนื้อผงพระอาจารย์หมุน วัดเขาแดงตะวันออก หลังรูปเหมือน

2826. พระเนื้อว่านพระเจ้า 5 พระองค์พระอาจารย์หมุน วัดเขาแดงตะวันออก (งบน้ำาอ้อย)

2827. เหรียญพระเจ้าห้าพระองค์ พระอาจารย์หมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุ่นแรก ปี 2508

2828. พระรูปเหมือนปั๊มพระอาจารย์หมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุ่นแรก ปี 2516

2829. เหรียญรูปไข่พระอาจารย์หมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุ่นแรก ปี 2516 (สายฝนหน้าหลัง)

2830. เหรียญรูปไข่พระอาจารย์หมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุ่นแรก ปี 2516 (บล็อคธรรมดา)

2831. เหรียญแจกแม่ครัว พระอาจารย์หมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุ่นแรก ปี 2516 กะไหล่ทอง 

2832. เหรียญแจกแม่ครัว พระอาจารย์หมุน วัดเขาแดงตะวันออก รุ่นแรก ปี 2516 รมดำา

2833. พระปรกใบมะขาม พระอาจารย์หมุน วัดเขาแดงตะวันออก

2834. พระรูปหล่อหลวงพ่อเล็ก วัดประดู่เรียง รุ่นแรก ปี 2527

2835. พระสังกัจจายน์หลวงพ่อเล็ก วัดประดู่เรียง รุ่นแรก ปี 2527

2836. พระปิดตาหลวงพ่อเล็ก วัดประดู่เรียง รุ่นแรก ปี 2527

2837. พระรูปหล่อหลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก ปี 2528

2838. พระปิดตาหลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก ปี 2528

2839. พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก ปี 2528

2840. ใบพายพุทธกวัก อาจารย์เจ็ก วัดเขาแดงตะวันตก ปี 2528

2841. เหรียญหลวงพ่อจุล วัดลานแซะ รุ่นแรก ปี 2516

2842. เหรียญหลวงพ่อจุล วัดลานแซะ รุ่น 2 ตอกดอกจันทร์ ปี 2519

2843. พระเนื้อว่าน พระอาจารย์จุล วัดลานแซะ

2844. พระบูชารุ่นแรก อาจารย์ทอง วัดเขาป้าเจ้

2845. พระบูชาอาจารย์หมุน ปี 2540 ขนาด 9 นิ้ว

2846. พระบูชาอาจารย์หมุน ปี 2540 ขนาด 3 นิ้ว
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พระจังหวัดพัทลุง ทั่วไป ชุดที่ 2
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2847. เหรียญพระครูรัตนาภิรัตน์ (แก้ว) วัดควนปันตาราม รุ่นแรก ปี2499

2848. เหรียญอาจารย์เปรม อาจารย์ทองเฒ่า วัดวิหารสูง รุ่นแรก ปี 2506

2849. เหรียญหลวงพ่อดำา วัดท่าแค รุ่นแรก ปี 2513

2850. เหรียญหลวงพ่อคง วัดพรุพ้อ รุ่นแรก ปี 2507

2851. เหรียญหลวงพ่อคง วัดบ้านสวน รุ่นแรก ปี 2516

2852. เหรียญหลวงพ่อพ่วง วัดบ้านสวน รุ่นแรก ปี 2517

2853. เหรียญหลวงพ่อปลัดเปลี่ยน วัดป่าเลไลยถ์ รุ่นแรก ปี 2517

2854. เหรียญหลวงพ่อรอด วัดควนกรวด รุ่นแรก ปี 2517

2855. เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ รุ่นแรก ปี 2517

2856. เหรียญหลวงพ่อเมฆ วัดประจิมทิศาราม รุ่นแรก ปี 2518

2857. เหรียญหลวงพ่อทองเฒ่า วัดเขาอ้อ รุ่นแรก ปี2520

2858. เหรียญหลวงพ่อทิม วัดควนยวน รุ่นแรก ปี 2522

2859. 15.เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดประดู่เรียง รุ่นแรก ปี 2525

2860. เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดโคกโดน รุ่นแรก ปี 2528 (เนื้อพิเศษ)

2861. เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดโคกโดน รุ่นแรก ปี 2528 (เนื้อทองแดงผิวไฟ)

2862. เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดท่าควาย รุ่นแรก ปี 2528

2863. เหรียญพระครูรังสีโสภณ วัดหารเทา รุ่น 2 ปี2535

2864. เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดโคกแย้ม รุ่นแรก ปี 2536

2865. เหรียญหลวงพ่อพลับ วัดชายคลอง รุ่นแรก ปี 2536

2866. เหรียญหลวงพ่อผล วัดทุ่งนารี รุ่นแรก ปี 2538

2867. เหรียญหลวงพ่อทุ่ม วัดควนสามโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2538 (เนื้อพิเศษ)

2868. เหรียญหลวงพ่อทุ่ม วัดควนสามโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2538 (ทองแดงรมดำา)

2869. เหรียญหลวงพ่อปาน วัดปากประ รุ่นแรก ปี 2538

2870. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดเขาป้าเจ้ รุ่นแรก ปี 2539

2871. เหรียญพระพิฆเนศวร์ วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2539

2872. เหรียญหลวงพ่อนุ่น วัดทุ่งยาว รุ่นแรก ปี 2540

2873. เหรียญพระครูรัตนานุกุล พระอุปัชฌาย์ วัดฝาละมี รุ่นแรก (เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง)

2874. เหรียญพระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2540 (เนื้อพิเศษ)

2875. เหรียญพระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2540 (เนื้อทองแดง)

2876. พระกริ่งนะมหามงคลพระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2524

2877. พระกริ่งศรีเพชรรัตน์พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2524

2878. พระสมเด็จนะมหามงคล พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2524 (พิมพ์ใหญ่)

2879. พระสมเด็จนะมหามงคล พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2524 (พิมพ์เล็ก)

2880. พระปิดตานะมหามงคล พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2524 (พิมพ์ใหญ่)

2881. พระปิดตานะมหามงคล พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก ปี 2524 (พิมพ์เล็ก)

2882. พระสังกัจจายน์พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา รุ่นแรก 

2883. เหรียญหล่อ อ.ทองเฒ่า พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา

2884. พระกริ่งสิริวัฒน์ พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา ปี 2534

2885. เหรียญ อ.เอียด วัดโคกแย้ม รุ่น เพชรพัทลุง(โกหว่า) ไม่จำากัดเนื้อ

2886. พระเนื้อว่าน พระอาจารย์จุล วัดลานแซะ
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พระอาจารย์ชุม ไชยคีรี ยอดนิยม
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2887. พระพุทธนิมิต ปี 2484

2888. พระผงนะปถมัง ปี 2495

2889. พระผงเทพนิมิต พิมพ์ขุนแผน ปี 2496

2890. พระผงเทพนิมิต พิมพ์นาคปรก ปี 2496

2891. พระผงเทพนิมิต ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2496

2892. พระนาคปรกวัดญวณ ปี 2497

2893. พระชินราชท่าเรือ พิมพ์ใหญ่ ปี 2497

2894. พระชินราชท่าเรือ พิมพ์เล็ก ปี 2497

2895. พระนาคปรกนางตรา ปี 2497

2896. พระสมเด็จ ปี 2497

2897. พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ ปี 2497 นะเข้าหาโค้ดเดียว

2898. พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ ปี 2497 สองโค้ด

2899. พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ ปี 2497 หลังไม่จำากัดพิมพ์ (ไม่ซ้ำารายการเดิม)

2900. พระขุนแผนพิมพ์เล็ก ปี 2497

2901. พระธรรมราช และพระติดบาตรน้ำามนต์ (หลวงปู่ทวด - อาจารย์นอง - ยันต์เฑาะว์)

2902. พระยอดขุนพล ปี 2497

2903. พระกำาแพงคืบ ปี 2497

2904. พระพิมพ์นำาฤกษ์ ปี 2497

2905. พระผงบารมีพระบรมธาตุ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2497

2906. เหรียญพระสิวลี ปี 2497 ไม่จำากัดพิมพ์

2907. เหรียญพระปางประทานพร วัดเวฬุราชิน ปี 2498

2908. เหรียญพระนาคปรกเทพนิมิต ปี 2499

2909. พระขุนแผนเสด็จกลับ พิมพ์ใหญ่ ปี 2506

2910. พระขุนแผนเสด็จกลับ พิมพ์เล็ก วัดสารอด ปี 2506

2911. พระเสด็จกลับ วัดสารอด ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2506

2912. พระเสด็จกลับ คะแนนติดหน้ากาก ปี 2506

2913. พระผงพิธีวัดบ้านสวน ปี 2511

2914. พระสิวลี เนื้อผง วัดถ้ำาเขาเงิน ปี 2511

2915. พระผงพิธีวัดถ้ำาเขาเงิน ปี 2511

2916. พระขุนแผนออกศึก คงไชยชุม ปี 2513

2917. พระผงคงไชยชุม ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2513

2918. เหรียญพระพุทธศรีวิชัย ปี 2513

2919. รูปหล่อหลวงปู่คง อาจารย์ขุนแผน ปี 2515

2920. เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรก ปี 2517

2921. เหรียญรูปเหมือน หลังปิดตา (เหรียญกริ่ง) ปี 2518

2922. มีดครู รุ่นแรก ปี 2519

2923. ประคำาหลวงปู่คง

2924. ตะกรุดมหาบุรุษแปดจำาพวก แบบปั๊ม ปี 2513 - 2519

2925. พระพิฆเนศวร์ ปี 2519

2926. ศิวลึงค์ ปี 2519
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พระอาจารย์อุทัย อุทโย วัดวิหารสูง จ.พัทลุง

âµ�Ð·Õè 78 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

2927. พระบูชาทุกรุ่น ทุกขนาด 9 นิ้ว  5 นิ้ว 3 นิ้ว

2928. เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า

2929. เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร

2930. เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงรมดำา

2931. เหรียญรุ่นแรก รวมเนื้อ

2932. เหรียญเมตตา ปี 58 เนื้อลบถม ทุกพิมพ์ ทุกแบบ

2933. เหรียญเมตตา ปี 58 เนื้อเงิน ทุกแบบ

2934. เหรียญเมตตา ปี 58 เนื้อนวะผสมทองคำา ทุกแบบ

2935. เหรียญเมตตา ปี 58 รวมทุกเนิ้อ ทุกพิมพ์

2936. เหรียญเมตตา ปี 58 เนื้อลบถม ชุดหน้ากากทองคำา ทุกพิมพ์

2937. เหรียญเมตตา ปี 58 เนื้อลบถม ชุดลงยาแดง ทุกแบบ

2938. เหรียญพระมหาลาภกลีบบัว ปี 61 รวมทุกเนื้อ

2939. เหรียญพรานบุญร่ายมนต์ ปี 62 รวมทุกเนื้อ

2940. เหรียญเต่าเรือน ปี 62 พิมพ์ใหญ่ รวมทุกเนื้อ

2941. เหรียญเต่าเรือน ปี 62 พิมพ์เล็ก รวมทุกเนื้อ

2942. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รวมทุกเนื้อ

2943. กะลาตาเดียวแกะราหู ปี 58 ทุกแบบ

2944. กะลาตาเดียวแกะพระมหาลาภกลีบบัว ปี 61 ทุกแบบ

2945. หล่อพระมหาลาภกลีบบัว รุ่นแรก ปี 47 ทุกเนื้อ

2946. หล่อโบราณพระมหาลาภกลีบบัว ปี 49 พิมพ์ 2 หน้า

2947. หล่อโบราณพระมหาลาภกลีบบัว ปี 49 พิมพ์หน้าเดียว

2948. หล่อรุ่นแรก ปี 50 รวมทุกเนื้อ

2949. หล่อโบราณพิมพ์ยอดขุนพล ปี 57

2950. หล่อโบราณแร่เหล็กไหลเงินยวงผสมดีบุก พิมพ์ขุนแผน

2951. หล่อโบราณแร่เหล็กไหลเงินยวงผสมดีบุก พิมพ์นางกวัก

2952. หล่อโบราณแร่เหล็กไหลเงินยวงผสมดีบุก พิมพ์ใบพายเกราะเพชร

2953. พระขุนแผนจันทร์เพ็ญจันทร์ซ้อนจันทร์ รวมทุกเนื้อ

2954. พระขุนแผนชุดปัขเขกธาตุ ปี 59

2955. เขี้ยวเสือ รุ่นแรก ปี 58 ทุกแบบ

2956. มีดหมอทุกรุ่น ตั้งแต่ปี 58 - 62

2957. เหรียญชนะมาร ปี 50 รวมทุกเนื้อ

2958. เหรียญบูชาครูกฐิน ปี 56 รวมทุกเนื้อ

2959. เหรียญบูชาครูกฐิน ปี 57 รวมทุกเนื้อ

2960. เหรียญบูชาครูกฐิน ปี 59 รวมทุกเนื้อ

2961. หล่อก้นอุ รุ่นแรก ปี 60 รวมทุกเนื้อ
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พระอาจารย์นำา ชินวโร วัดดอนศาลา จ.พัทลุง ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 79 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (34 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

2962. พระกริ่งทักษิณชินวโรพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง ปี 2519

2963. พระกริ่งภูธราวดีพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง

2964. รูปเหมือนลอยองค์พระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง รุ่นแรก ปี 2519 (เนื้อทองคำา)

2965. รูปเหมือนลอยองค์พระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง รุ่นแรก ปี 2519 (เนื้อเงิน)

2966. รูปเหมือนลอยองค์พระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง รุ่นแรก ปี 2519 (ธรรมดา)

2967. รูปเหมือนลอยองค์พระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง รุ่นแรก ปี 2519 (ว ขีด)

2968. รูปเหมือนลอยองค์พระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง รุ่นแรก ปี 2519 นิยม (ว ขีด โร ขีด ที ขีด) 

2969. เหรียญพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง รุ่นแรก ปี 2519 (เนื้อทองคำา)

2970. เหรียญพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง รุ่นแรก ปี 2519 (เนื้อเงิน)

2971. เหรียญพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา  จ.พัทลุง รุ่นแรก ปี 2519 (ลาแตก)

2972. เหรียญพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา  จ.พัทลุง รุ่นแรก ปี 2519 (ลาแตกบาง)

2973. เหรียญพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา  จ.พัทลุง รุ่นแรก ปี 2519 (จีวรจุดหลังผด)

2974. เหรียญพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา  จ.พัทลุง รุ่นแรก ปี 2519 (ไหล่จุด)

2975. เหรียญพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา  จ.พัทลุง รุ่นแรก ปี 2519 (สายฝน)

2976. พระปิดตาพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา  จ.พัทลุง  (ไม่ตอกดอกจันทร์)

2977. พระปิดตาพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา  จ.พัทลุง  (ตอกดอกจันทร์)

2978. พระผงมหาว่านพระอาจารย์นำา แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง (บาตรน้ำามนต์)

2979. พระกลีบบัวมหาว่านพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา  จ.พัทลุง  (พิมพ์ใหญ่)

2980. พระกลีบบัวมหาว่านพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง (พิมพ์เล็ก)

2981. พระผงมหาว่านประธานพรพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง  (พิมพ์คางหมู)

2982. พระภูธราวดีพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง ปางประทานพร (ยืน)

2983. พระพุทธรูปไม้โพธิ์พุทธคยาปางมารวิชัยพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง

2984. พระพิมพ์มารวิชัย ยอดขุนพลพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา  จ.พัทลุง 

2985. พระยอดขุนพลพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา จ.พัทลุง

2986. พระพิมพ์ปางปาฎิหาริย์ พระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา  จ.พัทลุง 

2987. พระร่วงมหาสิทธิโชคพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา  จ.พัทลุง 

2988. พระลีลามหาว่านพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา  จ.พัทลุง 

2989. พระสมเด็จพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา  จ.พัทลุง 

2990. เหรียญพระอาจารย์นำา วัดดอนศาลา ออกวัดชิโนรส กรุงเทพมหานคร ปี 2513

2991. เหรียญพระอาจารย์นำา หลัง ภปร. วัดดอนศาลา จ.พัทลุง ปี 2520 (เนื้อทองคำา)

2992. เหรียญพระอาจารย์นำา หลัง ภปร. วัดดอนศาลา จ.พัทลุง ปี 2520 (เนื้อเงิน)

2993. เหรียญพระอาจารย์นำา หลัง ภปร. วัดดอนศาลา จ.พัทลุง ปี 2520 (เนื้อทองแดง)

2994. พระบูชา อ.นำา รุ่นแรก ปี2519 

2995. พระบูชา ทักษิณชินวโร อ.นำา
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พระจังหวัดตรัง ยอดนิยม ชุดที่ 1

âµ�Ð·Õè 80 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (40 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

2996. เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส รุ่นแรก (เนื้ออัลปาก้า ) ปี 2487 

2997. เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส รุ่นสอง ปี 2498 

2998. เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดหนองช้างแล่น รุ่นแรก ปี 2492

2999. เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดหนองช้างแล่น รุ่นสอง 

3000. เหรียญหล่อหลวงพ่อด้วน (พระครูวิศาลศิลคุณ) วัดควนธานี รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2488

3001. เหรียญหลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำาเจ็ด รุ่นแรก ปี 2498

3002. เหรียญหลวงพ่อนิ่ม วัดไทรทอง รุ่นแรก

3003. เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส รุ่นสาม ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2503

3004. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อวัน มะนะโส รุ่นแรก ปี 2503

3005. เหรียญยันต์กลม หลวงพ่อแดง วัดห้วยยอด ปี 2495

3006. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดยอทอง รุ่นแรก ปี 2506

3007. เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดทุ่งหินผุด รุ่นแรก บล็อคแรกนิยม จมูกไม่แตก ปี 2516

3008. เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดทุ่งหินผุด รุ่นแรก บล็อคจมูกแตก ปี 2516

3009. เหรียญจอบ หลวงพ่อสีทันดร วัดนาท่าม รุ่นแรก ปี 2506

3010. เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดเขาพระวิเศษ รุ่นแรก ปี 2512

3011. เหรียญหลวงพ่อเดี้ยม วัดทุ่งนา รุ่นแรก ปี 2516

3012. เหรียญหลวงพ่อปาน วัดน้ำาผุด รุ่นแรก ปี 2516

3013. เหรียญพ่อแก่เงิน วัดท่าพญา รุ่นแรก บล็อคนิยม อ.ไม่มีขีด ปี 2519

3014. เหรียญหล่อฉีด พิมพ์ลายฉลุ หลวงพ่อรุ่ง  วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2524

3015. เหรียญหล่อฉีด พิมพ์หยดน้ำา หลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2524

3016. เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดย่านซื่อ รุ่นแรก 

3017. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่ออินทร์ วัดย่านซื่อ รุ่นแรก

3018. เหรียญกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ รุ่น กต.1 ปี 2517

3019. พระรูปหล่อ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ รุ่น กต.1 ปี 2517

3020. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดควนวิเศษ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2506

3021. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดควนวิเศษ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2506

3022. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อทวด วัดควนวิเศษ รุ่นแรก ปี 2506

3023. พระเนื้อว่าน วัดควนวิเศษ รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2506 

3024. พระขุนแผน พิมพ์โหงพราย วัดควนนาแค รุ่นแรก  (Hong Pray - Kuan Na Kae)

3025. พระขุนแผน พิมพ์พรายกุมาร วัดควนนาแค รุ่นแรก (Pray Ku Marn - Kuan Na Kae)

3026. พระสมเด็จ วัดควนนาแค รุ่นแรก  ไม่จำากัดพิมพ์ (Som Dej - Kuan Na Kae)

3027. พระเนื้อว่านผสมผง วัดควนนาแค รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์

3028. พระเนื้อว่าน หลวงพ่อสีทันดร วัดนาท่าม รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2506

3029. เหรียญหลวงพ่อช้วน วัดตันตยาภิรมย์ รุ่นแรก ปี 2504

3030. เหรียญ 25 พระพุทธศตวรรษ ศีลสารอนุสร วัดตันตยาภิรมย์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2500

3031. เหรียญพ่อปู่เขาปินะ ห้วยยอด รุ่นแรก

3032. เหรียญพระพุทธชินราช วัดห้วยยอด ปี 2495

3033. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อสนธิ์ วัดท่าส้ม รุ่นแรก

3034. เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส รุ่นสี่  ปี 2516

3035. เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดควนขัน รุ่นแรก ปี 2512
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พระจังหวัดตรัง ยอดนิยม ชุดที่ 2
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3036. พระขุนแผน เนื้อผง พิมพ์ใหญ่ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2505

3037. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่านผสมผง  วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุ่นแรก  ปี 2502

3038. เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2524

3039. เหรียญลายกนก หลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2524

3040. พระกริ่งรุ่งเรืองหลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุ่นแรก ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ

3041. พระเนื้อผง หลวงพ่อรุ่ง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส พิมพ์เจ้าสัว รุ่นแรก ปี 2536

3042. พระหลวงปู่ลบ เนื้อว่านผสมผง วัดตรังคภูมิพุทธาวาส รุ่นแรก

3043. พระสมเด็จไพ่ตอง หลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำาเจ็ด

3044. เหรียญหลวงพ่อแสง วัดถ้ำาพระพุทธโกษีย์ รุ่นแรก บล็อคนิยม เรย์แบน ปี 2522

3045. เหรียญหลวงพ่อแสง วัดถ้ำาพระพุทธโกษีย์ บล็อคแว่นชามังค์ ปี 2522

3046. พระรูปหล่อหลวงพ่อแสง วัดถ้ำาพระพุทธโกษีย์ รุ่นแรก

3047. พระรูปหล่อฤาษี วัดถ้ำาพระพุทธโกษีย์ รุ่นแรก ปี 2516

3048. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง วัดนาท่าม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี2521

3049. เหรียญหลวงพ่อสุด วัดไม้ฝาด รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2512

3050. เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดน้ำาผุดใต้ รุ่นแรก ปี 2520

3051. เหรียญหลวงพ่อวิน วัดเขากอบ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2513

3052. เหรียญหลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำาเจ็ด (ในการ) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2512

3053. เหรียญพระพิคเณศ ศาลเจ้าพระพิฆเนศ รุ่นแรก ปี 2516

3054. เหรียญพ่อแก่เงิน วัดท่าพญา รุ่นแรก บล็อคธรรมดา อ.มีขีด ปี 2519

3055. เหรียญหลวงพ่อกาแก้วการาม วัดสาริกา ปี 2521

3056. เหรียญหลวงพ่ออัด วัดหนักแบก รุ่นแรก

3057. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดควนวิไล รุ่นแรก ปี 2535

3058. เหรียญหลวงพ่ออรรถ วัดไสกล้วย รุ่นแรก ปี 2539

3059. เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดปากปรน รุ่นแรก ปี 2547

3060. เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดมัชชิมภูมิ  รุ่นแรก  

3061. เหรียญหลวงพ่อมั่ง วัดนาเมืองเพชร รุ่นแรก ปี 2520

3062. เหรียญหลวงพ่อหับ วัดห้วยนาง ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ รุ่นแรก ปี 2521

3063. เหรียญหลวงพ่อสุข วัดลำาภูรา รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2517

3064. เหรียญหลวงพ่อพร้อม วัดกะช่อง รุ่นแรก ปี 2535

3065. เหรียญพระครูอดุลคุณาธาร (หวนทองขาว) รุ่นแรก วัดนิคมประทีป บล็อค 6 ใหญ่ ปี 2542

3066. เหรียญพระครูอดุลคุณาธาร (หวนทองขาว) รุ่นแรก วัดนิคมประทีป บล็อค 6 เล็ก ปี 2542

3067. เหรียญพระครูอดุลคุณาธาร วัดนิคมประทีป รุ่นให้ได้สมปราถนา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2550

3068. เหรียญพระครูอดุลคุณาธาร วัดนิคมประทีป รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ไม่จำากัดเนื้อ  ปี 2553

3069. เหรียญป้ายศาลเจ้ากิวอ่องเอี๋ย รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2531

3070. รูปหล่อตั๋วแปะกง (Pek Kong) ศาลเจ้าห้วยยอด รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2532

3071. เหรียญหลวงพ่อวัน มะนะโส ปี 2530

3072. เหรียญอาจารย์หนู วัดแจ้ง รุ่นแรก ปี 2523

3073. เหรียญหลวงพ่อเงื่อม วัดกมลศรี รุ่นแรก ปี 2533 

3074. พระรูปหล่อเจ้าพ่อหมื่นราม ศาลเจ้าหมื่นราม รุ่นแรก  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2532

3075. พระปิดตาเนื้อผงพุทธคุณ หลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำาเจ็ด รุ่นแรก
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 พระพ่อท่านเสือเล็ก หิรัญโญ วัดควนซาง จ.ตรัง
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3076. เหรียญแสตมป์ขี่เสือ พ่อท่านเสือเล็ก  พ.ศ.2551 

3077. เหรียญหล่อโบราณ พ่อท่านเสือเล็ก ไม่จำากัดพิมพ์ รุ่นแช่น้ำามนต์ 1 ไตรมาส พ.ศ.2554 

3078. เหรียญพ่อท่านเสือเล็ก รุ่นแรก สร้างศาลาการปรียญ พ.ศ.2554 ไม่จำากัดเนื้อ 

3079. พระปิดตาปุ้มปุ้ย พ่อท่านเสือเล็ก  พ.ศ.2554 ไม่จำากัดเนื้อพิมพ์ 

3080. พระพิฆเนศวรแกะ พ่อท่านเสือเล็ก รุ่นแช่น้ำามนต์ 1 ไตรมาส พ.ศ.2554 

3081. เหรียญเม็ดแตงรุ่นแรก พ่อท่านเสือเล็ก  ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ 

3082. รูปเหมือนปั๊มพ่อท่านเสือเล็ก  รุ่นแรก ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ

3083. พระยอดขุนพล พ่อท่านเสือเล็ก เนื้อดินเผารุ่นแช่น้ำามนต์ปี 2554

3084. เสือรุ่นแรก พ่อท่านเสือเล็ก  ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ

3085. พระปิดตารุ่นแรก  พ่อท่านเสือเล็ก  ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ

3086. ตระกรุดโทน ตระกรุดคู่ พ่อท่านเสือเล็ก รุ่นหิรัญโญ ไม่จำากัดรุ่น

3087. ล็อกเกต รุ่นแรก พ่อท่านเสือเล็ก  ไม่จำากัดรุ่น

3088. เหรียญพ่อท่านเสือเล็ก รุ่นอายุวัฒนะมงคล 99 ปี พ.ศ.2555 ไม่จำากัดเนื้อ

3089. นางเงือกแกะกระดูก รุ่น 1 พ่อท่านเสือเล็ก รุ่นอายุวัฒนะมงคล 99 ปี พ.ศ.2555

3090. เหรียญหล่อโบราณ พ่อท่านเสือเล็ก รุ่นอายุวัฒนะมงคล 99 ปี พ.ศ.2555 

3091. รูปหล่อโบราณก้นอุ พ่อท่านเสือเล็ก รุ่นอายุวัฒนะมงคล 99 ปี พ.ศ.2555 ไม่จำากัดเนื้อ 

3092. พระปิดตากระดูกแกะ พ่อท่านเสือเล็ก รุ่นอายุวัฒนะมงคล  99 ปี พ.ศ.2555 

3093. เหรียญรูปไข่ พ่อท่านเสือเล็ก รุ่นสร้างหอระฆัง พ.ศ.2556 ไม่จำากัดเนื้อ 

3094. พระปิดตายันต์ยุ่ง พ่อท่านเสือเล็ก รุ่นแรก รุ่น 100 ปี ไม่จำากัดเนื้อ พ.ศ.2556

3095. เหรียญหล่อพ่อท่านเสือเล็ก พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่นสร้างหอระฆัง ปี 2556 ไม่จำากัดเนื้อ 

3096. เหรียญพ่อท่านเสือเล็ก รุ่นที่ระลึกฉลองอายุวัฒนะมงคล 100 ปี  พ.ศ.2556 ไม่จำากัดเนื้อ 

3097. เหรียญพ่อท่านเสือเล็ก รุ่นพินัยกรรม พ.ศ.2556ไม่จำากัดเนื้อ

3098. พระกริ่งหิรัญโญ พระชัยวัฒน์เนื้อโลหะ พ่อท่านเสือเล็ก รุ่นแรก ปี 2556 ไม่จำากัดเนื้อ 

3099. พระปิดตาหัวจรวดหล่อโบราณ พ่อท่านเสือเล็ก รุ่นแรก ปี 2556 ไม่จำากัดเนื้อ

3100. พระฤาษีหล่อโบราณ พ่อท่านเสือเล็ก รุ่น 100 ปี พ.ศ.2556 ไม่จำากัดเนื้อ

3101. เสือหล่อเนื้อโลหะ พ่อท่านเสือเล็ก รุ่นสร้างซุ้มประตู ปี 2556 ไม่จำากัดเนื้อ 

3102. ตระกร้อสาน พ่อท่านเสือเล็ก เนื้อเงิน ปี 2556

3103. นางเงือกแกะจากกระดูก พ่อท่านเสือเล็ก รุ่นสอง รุ่นนอโม 29 ปี2557 

3104. พระปิดตานอโม 29 พ่อท่านเสือเล็ก ปี 2557 พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ 

3105. พระปิดตานอโม 29 พ่อท่านเสือเล็ก พ.ศ.2557 พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ 

3106. เหรียญพ่อท่านเสือเล็ก รุ่นเลื่อนยศปลดหนี้ พ.ศ.2558 ไม่จำากัดเนื้อ 

3107. เสือมหาอำานาจ พ่อท่านเสือเล็ก พ.ศ.2558 ไม่จำากัดเนื้อ 

3108. พระฤาษีหน้าแพะ พ่อท่านเสือเล็ก รุ่นสุดท้าย รุ่นมหาอำานาจปี 2558 ไม่จำากัดเนื้อ 

3109. ตระกร้อใบลาน พ่อท่านเสือเล็ก (สานมือ) ไม่จำากัดรุ่น

3110. ผ้ายันต์ฝ่ามือฝ่าเท้า พ่อท่านเสือเล็ก ไม่จำากัดรุ่น
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3111. เหรียญพระพุทธชินราช วัดเจดีย์งาม รุ่นแรก 2472 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3112. เหรียญพระอุปัชฌาย์เสน วัดเกษมรัตน์ (กะเสะ) รุ่นแรก 2476

3113. เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดแหลมวัง รุ่นแรก 2498

3114. เหรียญหลวงพ่อมหาลอย วัดแหลมจาก รุ่นแรก 2498

3115. เหรียญพระครูปราการศิลประกิจ (อ.จูลิ่ม) วัดบางทีง รุ่นแรก 2482 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3116. เหรียญหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ รุ่นแรก 2499

3117. เหรียญหลวงพ่อยอด วัดอ่าวบัว รุ่นแรก 2499

3118. เหรียญหลวงพ่อทุ่ม วัดยางทอง รุ่นแรก ปี 2480

3119. เหรียญพระครูกาญจนาทรวิทิต (ทอง) วัดโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2480

3120. เหรียญพระครูสุวรรณสิริรัตน์ วัดโคกม่วง รุ่นแรก

3121. เหรียญหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก 2502

3122. เหรียญหลวงพ่อตุด วัดสามี (พิมพ์ครึ่งองค์ไม่มีผด)

3123. เหรียญหลวงพ่อยัง วัดห้วยลาด รุ่นแรก 2507

3124. เหรียญหลวงพ่อสงค์ วัดคงคาวดี รุ่นแรก 2509 (พิมพ์ ณ. เสมอบ่า)

3125. เหรียญหลวงพ่อสีแก้ว วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก 2513

3126. เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดน้ำาขาวใน รุ่นแรก 2513

3127. เหรียญหลวงพ่อจุล วัดบ่อแดง รุ่นแรก ปี 2503 (พิมพ์นิยม 3 ชาย)

3128. พระปิดตาหลวงพ่อสีแก้ว วัดไทรใหญ่ เนื้อโลหะ

3129. พระปิดตาหลวงพ่อสีแก้ว วัดไทรใหญ่ เนื้อโลหะ (พิมพ์เบ้าประกบ)

3130. พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ พิมพ์หลังยันต์ (ไม่จำากัดพิมพ์)

3131. พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ พิมพ์ข้าวต้มมัด (ไม่จำากัดพิมพ์)

3132. พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก

3133. พระกริ่งหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก พิมพ์ฐานสูง

3134. พระกริ่งหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่นแรก พิมพ์ฐานเตี้ย

3135. พระปิดตาวัดบ่อทรัพย์ (ไม่จำากัดพิมพ์)

3136. พระหล่อวัดบ่อทรัพย์ (ไม่จำากัดพิมพ์)

3137. พระปิดตาวัดชัยมงคล

3138. พระซุ้มกอหลังยันต์ วัดชัยมงคล

3139. พระปิดตาหลวงพ่อชู วัดดีหลวงนอก (ไม่จำากัดพิมพ์)

3140. พระปิดตาหลวงพ่อแดง วัดท่าแซ รุ่นแรก 2528

3141. พระสวนกลับ วัดโพธิ์

3142. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเรือง วัดหัววัง รุ่นแรก 2512 (ไม่จำากัดพิมพ์)

3143. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อรุ่ง วัดรามแก้ว รุ่นแรก 2512

3144. พระปิดตาเนื้อผงว่าน หลวงพ่อสีแก้ว วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก

3145. นางกวักหลวงพ่อสีแก้ว วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก

3146. พระขุนแผนหลวงพ่อสงค์ วัดคงคาวดี ไม่จำากัดพิมพ์

3147. พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อสงค์ วัดคงคาวดี รุ่นแรก ปี2506

3148. พระปางลีลา 25 พุทธศตวรรษ หลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม รุ่นแรก

3149. พระปางลีลา 25 พุทธศตวรรษ หลวงพ่อฮก (กรุวัดคอหงส์)

3150. พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อคง วัดบ่อทอง 2516
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3151. เหรียญหลวงพ่อหอม วัดคูเต่า รุ่นแรก 2504

3152. เหรียญหลวงพ่อทวด วัดต้นเลียบ รุ่นแรก 2505

3153. เหรียญหลวงพ่อทวด วัดดีหลวง รุ่นแรก 2505

3154. เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดแหลมวัง รุ่นสอง 2505

3155. เหรียญหลวงพ่อตุด วัดสามี (นั่งเต็มองค์ เนื้ออัลปาก้า)

3156. เหรียญหลวงพ่อสีมั่น วัดห้วยลาด รุ่นแรก 2509 (เนื้ออัลปาก้า)

3157. เหรียญหลวงพ่อสีมั่น วัดห้วยลาด รุ่นแรก 2509 (ทองแดง)

3158. เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม (ออกวัดเกาะเสือ) 2512

3159. เหรียญหลวงพ่อซุ้น วัดบางทีง รุ่นแรก 2515

3160. เหรียญหลวงพ่อจุล วัดปากจ่า รุ่นแรก 2516

3161. เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดเชิงแสเหนือ(เอก) รุ่นแรก 2517

3162. เหรียญหลวงพ่อโตก วัดใหญ่ รุ่นแรก 2517

3163. เหรียญหลวงพ่อภัทร วัดโคกสูง รุ่นแรก 2518 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3164. เหรียญหลวงเล็ก วัดจุ้มปะ รุ่นมหาอุตม์ 2519 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3165. เหรียญหลวงพ่อแอบ วัดปากน้ำา รุ่นแรก 2519 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3166. เหรียญสมเด็จเจ้าเกาะยอ วัดโคกเบี้ยว รุ่นแรก 2521 (บล็อกมือชิด)

3167. เหรียญหลวงพ่อเหลือ วัดประดู่หอม รุ่นแรก 2516 (ไม่จำากัดพิมพ์)

3168. เหรียญหลวงพ่อร่วง วัดศาลาโพธิ์ รุ่นแรก 2523

3169. เหรียญพระพิฆเนศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รุ่นแรก 2525 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3170. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดท่าแซ รุ่นแรก 2526 (บล็อกสายฝน)

3171. เหรียญไต้ฮงกงโจวซือ มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง 2529 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3172. เหรียญหลวงพ่อซื่อ วัดบ่อดาน รุ่นแรก 2530

3173. เหรียญหลวงพ่อจิต วัดควนจง รุ่นแรก 2538 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3174. พระซุ้มกอ วัดแหลมทราย

3175. พระหล่อโบราณพระพุทธชินราช วัดโคกสมานคุณ 2506

3176. รูปหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดประตูไชย รุ่นแรก 2505

3177. รูปหล่อหลวงพ่อเหลือ วัดประดู่หอม รุ่นแรก

3178. รูปเหมือนปั๊มปราบภัยแหลมทอง หลวงพ่อจันทร์แก้ว วัดเลียบ 2506

3179. รูปหล่อหลวงพ่อจันทร์ วัดแหลมวัง รุ่นแรก 2522 (ไม่จำากัดพิมพ์)

3180. รูปหล่อหลวงพ่อเล็ก วัดจุ้มปะ รุ่นแรก 2523 (ไม่จำากัดพิมพ์)

3181. รูปหล่อพระพิฆเนศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รุ่นแรก ปี 2525

3182. รูปหล่อหลวงพ่อแปลง วัดควนลัง รุ่นแรก 2539

3183. หลังเตารีด หลวงพ่อแปลง วัดควนลัง ปี2539

3184. หลังเตารีด หลวงพ่อชุม วัดวังปริง ปี2535

3185. พระเนื้อว่าน หลวงพ่อรัศมี วัดปรางค์แก้ว รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์

3186. พระสมเด็จหลวงพ่อภัทร วัดโคกสูง รุ่นแรก ปี 2518

3187. พระปิดตาหลวงพ่อกล่อม วัดหูแร่ รุ่นแรก ปี 2514 ไม่จำากัดพิมพ์

3188. พระปางลีลา 25 พุทธศตวรรษ หลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม รุ่นสอง ปี 2525

3189. นางกวัก หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะบก ปี 2515

3190. พระผงรูปเหมือน หลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะบก ปี 2515
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3191. เหรียญพระครูวอน วัดมะขามคลาน ปี 2504 ไม่จำากัดเนื้อ

3192. เหรียญหลวงพ่อทวด วัดพังเถียะ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ ปี 2505

3193. เหรียญแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ ปี 2505

3194. เหรียญหลวงพ่อทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใบสาเก ปี 2506 ไม่จำากัดพิมพ์

3195. เหรียญหลวงพ่อคลิ้ง วัดคลองรี ปี 2506 ไม่จำากัดเนื้อ

3196. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดคลองแห ปี 2507 ไม่จำากัดเนื้อ

3197. เหรียญหลวงพ่อสงค์ วัดคงคาวดี ปี 2509 ณ เลยบ่า (รุ่นแรก)

3198. เหรียญหลวงพ่อวัตร วัดเกาะใหญ่ ปี 2512

3199. เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดเจริญราษฎร์ ปี 2513

3200. เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดโรงวาส ไม่จำากัดเนื้อ

3201. เหรียญหลวงพ่อทวด วัดพะโคะ ปี 2515 ไม่จำากัดพิมพ์

3202. เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดดอน ปี 2515

3203. เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดเกาะบก ปี 2515

3204. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดควนมีด ปี 2517

3205. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดแม่เปรียะ ปี 2517

3206. เหรียญหลวงพ่อสีแก้ว วัดไทรใหญ่ รุ่น 2 ปี 2517 ไม่จำากัดเนื้อ

3207. เหรียญหลวงพ่อกลับ วัดเถรแก้ว ปี 2517 ไม่จำากัดเนื้อ

3208. เหรียญมหาลอย วัดแหลมจาก รุ่น 2 ปี 2518

3209. เหรียญหลวงพ่อปาน วัดคลองเรียน รุ่นแรก 

3210. เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดวิมลคุณากร รุ่นแรก

3211. เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดแหลมบ่อท่อ รุ่นแรก

3212. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดดอนแย้ ปี 2519

3213. เหรียญหลวงพ่อสีมาก วัดทุ่งลุง ปี 2519 ไม่จำากัดเนื้อ

3214. เหรียญหลวงพ่อช่วย วัดขนุน ปี 2520

3215. เหรียญหลวงพ่อพลับ วัดระโนด ปี 2521 ไม่จำากัดเนื้อ

3216. เหรียญหลวงพ่อทวดลิ้นดำา วัดทุ่งเมรุ ปี 2521

3217. เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดยางทอง ปี 2523 ไม่จำากัดพิมพ์

3218. เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดชลธาราวาส ปี 2528

3219. เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดท่านางหอม ปี 2529 พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ

3220. เหรียญหลวงพ่อชื่น วัดควนหวาด ปี 2529 

3221. เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดสะพานไม้แก่น ปี 2538 

3222. เหรียญหลวงพ่อกลาย วัดห้วยหลาด ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ 

3223. รูปหล่อหลวงพ่อสีมั่น วัดห้วยหลาด ปี 2509 ไม่จำากัดเนื้อ

3224. รูปหล่อพระพุทธชินราช วัดเกาะเสือ ปี 2512

3225. รูปหล่อหลวงพ่อทวด วัดพะโคะ พิมพ์สิวลี ปี 2515

3226. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อกลับ วัดเถรแก้ว ปี 2517

3227. พระกริ่งสนามชัยภูมิ วัดประดิษฐ์สโมสร ปี 2538

3228. รูปหล่อหลวงพ่อจิตร วัดควนจง ปี 2552

3229. พระผงหลวงพ่อมหาลอย วัดแหลมจาก ปี 2504

3230. พระสมเด็จโพธิ์บัลลังก์ หลวงพ่อสีมั่น วัดห้วยหลาด ปี 2505
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3231. เหรียญหลวงพ่อปลอด รุ่นแรก ปี 2518 (เนื้ออัลปาก้า)

3232. เหรียญหลวงพ่อปลอด รุ่นแรก ปี 2518 (รมดำา)

3233. เหรียญหลวงพ่อปลอด รุ่นพัดยศ ปี 2528

3234. เหรียญหลวงพ่อปลอด เสาร์ห้า ปี 2536 (รมดำา ฐานล้น)

3235. เหรียญหลวงพ่อปลอด เสาร์ห้า ปี 2536 (รมดำา ฐานเรียบ)

3236. เหรียญหลวงพ่อปลอด ปี 2538 (รุ่นควายขวิด)

3237. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อปลอด รุ่นแรก ปี 2512

3238. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อปลอด รุ่นสอง ปี 2518

3239. พระรูปเหมือนเสาร์ห้า รัดประคต รุ่น 3 ปี 2536 (รมดำา)

3240. พระรูปเหมือน รุ่น4 ปี 2536 (ไม่รมดำา)

3241. พระรูปเหมือน รุ่น4 ปี 2536 (รมดำา ตอกเลข 4)

3242. พระรูปเหมือน รุ่น4 ปี 2536 (รมดำา ไม่ตอกเลข 4)

3243. หลวงพ่อปลอดพิมพ์ พระพุทธใหญ่ 

3244. หลวงพ่อปลอดพิมพ์ พระพุทธเล็ก

3245. หลวงพ่อปลอดพิมพ์ พุทธกวัก 

3246. หลวงพ่อปลอดพิมพ์ อาจารย์คง เนื้อช็อคโกแลต (หูปรกบ่า)

3247. หลวงพ่อปลอดพิมพ์ อาจารย์คง เนื้อช็อคโกแลต (หูกาง)

3248. หลวงพ่อปลอดพิมพ์ อาจารย์คง เนื้อว่านยา

3249. หลวงพ่อปลอดพิมพ์ อาจารย์คง เนื้อขาว ปี 2536

3250. หลวงพ่อปลอดพิมพ์ ว่านลอยองค์ (เนื้อว่านยา)

3251. พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์เล็บมือ เนื้อว่านยา

3252. พระหลวงพ่อปลอด พิมพ์เล็บมือ ไม่จำากัดเนื้อ

3253. นางกวัก หลวงพ่อปลอดพิมพ์ โบราณ มงกุฏ

3254. นางกวัก หลวงพ่อปลอดพิมพ์ โบราณ มวยยาว

3255. นางกวัก หลวงพ่อปลอดพิมพ์ โบราณ มวยสั้น

3256. นางกวัก หลวงพ่อปลอดพิมพ์ โบราณ ถือถุง

3257. นางกวัก หลวงพ่อปลอดพิมพ์นิยม เนื้อผงน้ำามันทาบรอนด์ทอง

3258. นางกวัก หลวงพ่อปลอดพิมพ์นิยม เนื้อผงน้ำามัน

3259. นางกวัก หลวงพ่อปลอดพิมพ์นิยม ว่านผสมชันโรง

3260. นางกวัก หลวงพ่อปลอดพิมพ์นิยม เนื้อว่านยา

3261. เหรียญหลวงพ่อคง วัดธรรรมโฆษณ์ ปี 2509  ไม่จำากัดเนื้อ

3262. เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคง วัดโลการาม ปี 2518

3263. เหรียญกันภัยหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ ปี 2519

3264. เหรียญคงหน้า - คงหลัง วัดป่าขาด พิมพ์เสมาชุบนิกเกิ้ล

3265. เหรียญคงหน้า - คงหลัง วัดป่าขาด พิมพ์เสมา

3266. เหรียญคงหน้า - คงหลัง วัดป่าขาด พิมพ์หยดน้ำาชุบนิกเกิ้ล

3267. เหรียญคงหน้า - คงหลัง วัดป่าขาด พิมพ์หยดน้ำา

3268. เหรียญจอบหลวงพ่อคง วัดชลเฉลิมเขต (โก-ลก) ไม่จำากัดเนื้อ

3269. รูปหล่อหลวงพ่อคง ธรรมโฆษณ์ วัดโลการาม รุ่นแรก ปี 2518

3270. รูปหล่อหลวงพ่อคง ธรรมโฆษณ์ วัดโลการาม รุ่นสอง ปี 2518 (ตอก๒)
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3271. พระบูชาเนื้อโลหะ หล่อก้นดินไทย หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ ขนาดหน้าตัก 4 นิ้ว บล็อกฐานสูง

3272. พระบูชาเนื้อโลหะ หล่อก้นดินไทย หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ ขนาดหน้าตัก 4 นิ้ว บล็อกฐานเตี้ย

3273. พระบูชาเนื้อโลหะ หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ปี 2526

3274. พระบูชาเนื้อโลหะ หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว 

3275. พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก เนื้อชมพู หลัง ฟ.ลึก พ.ศ.2498

3276. พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก เนื้อขาว หลัง ฟ.ลึก พ.ศ.2498

3277. พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก เนื้อดำา หลัง ฟ.ลึก พ.ศ.2498

3278. พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก เนื้อดินเผา (เคลือบและไม่เคลือบ) หลัง ฟ.ลึก พ.ศ.2498

3279. พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก เนื้อดินดิบ พิมพ์ลึก พ.ศ.2498

3280. พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก เนื้อดินดิบ พิมพ์ตื้น พ.ศ.2498

3281. พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก เนื้อดินดิบ พิมพ์ลึกเคลือบน้ำามันงา พ.ศ.2498

3282. พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก เนื้อดินดิบ พิมพ์ตื้นเคลือบน้ำามันงา พ.ศ.2498

3283. พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรกหลังเรียบ (ไม่จาร ฟ.) พ.ศ.2498

3284. พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่น 2 เนื้อดินเผา หลัง ฟ.ตื้น พ.ศ.2505

3285. พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่น 3 เนื้อดินเผา หลัง ฟ.ใหญ่

3286. พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่น 3 เนื้อดินเผา หลัง ฟ.เล็ก

3287. พระพุทธชินราช หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่น 3 เนื้อชานหมาก

3288. พระหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อดินเผา

3289. รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก ขนาด 1 นิ้ว เนื้อโลหะผสม ปี 2497

3290. ล๊อคเก็ตหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2502

3291. เหรียญหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก บล็อกหน้ายาว เนื้ออัลปาก้า พ.ศ.2502

3292. เหรียญหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่นแรก บล็อกหน้ายาว เนื้อทองแดง พ.ศ.2502

3293. เหรียญหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่น 2 บล็อกหน้าใหญ่ เนื้อเงิน พ.ศ.2505

3294. เหรียญหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ รุ่น 2 บล็อกหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง พ.ศ.2505

3295. เหรียญหลวงพ่อคล้าย หลังหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ แจกหาดใหญ่ - ตรัง พ.ศ.2505-2506

3296. เหรียญกลมหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ หลังรอยตะไบ (มี ป.ญ.) เนื้อทองแดง พ.ศ.2520

3297. เหรียญแปดเหลี่ยมหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ เนื้อทองแดง บล็อกแรก (อินฺทวณฺโณ) หรือบล๊อก “ป.ญ.” พ.ศ.2521

3298. เหรียญแปดเหลี่ยม หลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ เนื้อทองแดง บล็อกที่ 2 (อินฺทสุวณฺโณ) พ.ศ.2521

3299. เหรียญเสมาหลวงพ่อสด หลังหลวงพ่อเฟื่อง เนื้อทองฝาบาตรชุบนิกเกิล แจกในงานผูกพัทธสีมาวัดปากน้ำาหาดใหญ่ พ.ศ.2514

3300. พระพิมพ์โบราณ หลวงพ่อเฟื่อง วัดเกาะวัด เนื้อดินเผา พิมพ์เศียรโล้น พ.ศ.2475

3301. พระพิมพ์โบราณ หลวงพ่อเฟื่อง วัดเกาะวัด เนื้อดินเผา พิมพ์เศียรแหลม พ.ศ.2475

3302. พระพิมพ์โบราณ หลวงพ่อเฟื่อง วัดเกาะวัด เนื้อดินเผา พิมพ์หน้านกฮูก พ.ศ.2475

3303. เข็มกลัดรูปบุรพาจารย์สมเด็จพระสังฆราช หลวงพ่อสด และหลวงพ่อเฟื่อง แจกในงานผูกพัทธสีมาวัดปากน้ำา หาดใหญ่ พ.ศ.2515

3304. ลูกอมหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ เนื้อดินเคลือบแล๊คเกอร์

3305. รูปถ่ายหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ ขนาดห้อยคอแบบต่าง ๆ
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3306. พระบูชาหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง ปี 2506  (เนื้อโลหะ)

3307. พระบูชาหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง ปี 2506  (เนื้อปูน)

3308. รูปหล่อหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง ปี 2506  ฐานสูง

3309. รูปหล่อหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง ปี 2506  ฐานเตี้ย (ผิวเปลือย)

3310. รูปหล่อหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง ปี 2506  ฐานเตี้ย (รมดำา)

3311. รูปหล่อหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง ปี 2506  ฐานเตี้ย (เมฆพัตร)

3312. รูปหล่อหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง ปี 2506  ฐานเตี้ย (เมฆสิทธิ์)

3313. รูปหล่อหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง ปี 2506  ฐานเตี้ย (นำาฤกษ์ หล่อวัด)

3314. รูปเหมือนหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง เนื้อว่าน (ฐานขีด)

3315. รูปเหมือนหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง เนื้อว่าน (ฐานธรรมดา)

3316. รูปเหมือนหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง เนื้อว่าน (ฐานพิมพ์จัมโบ้)

3317. รูปเหมือนเล็บมือ หลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง ปี 2506 (พิมพ์ใหญ่)

3318. รูปเหมือนเล็บมือ หลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง ปี 2506 (พิมพ์เล็ก)

3319. เหรียญหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง หลัง 9 รัชกาล (กะไหล่ทอง - กะไหล่เงิน)

3320. เหรียญหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง หลัง 9 รัชกาล (รมดำา)

3321. เหรียญสิวลี วัดอ่างทอง ปี 2514

3322. นางกวักหล่อโบราณ วัดอ่างทอง เนื้อทองเหลือง

3323. ล็อกเกตหลวงพ่อทวดหัวมวย วัดอ่างทอง รูปหัวใจ

3324. เหรียญกวักเงิน วัดอ่างทอง

3325. เหรียญหนุมาน วัดอ่างทอง

3326. สมเด็จหน้าผากเสือ วัดอ่างทอง

3327. เหรียญโภคทรัพย์ วัดอ่างทอง

3328. พระบูชาหลวงพ่อเงินเหลือ ปี 2518

3329. เหรียญหลวงพ่อเงินเหลือ ปี 2519

3330. รูปหล่อหลวงพ่อหัวมวย วัดอ่างทอง นำาฤกษ์ พิมพ์ฐานเตี้ย

3331. แหวนหัวเมฆพัตร วัดอ่างทอง ปี 2514

3332. เหรียญหล่อหลวงพ่อเพ็ชร เพชรทอง วัดอ่างทอง

3333. เหรียญลงยานางกวัก/สังกัจจายน์ หลังแม่กวนอิม

3334. เหรียญเม็ดกระดุม หลวงพ่อทวดหัวมวย หลัง ร.5

3335. พระบูชาตั้งหน้ารถ ปี 2539

3336. พระบูชาสังกัจจายน์ วัดอ่างทอง หน้าตัก 3/5 นิ้ว

3337. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดอ่างทอง รุ่นแรก

3338. เหรียญหลวงพ่อเพชรทอง วัดอ่างทอง รุ่นแรก

3339. เหรียญหลวงพ่อผัน วัดทรายขาว รุ่นแรก

3340. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดขุนทอง รุ่นแรก
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3341. พระเนื้อว่าน หลวงพ่อทวด วัดบางนอน รุ่นแรก พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ ปี 2505

3342. พระเนื้อว่าน หลวงพ่อทวด วัดบางนอน รุ่นแรก พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก ปี 2505

3343. พระเนื้อว่าน หลวงพ่อทวด วัดบางนอน พิมพ์หลังเจดีย์ ปี 2506

3344. พระเนื้อว่าน หลวงพ่อทวด วัดด่าน พิมพ์หลังมีลายเซ็น ปี 2506

3345. เหรียญเกลียวเชือก หลวงพ่อทวด หลังหลวงพ่อด่วน วัดบางนอน ปี 2506

3346. เหรียญเสมา หลวงพ่อทวด หลังพระนอน ปี 2506 

3347. กริ่งเกราะเพชร วัดบางนอน ก้นตอก (ถามวโร) อุดว่าน รุ่นแรก

3348. เหรียญหลวงพ่อทวด วัดบางนอน ช้างคู่ หลังยันต์ห้า (ผิวไฟ) ปี 2505

3349. เหรียญหลวงพ่อทวด วัดบางนอน ช่างคู่ หลังอริยเมตไตรโย (รมดำา) ปี 2505

3350. เหรียญหลวงพ่อด่วน วัดบางนอน รุ่นแรก ปี 2506 หลังพระนอน (ไม่จำากัดบล็อก)

3351. เหรียญหลวงพ่อบรรณ วัดด่าน รุ่นแรก ปี 2497

3352. เตารีดหลวงพ่อบรรณ วัดมัชฌิมเจริญธรรม (ป่าช้า) ปี 2505

3353. รูปเหมือนปั๊มเนื้อทองเหลือง หลวงพ่อบรรณ วัดด่าน ปี 2511

3354. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อบรรณ วัดด่าน ปี 2511

3355. พระรูปเหมือนหลวงพ่อบรรณ เนื้อว่าน พิมพ์ห่มคลุม วัดมัชฌิมเจริญธรรม รุ่นแรก ปี 2505

3356. รูปหล่อหลวงพ่อดีบุก รุ่นแรก วัดหงาว (เนื้อดีบุก) 

3357. พระหลวงพ่อทวดเนื้อตะกั่ว บัวสองชั้น วัดบางนอน

3358. เหรียญหลวงพ่อรื่น วัดนกงาง รุ่นแรก ปี 2519 (ไม่จำากัดบล็อก)

3359. เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดหาดส้มแป้น ปี 2523 พิมพ์ใหญ่

3360. เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดหาดส้มแป้น ปี 2523 พิมพ์เล็ก

3361. เหรียญหลวงพ่อลอย วัดปากน้ำาระนอง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่

3362. เหรียญหลวงพ่อลอย วัดปากน้ำาระนอง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก (ใบสาเก)

3363. พระเนื้อว่าน หลวงพ่อลอย พิมพ์ฉัตรคู่ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

3364. พระเนื้อว่าน หลวงพ่อลอย พิมพ์รูปเหมือนท่าน (หลังช้าง)

3365. เหรียญหลวงพ่อนุ้ย วัดโพธาราม อำาเภอละอุ่น รุ่นแรก

3366. พระรูปหล่อหลวงพ่อนุ้ย วัดโพธาราม อำาเภอละอุ่น รุ่นแรก

3367. เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดจันทาราม รุ่นแรก ปี 2519

3368. เหรียญหลวงพ่อละออง สำานักสงฆ์ช่องเขาเทพประสิทธิ์ รุ่นแรก 

3369. พระรูปหล่อหลวงพ่อละออง สำานักสงฆ์ช่องเขาเทพประสิทธิ์ รุ่นแรก

3370. ปลัดขิก 9 ยอด หลวงพ่อลอย วัดปากน้ำาระนอง

3371. เหรียญหลวงพ่อเบี้ยว วัดใหม่สามัคคีธรรม อ.กะเปอร์ ปี 2514 บล็อกนิยมหูมีขีด

3372. พระหลวงพ่อทวด เนื้อตะกั่ว บัวชั้นเดียว วัดบางนอน

3373. เหรียญพระครูประโลม รุ่นแรก วัดปกเบี้ยน (อุชนไหล่) 

3374. พระรูปหล่อหลวงพ่อกุ่ย วัดนกงาง วัดนกงาง ปี 2548 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3375. ล้อแม็กซ์ กรมหลวงชุมพร - หลังเสด็จพ่อ ร.5 สำานักสงฆ์สะพานปลาระนอง

3376. ล็อคเกตพระยาดำารงสุจริตมหิศรภักดี รุ่นแรก ปี 2543 หลังเงิน - ทองแดง

3377. เหรียญหลวงพ่อทวด – หลวงพ่อบรรณ วัดด่าน ปี 2556 เลื่อนพารวย เสมา

3378. พระรูปหล่อพระครูประโลม เกสโร รุ่นแรก วัดทรายแดง

3379. เหรียญหลวงพ่อช่วย วัดบางขุนแพ่ง รุ่นแรก ปี 2539

3380. ตะกรุดหลวงพ่อรื่น วัดนกงาง
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3381. เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นแรก ปี 2464 

3382. เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นสอง ปี 2473 

3383. เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นสาม ปี 2480

3384. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นแรก ปี 2486 

3385. เหรียญทานตะวัน หลวงพ่อหนู อชิโต วัดโตนด รุ่นแรก ปี 2478

3386. เหรียญหลวงพ่อสอน วัดนาสัก รุ่นแรก ปี 2482 

3387. เหรียญหลวงพ่อจอน วัดดอนรวบ รุ่นแรก ปี 2487

3388. เหรียญหลวงพ่อขำา วัดปราสาทนิกร รุ่นแรก ปี 2491 

3389. เหรียญหลวงพ่อคง (นารโท) วัดธรรมถาวร รุ่นแรก ปี 2491

3390. เหรียญหลวงพ่อพลอย วัดเชิงคีรี รุ่นแรก ปี 2492 

3391. เหรียญหลวงพ่อสินธ์ (ปทุมรัตน์) วัดคูขุด รุ่นแรก ปี 2495 

3392. เหรียญหลวงพ่อจีต วัดถ้ำาเขาพลู รุ่นแรก ปี 2495

3393. เหรียญหลวงพ่อจีต วัดถ้ำาเขาพลู รุ่นสอง ปี 2496 

3394. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจีต วัดถ้ำาเขาพลู รุ่นแรก ปี 2496 

3395. พระสมเด็จกำาแพงแก้ว หลวงพ่อจีต วัดถ้ำาเขาพลู 

3396. เหรียญหลวงพ่อเลื่อน วัดสามแก้ว รุ่นแรก ปี 2497 

3397. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเลื่อน วัดสามแก้ว รุ่นแรก

3398. พระสมเด็จดำา หลวงพ่อเลื่อนวัดสามแก้ว ปี 2495

3399. เหรียญหลวงพ่อดำา วัดท่าสุทธาราม รุ่นแรก ปี 2497 

3400. เหรียญหลวงพ่อบ่าว วัดเชิงกระ รุ่นแรก ปี 2497 

3401. เหรียญพระพุทธชินราชหลังท่านเจ้าคุณธรรมจารีย์ วัดขันเงิน รุ่นแรก ปี 2498 

3402. พระรูปหล่อโบราณท่านเจ้าคุณธรรมจารีย์ วัดขันเงิน รุ่นแรก ปี 2504

3403. เหรียญหลวงพ่อหุน วัดสุวรรณาราม รุ่นแรก ปี 2498

3404. เหรียญหลวงพ่อแดงพุทโธ วัดถ้ำาเขาเงิน รุ่นแรก ปี 2499 

3405. เหรียญหลวงพ่อเคลื่อน วัดปากน้ำาละแม รุ่นแรก ปี 2499 

3406. เหรียญหลวงพ่อผุด วัดวังไผ่ รุ่นแรก ปี 2499

3407. เหรียญหลวงพ่อแช่ม - ชัย วัดนาทุ่ง รุ่นแรก ปี 2499

3408. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดบางแหวน รุ่นแรก ปี 2500

3409. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง หลังหลวงพ่ออินทอง วัดบางแหวน ปี 2501 

3410. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อรุ่ง วัดบางแหวน รุ่นแรก ปี 2500 

3411. เหรียญหลวงพ่อเปียก วัดนาสร้าง รุ่นแรก ปี 2500 

3412. เหรียญหลวงพ่อเวศ วัดประเดิม รุ่นแรก ปี 2500 

3413. เหรียญหลวงพ่อจร วัดท่ายางใต้ รุ่นแรก ปี 2500 

3414. เหรียญหลวงพ่อดำา ตาระโก หลังพ่อปู่อิน วัดสุบรรณนิมิตร รุ่นแรก ปี 2500

3415. เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดแหลมยาง ปี 2501

3416. พระหลวงพ่อทวด วัดนวลประดิษฐ์นภาราม ปี 2505 ไม่จำากัดพิมพ์

3417. เหรียญหลวงพ่อมุม รุ่นแรก วัดนาสัก ปี 2519

3418. เหรียญหลวงพ่อมุม วัดนาสัก ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดบ้านนา ปี 2519

3419. เสือหลวงพ่อมุม วัดนาสัก ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดบ้านนา ปี 2519

3420. รูปหล่อหลวงพ่อหีต วัดเชิงคีรี รุ่นแรก ปี 2513
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3421. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน ปี 2508

3422. พระขุนแผน รุ่นเสด็จกลับ หลังดาบไขว้ ปี 2511

3423. เหรียญหลวงพ่อหีต หลังพระสังกัจจายน์ วัดนอก รุ่นแรก

3424. เหรียญหลวงพ่อหีต วัดนาบุญ รุ่นแรก ปี 2515

3425. รูปหล่อหลวงพ่อหีต วัดนาบุญ รุ่นแรก ปี 2515

3426. พระปิดตาจิ๋วมหาลาภ หลวงพ่อคล้อย เนื้อผงทะลุกระดาน วัดถ้ำาเขาเงิน ปี 2533

3427. เหรียญหลวงพ่อไสย วัดเทพเจริญ รุ่นแรก ปี 2518

3428. เหรียญหลวงพ่ออิ่ม วัดท่าไม้ลาย รุ่นแรก ปี 2533

3429. เหรียญหลวงพ่อบุญมา รุ่นแรก วัดถ้ำาโพงพาง ปี 2538

3430. เหรียญหลวงพ่อตุด หายห่วง วัด ธรรมถาวร รุ่นแรก ปี 2539

3431. เหรียญหลวงพ่อโปร่ง วัดถ้ำาพรุตะเคียน รุ่นแรก ปี 2550

3432. พระรูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก เนื้อดิน (ชุบรัก - ไม่ชุบรัก) ปี 2505

3433. พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก แจกกรรมการ ปี 2505

3434. เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก ปี 2505

3435. เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดหาดทรายแก้ว ปี 2502

3436. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อสงฆ์ ที่ระลึกงานทอดกฐิน วัดหาดทรายแก้ว รุ่นแรก ปี 2508

3437. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ปี 2509 อักษรนูน

3438. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ปี 2509 อักษรจม (ไม่จำากัดเนื้อ)

3439. พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ปี 2510 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3440. เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นสอง บล็อกนิยม ปี 2511

3441. พระรูปหล่อหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นอาบน้ำาแร่ ปี 2516

3442. พระเนื้อผงผสมข้าวก้นบาตร หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ปี 2516

3443. พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก ปี 2518

3444. พระปิดตาพุทธคง หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก ปี 2518

3445. เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย สร้างอุโบสถวัดบางลึก ปี 2518

3446. พระรูปหล่อหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย สร้างอุโบสถวัดบางลึก ปี 2518

3447. พระกริ่งเจ้าฟ้า หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก ปี 2519

3448. เหรียญข้าวหลามตัด หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นสร้างหอฉัน ปี 2521

3449. เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย พิมพ์ใหญ่ ปี 2523

3450. เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย พิมพ์เล็ก ปี 2523

3451. เหรียญแปดเหลี่ยมเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ รุ่นแรก ปี 2500

3452. รูปหล่อเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ รุ่นแรก ปี 2500

3453. เหรียญเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ วัดโพธิการาม ปี 2511

3454. เหรียญเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ บารมีกันภัยผู้รักชาติ วัดถ้ำาเขาเงิน ปี 2511

3455. เหรียญเม็ดแตง เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ วัดถ้ำาเขาเงิน ปี 2511

3456. เหรียญข้าวหลามตัด เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ หน้าหนุ่ม ปี 2512

3457. เหรียญเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ปากน้ำาตะโก รุ่นแรก ปี 2519

3458. รูปหล่อเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ปากน้ำาตะโก รุ่นแรก ปี 2519 พิมพ์ใหญ่

3459. รูปหล่อเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ปากน้ำาตะโก รุ่นแรก ปี 2519 พิมพ์เล็ก

3460. เหรียญเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ รุ่นศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร ปี 2535
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3461. พระบูชาหลวงปู่สิงห์ วัดแก้วโกรวาราม รุ่นแรก ปี 2520

3462. พระบูชาอาจารย์จำาเนียร วัดถ้ำาเสือ รุ่นแรก เนื้อโลหะ (ฐานเรียบ ชื่อลงยา) ปี 2529 (ไม่จำากัดขนาด)

3463. เหรียญพระครูพินิตติการ (หนู) วัดเขาต่อ รุ่นแรก ปี 2476

3464. เหรียญพระครูสุเมธี (คง) วัดอ่าวลึกใต้ รุ่นแรก ปี 2493

3465. เหรียญพระครูวินัยธร (อ่อน) วัดลำาทับ รุ่นแรก ปี 2506

3466. เหรียญสองอาจารย์ วัดแก้วโกรวาราม รุ่นแรก (บล็อกนิยม สายฝน) ปี 2515

3467. เหรียญสองอาจารย์ วัดแก้วโกรวาราม รุ่นแรก (มีผด) ปี 2515

3468. พระรูปหล่อ หลวงปู่สิงห์ วัดแก้วโกรวาราม รุ่นแรก ปี 2525

3469. เหรียญหลวงปู่สิงห์ รุ่นเจ้าสัว ปี 2525 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3470. เหรียญปล้องอ้อย หลวงปู่กิ่ม รุ่นแรก ปี 2521

3471. เหรียญรูปไข่ อาจารย์จำาเนียร วัดถ้ำาเสือ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2519

3472. เหรียญรูปไข่ อาจารย์จำาเนียร วัดถ้ำาเสือ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2519

3473. เหรียญรูปไข่ อาจารย์จำาเนียร วัดสุคนธาวาส (ร. มีการันต์ นิยม) ปี 2518

3474. เหรียญรูปไข่ อาจารย์จำาเนียร วัดสุคนธาวาส (ธรรมดา) ปี 2518

3475. ภาพกระดาษ ขาว - ดำา อาจารย์จำาเนียร รุ่นประกัน ปี 2510 (ไม่จำากัดพิมพ์)

3476. พระเนื้อดินเจ็ดป่าช้า อาจารย์จำาเนียร วัดถ้ำาเสือ พิมพ์พระรอด ปี 2520

3477. พระเนื้อดินเจ็ดป่าช้า อาจารย์จำาเนียร วัดถ้ำาเสือ พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2522

3478. พระเนื้อดินเจ็ดป่าช้า อาจารย์จำาเนียร วัดถ้ำาเสือ รุ่นน. พิมพ์ซุ้มกอ ปี 2523

3479. เหรียญรูปไข่ อาจารย์จำาเนียร วัดถ้าเสือ รุ่นเจ็ดยอด ปี 2527 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3480. เหรียญรูปไข่ อาจารย์จำาเนียร วัดถ้าเสือ รุ่นเก้ายอด พิมพ์ใหญ่ ปี 2537 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3481. เหรียญรูปไข่ อาจารย์จำาเนียร วัดถ้าเสือ รุ่นเก้ายอด พิมพ์เล็ก ปี 2537 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3482. เหรียญพระครูสุจิณ (ซิ่น) วัดบ้านนา รุ่นแรก ปี 2514

3483. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดนทีมุขาราม รุ่นแรก พิมพ์นิยม มีเม็ดตา ปี 2521

3484. เหรียญทรงระฆัง หลวงพ่อนุ้ย วัดสถิตโพธาราม รุ่นแรก ปี 2526

3485. เหรียญหลวงพ่อไข่ วัดคลองขนาน รุ่นแรก ปี 2512

3486. เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดเหนือคลอง รุ่นแรก ปี 2516

3487. เหรียญหลวงพ่อศิลา วัดโพธิ์เลื่อน ปี 2519

3488. เหรียญหลวงพ่อเถี้ยม วัดไพรสณฑ์ ปี 2527

3489. เหรียญปล้องอ้อย หลวงชูสิทธิ์ วัดธรรวุธ รุ่นแรก ปี 2528

3490. เหรียญพระเฉ้งจุ้ยจ้อซู่ก๋ง (พระจีน) ศาลเจ้าเหนือคลอง รุ่นแรก ปี 2529

3491. พระรูปหล่อ พระเฉ้งจุ้ยจ้อซู่ก๋ง (พระจีน) ศาลเจ้าเหนือคลอง รุ่นแรก ปี 2556

3492. เหรียญหลวงพ่อสำาเภาก๋ง (จู้เฉ่ง) วัดคลองท่อม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2523 

3493. เหรียญหลวงพ่อสำาเภาก๋ง (จู้เฉ่ง) วัดคลองท่อม รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2523 

3494. พระรูปหล่อ หลวงพ่อชู วัดบางคราม รุ่นแรก ปี 2538

3495. เหรียญหลวงพ่อหนู วัดโพธิ์เรียง รุ่นแรก ปี 2520

3496. เหรียญพระพุทธ วัดชนาธิปเฉลิม ปี 2483 จ.สตูล เนื้อทองแดง

3497. เหรียญหลวงพ่อแก่นจันทร์ วัดชมพูนิมิต ปี 2516 จ.สตูล

3498. เหรียญพระครูอาทรขันติคุณ (คง) วัดอาทรรังสฤษฎิ์ ปี 2516 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3499. เหรียญพ่อท่านเปลี่ยว วัดดุลยาราม รุ่นแรก ปี 2514 จ.สตูล (ไม่จำากัดเนื้อ)

3500. เหรียญพ่อท่านห่วง วัดควนกาหลง รุ่นแรก ปี 2541 จ.สตูล
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3501. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม พิมพ์ยันต์วรรค ปี 2486

3502. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม พิมพ์บล็อคแตก ปี 2486

3503. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม พิมพ์ยันต์ตัง ปี 2486

3504. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม พิมพ์ยันต์หกแถว ปี 2486

3505. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม พิมพ์สายฝนใหญ่ (ไม่มีกลาก) ปี 2486

3506. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม พิมพ์สายฝนใหญ่ (มีกลาก) ปี 2486

3507. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม พิมพ์สายฝนเล็ก ปี 2486

3508. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม หลังยันต์ พิมพ์เส้นคอใหญ่ ปี 2497

3509. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม หลังหลวงพ่อช่วง พิมพ์ ช.ชิด เนื้อทองคำา -เนื้อนาก ปี 2497

3510. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม หลังหลวงพ่อช่วง พิมพ์ ช.ชิด เนื้อเงินลงยา ปี 2497

3511. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม หลังหลวงพ่อช่วง พิมพ์ ช.ชิด เนื้อทองแดง ปี 2497

3512. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม หลังหลวงพ่อช่วง พิมพ์ ช.ห่าง เนื้อเงินลงยา ปี 2497

3513. เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อแช่ม พิมพ์หลวงพ่อปาน ปี 2473

3514. เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อแช่ม พิมพ์หลังเล็บจิก ปี 2473

3515. เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อแช่ม พิมพ์ยันต์ (ไม่มีกลาก) ปี 2497

3516. เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อแช่ม พิมพ์ยันต์น้อย ปี 2497

3517. เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อแช่ม พิมพ์หัวกะโหลก ปี 2497

3518. พระรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์หลังคู้ ปี 2506

3519. พระรูปหล่อหลวงพ่อช่วง ปี 2506

3520. เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อแช่ม พิมพ์ ภ.โค้ง เนื้อเงินลงยา ปี 2506

3521. เหรียญหลวงพ่อแช่มเม็ดแตง พิมพ์ ภ.โค้ง เนื้อเงิน ปี 2506

3522. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม เนื้อเงินลงยา ปี 2510

3523. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม เนื้อเงินลงยา ปี 2511

3524. พระรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์แขนทะลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2512

3525. พระรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์แขนทะลุ ตัดช่อใหญ่ (มีก้านช่อ) ปี 2512

3526. พระรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์แขนทะลุ ตัดช่อ ปี 2512

3527. พระรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์แขนทะลุ ฐานสูง ปี 2512

3528. พระรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์แขนทะลุ ฐานธรรมดา ปี 2512

3529. เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อแช่ม พิมพ์นิยม หลังขีด เนื้อเงินลงยา ปี 2512

3530. เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อแช่ม พิมพ์นิยม หลังขีด เนื้อเงิน ปี 2512

3531. พระรูปหล่อฉีดหลวงพ่อแช่ม พิมพ์สังฆฏิฉาก ปี 2512

3532. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแช่มหลังเลข 1 พิมพ์นิยม (มีเล็บ) ปี 2512

3533. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแช่มหลังเลข 1 ปี 2512 (ไม่จำากัดพิมพ์)

3534. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม หลังยันต์ ปี 2512

3535. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม หลังหลวงพ่อช่วง ปี 2512

3536. เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อแช่ม ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2484

3537. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม พิมพ์หัวโน ปี 2486

3538. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม หลังหลวงพ่อช่วง พิมพ์ ช.ชิด (มีกลาก) ปี 2497

3539. เหรียญหลวงพ่อแช่ม พิมพ์สี่แตร ไม่จำากัดหลัง ปี 2497

3540. เหรียญหลวงพ่อแช่ม พิมพ์เส้นคอเล็ก ศ.ตัน ไม่จำากัดหลัง ปี 2497
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3541. เหรียญหลวงพ่อแช่ม พิมพ์จุดกระโดด ปี 2486

3542. พระหลวงพ่อแช่ม เนื้อว่านรุ่นแรก พิมพ์สี่เหลี่ยมพัดยศใหญ่ ปี 2511

3543. พระหลวงพ่อแช่ม เนื้อว่านรุ่นแรก พิมพ์สี่เหลี่ยมพัดยศเล็ก ปี 2511

3544. พระหลวงพ่อแช่ม เนื้อว่านรุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2511

3545. เหรียญเม็ดแตงลงถม ปี 2522

3546. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแช่ม ปี 2515 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3547. เหรียญหลวงพ่อแช่ม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2522

3548. เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อแช่ม เนื้อเงินลงยา ปี 2529

3549. เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อแช่ม เนื้อเงินลงยา ปี 2535

3550. เหรียญหลวงพ่อแช่ม ภ.ป.ร. ปี 2526 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3551. พระเนื้อดิน พิมพ์กลีบบัว วัดฉลอง ไม่จำากัดสี

3552. พระสมเด็จ วัดฉลอง พิมพ์ใหญ่ ปี 2506

3553. พระรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม พิมพ์หลังตัว ช.ปี2506

3554. พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแช่ม พิมพ์เตารีดหลังพัดยศ ปี 2506

3555. เหรียญกลมพ่อทวดหลังหลวงพ่อแช่ม พิมพ์ใหญ่ ปี 2507

3556. เหรียญกลมหลวงพ่อแช่มหลังหลวงพ่อทวด พิมพ์เล็ก ปี 2507

3557. พระหลวงพ่อแช่ม เนื้อว่าน รุ่นแรก พิมพ์สี่เหลี่ยม สมาธิใหญ่ ปี 2511

3558. เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อแช่มปี 2512

3559. เหรียญหลวงเคี่ยม รุ่นแรก วัดแสนสุข ปี 250 8 

3560. เหรียญหลวงพ่อเจ้าฟ้า วัดบ้านดอน รุ่นแรก ปี 250 9 

3561. เหรียญรูปหัวใจ หลวงพ่อวัดพระทอง รุ่นแรก ปี 2511 

3562. รูปเหมือนปั๊มอาจารย์แดง วัดไม้ขาว ปี 2548

3563. พระรูปหล่อหลวงพ่อปลอด วัดพระนางสร้าง รุ่นแรก ปี 2469

3564. เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดพระนางสร้าง รุ่นแรก ปี 2501

3565. เหรียญหลวงพ่อฉ้วน วัดกะตะ รุ่นแรก  ปี 2500

3566. เหรียญรูปไข่ไหว้ข้าง มีสายสิญจน์ วัดสว่างอารมณ์ (วัดราไวย์) พ.ศ.2501

3567. เหรียญหลวงปู่สุภา หลังยันต์ชายธง รุ่นแรก ปี 2504

3568. พระเสด็จกลับ หลวงปู่สุภา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2506

3569. พระเสด็จกลับ หลวงปู่สุภา รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2506

3570. พระเสด็จกลับ หลวงปู่สุภา รุ่นแรก พิมพ์พระรอด ปี 2506

3571. เหรียญหลวงพ่อพลับ วัดเชิงทะเล รุ่นแรก ปี 2509

3572. พระรูปหล่อหลวงพ่อพลับ วัดเชิงทะเล รุ่นแรก ปี 2525

3573. เหรียญหลวงพ่อนิโรธ วัดเจริญสมณกิจ รุ่นแรก ปี 2511

3574. เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดเก็ตโฮ่ รุ่นแรก ปี 2515

3575. พระรูปหล่อหลวงพ่อเพรา วัดมงคลนิมิตร ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2516

3576. เหรียญหลวงพ่อรอด วัดโฆษิตวิหาร ปี 2518

3577. พระรูปหล่อหลวงพ่อรอด วัดโฆษิตวิหาร รุ่นแรก ปี 2518

3578. พระรูปหล่อหลวงพ่อหนู วัดท่าเรือ รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2519

3579. เหรียญหลวงพ่อหนู วัดท่าเรือ รุ่นแรก (ไม่มีกลาก) ปี 2520

3580. เหรียญหลวงพ่อเขี้ยว วัดป่าตอง รุ่นแรก ปี 2522
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พระจังหวัดพังงา - สตูล ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 95 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (40 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

3581. เหรียญพระพุทธ วัดประพาศประจิมเขตต์ จ.พังงา ปี 2483

3582. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อวัดน้ำารอบ จ.พังงา ปี 2510

3583. เหรียญกลม หลวงพ่อวัดน้ำารอบ จ.พังงา ปี 2510

3584. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อน้ำารอบ รุ่นแรก จ.พังงา 

3585. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเทือก วัดบ่อแสน จ.พังงา รุ่นแรก

3586. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเทือก วัดบ่อแสน จ.พังงา รุ่นสอง

3587. เหรียญหลวงพ่อเทือก วัดบ่อแสน จ.พังงา รุ่นแรก (ไม่จำากัดเนื้อ)

3588. เหรียญหลวงพ่อแหวง อาภาคโร รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ วัดคึกคัก จ.พังงา ปี 2504

3589. เหรียญหลวงพ่อแหวง อาภาคโร รุ่นแรก พิมพ์สี่เหลี่ยม วัดคึกคัก จ.พังงา ปี 2504

3590. พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อแหวง อาภาคโร รุ่นแรก วัดคึกคัก จ.พังงา (ไม่จำากัดพิมพ์ )

3591. เหรียญหลวงพ่อแหวง วัดคึกคัก รุ่นสอง ปี 2517 จ.พังงา

3592. เหรียญหลวงพ่อเช่ง วัดอินทภูมิ ปี 2505 จ.พังงา

3593. เหรียญพ่อตาเขาหลัก รุ่นแรก ปี 2520

3594. เหรียญหลวงพ่อเปีย วัดนาเตย รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า จ.พังงา

3595. เหรียญหลวงพ่อเปีย วัดนาเตย รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ จ.พังงา

3596. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแร่ รุ่นแรก จ.พังงา เนื้ออัลปาก้า ปี 2514

3597. พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อแดง วัดแร่ จ.พังงา

3598. เหรียญหลวงพ่อกลับ วัดสำานักปรุ รุ่นแรก ยันต์ ค.คน นิยม ปี 2499 จ.พังงา

3599. เหรียญหลวงพ่อกลับ วัดสำานักปรุ รุ่นแรก ยันต์ ต. ปี 2499 จ.พังงา

3600. พระรูปหล่อพระครูรักษ์ วัดโคกสวย รุ่นแรก พิมพ์ฐานโค้ง จ.พังงา

3601. พระรูปหล่อพระครูรักษ์ วัดโคกสวย รุ่นแรก พิมพ์ฐานเหลี่ยม จ.พังงา

3602. เหรียญพระครูรักษ์ วัดโคกสวย รุ่นแรก จ.พังงา

3603. เหรียญหลวงพ่อแหวง วัดเหมืองประชาราม รุ่นแรก ปี 2503 จ.พังงา

3604. เหรียญหลวงพ่อปาน วัดควนนิยม รุ่นแรก จ.พังงา

3605. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อปาน วัดควนนิยม รุ่นแรก จ.พังงา

3606. เหรียญหลวงพ่ออ่อน วัดลุมพินี รุ่นแรก ปี 2529 จ.พังงา

3607. เหรียญหลวงพ่อเหมือน วัดในโตน รุ่นแรก ปี 2520 จ.พังงา

3608. พระรูปเหมือนลอยองค์ หลวงพ่อเหมือน วัดในโตน ปี 2538 จ.พังงา

3609. เหรียญอาจารย์ชัย วัดบางเหรียง รุ่นแรก ปี 2529 จ.พังงา (ไม่จำากัดเนื้อ)

3610. เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดหลักแก่น รุ่นแรก ปี 2545

3611. พระกริ่งปวเรศ วัดประชุมโยธี (กริ่งวัดควน) รุ่นแรก ปี 2513 จ.พังงา

3612. เหรียญหลวงพ่อจิตร วัดบกปุย รุ่นแรก จ.พังงา

3613. พระรูปเหมือนลอยองค์ พ่อท่านจิตร วัดบกปุย รุ่นแรก

3614. เหรียญพระครูเงิน วัดนิคมสโมสร รุ่นแรก จ.พังงา

3615. เหรียญพระพุทธ วัดชนาธิปเฉลิม ปี 2483 จ.สตูล เนื้อเงิน

3616. เหรียญพระพุทธ วัดชนาธิปเฉลิม ปี 2483 จ.สตูล เนื้อทองแดง

3617. เหรียญหลวงพ่อแก่นจันทร์ วัดชมพูนิมิต ปี 2516 จ.สตูล

3618. เหรียญพระครูอาทรขันติคุณ (คง) วัดอาทรรังสฤษฎิ์ ปี 2516 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3619. เหรียญพ่อท่านเปลี่ยว วัดดุลยาราม รุ่นแรก ปี 2514 จ.สตูล (ไม่จำากัดเนื้อ)

3620. เหรียญพ่อท่านห่วง วัดควนกาหลง รุ่นแรก ปี 2541 จ.สตูล
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พระจังหวัดยะลา ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 96 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (40 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

3621. พระหลวงพ่อทวด วัดเมือง เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2505

3622. พระหลวงพ่อทวด วัดเมือง เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก ปี 2505

3623. พระหลวงพ่อทวด วัดเมือง เนื้อว่าน พิมพ์ลอยองค์ ปี 2505

3624. พระสมเด็จ วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ ปี 2502

3625. พระสมเด็จ วัดเมือง พิมพ์เล็ก (คะแนน) ปี 2502

3626. พระสังกัจจายน์ วัดเมือง เนื้อโลหะ ปี 2505

3627. พระหลวงพ่อไกร วัดลำาพะยา เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยมใหญ่ ปี 2505

3628. พระหลวงพ่อไกร วัดลำาพะยา เนื้อว่าน พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ ปี 2505

3629. พระหลวงพ่อไกร วัดลำาพะยา เนื้อว่าน พิมพ์สามเหลี่ยมกลาง ปี 2505

3630. พระหลวงพ่อไกร วัดลำาพะยา เนื้อว่าน พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก ปี 2505

3631. พระรูปหล่อหลวงพ่อไกร วัดลำาพะยา รุ่นแรก เนื้อโลหะ

3632. เหรียญหลวงพ่อไกร วัดลำาพะยา รุ่นแรก ปี 2507 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3633. เหรียญหลวงพ่อปราบ วัดพุทธภูมิ รุ่นแรก (ยะลา ร.เรือ) ปี 2490

3634. เหรียญหลวงพ่อปราบ วัดพุทธภูมิ รุ่นแรก (ยะลา ล.ลิง) ปี 2490

3635. พระสุริยะมุนี วัดพุทธภูมิ เนื้อดินผสมว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2508

3636. พระสุริยะมุนี วัดพุทธภูมิ เนื้อดินผสมว่าน พิมพ์เล็ก ปี 2508

3637. พระผงหลวงปู่สุระ วัดยะลาธรรมราม รุ่นแรก พิมพ์ห้าเหลี่ยม ปี 2503

3638. พระผงหลวงปู่สุระ วัดยะลาธรรมราม รุ่นแรก พิมพ์สมเด็จ

3639. เหรียญหลวงปู่สุระ วัดยะลาธรรมราม พิมพ์ห้าเหลี่ยม ปี 2503 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3640. เหรียญหลวงปู่สุระ วัดยะลาธรรมราม พิมพ์เกลียวเชือก (ไม่จำากัดเนื้อ)

3641. เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง รุ่นแรก ปี 2519 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3642. เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดรังสิตาวาส รุ่นแรก ปี 2539 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3643. หลวงพ่อทวด วัดยะหาประชาราม เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2503

3644. หลวงพ่อทวด วัดยะหาประชาราม เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก ปี 2503

3645. พระเนื้อดินผสมว่าน วัดหลักห้า รุ่นแรก พิมพ์ยอดขุนพล ปี 2503

3646. พระเนื้อดินผสมว่าน วัดหลักห้า รุ่นแรก พิมพ์ขุนแผนสะดุ้งกลับ ปี 2503

3647. พระเนื้อดินผสมว่าน วัดหลักห้า รุ่นแรก พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ ปี 2503

3648. พระเนื้อดินผสมว่าน วัดหลักห้า รุ่นแรก (ไม่จำากัดพิมพ์) ปี 2503

3649. พระกริ่ง วัดคูหาภิมุข เนื้อโลหะผสม ปี 2495

3650. พระชัยวัฒน์ วัดคูหาภิมุข เนื้อโลหะผสม ปี 2495

3651. พระปิดตา วัดคูหาภิมุข เนื้อโลหะผสม พิมพ์ใหญ่ ปี 2495

3652. พระปิดตา วัดคูหาภิมุข เนื้อโลหะผสม พิมพ์เล็ก ปี 2495

3653. เหรียญพระนอนวัดถ้ำายะลา วัดคูหาภิมุข รุ่นแรก ปี 2472 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3654. เหรียญพระครูพรหมทอง วัดคูหาภิมุข รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2478

3655. เหรียญพระนอน วัดคูหาภิมุข พิมพ์ใบจิก ปี 2493

3656. เหรียญพระพุทธไสยารักษ์ วัดคูหาภิมุข รุ่นแรก ปี 2505

3657. เหรียญพระครูพิทักษ์ พุทธเกษตร วัดพุทธาธิวาส รุ่นแรก ปี2514

3658. พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด วัดพุทธาธิวาส รุ่นแรก พิมพ์นิ้วกระดก (โค้ดกระต่าย) ปี 2553 ไม่จำากัดเนื้อ

3659. พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด วัดพุทธาธิวาส รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2553 ไม่จำากัดเนื้อ

3660. พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด วัดพุทธาธิวาส รุ่น 111 ปี ปี 2553 ไม่จำากัดเนื้อ
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พระจังหวัดนราธิวาส ยอดนิยม 

âµ�Ð·Õè 97 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (37 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

3661. พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล รุ่นแรก เนื้อทองคำา - เนื้อนาก ปี 2509

3662. พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2509

3663. เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ปี 2516 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3664. เหรียญเจ้าแม่โต๊ะโมะ รุ่นแรก ปี 2515

3665. รูปเหมือนเจ้าแม่โต๊ะโมะ รุ่นแรก ปี 2525

3666. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดทองดีประชาราม ปี 2520 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3667. เหรียญหลวงพ่อครน วัดบางแซะ รุ่นสอง ปี 2502

3668. พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อครน วัดบางแซะ ปี 2505

3669. พระหลวงพ่อครน วัดบางแซะ หลังไม้เท้า เนื้อว่าน ปี 2505

3670. เหรียญหลวงพ่อเล๊ะ วัดอาเหร รุ่นแรก บล็อกวงเดือน

3671. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา รุ่นแรก (ไม่จำากัดเนื้อ)

3672. เหรียญหลวงพ่อดี วัดสังฆสิทธาราม รุ่นแรก

3673. เหรียญหลวงพ่อดี วัดสังฆสิทธาราม รุ่นสอง

3674. พระปิดตาเนื้อผงผสมว่านเพชรทักษิณ หลวงพ่อหมวก (ไม่จำากัดพิมพ์)

3675. พระกริ่งเพชรศิลา พระครูไพโรจน์ วัดราษฎร์สโมสร ปี 2511

3676. พระรูปเหมือนพระครูไพโรจน์ วัดราษฎร์สโมสร ปี 2511

3677. เหรียญพระราชสามนต์โมลี เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ปี 2506 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3678. พระเนื้อว่าน พ่อท่านจันทร์ วัดประชุมชลธารา ปี 2504 พิมพ์ฐานสูง

3679. พระเนื้อว่าน พ่อท่านจันทร์ วัดประชุมชลธารา ปี 2504 พิมพ์ฐานเตี้ย

3680. เหรียญพระอรรถโมลี (เหรียญตาเสือ) รุ่นแรก เนื้อทองคำา - เนื้อเงิน ปี 2538

3681. พระปิดตามหาลาภ วัดประชุมชลธารา รุ่นแรก ปี 2539

3682. เหรียญหลวงพ่อจันทร์ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์ปี 2538

3683. เหรียญพระยูไล ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่ ปี 2509

3684. เหรียญเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่ ปี 2509

3685. เหรียญพระราชพิธีขึ้นระวางช้างเผือกจังหวัดนราธิวาส ปี 2520 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3686. เหรียญหลวงพ่อดำา วัดใหม่นภาราม รุ่นแรก ปี 2539 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3687. พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก รุ่นแรก ปี 2536 (ไม่จำากัดพิมพ์)

3688. พระปิดตาเนื้อผงผสมว่านฝังตะกรุด 3 ดอก หลวงพ่อดำา วัดใหม่นภาราม

3689. พระเนื้อผงผสมว่าน พิมพ์พระพุทธชินสีห์ หลวงพ่อดำา วัดใหม่นภาราม ปี 2536

3690. พระปิดตาลอยองค์เล็ก เนื้อผงชุบรักและไม่ชุบรัก หลังยันต์จีวรและไม่มียันต์จีวร

3691. พระปิดตานภานพรัตน์ ปี 2537 เนื้อทองคำา-เนื้อเงิน

3692. พระปิดตานภานพรัตน์ ปี 2537 เนื้อนวะ - ทองแดง-ทองเหลือง-ตะกั่ว

3693. พระรูปเหมือนหลวงพ่อดำา วัดใหม่นภาราม รุ่นแรก (ไม่จำากัดเนื้อ)

3694. ไม้ครูและไม้ครูปากกา หลวงพ่อดำา วัดใหม่นภาราม (ไม่จำากัดรุ่น-ไม่จำากัดขนาด)

3695. เหรียญสามประมุข วัดตันติการาม ปี 2529

3696. เหรียญหลวงพ่อนิล วัดเขาเข็มทอง รุ่นแรก ปี 2538 (ไม่จำากัดเนื้อ)

3697. รูปหล่อเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว อาจารย์นองปลุกเสก ปี 2533 (ไม่จำากัดเนื้อ)
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พระจังหวัดปัตตานี ยอดนิยม 
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3698. เหรียญพระครูมนุญญสมณการ (ฉิม) วัดพลานุภาพ ปี 2476 เนื้อเงิน

3699. เหรียญพระครูมานัตต์สมณคุณ (สีพุต) วัดมะเดื่อทอง ปี 2480 เนื้อทองแดง

3700. เหรียญพระครูพิบูลย์สมณวัตร (ชุม) วัดตุยง 2485 ไม่จำากัดพิมพ์

3701. เหรียญพระครูญาญวิมล (กิมสุ่ย)วัดโรงวาส ปี 2495

3702. เหรียญพระครูสุวรรณไพบูลย์ วัดตะเคียนทอง ปี 2501 เนื้ออัลปาก้าเปลือย รุ่นแรก

3703. พระปิดตาวัดตานีสโมสร เนื้อโลหะ ปี 2485

3704. พระภควัมพิมพ์ในครรภ์ วัดตานีสโมสร เนื้อโลหะ ปี 2485

3705. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดตานีสโมสร รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี

3706. พระหลวงพ่อทวดนวล เนื้อว่าน พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว วัดตุยง ปี 2507

3707. พระหลวงพ่อทวดนวล เนื้อว่าน วัดตุยง พิมพ์ใหญ่, พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก ปี 2507

3708. เหรียญหลวงพ่อดำา วัดตุยง รุ่นแรก ปี 2516

3709. เหรียญหลวงพ่อดำา วัดตุยง รุ่นสอง ปี 2519 ไม่จำากัดเนื้อ

3710. เหรียญหลวงพ่อดำา วัดตุยง รุ่นสาม ปี 2520 ไม่จำากัดเนื้อ

3711. พระรูปหล่อหลวงพ่อดำา วัดตุยง รุ่นแรก ปี 2521 เนื้อทองคำา - เงิน

3712. พระรูปหล่อหลวงพ่อดำา วัดตุยง รุ่นแรก ปี 2521 เนื้อนวะ - ทองแดง

3713. เหรียญหลวงพ่อสุข วัดตุยง รุ่นแรก ปี 2533 ไม่จำากัดพิมพ์

3714. พระรูปหล่อพระครูมนุญญสมณการ (ฉิม) วัดพลานุภาพ รุ่นแรก เนื้อโลหะ ปี 2505

3715. พระธรรมขันธิ์ วัดปิยาราม เนื้อว่าน รุ่นแรก พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว ปี 2506

3716. พระธรรมขันธิ์ วัดปิยาราม เนื้อว่าน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก ปี 2506

3717. พระชินราช วัดปิยาราม รุ่นแรก เนื้อโลหะ ปี2514

3718. พระปิดตาเนื้อว่าน รุ่นแรก วัดเกาะหวาย ไม่จำากัดพิมพ์

3719. พระกริ่งหลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพาราม รุ่นแรก เนื้อโลหะกะไหล่ทองและรมดำา ปี2500

3720. พระกริ่งหลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพาราม รุ่นสอง เนื้อโลหะรมดำา ปี 2505

3721. พระหลวงพ่อทุ่งคา วัดบูรพาราม เนื้อว่าน รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2505

3722. เหรียญพระครูเกษมโสภน (หลวงพ่อสอน) วัดปิยาราม รุ่นแรก ปี 2520

3723. เหรียญพระครูนิวาตโศภน (หลวงปู่แดง) วัดปทุมวารี รุ่นแรก ปี 2513

3724. เหรียญหลวงพ่อหนอน วัดดอนตะวันออก รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2505

3725. พระหลวงพ่อทวดหนอน วัดดอนตะวันออก เนื้อว่าน รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2505

3726. เหรียญหลวงพ่อปาน วัดนาประดู่ รุ่นแรก ปี 2507 ไม่จำากัดเนื้อ

3727. พระหลวงพ่อปาน วัดนาประดู่ เนื้อว่าน รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์

3728. เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดสาระวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2521

3729. พระรูปหล่อหลวงพ่อบุญ วัดสาระวัน รุ่นแรก เนื้อโลหะรมดำา ปี 2525

3730. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2525

3731. พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

3732. พระรูปหล่อเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2518

3733. เหรียญหลวงพ่อโต๊ะหัก รุ่นแรก ปี 2529 ไม่จำากัดเนื้อ
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พระเครื่องวัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
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3734. หลวงพ่อทวดบุญฤทธิ์ รุ่นแรก เนื้อว่าน (ไม่จำากัดพิมพ์) พ.ศ.2518

3735. หลวงพ่อทวดบุญฤทธิ์ “หันข้าง” รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ (ไม่จำากัดพิมพ์) พ.ศ.2518

3736. เหรียญหลวงพ่อทวดบุญฤทธิ์ รุ่นแรก (ไม่จำากัดพิมพ์) พ.ศ.2518

3737. พระปิดตาหลังเสือ รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ/ผงใบลาน พ.ศ.2518

3738. เหรียญปาดตาล รุ่นแรก หลวงพ่อแดง “ที่ระลึกงานฝังลูกนิมิตร” พ.ศ.2525

3739. หลวงพ่อทวด พิมพ์กรรมการ พ.ศ.2536

3740. หลวงพ่อทวด (ไม่จำากัดเนื้อ) พิมพ์พระรอด พ.ศ.2536

3741. เหรียญปาดตาล หลวงพ่อแดง (ไม่จำากัดพิมพ์) พ.ศ.2536

3742. เหรียญหลวงพ่อแดง หลังเสือ (ไม่จำากัดเนื้อ) พ.ศ.2536

3743. เหรียญหลวงพ่อแดง หลังเสือ เนื้อทองแดง พ.ศ.2536

3744. พระปิดตา หลังเสือ (ไม่จำากัดเนื้อ) พ.ศ.2536

3745. พระบูชาหลวงพ่อแดง พิมพ์นั่งขาโต๊ะ รุ่นแรก 3 นิ้ว พ.ศ.2537

3746. หลวงพ่อทวด พิมพ์จัมโบ้ เนื้อขาว ผงพุทธคุณ พ.ศ.2537

3747. หลวงพ่อทวด พิมพ์จัมโบ้ เนื้อว่าน พ.ศ.2537

3748. หลวงพ่อทวด เนื้อขาว ผงพุทธคุณ พิมพ์ชะลูด พ.ศ.2537

3749. หลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ชะลูด พ.ศ.2537

3750. หลวงพ่อทวด พิมพ์พระรอด เนื้อผงพุทธคุณ พ.ศ.2537

3751. หลวงพ่อทวด พิมพ์พระรอด เนื้อว่าน พ.ศ.2537

3752. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างหอระฆัง (ไม่จำากัดเนื้อ) พ.ศ.2537

3753. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างหอระฆัง เนื้อทองแดง พ.ศ.2537

3754. หลวงพ่อทวด เนื้อว่าน คลุกรัก พิมพ์ “ห้าแชะ” พ.ศ.2538

3755. หลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ ”ห้าแชะ” พ.ศ.2538

3756. หลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง “ห้าแชะ” พ.ศ.2538

3757. หลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม พ.ศ.2538

3758. หลวงพ่อทวดลอยองค์ เนื้อเมฆพัตร พ.ศ.2538

3759. ปั๊มรูปเหมือน หลวงพ่อแดง รุ่นแรก (ไม่จำากัดเนื้อ) พ.ศ.2538

3760. ปั๊มรูปเหมือน หลวงพ่อแดง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง พ.ศ.2538

3761. เหรียญระฆัง หลวงพ่อแดง (ไม่จำากัดเนื้อ) พ.ศ.2538

3762. เหรียญระฆัง หลวงพ่อแดง เนื้อทองแดง พ.ศ.2538

3763. พระปิดตา เนื้อขาวผงพุทธคุณ พ.ศ.2538

3764. พระปิดตา เนื้อว่าน (ไม่จำากัดพิมพ์) พ.ศ.2538

3765. พระปิดตาสังกัจจายน์ลอยองค์ เนื้อว่าน พ.ศ.2538

3766. หลวงพ่อทวด เนื้อทองเหลือง พิมพ์เตารีด พ.ศ.2539

3767. เหรียญได้เลื่อนได้เป็น รุ่นแรก (ไม่จำากัดเนื้อ) พ.ศ.2549

3768. เหรียญได้เลื่อนได้เป็น รุ่นแรก ทองแดง พ.ศ.2549

3769. ราหู เนื้อว่าน รุ่นแรก พ.ศ.2552

3770. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก พ.ศ.2559
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พระอาจารย์ทอง วัดสำาเภาเชย จ.ปัตตานี
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3771. เหรียญโต๊ะหัก รุ่นแรก ปี 2529 เนื้อทองคำา /เงิน  [ พระต้องไม่มีสิ่งใดห่อหุ้ม ]

3772. เหรียญโต๊ะหักรุ่นแรก ปี 2529 ไม่จำากัดเนื้อ [ พระต้องไม่มีสิ่งใดห่อหุ้ม ]

3773. เหรียญโต๊ะหัก รุ่น 2 ปี 2537 ไม่จำากัดเนื้อ

3774. พระกริ่งโต๊ะหัก รุ่นแรก ปี 2544 

3775. พระกริ่งโต๊ะหัก รุ่นสอง ปี 2545

3776. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2545  ทองคำา / เงินหน้ากากทอง

3777. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2545 เงินลงยา / เงิน

3778. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2545 ไม่จำากัดเนื้อ

3779. หลวงปู่ทวด พิมพ์บัวรอบ เลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2545 เนื้อ ชนวน

3780. หลวงปู่ทวด พิมพ์บัวรอบ เลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2545  เนื้อนวะโลหะ

3781. พระกริ่งเพชรกลับ  ปี 2537

3782. พระกริ่งอุ้มบาตร พิมพ์ใหญ่  ปี 2544  ไม่จำากัดเนื้อ

3783. หลวงปู่ทวดรุ่น เลื่อนสมณศักดิ์  พิมพ์กลักไม้ขีด ปี 2545  ไม่จำากัดเนื้อ

3784. พระกริ่งยันต์กำาเนิด รุ่น 1 ปี 2536 ทองคำา / เงิน

3785. พระกริ่งยันต์กำาเนิด รุ่น 1 ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ

3786. พระชัยวัฒน์ยันต์กำาเนิด รุ่น 1 ปี 2536 ทองคำา / เงิน

3787. พระชัยวัฒน์ยันต์กำาเนิด รุ่น 1 ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ

3788. พระยอดธง ปี 2546 ทองคำา / เงิน

3789. พระยอดธง ปี 2546 ไม่จำากัดเนื้อ

3790. พระกริ่งศีลมงคล ปี 2546 ทองคำา / เงิน

3791. พระกริ่งศีลมงคล ปี 2546 ไม่จำากัดเนื้อ

3792. หลวงปู่ทวดหลังเตารีด รุ่น มงคล 9 ปี 2547  ทองคำา / เงิน

3793. หลวงปู่ทวดหลังเตารีด รุ่น มงคล 9 ปี 2547  ไม่จำากัดเนื้อ

3794. เสือมหาอำานาจ ปี 2547 ทองคำา / นาค

3795. เสือมหาอำานาจ ปี 2547 ไม่จำากัดเนื้อ

3796. เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นสุวรรณมงคล ปี 2548 ทองคำา / เงินลงยา

3797. เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นสุวรรณมงคล ปี 2548  เงิน / นวะโลหะ

3798. เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นสุวรรณมงคล ปี 2548  ไม่จำากัดเนื้อ

3799. หลวงปู่ทวดหลังเตารีด รุ่นสวรรณมงคล ปี 2548  ไม่จำากัดเนื้อ

3800. เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน ปี 2551 ทองคำา / เงินหน้ากากทอง

3801. เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน ปี 2551  เงินลงยา

3802. เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน ปี 2551 นวะโลหะ

3803. เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน ปี 2551  ไม่จำากัดเนื้อ

3804. พระหลังเตารีด รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน ปี 2551 ไม่จำากัดเนื้อ

3805. หลวงปู่ทวด พิมพ์เบตง รุ่น พิทักษ์แผ่นดิน ปี 2551 ไม่จำากัดเนื้อ
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พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท

âµ�Ð·Õè 101 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

3806. พระสมเด็จ เนื้อผงน้ำามัน พิมพ์ใหญ่ ปี 2515                                                        

3807. พระสมเด็จ เนื้อผงน้ำามัน พิมพ์ 9 ชั้น ปี 2515                                                      

3808. พระสมเด็จ เนื้อผงน้ำามัน พิมพ์อกกระบอก ปี 2515                                          

3809. พระสมเด็จ พิมพ์ขาโต๊ะ ปี 2515 (ไม่จำากัดเน้ือ, ไม่จำากัดหลัง )                                                                                                                              

3810. พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์กิ่ง ปี2515           

3811. พระสมเด็จ ปรกโพธิ์ย้อย ปี 2512 (ไม่จำากัดเนื้อ)                                        

3812. พระนางพญา เนื้อผงน้ำามัน ปี 2521 (ไม่จำากัดพิมพ์ )                                         

3813. พระสมเด็จ 3 ชั้นเศียรโตหูบายศรี เน้ือดิน ปี 2500                                                                 

3814. พระสมเด็จหลังสิวลี บล็อกวัด เนื้อผงน้ำามัน ปี2515 (ไม่จำากัดพิมพ์ )

3815. พระสมเด็จปรกโพธิ์พระเจ้าในวิหาร (ไม่จำากัดเนื้อ)                                              

3816. พระสมเด็จพระเจ้าในวิหาร (ไม่จำากัดเนื้อ)                                                            

3817. พระสมเด็จพิมพ์นาคปรก ปี2509 (ไม่จำากัดพิมพ์)                                            

3818. พระสมเด็จอรหังสุขโต (ไม่จำากัดเนื้อ )                                                       

3819. พระชุดกรุต้นพิกุล (ไม่จำากัดพิมพ์)                              

3820. พระขุนแผนโหงพลาย (ไม่จำากัดเนื้อ)                            

3821. พระขุนแผนปลุกกุมาร (ไม่จำากัดพิมพ์, ไม่จำากัดเนื้อ)                                           

3822. พระสิวลีองค์จ้อยมีย่าม (เนื้อดิน, เนื้อผงใบลาน )                                                   

3823. กุมารทอง รุ่นผูกพันธสีมา ปี 2521 (ไม่จำากัดเน้ือ, ไม่จำากัดพิมพ์ )                                                                                 

3824. พระสิวลีองค์จ้อย มีย่าม (ไม่จำากัดเนื้อ)      

3825. 20.พระลีลา (ไม่จำากัดเนื้อ, ไม่จำากัดพิมพ์)                           

3826. สมเด็จแหวกม่าน ปี 2521                                                             

3827. สิงห์งาแกะ ปี 2521                                                          

3828. นางกวักงาแกะ ปี 2521                                                      

3829. สมเด็จงาแกะ ปี 2521                                                                          

3830. สมเด็จหลังตรายาง ปี 2521                                               

3831. แหวนนางกวัก ปี 2521                                                           

3832. พระสรรค์ เนื้อดิน (ไม่จำากัดพิมพ์)                                                                    

3833. สิงห์ เนื้อตะกั่ว ปี 2521                                  

3834. สมเด็จแหวกม่าน ปี 2500                                                       

3835. สีผึ้งพรพรหม ปี 2521                                 

3836. สมเด็จเกศไชโยฐาน 9 ชั้นหูบายศรี ปี 2515   

3837. พระสิวลีเขี้ยวงู                                                                   

3838. พระรอดมือโต                                             

3839. พระพุทธเจ้าในวิหาร เนื้อแหวกม่าน                                                                 

3840. พระคง
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พระเกจิอาจารย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

âµ�Ð·Õè 102 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (38 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

3841. เหรียญเสมา รุ่นแรก ปี 30 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3842. พระกริ่งเจริญพร ปี 37หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3843. เหรียญเจริญพร ปี 37 เนื้อเงิน - นวะ หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3844. เหรียญเจริญพร ปี 37 เนื้อทองแดงโค้ด ก กรรมการ หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3845. เหรียญหล่อฉีดข้างฉลุรุ่นเจริญพร ปี 37 เนื้อนวะ หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3846. เหรียญรุ่น 2 ปี 33 พิมพ์แอ่งกะทะ หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3847. เหรียญรวงข้าว ปี 34 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3848. เหรียญรวงข้าว พิมพ์เล็ก ปี 34 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3849. เหรียญพิชิตชัยหลังครั่ง ปี 36 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3850. เหรียญนั่งพาน รุ่นสรงน้ำา ปี 37 เนื้อเงิน หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3851. เหรียญนั่งพาน รุ่นสรงน้ำา ปี 37 เนื้อนวะ หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3852. เหรียญนั่งพาน รุ่นสรงน้ำา ปี 37 เนื้อทองแดง หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3853. เหรียญมหาโชคลาภ รุ่นสุดท้าย ปี 38 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3854. เหรียญผูกพัทธสีมา ปี 36 (M16) หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3855. เหรียญยุทธหัตถี ปี 37 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3856. เหรียญที่ระลึกเปิดที่ว่าการอำาเภอกุยบุรี ปี 35 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3857. เหรียญอธิษฐานจิตหลังหนุมานเชิญธง ปี37 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3858. รูปเหมือนใบโพธิ์ หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3859. เหรียญเสมานั่งเต็มองค ์พิมพ์วัดหนัง ปี 35 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3860. พระปิดตาปลดหนี้ 3 ไตรมาสแช่น้ำามนต์ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ปี 2536 - 38

3861. พระปิดตาปลดหนี้ 3 ไตรมาสแช่น้ำามนต์ พิมพ์เล็ก หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก ปี 2536 - 38

3862. พระสมเด็จหลังรูปเหมือน รุ่นสรงน้ำา ปี 37 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3863. ปลัดขิก รุ่นสุดท้าย ปี 38 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3864. ปลัดขิก เนื้อไม้ ไม่จำากัดขนาด หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3865. เครื่องรางทุกประเภท หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3866. พระปิดตารุ่นไตรมาส เนื้อเกษรผสมเกศา ปี 37 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3867. เหรียญพญาสีหราช เนื้อทองแดง ปี 38 หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3868. พระปรกใบมะขามรุ่นเจริญพร ปี 37 เนื้อทองแดง หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3869. ล็อกเกตบรรจุอัฐิธาตุ กรรมการตะกรุด 9 ดอก รุ่นพระจันทร์ทรงกลด หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3870. ล็อกเกตบรรจุอัฐิธาตุ รุ่นพระจันทร์ทรงกลด หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก กุยบุรี

3871. เหรียญพ่อปู่สามร้อยยอด ปี 18 เนื้อฝาบาตร จ.ประจวบคีรีขันธ์

3872. เหรียญห่มดองหลังพระปิดตา ปี 18 หลวงพ่อนิ่ม วัดเขาน้อย ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

3873. ปลัดขิกหลวงพ่อฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ ประจวบคีรีขันธ์

3874. เหรียญอาร์ม ปี 27 หลวงพ่อฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ ประจวบคีรีขันธ์

3875. จระเข้ รุ่นที่ 6 คาบดอกบัว วัดเขากะโหลก ปราณบุรี

3876. จระเข้ รุ่นที่ 9 คาบแบงค์ วัดเขากะโหลก ปราณบุรี

3877. จระเข้ รุ่นที่ 5 หางกลับ วัดเขากะโหลก ปราณบุรี

3878. พระผงองค์จตุโชค หลักเมืองประจวบฯ ปี 36
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พระพุทธและพระคณาจารย์ ทั่วไป
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3879. พระกริ่งรุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี

3880. เหรียญเต่าปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี เนื้ออัลปาก้า

3881. เหรียญเต่าปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี เนื้อทองแดง

3882. เหรียญเต่าปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี เนื้อทองเหลือง

3883. เหรียญเต่าเศรษฐีจัมโบ้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี

3884. เหรียญเต่าเศรษฐีจัมโบ้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี เนื้อชนวน

3885. เหรียญพระพรหม รุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี เนื้ออัลปาก้า

3886. พระสมเด็จมหามงคลปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี

3887. เหรียญพระพุทธรักษาถาวโร พ่อท่านผอม วัดไทรขาม จ.นครศรีธรรมราช เนื้อทองแดง

3888. พระผงเจ้าสัวจันทร์เพ็ญ พระอาจารย์อำานาจ เชืองมิน วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี

3889. เหรียญโชคดี รวยถาวร พระอาจารย์อำานาจ เชื่องมิน วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี เนื้ออัลปาก้า

3890. เหรียญโชคดี รวยถาวร พระอาจารย์อำานาจ เชืองมิน วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี ไม่จำากัดเนื้อ

3891. เหรียญโชคดี รวยถาวร พระอาจารย์อำานาจ เชืองมิน วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี เนื้อชนวน

3892. เหรียญโชคดี รวยถาวร พระอาจารย์อำานาจ เชืองมิน วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี เนื้อทองแดง

3893. เหรียญท้าวเวสสุวัณ เฮงรับทรัพย์ หลวงพ่อเอก วัดบางพุทโธ จ.ลพบุรี

3894. พระขุนแผน หลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียน จ.นนทบุรี เนื้อดินผสมว่าน

3895. พระนางพญา หลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียน จ.นนทบุรี เนื้อดินผสมว่าน

3896. เหรียญรุ่น ๑ มงคลลาภมหาศาล หลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียน จ.นนทบุรี เนื้อทองแดง

3897. พระกริ่งอรหังหน้าใหญ่ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

3898. พระกริ่งมหาสิทธิโชค 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

3899. พระสมเด็จ 100 ปี เมตตามหาบารมี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

3900. พระปิดตาทรงประทาน 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

3901. พระพุทธชินราช เจ้าสัวมหาเศรษฐี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

3902. พระปิดตามหาเสน่ห์ หลวงพ่อแอ่ม วัดน้ำาตก จ.กาญจนบุรี

3903. เหรียญใต้ร่มเย็น หลวงปู่ยิ้ม วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช เนื้อชนวน

3904. เหรียญใต้ร่มเย็น หลวงปู่ยิ้ม วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช เนื้อทองแดง

3905. เหรียญนั่งพาน สร้างบารมี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม เนื้อทองแดงซาติน

3906. เหรียญนั่งพาน สร้างบารมี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม เนื้ออัลปาก้า

3907. เหรียญเสมา ๕ รอบ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม เนื้อสัตตะ

3908. เหรียญเสมา ๕ รอบ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม เนื้อทองแดง

3909. เหรียญกลมที่ระลึกครบรอบ ๘๓ ปี หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม เนื้อนวโลหะ

3910. เหรียญเสมาที่ระลึกครบรอบ ๘๓ ปี หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม เนื้อนวโลหะ

3911. พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตอง เนื้อดินเผา หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

3912. พระลีลา เนื้อดินเผา หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

3913. เหรียญรุ่นเฮง หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์ จ.สระบุรี เนื้อทองแดง

3914. เหรียญเบตงเจดีย์พุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาวาส พ.ศ.2539 เนื้อทองแดง

3915. พระสมเด็จแพ 7 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

3916. พระสมเด็จแพ 8 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
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พระพุทธ พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุด 2

âµ�Ð·Õè 104 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (37 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

3917. เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2502 เนื้อเงิน จ.กรุงเทพมหานคร

3918. เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2502 เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพมหานคร

3919. พระกริ่ง 80 พรรษา ปี 2536 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร

3920. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อจิ๊ วัดค้างคาว ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ จ.ชัยนาท

3921. พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อจิ๊ วัดค้างคาว ปี 2565 จ.ชัยนาท

3922. ลูกสวาท หลวงพ่อบุญยิ่ง วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี

3923. ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อบุญยิ่ง รุ่น 1 วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี

3924. ตะกรุด หลวงพ่อบุญยิ่ง วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี

3925. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญยิ่ง วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี

3926. เหรียญรุ่นเจริญพร หลวงพ่อบุญยิ่ง วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี

3927. พระสมเด็จ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี

3928. พระสมเด็จพญายมราช รุ่นยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข จ.ฉะเชิงเทรา

3929. หุ่นพยนต์ หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

3930. พระสังกัจจายน์โชคดี หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

3931. ตะกรุด หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

3932. เหรียญเสมา 4 รอบ หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

3933. พระขุนแผน หลวงพ่อต้อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

3934. ล็อกเกต หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

3935. พี่ทองสุก หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

3936. เหรียญเสมา รุ่น 122 ปี หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2544 จ.ระยอง

3937. พระสังกัจจายน์ รุ่น 122 ปี หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2544 จ.ระยอง

3938. พระโลหะ รุ่น 118 วัดระฆังโฆสิตาราม ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.กรุงเทพมหานคร

3939. พระโลหะ รุ่น 122 ปี วัดระฆังโฆสิตาราม ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.กรุงเทพมหานคร

3940. พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี วัดระฆังโฆสิตาราม ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.กรุงเทพมหานคร

3941. พระสมเด็จ หลวงปู่หิน วัดระฆังโฆสิตาราม จ.กรุงเทพมหานคร

3942. พระสมเด็จ หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆสิตาราม จ.กรุงเทพมหานคร

3943. ตะกรุด พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

3944. เหรียญ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

3945. พระสมเด็จ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

3946. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อหิน วัดชายนา จ.เพชรบุรี ปี 2565

3947. พระผงรูปเหมือนเตารีด รุ่นแรก หลวงพ่อหิน วัดชายนา จ.เพชรบุรี ปี 2565

3948. หุ่นพยนต์ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม (ไม่จำากัดรุ่น) จ.กรุงเทพมหานคร

3949. วัวธนู หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม (ไม่จำากัดรุ่น) จ.กรุงเทพมหานคร

3950. ล็อกเกต หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม (ไม่จำากัดเนื้อ) จ.กรุงเทพมหานคร

3951. ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม (ไม่จำากัดเนื้อ) จ.กรุงเทพมหานคร

3952. ตะกรุด หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม (ไม่จำากัดรุ่น) จ.กรุงเทพมหานคร

3953. เหรียญพระพรหม อาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขันธ์ จ.ลพบุรี
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พญาครุฑ หลวงพ่อวราห์ วัดโพทธิทอง กรุงเทพฯ

âµ�Ð·Õè 105 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (36 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

3954. ครุฑล้างอาถรรพ์ ปี 36 เนื้อทองคำาลงยา เนื้อทองคำา

3955. ครุฑล้างอาถรรพ์ ปี 36 เนื้อเงินลงยา เนื้อเงิน

3956. ครุฑล้างอาถรรพ์ ปี 36 เนื้อกระไหล่ทอง

3957. ครุฑโคตรรวย ปี 37 เนื้อทองคำาลงยา เนื้อทองคำา

3958. ครุฑโคตรรวย ปี 37 เนื้อเงินลงยา เนื้อเงิน

3959. ครุฑโคตรรวย ปี 37 เนื้อกระไหล่ทอง

3960. ครุฑมหาบารมี ปลดหนี้ ปี 38 เนื้อทองลงยา เนื้อทองคำา

3961. ครุฑมหาบารมี ปลดหนี้ ปี 38 เนื้อเงินลงยา เนื้อเงิน

3962. ครุฑมหาบารมี ปลดหนี้ ปี 38 เนื้อกระไหล่ทอง

3963. เหรียญครุฑอาร์ม มหาบารมี ปี 38 เนื้อทองคำาลงยา เนื้อทองคำา

3964. เหรียญครุฑอาร์ม มหาบารมี ปี 38 เนื้อเงินลงยา เนื้อเงิน

3965. เหรียญครุฑอาร์ม มหาบารมี ปี 38 เนื้อเงินหน้ากากทองคำา

3966. เหรียญครุฑอาร์ม มหาบารมี ปี 38 เนื้อกระไหล่ทอง

3967. เหรียญ ร.5 ทรงบัลลังก์ ปี 35 เนื้อทองคำา

3968. เหรียญ ร.5 ทรงบัลลังก์ ปี 35 เนื้อเงิน

3969. เหรียญ ร.5 ทรงบัลลังก์ ปี 35 เนื้อกระไหล่ทอง

3970. เหรียญพญามุจรินทร์นาคราช ปี 23 รุ่น 1

3971. เหรียญพญามุจรินทร์นาคราช ปี 28 รุ่น 2

3972. เหรียญพญามุจรินทร์นาคราช ปี 30 รุ่น วพท พิเศษ

3973. ครุฑมหาเศรษฐี ปี 40 เนื้อทองคำา พิมพ์ใหญ่

3974. ครุฑมหาเศรษฐี ปี 40 เนื้อทองคำา พิมพ์เล็ก

3975. ครุฑมหาเศรษฐี ปี 40 เนื้อเงินสามกษัตริย์ พิมพ์ใหญ่

3976. ครุฑมหาราช จปร ปี 39 เนื้อเงินสามกษัตริย์

3977. ครุฑหัวใจเศรษฐี ปี 52 เนื้อทองคำาลงยา เนื้อทองคำา เนื้อเงินลงยา เนื้อเงิน

3978. ครุฑหัวใจเศรษฐี ปี 52 เนื้อเงินลงยา เนื้อเงิน

3979. ครุฑหัวใจเศรษฐี ปี 52 เนื้อนวะ

3980. ครุฑก้าวหน้ามหาเศรษฐี ปี 53 ไม่จำากัดเนื้อ

3981. ครุฑเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 56 ไม่จำากัดเนื้อ

3982. ครุฑหัวใจอัครมหาเศรษฐี ปี 58 ไม่จำากัดเนื้อ

3983. ครุฑราชาทรัพย์ ปี 59 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

3984. ครุฑเปิดขุมทรัพย์ ปี 60 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

3985. ครุฑล้างอาถรรพ์ 2 ปี 62 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

3986. ครุฑรวยสุดๆ ปี 63 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

3987. พระกริ่งปุญญวโร ปี 57 เนื้อทองคำาก้นทองคำา

3988. พระกริ่งปุญญวโร ปี 57 ไม่จำากัดเนื้อ

3989. เหรียญสามมหาราช ปี 37 ไม่จำากัดเนื้อ
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พระคณาจารย์ เมตตาสายบุญ
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3990. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้ากากทองคำา, เงินหลังแบบ, เงินไม่ตัดปีก, เงินหลังยันต์

3991. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวะ, เนื้อชนวนพระกริ่ง

3992. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า, ทองบ้านเชียง, ทองทิพย์

3993. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ตอกแจก

3994. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์เต็มองค์ ไม่จำากัดเนื้อ

3995. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา ปี 65 เนื้อทองคำา, เงินหน้ากากทองคำา

3996. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา ปี 65 เนื้อเงินหลังแบบ, เงินหลังยันต์

3997. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา ปี 65 เนื้อนวะ

3998. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา ปี 55 เนื้อชนวนพระกริ่ง

3999. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา ปี 55 เนื้ออัลปาก้า

4000. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา ปี 55 เนื้อทองทิพย์

4001. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองคำาลงยา, ทองคำา, เงินหน้ากากทองคำา

4002. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อเงินไม่ตัดปีก, เงิน 9 รอบ, เงินลงยา, เงินหลังยันต์

4003. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อนวะ

4004. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อมหาชนวน, อัลปาก้า

4005. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองทิพย์

4006. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองแดงรมดำา, ทองแดงผิวไฟ

4007. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน ตอกกรรมการ, ตอกรวมโค้ด

4008. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาปราบ ไม่จำากัดเนื้อ

4009. เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ใบขี้เหล็กเจริญพร รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

4010. เหรียญหลวงปู่เปรื่อง วัดสันติวัฒนา รุ่นเมตตา ไม่จำากัดเนื้อ

4011. เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นอายุยืน ไม่จำากัดเนื้อ

4012. เหรียญกลม หลวงพ่อสะอาด วัดป่าดอนหายโศก รุ่นอายุวัฒนะมงคล 6 รอบ ไม่จำากัดเนื้อ

4013. เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาสวิปัสสนา รุ่นเมตตา ไม่จำากัดเนื้อ

4014. เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาสวิปัสสนา รุ่นเจ้าสัว ไม่จำากัดเนื้อ

4015. พระอุปคุต หลวงปู่คำาจันทร์ วัดบ้านเมย รุ่นเจ้าสัว เนื้อขันลงหิน, ชนวนรมชาติน, สัตตะเปียกทอง

4016. พระอุปคุต หลวงปู่คำาจันทร์ วัดบ้านเมย รุ่นเจ้าสัว เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ

4017. พระอุปคุต หลวงปู่คำาจันทร์ วัดบ้านเมย รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดงเถื่อน, ทองแดงผิวรุ้ง

4018. เหรียญ ไอ้ไข่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้าน ไม่จำากัดเนื้อ

4019. เหรียญ ไอ้ไข่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้าน เหรียญโชคดี ไม่จำากัดเนื้อ

4020. ไอ้ไข่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้าน รูปหล่อลอยองค์ ไม่จำากัดเนื้อ

4021. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดทุ่งแฝก รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินหน้ากากทองคำา, เงินลงยา,เงิน,นวะ

4022. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดทุ่งแฝก รุ่นเจ้าสัว เนื้อชนวนพระกริ่ง สัตตะเปียกทอง, อัลปาก้า

4023. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดทุ่งแฝก รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองเทวฤทธิ์ ทองแดงมันปู, สัมฤทธิ์โบราณ

4024. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดทุ่งแฝก รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดงเถื่อน, ทองทิพย์ผิวรุ้ง, ทองแดงผิวไฟ, ตะกั่ว
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พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
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4025. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เศียรโต A แบบเต็มพิมพ์

4026. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เศียรโต A แบบไม่เต็มพิมพ์

4027. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เศียรโต B

4028. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ฟอร์มเศียรโต - เส้นด้ายลึก

4029. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ - เล็ก

4030. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ไข่ปลาเลือน

4031. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ซุ้มซ้อน

4032. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ต้อ

4033. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่

4034. พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์คะแนน

4035. พระผง รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ (โต)

4036. พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515

4037. พระหล่อพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515

4038. เหรียญรูปเหมือน รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จำากัดเนื้อและขนาด

4039. เหรียญสมเด็จ (จิ๋ว) รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515

4040. พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ A ลึก นิยม

4041. พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ อกล่ำา

4042. พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธานใหญ่

4043. พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์คะแนน

4044. พระผง รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)

4045. พระเนื้อโลหะ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

4046. เหรียญหล่อสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 เนื้อตะกั่วถ้ำาชา

4047. พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 พิมพ์พระประธานใหญ่ ยึด, จัมโบ้ นิยม

4048. พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 พิมพ์พระประธานใหญ่ ล่ำา

4049. พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 พิมพ์พระประธานใหญ่

4050. พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 ไม่จำากัดพิมพ์

4051. พระผง รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 พิมพ์รูปเหมือน

4052. พระเนื้อโลหะ รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

4053. พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์ใหญ่ บล็อกเศียรโต 6 จุด นิยม

4054. พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์พระประธานใหญ่

4055. พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี พ.ศ.2537 ไม่จำากัดพิมพ์

4056. พระเนื้อโลหะ รุ่น 122 ปี พ.ศ.2537 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

4057. พระผงสมเด็จ รุ่น พิธีเสาร์ห้า พ.ศ.2536

4058. พระผงสมเด็จ รุ่น พิธีเสาร์ห้า พ.ศ.2539

4059. พระผงสมเด็จ รุ่น 231 ปี ชาตกาล พ.ศ.2562 ไม่จำากัดพิมพ์
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พระเครื่อง ประเทศมาเลเซีย ยอดนิยม

âµ�Ð·Õè 108 ¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 บÒ· (35 ÃÒÂ¡ÒÃ) 

4060. เหรียญหลวงพ่อลิ้นดำา วัดเทพชุมนุม นาคา,เคดาห์ ปี 2500

4061. เหรียญหลวงพ่อลิ้นดำา วัดเทพชุมนุม นาคา,เคดาห์ ปี 2505

4062. เหรียญหลวงพ่อลิ้นดำา วัดดำารงพัฒนาราม สุไหง-ปัตตานี,เคดาห์ ปี 2500

4063. เหรียญพิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ หลวงพ่อคง วัดเตอลุก วัง ,ปีนัง ปี 2492

4064. เหรียญหลวงพ่อคง เจดีย์ วัดราชโพธิ์หงส์ เตอลุก วัง,ปีนัง ปี 2509

4065. เหรียญอุปัชฌาย์คง (อัลปาก้า)  วัดราชโพธิ์หงส์ เตอลุก วัง,ปีนัง ปี 2509

4066. เหรียญเจ้าคุณเลเล็ก (รุ่น 1) วัดบุญญาราม ปาดัง เซรา,เคดาห์ ปี 2506

4067. เหรียญหลวงพ่อวิบูรณ์ (รุ่น 1) วัดพระธาตุ บาลิง,เคดาห์ ปี 2492

4068. เหรียญหลวงพ่อวิบูรณ์ (รุ่น 2) วัดพระธาตุ บาลิง,เคดาห์ ปี 2519

4069. เหรียญเจ้าคุณบ่าว (รุ่น 1 พิมพ์นิยม)วัดคาไลย์ เจเนียง,เคดาห์ ปี 2517

4070. เหรียญเจ้าคุณบ่าว (รุ่น 1 พิมพ์ธรรมดา)วัดคาไลย์ เจเนียง,เคดาห์ ปี 2517

4071. เหรียญหลวงพ่อฤทธิ์ (รุ่น 1) วัดดำารงพัฒนาราม สุไหง-ปัตตานี,เคดาห์ ปี 2506

4072. เหรียญพระลีลา วัดดำารงพัฒนาราม สุไหง-ปัตตานี,เคดาห์ ปี 2500

4073. เหรียญหลวงพ่อวิน วัดโพธิเจริญธรรม บัทเตอร์เวิร์ท,ปีนัง ปี 2539

4074. เหรียญพุทธใบโพธิ์ วัดโพธิเจริญธรรม บัทเตอร์เวิร์ท,ปีนัง ปี 2534

4075. เหรียญเจ้าคุณชาญ (รุ่น 1) วัดอุตตมาราม กลันตัน ปี 2515

4076. เหรียญหลวงพ่อครน วัดอุตตมาราม กลันตัน ปี 2524

4077. เหรียญหลวงพ่อเล็ก (รุ่น1) วัด อริยาคีรี กลันตัน ปี 2518

4078. เหรียญหลวงพ่อเริญ วัดราชาโพธิ์หงส์ เตอลุก วัง,ปีนัง ปี 2535

4079. เหรียญหลวงพ่อยง วัดสโมสรราชนึกประดิษฐ์ เบคาร์,บาตา,เคดาห์ ปี 2525

4080. เหรียญเจ้าคุณน้ำา (เหรียญรูปไข่) วัดเทพบัณฑิต เป็นดัง,เคดาห์ ปี 2549

4081. เหรียญพระนอน วัดชญามังคลาราม ปีนัง ปี2501

4082. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อแสง วัดมัชฌิมาประสิทธิ์ รัฐเปอร์ลิส ปี 2517

4083. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อลิ้นดำา วัดนิโครธาราม เคดาห์ ปี 2511

4084. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อช่วย วัดวิสุทธิประดิษฐาราม ธิฐิ เอกา เคดาห์ ปี 2516

4085. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเล็ก (รุ่น1) อริยาคีรี กลันตัน ปี 2517

4086. เหรียญหลวงพ่อช่วย (พิมพ์ใหญ่) วัดวิสุทธิประดิษฐาราม ธิฐิ เอกา เคดาห์ ปี 2555

4087. เหรียญหลวงพ่อยก วัดบุปผาราม ปีนัง ปี 2498

4088. เหรียญพระลีลา วัดบุปผาราม ปีนัง ปี 2500

4089. เหรียญหลวงพ่อฮก วัดนิโครธาราม เตอลุก วันจาห์ ปี 2525

4090. เหรียญหลวงพ่อทวด วัดโพธิเจดีย์ญาราม คำาปัง ซินา,เคดาห์ ปี 2518

4091. รูปเหมือน หลวงพ่อทวด วัดราชาโพธิ์หงส์ เตอลุก วัง,ปีนัง ปี2538

4092. รูปเหมือน หลวงพ่อลิ้นดำา (รุ่น1) วัดนิโครธาราม เตอลุก วันจาห์,เคดาห์ ปี 2511

4093. รูปเหมือน หลวงพ่อครน (พิมพ์ใหญ่) วัดอุตตมาราม กลันตัน ปี 2505

4094. รูปเหมือน หลวงพ่อครน (พิมพ์เล็ก) วัดอุตตมาราม กลันตัน ปี 2505
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