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สารบัญ

ล�าดับรายการ แบ่งเป็น 26 ประเภท รวม 29 โต๊ะ จ�านวน 1,000 รายการ
	 ประเภท	 โต๊ะที่	จ�ำนวน	 ล�ำดับที่	 หน้ำ

พิมพ์ที่ : เก้าแสนกราฟฟิคทาวน์
99/95 หมู่บ้านนนทรีปาร์ค ซ.บางรักน้อย 16/1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ : 08 1482 1816, 08 1659 9308, 08 6707 3771 โทรสาร : 0 2006 9858
E-mail : dangpatit@hotmail.com, dangpatis@hotmail.com  facebook : http://www.facebook.com/dangpatit

รับจัดพิมพ์ : หนังสือท่ีระลึก หนังสือเล่ม รายการประกวด แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ฯลฯ

1.	พระบูชา	-	พระชุด	วัดเขาบางทราย	 1	 30	 0001	-	0030	 12

2.	พระชุด	พระปิดตา	(ยอดนิยม)	จ.ชลบุรี	 2	 35	 0031	-	0065	 13

3.	พระชุด	ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	ชุดที่	1	-	4	 3	-	6	 140	 0066	-	0205	14	-	17

4.	พระชุด	หลวงปู่นิล	วัดเขาไม้แก้ว	-	หลวงพ่อสงัด	วัดสันติคีรีเขต	-	 	 	 			 	

	 								หลวงปู่ทวน	วัดใหม่ทรายมูล	 7	 35	 0206	-	0240	 18

5.	พระชุด	หลวงพ่อปาน	พุทฺธรกฺขิโต	วัดเครือวัลย์	 8	 35	 0241	+	0275	 19

6.	พระชุด	หลวงปู่เฮี้ยง	วัดป่าอรัญญิกาวาส	 9	 35	 0276	-	0310	 20

7.	พระชุด	เจ้าคุณศรีฯ	วัดอ่างศิลา	 10	 35	 0311	-	0345	 21

8.	พระชุด	หลวงปู่เหมือน	วัดก�าแพง	-	หลวงปู่เกลี้ยง	วัดเนินสุทธาวาส	 11	 30	 0346	-	0375	 22

9.	พระชุด	หลวงปู่ม่น	วัดเนินตามาก	 12	 35	 0376	-	0410	 23

10.	พระชุด	หลวงพ่อแดง	วัดช่องลม	-	หลวงปู่หลิม	-	หลวงพ่อเป้า	วัดน้อย	 13	 35	 0411	-	0445	 24

11.	พระชุด	หลวงปู่ฮก	วัดราษฎร์เรืองสุข	(มาบล�าบิด)	 14	 35	 0446	-	0480	 25

12.	พระชุด	หลวงพ่อนวย	วัดป่ายุบบุญญาราม	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	 15	 35	 0481	-	0515	 26

13.	พระชุด	สมเด็จพระญาณสังวร	วัดญาณสังวราราม	จ.ชลบุรี	 16	 35	 0516	-	0550	 27

14.	พระชุด	พระเครื่องอ�าเภอพานทอง	 17	 35	 0551	-	0585	 28

15.	พระชุด	หลวงพ่อโทน	วัดเขาน้อยคีรีวัน	อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	 18	 35	 0586	-	0620	 29

16.	พระชุด	หลวงปู่ทิม	วัดละหารไร่	จ.ระยอง	 19	 35	 0621	-	0655	 30

17.	พระชุด	หลวงปู่ทิม	วัดละหารไร่	จ.ระยอง	(นอกวัด)	 20	 35	 0656	-	0690	 31

18.	เครื่องราง	วัดหนองกะบอก-วัดชากหมาก	จ.ระยอง	(ยอดนิยม)	 21	 35	 0691	-	0725	 32

19.	พระชุด	หลวงปู่แก้ว	วัดละหารไร่	 22	 35	 0726	-	0760	 33

20.	เหรียญที่ระลึก	รัชกาลที่	9	 23	 35	 0761	-	0795	 34

21.	พระชุด	วัดบ้านคลองสายวารี	-	เกาะจันทร์	 24	 35	 0796	-	0830	 35

22.	พระชุด	หลวงพ่อเริ่ม	ปรโม	วัดจุกกะเฌอ	จ.ชลบุรี	(ยอดนิยม)	 25	 35	 0831	-	0865	 36

23.	พระชุด	พระเครื่องยอดนิยม	จังหวัดฉะเชิงเทรา	(แปดริ้ว)	 26	 35	 0866	-	0900	 	37

24.	พระชุด	หลวงพ่อคง	วัดวังสรรพรส	จ.จันทบุรี	 27	 30	 0901	-	0930	 38

25.	พระชุด	หลวงพ่ออี๋	วัดสัตหีบ	และพระท้องถิ่นชลบุรี	(ทั่วไป)	 28	 35	 0931	-	0965	 39

26.	พระชุด	หลวงพ่อสิน	วัดละหารใหญ่	จ.ระยอง	 29	 35	 0966	-	1000	 40
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0001.	 พระบูชา	แผ่นปัม้หนา้กากครึ่งซกี	หลวงพอ่โสธร	ปี	2497
0002.	 พระบูชา	หลวงพอ่โสธร	ปี	2509	-	2514	ไมจ่ �ากดัขนาด
0003.	 พระรูปเหมอืนบูชา	สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย	์รุ่นสรา้งวหิารบูรพาจารย	์ตอกโคด้
0004.	 พระบูชา	เจา้คุณศรฯี	วดัอ่างศิลา	รุ่นแรก	ปี	2507
0005.	 พระบูชา	อาจารยเ์หมอืน	วดัก�าแพง	ปี	2520
0006.	 พระบูชา	หลวงพอ่จอ้ย	วดัหนองน�า้เขยีว	รุ่นนัง่เสอื	พยคัฆส์ยาม
0007.	 พระบูชา	หลวงปู่มน่	วดัเนินตามาก	รุ่นแรก
0008.	 พระบูชา	หลวงพอ่แดง	วดัช่องลม	รุ่นแรก	ปี	2552	ขนาด	5	นิ้ว
0009.	 พระบูชา	พระพทุธโสธร	เนื้อเงนิ	หนา้ตกั	7	นิ้ว	รุ่นราชาวด	ีปี	2557
0010.	 เหรยีญรุ่นแรก	เจา้คุณเฒ่า	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0011.	 เหรยีญพระพทุธบาท	พมิพเ์ลก็	ปี	2461	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0012.	 เหรยีญพระพทุธบาท	พมิพใ์หญ่	ปี	2461	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0013.	 เหรยีญรูปไข	่รุ่นแรก	ปี	2483	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0014.	 เหรยีญกลม	รุ่นแรก	(สลงึ)	ปี	2483	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0015.	 เหรยีญยนัตบ์า่	ปี	2487	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	-	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0016.	 เหรยีญใบสาเก	รุ่นแรก	(ธ	แตก)	ตวัหนงัสอืใหญ่
0017.	 เหรยีญใบสาเก	(พ	แตก)	ตวัหนงัสอืเลก็
0018.	 พระผงสรงน�า้	พมิพเ์สาใหญ่
0019.	 พระผงเกาหล	ีพมิพเ์สาใหญ่
0020.	 เหรยีญใบโพธิ์	รุ่นคุณนายลิ้นจี	่ปี	2495	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	-	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0021.	 เหรยีญ	พ.ฆ.อ.	ปี	2495	พมิพห์นา้แก่	หลงับวั	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0022.	 เหรยีญ	พ.ฆ.อ.	ปี	2495	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	-	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0023.	 พระผง	ชดุไตรภาคใีหญ่	เจา้คุณนรฯ	ไมจ่�ากดัพมิพ์
0024.	 พระผง	ชดุไตรภาคเีลก็	เจา้คุณนรฯ	ไมจ่�ากดัพมิพ์
0025.	 เหรยีญรุ่นแรก	เจา้คุณอนนัต	์ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0026.	 เหรยีญเจา้คุณอนนัต	์รุ่นสรา้งบารม	ีเนื้อเงนิหนา้ทองค�า	-	เนื้อเงนิลงยา
0027.	 เหรยีญเจา้คุณอนนัต	์รุ่นสรา้งบารม	ีเนื้อนวโลหะหนา้เงนิลงยา
0028.	 เหรยีญเจา้คุณอนนัต	์รุ่นสรา้งบารม	ีเนื้อทองเหลอืง	หลงัแบบ
0029.	 เหรยีญหนัขา้ง	(เจรญิพร)	เจา้คุณอนนัต	์ออกวดันอ้ย	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0030.	 เหรยีญนัง่พาน	เจา้คุณอนนัต	์ออกวดับญุราศี	ไมจ่ �ากดัเนื้อ

พระบูชา - พระชุด วัดเขาบางทราย
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (30 รายการ)1
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พระชุด พระปิดตา (ยอดนิยม) จังหวัดชลบุรี
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

0031.	 พระปิดตา	หลวงพอ่แกว้	เนื้อผง	พมิพใ์หญ่
0032.	 พระปิดตา	หลวงพอ่แกว้	เนื้อผง	พมิพก์ลาง
0033.	 พระปิดตา	หลวงพอ่แกว้	เนื้อผง	พมิพเ์ลก็
0034.	 พระปิดตา	หลวงพอ่แกว้	เนื้อผง	พมิพจ์ิว๋
0035.	 พระปิดตา	หลวงพอ่แกว้	เนื้อผง	พมิพป์ัน้ลอยองค์
0036.	 พระปิดตา	หลวงพอ่แกว้	เนื้อชนิตะกัว่	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0037.	 พระสงักจัจายน	์ไมจ่ �ากดัพมิพ	์-	เนื้อ
0038.	 หลวงพอ่ภู่	วดันอก	พมิพเ์ศียรมน
0039.	 หลวงพอ่ภู่	วดันอก	พมิพเ์ศียรตดั
0040.	 หลวงพอ่ภู่	วดันอก	ไมจ่�ากดัพมิพ	์-	เนื้อ
0041.	 สมเดจ็ปรกโพธิ์	เนื้อชนิ	พมิพใ์หญ่	หลวงพอ่ภู่	วดันอก
0042.	 สมเดจ็ปรกโพธิ์	เนื้อชนิ	พมิพก์ลาง	หลวงพอ่ภู่	วดันอก
0043.	 สมเดจ็ปรกโพธิ์	เนื้อชนิ	พมิพเ์ลก็	หลวงพอ่ภู่	วดันอก
0044.	 หลวงพอ่โต	วดัเนินสุทธาวาส	พมิพเ์ขา่โคง้	(เขา่ยก)
0045.	 หลวงพอ่โต	วดัเนินสุทธาวาส	พมิพแ์ขง้ซอ้น
0046.	 หลวงพอ่โต	วดัเนินสุทธาวาส	เนื้อชนิ	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0047.	 หลวงพอ่โต	วดัเนินสุทธาวาส	แขง้ขดี
0048.	 หลวงพอ่เจยีม	วดัก�าแพง	เนื้อผงพทุธคุณ	ไมจ่�ากดัพมิพ์
0049.	 หลวงพอ่เจยีม	วดัก�าแพง	เนื้อชนิ	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0050.	 หลวงพอ่ครพี	วดัสมถะ	พมิพเ์ศียรเลก็
0051.	 หลวงพอ่ครพี	วดัสมถะ	พมิพเ์ศียรโต
0052.	 หลวงพอ่ครพี	วดัสมถะ	เนื้อผงพทุธคุณ	ไมจ่�ากดัพมิพ์
0053.	 หลวงพอ่ครพี	วดัสมถะ	เนื้อชนิโลหะ	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0054.	 พระร่วง	หนา้พระธาต	ุเนื้อชนิ	กรุหนา้พระธาตุ
0055.	 พระร่วง	กรุหนองบวั	เนื้อดนิ	อ.พนสันิคม
0056.	 พระร่วง	กรุหนองยาง	เนื้อดนิ	อ.พนสันิคม
0057.	 พระปิดตา	หลวงพอ่บว๊ย	พมิพห์ลงัเจดยีนู์น
0058.	 พระปิดตา	หลวงพอ่บว๊ย	พมิพห์ลงัพระ	ปรุขา้ง
0059.	 พระปิดตา	หลวงพอ่บว๊ย	พมิพใ์บโพธิ์
0060.	 พระปิดตาสามส	ีวดัราษฎรบ์ �ารุงไตรแกว้	พมิพใ์หญ่	2512
0061.	 พระปิดตาสามส	ีวดัราษฎรบ์ �ารุงไตรแกว้	พมิพเ์ลก็	2513
0062.	 พระปิดตา	หลวงพอ่เสรมิ	หลงัเขา่จม
0063.	 พระปิดตา	หลวงพอ่เสรมิ	ไมจ่ �ากดัหลงั	เขา่ไมจ่ม
0064.	 พระกริ่ง	อปุชัฌายถ์นั	หลงัเลข	7	ไทย
0065.	 พระปิดตา	7	ส	ีหลวงพอ่บวั	วดับางเป้ง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์

2
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0066.	 เหรยีญหลวงพอ่มว่ง	วดัใหมพ่ระยาท�า	รุ่นแรก	ปี	2472
0067.	 เหรยีญพระอปุชัฌายถ์นั	วดัเครอืวลัย	์บลอ็กมดีาว
0068.	 เหรยีญพระอปุชัฌายถ์นั	วดัเครอืวลัย	์บลอ็กไมม่ดีาว
0069.	 พระกริ่งพระพทุธสหิงิค	์รุ่นแรก	กน้มจีาร	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0070.	 พระกริ่งพระพทุธสหิงิค	์ปี	2509	โคด้ศาลา	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0071.	 พระพทุธสหิงิค	์เนื้อเงนิลงยา	ปี	2504	-	2506
0072.	 พระพทุธสหิงิค	์เนื้อเงนิลงยา	ปี	2510	-	2512
0073.	 เหรยีญรุ่นแรก	หลวงพอ่ติ้ว	วดัหวัถนน
0074.	 เหรยีญรุ่นแรก	อาจารยม์า	วดัสมถะ	ปี	2504
0075.	 เหรยีญรุ่นแรก	(รูปไขใ่หญ่)	หลวงพอ่แดง	วดัใหญ่อนิทาราม	ไมจ่�ากดัเนื้อ
0076.	 เหรยีญรุ่นสอง	(รูปไขเ่ลก็)	หลวงพอ่แดง	วดัใหญ่อนิทาราม	ไมจ่�ากดัเนื้อ
0077.	 เหรยีญรุ่นสาม	(ใบเสมา)	หลวงพอ่แดง	วดัใหญ่อนิทาราม	ไมจ่�ากดัเนื้อ
0078.	 เหรยีญรุ่นแรก	เนื้อขาป่ินโต	อาจารยห์ลมิ	วดันอ้ย	ปี	2495
0079.	 เหรยีญพระพทุธบาท	วดัเขาบางทราย	พมิพใ์หญ่	ปี	2461	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0080.	 เหรยีญพระพทุธบาท	วดัเขาบางทราย	พมิพเ์ลก็	ปี	2461	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0081.	 เหรยีญกลม	(รูปไข)่	รุ่นแรก	พระพทุธโฆษาจารย	์วดัเขาบางทราย	ปี	2483
0082.	 พระผงสรงน�า้	พมิพเ์สาใหญ่	-	เสาเลก็	วดัเขาบางทราย	ปี	2484
0083.	 เหรยีญใบสาเก	รุ่นแรก	ตวัหนงัสอืใหญ่	วดัเขาบางทราย	ปี	2485
0084.	 เหรยีญใบสาเก	ตวัหนงัสอืกลาง	-	เลก็	วดัเขาบางทราย	ปี	2495
0085.	 เหรยีญพดัยศ	วดัเขาบางทราย	ปี	2493
0086.	 เหรยีญ	พ.ฆ.อ.	วดัเขาบางทราย	ปี	2495	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0087.	 เหรยีญย่าเฒ่า	ไมจ่ �ากดัพมิพ	์และไมจ่�ากดัเนื้อ
0088.	 พระปิดตา	อาจารยโ์ป้ย	วดัใหมพ่ระยาท�า	หลงัเจดยี ์
0089.	 เหรยีญหลวงพอ่พนู	วดัตาลลอ้ม	รุ่นแรก	สระ	“โ”	ยาว	2480	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0090.	 เหรยีญหลวงพอ่พนู	วดัตาลลอ้ม	หนา้หนุ่ม	ปี	2480
0091.	 เหรยีญหลวงพอ่พนู	วดัตาลลอ้ม	ผูใ้หญ่ชวิ	ปี	2480
0092.	 เหรยีญปัม๊	หลวงพอ่พนู	วดัตาลลอ้ม	ปี	2506
0093.	 เหรยีญหลวงพอ่หลาบ	วดับางเป้ง	รุ่นแรก	2484
0094.	 พระสมเดจ็	7	ส	ีหลวงพอ่บวั	วดับางเป้ง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0095.	 เหรยีญหลวงพอ่พลอย	วดัเตาปูน	ปี	2517
0096.	 เหรยีญชนิราช	วดัเตาปูน	ปี	2495	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0097.	 เหรยีญหลวงจ ัน่	วดัเสมด็	รุ่นแรก	ปี	2467
0098.	 เหรยีญหลวงพอ่ฮวด	วดัเสมด็	รุ่นแรก	ใบสาเก
0099.	 เหรยีญหลวงพอ่เป่ียม	วดัใหมเ่กตงุาม	รุ่นแรก	ปี	2513
0100.	 เหรยีญกลม	รุ่นแรก	พระครูศร	ีวดัพลบั

พระท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ชุดที่ 1
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ชุดที่ 2
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

0101.	 เหรยีญจกัร	พระครูศร	ีวดัพลบั	รุ่นแรก
0102.	 เหรยีญรุ่นแรก	ครึ่งองค	์หลวงพอ่ผยุ	วดัหนา้พระธาตุ
0103.	 เหรยีญรุ่นแรก	เตม็องค	์หลวงพอ่ผยุ	วดัหนา้พระธาตุ
0104.	 เหรยีญนัง่เตม็องค	์หลวงพอ่ผยุ	วดัหนา้พระธาต	ุปี	2500
0105.	 เหรยีญรุ่นแรก	หลวงพอ่โด่	วดันามะตูม	ปี	2496
0106.	 เหรยีญปะตดิ	หลวงพอ่โด่	วดันามะตูม
0107.	 เหรยีญรุ่นเลือ่นสมณศกัดิ์	หลวงพอ่โด่	วดันามะตูม	ปี	2503
0108.	 รูปเหมอืนปัม๊	หลวงพอ่โด่	วดันามะตูม	รุ่นแรก	-	รุ่นสอง
0109.	 เหรยีญทอดกฐนิ	ปี	2513	หลวงพอ่โด่	วดันามะตูม	ออกวดัศาลาแดง
0110.	 เหรยีญรูปไขล่งยา	ปี	2518	งานพระราชทานเพลงิศพ	หลวงพอ่โด่	วดันามะตูม
0111.	 พระร่วงหนา้พระธาต	ุปี	2517
0112.	 พระกริ่งวดัโบสถ	์ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0113.	 พระปิดตาเนื้อตะกัว่	วดัโบสถ	์พมิพต์ะกัว่	หลวงพอ่แกว้	วดัเครอืวลัย์
0114.	 พระผงด�า	วา่นยา	หลวงพอ่ป่ี	อ.พานทอง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0115.	 เหรยีญไขค่รึ่งองค	์รุ่นแรก	หลวงพอ่จอ้ย	วดัหนองน�า้เขยีว	ปี	2519
0116.	 เหรยีญพยคัฆส์ยาม	เทา้เลก็	หลวงพอ่จอ้ย	วดัหนองน�า้เขยีว	ปี	2538
0117.	 เหรยีญพยคัฆส์ยาม	เทา้ใหญ่	หลวงพอ่จอ้ย	วดัหนองน�า้เขยีว	ปี	2538
0118.	 เหรยีญรุ่นสอง	หลวงพอ่ติ้ว	วดัหวัถนน	ปี	2519
0119.	 รูปหลอ่	หลวงพอ่ติ้ว	วดัหวัถนน	ปี	2519	
0120.	 เหรยีญรูปไข	่รุ่นแรก	หลวงพอ่เป่ียม	วดัทุ่งเหยีง	ปี	2517
0121.	 เหรยีญกลม	รุ่นแรก	หลวงพอ่เป่ียม	วดัทุ่งเหยีง	ปี	2517	
0122.	 เหรยีญปิดตา	วดัหนองมว่งเก่า	ปี	2487
0123.	 เหรยีญรุ่นแรก	หลวงพอ่ใย	วดับงึบน
0124.	 เหรยีญรุ่นสอง	หลวงพอ่ใย	วดับงึบน	หนา้แก่	-	หนา้หนุ่ม
0125.	 เหรยีญรุ่นแรก	หลวงพอ่เปลีย่น	วดัตาลด�า	ปี	2517	
0126.	 พระปิดตา	รุ่น	ปณฺุณสโีล
0127.	 เหรยีญรุ่นแรก	หลวงปู่ปญัญา	วดัหนองผกัหนาม
0128.	 เหรยีญอาจารยช์าย	วดัอู่ตะเภา	บลอ็กไมม่อี	ุไมจ่ �ากดัเนื้อ
0129.	 เหรยีญอาจารยช์าย	วดัอู่ตะเภา	บลอ็กมอีลุา่ง	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	(บลอ็กนิยม)	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0130.	 เหรยีญโลล่งยา	อาจารยช์าย	วดัอู่ตะเภา
0131.	 เหรยีญ	ปี	2518	อาจารยช์าย	วดัอู่ตะเภา	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0132.	 เหรยีญมงคลนิมติ	วดัธรรมนิมติ	ปี	2500	เนื้อเงนิ
0133.	 เหรยีญมงคลนิมติ	วดัธรรมนิมติ	ปี	2500	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0134.	 พระปิดตา	วดัศรพีโลทยั
0135.	 พระสมเดจ็	วดัศรพีโลทยั
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0136.	 เหรยีญรุ่นแรก	หลวงพอ่สมพงษ	์วดัสงิหท์อง	ปี	2519
0137.	 เหรยีญรุ่นแรก	อาจารยก์อบชยั	วดัอู่ตะเภา	ปี	2520	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0138.	 เหรยีญรุ่นสอง	อาจารยก์อบชยั	วดัอู่ตะเภา	ปี	2520	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0139.	 เหรยีญรุ่นแรก	เจา้คณะหมวดหลง	วดัทอ้งคุง้	ปี	2466	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0140.	 เหรยีญเจา้คณะหมวดหลง	วดัทอ้งคุง้	ปี	2503
0141.	 พระปิดตา	หลวงพอ่เอื้อน	วดัราษฎรส์โมสร	พมิพแ์ขนติ่ง	ลงรกัปิดทอง
0142.	 พระปิดตา	หลวงพอ่เอื้อน	วดัราษฎรส์โมสร	พมิพแ์ขนไมต่ิ่ง	ลงรกัปิดทอง	-	ไมปิ่ดทอง
0143.	 พระปิดตา	หลวงพอ่เอื้อน	วดัราษฎรส์โมสร	ไมปิ่ดทอง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0144.	 พระสมเดจ็	หลวงพอ่เอื้อน	วดัราษฎรส์โมสร	ปิดทอง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0145.	 พระสมเดจ็	หลวงพอ่เอื้อน	วดัราษฎรส์โมสร	ไมปิ่ดทอง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0146.	 เหรยีญกลม	รุ่นแรก	หลวงพอ่เอื้อน	วดัราษฎรส์โมสร	ปี	2513	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0147.	 เหรยีญเสมา	รุ่นแรก	หลวงพอ่เอื้อน	วดัราษฎรส์โมสร	ปี	2513	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0148.	 เหรยีญรูปไข	่หลวงพอ่เอื้อน	วดัราษฎรส์โมสร	ปี	2521	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0149.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	(พระปิดตาแกว้ไพโรจน)์	วดัใหญ่อนิทาราม	ปี	2518	หลงัยนัตเ์จยีม
0150.	 เหรยีญรุ่นแรก	หลวงพอ่แจ่ม	วดัหนองศรสีงวน	ปี	2505	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0151.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	อาจารยป์ระกอบ	วดันาเขือ่น
0152.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	หลวงพอ่เป้ิล	วดับา้นเก่า	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0153.	 เหรยีญพระเทพกว	ีวดัหนองกระทุ่ม	ปี	2493
0154.	 เหรยีญพระพทุธชนิราช	วดับา้นไร่	ปี	2517	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0155.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	อาจารยภ์ชุงค	์วดัช่องลม	พมิพจ์มัโบ	้-	ใหญ่
0156.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	อาจารยภ์ชุงค	์วดัช่องลม	พมิพก์ลาง	-	เลก็
0157.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	อาจารยภ์ชุงค	์วดัช่องลม	ไมจ่�ากดัพมิพ์
0158.	 พระปิดตา	เจา้คุณวเิชยีร	วดัเครอืวลัย	์รุ่นกวนขา้วทพิย	์พมิพเ์ลก็	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0159.	 พระปิดตา	เจา้คุณวเิชยีร	วดัเครอืวลัย	์หา้เหลีย่มใหญ่	ไมจ่ �ากดัสี
0160.	 พระปิดตา	เจา้คุณวเิชยีร	วดัเครอืวลัย	์พมิพเ์ลบ็มอื	ซุม้กนก	หลงัยนัตห์า้	นะโมพทุธายะ
0161.	 พระปิดตา	เจา้คุณวเิชยีร	วดัเครอืวลัย	์หา้เหลีย่มเลก็	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0162.	 พระปิดตา	เจา้คุณวเิชยีร	วดัเครอืวลัย	์หา้เหลีย่มมน	หลงัยนัตพ์ทุธะสงัมิ
0163.	 พระพทุธสุโขทยั	หลงัยนัตด์วง	เจา้คุณวเิชยีร	วดัเครอืวลัย์
0164.	 เหรยีญหลวงพอ่แกว้	ลาภผลพนูทวมีสุีข	เจา้คุณวเิชยีร	วดัเครอืวลัย	์ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0165.	 พระปิดตาจนัทรล์อย	เจา้คุณวเิชยีร	วดัเครอืวลัย	์ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0166.	 พระปิดตา	พมิพห์นา้แกว้	หลงัแบบ	เจา้คุณวเิชยีร	วดัเครอืวลัย	์เนื้อสดี �าปะทองแผ่นเดยีว
0167.	 เหรยีญหลวงพอ่ยิง่	วดัทา้ยดอน	ปี	2510	หนา้ใหญ่
0168.	 เหรยีญหลวงพอ่ยิง่	วดัทา้ยดอน	ปี	2510	หนา้เลก็
0169.	 เหรยีญรุ่นแรก	หลงัยนัตห์า้	หลวงพอ่มหาสวสัดิ์	วดัเมา้สุขา	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0170.	 เหรยีญเสมา	7	รอบ	หลวงพอ่มหาสวสัดิ์	วดัเมา้สุขา	ไมจ่ �ากดัเนื้อ

พระท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ชุดที่ 3
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พระท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ชุดที่ 4
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

0171.	 พระผงน่าไฉ่ฮ ัว้	โจว๊ซอื	ปี	2535	(เมง่หยุ)	
0172.	 พระผงสมเดจ็สพัพญัญู	โพธิ์แมน	ปี	2502
0173.	 เหรยีญลา้งป่าชา้	เมง้เตก็ต ัว้	ปี	2500	(พนสันิคม)
0174.	 เหรยีญหลา่จาไทจ้ื้อ	8	เหลีย่ม	รุ่นแรก	ปี	2535	(อ่างศิลา)	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0175.	 เหรยีญเจา้พอ่เขาใหญ่	เกาะสชีงั	พมิพ	์6	จดุ	รุ่นแรก
0176.	 เหรยีญเจา้พอ่เขาใหญ่	เกาะสชีงั	พมิพ	์3	จดุ	รุ่นสอง
0177.	 เหรยีญพระอวโลกเิตศวรโพธสิตัว	์(สมาคมจฮีง)	เจา้แมก่วนอมิ	
0178.	 พระกริ่งใหญ่	เซยีนฮดุยี	่ปี	2512
0179.	 พระกริ่งเลก็	เซยีนฮดุยี	่ปี	2512
0180.	 เหรยีญพระอาจารยต์ดัฮี้	วดัเซยีนฮดุยี	่รุ่นแรก
0181.	 เหรยีญลกัฮะ	6	ส	ีวดัเซยีนฮดุยี่
0182.	 เหรยีญพระอาจารยต์ดัฮี้	วดัเซยีนฮดุยี	่รุ่นสอง
0183.	 ศาลาฤๅษเีขาสามมขุ	รุ่น	1	ปี	2511
0184.	 เหรยีญเทพเจา้กวนอู	สายตรงบางพระ	ปี	2522
0185.	 ลอ็กเกต	ไตรสมาคม	โรงเจ	รุ่นแรก
0186.	 เหรยีญเจา้แมเ่ขาสามมขุ	หลงัเทพคุนซวัโจว้
0187.	 เหรยีญเงนิลงยา	พระอาจารยเ์ชยีงอ	ีอารโิย	วดัชมภแูกว้	รุ่น	7	รอบ	ปี	2536
0188.	 เหรยีญเงนิ	พระอาจารยเ์ซยีงอ	ีอารโิย	วดัชมภแูกว้	รุ่น	7	รอบ	ปี	2536
0189.	 พระสมเดจ็	หลวงปู่ภ	ูวดัตน้สน	พมิพเ์ขา่บว่ง	ไมจ่ �ากดัหลงั
0190.	 เหรยีญนัง่พาน	รุ่นแรก	อาจารยข์วญัชยั	วดันามะตูม
0191.	 เหรยีญอาจารยข์วญัชยั	วดันามะตูม	รุ่นเลือ่นสมณศกัดิ์	
0192.	 เหรยีญรุ่น	2	พุม่ขา้วบณิฑ	์อาจารยห์ลมิ	วดันอ้ย	ปี	2498	เนื้อทองแดง	-	กะไหลท่อง
0193.	 เหรยีญพระพทุธชนิราช	ผูกพทัธสมีา	อาจารยห์ลมิ	วดันอ้ย	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0194.	 พระปิดตา	อาจารยห์ลมิ	วดันอ้ย	หลงัยนัตพ์ทุโธ
0195.	 พระปิดตา	อาจารยห์ลมิ	วดันอ้ย	หลงัแบบ
0196.	 พระพมิพช์นิราช	อาจารยห์ลมิ	วดันอ้ย	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	-	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0197.	 พระกริ่งเมฆยิะ	วดัขาบางทราย	ปี	2500
0198.	 เหรยีญหลวงพอ่คง	วดัแหลมฉบงั	รุ่นแรก
0199.	 เหรยีญรูปไข	่หลวงพอ่เปลีย่น	วดัตาลด�า	รุ่นแรก	ปี	2517
0200.	 เหรยีญเสมา	หลวงพอ่เปลีย่น	วดัตาลด�า	รุ่นสอง	ปี	2525
0201.	 เหรยีญอาจารยบ์วัเกต	ุรุ่นแรก	ปี	2534	เนื้อทองค�า	-	เงนิ
0202.	 เหรยีญอาจารยบ์วัเกต	ุรุ่นแรก	ปี	2534	เนื้อทองแดง
0203.	 เหรยีญรูปไข	่นัง่เตม็องค	์รุ่นแรก	หลวงพอ่ยงยุทธ	วดัเขาไมแ้ดง	ปี	2516
0204.	 เหรยีญรูปไข	่ครึ่งองค	์หลงัขวญัถงุ	หลวงพอ่ยงยุทธ	วดัเขาไมแ้ดง	ปี	2519
0205.	 พระกริ่ง	รุ่นปาฏหิารยิม์าฆบูชา	หลวงพอ่ยงยุทธ	วดัเขาไมแ้ดง	ปี	2527
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0206.	 เหรยีญรูปไข	่รุ่นเจรญิพร	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2549	เนื้อทองแดง
0207.	 เหรยีญเสมา	รุ่นแรก	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2559	เนื้อทองค�า
0208.	 เหรยีญเสมา	รุ่นแรก	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2559	เนื้อเงนิลงยา,	เนื้อเงนิ
0209.	 เหรยีญเสมา	รุ่นแรก	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2559	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0210.	 เหรยีญเจรญิพร	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2559	เนื้อทองค�า,	เงนิหนา้ทองค�า
0211.	 เหรยีญเจรญิพร	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2559	เนื้อเงนิ
0212.	 เหรยีญเจรญิพร	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2559	เนื้อนวโลหะหนา้เงนิ
0213.	 เหรยีญเจรญิพร	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2559	เนื้อนวโลหะ
0214.	 เหรยีญเจรญิพร	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2559	เนื้อนวโลหะหนา้ทองชมภู
0215.	 เหรยีญเจรญิพร	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2559	เนื้อหนา้ทองฝาบาตร
0216.	 เหรยีญเจรญิพร	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2559	เนื้อทองฝาบาตรหนา้ทองชมพู
0217.	 ปรกองคพ์ระปฐม	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2559	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0218.	 เหรยีญเสมาหวัเสอื	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2560	เนื้อทองค�า,	เงนิหนา้ทองค�า,	นวโลหะหนา้ทองค�า
0219.	 เหรยีญเสมาหวัเสอื	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2560	เนื้อเงนิลงยาราชาวดี
0220.	 เหรยีญเสมาหวัเสอื	หลวงปู่นิล	วรลาโภ	ปี	2560	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0221.	 พระสมเดจ็	รุ่น	1	หลวงพอ่สงดั	วดัสนัตคิรีเีขต	ปี	2522
0222.	 พระกริ่ง	รุ่น	1	หลวงพอ่สงดั	วดัสนัตคิรีเีขต	ปี	2544
0223.	 พระสมเดจ็คะแนน	หลงัยนัตก์ลบั	หลวงพอ่สงดั	วดัสนัตคิรีเีขต	ปี	2536
0224.	 เหรยีญกษาปณ	์หลวงพอ่สงดั	วดัสนัตคิรีเีขต	ปี	2537	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0225.	 เหรยีญเสมา	หลงัยนัต	์หลวงพอ่สงดั	วดัสนัตคิรีเีขต	ปี	2538	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0226.	 เหรยีญเสมา	หลงัเจดยี	์หลวงพอ่สงดั	วดัสนัตคิรีเีขต	ปี	2538	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0227.	 พระชยัวฒัน	์หลวงพอ่สงดั	วดัสนัตคิรีเีขต	ปี	2551	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0228.	 พระนาคปรกใบมะขาม	หลวงพอ่สงดั	วดัสนัตคิรีเีขต	ปี	2551
0229.	 เหรยีญเสมา	80	ปี	หลวงพอ่สงดั	วดัสนัตคิรีเีขต	ปี	2555	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0230.	 ลอ็กเกตขลบิทอง	หลวงพอ่สงดั	วดัสนัตคิรีเีขต
0231.	 เหรยีญรุ่นแรก	หลวงพอ่ทวน	วดัใหมท่รายมลู	เนื้อเงนิ,	นวโลหะ
0232.	 เหรยีญรุ่นแรก	หลวงพอ่ทวน	วดัใหมท่รายมลู	เนื้อทองแดง	กะไหลท่อง	
0233.	 เหรยีญรุ่นแรก	หลวงพอ่ทวน	วดัใหมท่รายมลู	เนื้อทองแดง
0234.	 เหรยีญรุ่นสอง	หลวงพอ่ทวน	วดัใหมท่รายมลู	ปี	2537	เนื้อทองแดง
0235.	 เหรยีญปาดตาล	หลวงพอ่ทวน	วดัใหมท่รายมลู	ปี	2555	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0236.	 กระต่ายเรยีกทรพัย	์รุ่นแรก	หลวงพอ่ทวน	วดัใหมท่รายมลู	อดุผง	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0237.	 กระต่ายเรยีกทรพัย	์รุ่นแรก	หลวงพอ่ทวน	วดัใหมท่รายมลู	ไมอ่ดุผง	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0238.	 ลอ็กเกต	รุ่นแรก	หลวงพอ่ทวน	วดัใหมท่รายมลู
0239.	 พระผง	งานผูกพนัธสมีา	หลวงพอ่ทวน	วดัใหมท่รายมลู	ปี	2531	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0240.	 รูปถา่ยรุ่นแรก	หลวงพอ่ทวน	วดัใหมท่รายมลู

พระชุด หลวงปู่นิล วัดเขาไม้แก้ว
หลวงพ่อสงัด วัดสันติคีรีเขต  หลวงปู่ทวน วัดใหม่ทรายมูล

ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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0241.	 พระปิดตา	พมิพใ์หญ่		ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0242.	 พระปิดตา	พมิพก์ลาง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0243.	 พระปิดตา	พมิพเ์ลก็	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0244.	 พระปิดตา	พมิพใ์หญ่		ลงรกัปิดทอง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0245.	 พระปิดตา	พมิพก์ลาง	ลงรกัปิดทอง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0246.	 พระปิดตา	พมิพเ์ลก็	ลงรกัปิดทอง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0247.	 พระปิดตา	หลงัเขา่จม	ไมจ่�ากดัพมิพ์
0248.	 พระปิดตา	หลงัแบบ	ไมจ่�ากดัพมิพ์
0249.	 พระปิดตา	พมิพโ์บราณ	พมิพใ์หญ่	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0250.	 พระปิดตา	พมิพโ์บราณ	พมิพก์ลาง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0251.	 พระปิดตา	พมิพโ์บราณ	พมิพเ์ลก็	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0252.	 พระปิดตา	พมิพโ์บราณ	หลงัมจีดุ
0253.	 พระปิดตา	พมิพโ์บราณ	หลงัฝงัพลอย
0254.	 พระปิดตา	พมิพห์ลวงพอ่ครพี	หลงัยนัตอ์งั
0255.	 พระปิดตา	พมิพใ์หญ่	หลงัยนัตอ์งั
0256.	 พระปิดตา	ตะกัว่	พมิพเ์ลก็	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0257.	 พระปิดตา	ตะกัว่	พมิพใ์หญ่	-	กลาง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0258.	 พระปิดตา	พมิพเ์ลก็	หลงัยนัตอ์ุ
0259.	 พระปิดตา	พมิพใ์หญ่	หลงัยนัตอ์ุ
0260.	 เหรยีญ	9	เหลีย่ม	ปี	2517	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0261.	 พระปิดตา	หลงัเขา่จม	หลวงพอ่เป้า	วดันอ้ย	ปี	2518
0262.	 พระปิดตา	หนา้แกว้	ลงสแีดง	ผสมรกั
0263.	 พระเนื้อดนิ	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0264.	 พระปิดตา	พมิพเ์ลก็	หลงัอูม	(หลงัเบี้ย)
0265.	 พระปิดตา	หนา้แกว้	หลงัยนัตพ์ทุโธ
0266.	 พมิพห์ลงัพทุโธ	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0267.	 พมิพจ์มัโบ	้ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0268.	 พระปิดตา	พมิพต์ะกัว่	หลงัจาร	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0269.	 พระปิดตา	เศียรโต	พมิพเ์ลก็	หลงัเบี้ย	ปี	2500	
0270.	 พระปิดตา	หลงัยนัตอ์ทุบัถม
0271.	 พระปิดตา	พมิพเ์ศียรโตโบราณ	ไมจ่�ากดัพมิพ์
0272.	 พมิพเ์นื้อผงพทุธคุณ	ไมจ่�ากดัพมิพ์
0273.	 รุ่นบรรจกุรุ
0274.	 ลงรกั	ไมปิ่ดทอง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0275.	 พระปิดตา	หนา้แกว้	หลงัแบบ	ไมจ่�ากดัพมิพ์

พระชุด หลวงพ่อปาน พุทฺธรกฺขิโต วัดเครือวัลย์
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)8
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0276.	 เหรยีญปลดัชื่น	วดัป่าฯ	ปี	2463
0277.	 พระปิดตา	พมิพเ์มด็บวั	สองหนา้	รุ่นแรก	เนื้อผงจุ่มรกั	ปี	2495
0278.	 พระปิดตา	หกเหลีย่ม	หลงัตะแกรง	รุ่นแรก	เนื้อผงจุ่มรกั	ปี	2495
0279.	 พระปิดตา	สะดอืเลก็	หลงัแบบ	รุ่นแรก	ปี	2495
0280.	 พระสมเดจ็หา้ช ัน้	หูบายศร	ีเนื้อผงจุ่มรกั	หลงัยนัตต์สิะ	รุ่นแรก	ปี	2495
0281.	 พระปิดตา	สะดอืใหญ่	เสรมิฐาน	หลงัอติ	ิเนื้อผงคลกุรกั	ปี	2495
0282.	 พระปิดตา	สะดอืใหญ่	หลงัอยุาว	เนื้อผงคลกุรกั
0283.	 พระปิดตา	สะดอืใหญ่	หลงัแบบ	เนื้อผงคลกุรกั
0284.	 พระปิดตา	สะดอืใหญ่	หลงัเมต	เนื้อผงคลกุรกั
0285.	 พระปิดตา	สะดอืใหญ่	หลงัอสุ ัน้	เนื้อผงคลกุรกั
0286.	 พระปิดตา	อติเิลก็	เนื้อผงคลกุรกั
0287.	 พระสงักจัจายนใ์หญ่	หลงัยนัต	์เนื้อผงคลกุรกั
0288.	 พระองัครีส	ลอยองค	์เนื้อผงคลกุรกั
0289.	 พระปิดตา	นะมะยาม	ิหลงัยนัต	์เนื้อผงคลกุรกั
0290.	 พระปิดตาซุม้ตนั	ฐานเลข	๑	หลงัยนัต	์เนื้อผงคลกุรกั
0291.	 พระปิดตาซุม้ตนั	เนื้อผงคลกุรกั	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0292.	 ลอ็กเกตหลงัเขม็กลดั	เนื้อเงนิลงยา	ไมจ่ �ากดัสี
0293.	 เหรยีญรุ่นแรก	พมิพพ์ดัยศ	ปี	2496
0294.	 พระซุม้	องัครีส	เนื้อผงคลกุรกั	ไมจ่ �ากดัรุ่น
0295.	 พระกริ่ง	รุ่นแรก	กน้ปณุณฉนัโท	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0296.	 พระปิดตา	หลงัพระสงักจัจายน	์พมิพใ์หญ่	เนื้อผงคลกุรกั
0297.	 พระปิดตาสองหนา้	พมิพก์ลาง	เนื้อผงคลกุรกั
0298.	 พระปิดตาหกเหลีย่ม	หลงัยนัตน์ะ	เนื้อผงคลกุรกั
0299.	 พระปิดตา	พมิพห์วัโต	หลงัแบบ	เนื้อผงคลกุรกั
0300.	 พระซุม้ระฆงัเลก็	หลงัอติ	ิเนื้อผงคลกุรกั
0301.	 พระสงักจัจายน	์ครึ่งซกี	หลงัอ	ุเนื้อผง	คลกุรกั
0302.	 พระปิดตาพมิพห์ลงัฉตัร	เนื้อผงคลกุรกั
0303.	 พระปิดตา	จมัโบ	้(ม	ี“ป”-	ไมม่	ี“ป”	)	เนื้อผงคลกุรกั
0304.	 พระพมิพสุ์คโต	หลงัยนัต	์เนื้อผงคลกุรกั
0305.	 พระพทุธสามเหลีย่ม	ขา้งเมด็	หลงัยนัต	์เนื้อผงคลกุรกั
0306.	 พระอรหงัใหญ่	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0307.	 พระปิดตา	พมิพห์ลงัป	ุเนื้อผงคลกุรกั
0308.	 พระปิดตาหกเหลีย่ม	หลงัยนัตเ์มตเลก็	เนื้อผงคลกุรกั
0309.	 พระพทุธ	เนื้อผง	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0310.	 พระพทุธสหิงิค	์สามเหลีย่ม	เนื้อผงคลกุรกั

พระชุด หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)9
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0311.	 พระเพชรหลกี	หลงัยนัต-์หลงัจาร
0312.	 พระเพชรหลกี	หลงัเรยีบ
0313.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	พมิพใ์หญ่	ไมจ่ �ากดัยนัต์
0314.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	พมิพใ์หญ่	หลงัเรยีบ
0315.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	พมิพม์ขีอบ	ไมจ่�ากดัยนัต์
0316.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	พมิพเ์ลก็	แจกแมค่รวั	 	 	 	 	 	 	
0317.	 พระปิดตา	นกักลา้ม	พมิพใ์หญ่	ปิดทอง
0318.	 พระปิดตา	พมิพน์กักลา้มใหญ่	เนื้อผงคลกุรกั	ไมปิ่ดทอง
0319.	 พระปิดตา	นกักลา้ม	พมิพก์ลาง	-	เลก็	ทาชาด	ปิดทอง
0320.	 พระปิดตา	นกักลา้ม	พมิพจ์ิว๋	ทาชาด	ปิดทอง
0321.	 พระปิดตา	รุ่นสุรพล	หลงัยนัตใ์หญ่	(ยนัตน์อน)
0322.	 พระปิดตา	รุ่นสุรพล	หลงัยนัตก์ลาง	-	เลก็
0323.	 พระปิดตา	รุ่นวารุณี	หลงัยนัตก์ลาง	-	เลก็	 	 	 	 	 	 	
0324.	 พระปิดตา	รุ่นสรงน�า้	หลงัยนัตนู์น	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0325.	 พระปิดตา	นัง่ในซุม้เรอืนแกว้	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0326.	 พระผงรูปเหมอืน	นัง่ในซุม้เรอืนแกว้	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0327.	 พระสมเดจ็	พมิพใ์หญ่	ไมจ่ �ากดัยนัต์
0328.	 พระสมเดจ็	พมิพเ์ลก็	ไมจ่ �ากดัยนัต์
0329.	 พระสมเดจ็	พมิพจ์ิว๋	ทาชาด	ปิดทอง
0330.	 เหรยีญรุ่นแรก	2478	ออกวดักลาง	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0331.	 เหรยีญรุ่นอายุ	90	ปี	2504	เนื้อเงนิ
0332.	 เหรยีญรุ่นอายุ	90	ปี	เนื้อทองแดง	(กะไหลท่องและรมด�า)	ปี	2504
0333.	 รูปเหมอืนปัม๊	รุ่นแรก	ปี	2507
0334.	 รูปเหมอืนปัม๊	รุ่นสอง	ปี	2509	 	 	 	 	 	
0335.	 เหรยีญรูปไข	่ท�าบญุอายุครบ	8	รอบ
0336.	 เหรยีญดาว	เนื้อทองแดง
0337.	 เหรยีญดาว	เนื้อทองเหลอืง
0338.	 เหรยีญดาว	ออกวดัชยัมงคล
0339.	 เหรยีญดาวใน	กะไหลท่อง
0340.	 พระปิดตา	แจกแมค่รวั
0341.	 แหนบดาว	-	แหนบกลม	เนื้ออลัปากา้
0342.	 เหรยีญออกวดับา้นนา	เนื้อทองแดงกะไหลท่อง	ปี	2503
0343.	 พระปิดตา	หลงัพระเลก็	ออกวดัไผ่สามกอ
0344.	 เหรยีญดาว	เนื้ออลัปากา้	ออกวดัชยัมงคล
0345.	 เหรยีญกลม	ปี	2507	ออกวดัชยัมงคล	ไมจ่�ากดัเนื้อ

พระชุด เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)10
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0346.	 พระปิดตา	หลงัยนัตอ์	ุรุ่นแรก	ปี	2500
0347.	 พระปิดตา	หลงัยนัตอ์	ุรุ่นสอง	ปี	2502
0348.	 พระปิดตา	หลงัตะแกรง	ปี	2522
0349.	 พระผงชานหมาก	ครึ่งองค	์ปี	2523
0350.	 เหรยีญรุ่นแรก	ปี	2502	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0351.	 เหรยีญอายุ	ครบ	7	รอบ	นัง่เตม็องค	์ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0352.	 เหรยีญอายุ	ครบ	7	รอบ	ครึ่งองค	์ไมจ่ �ากดัเนื้อ	ปี	2520
0353.	 เหรยีญดาว	ปี	2524	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0354.	 เหรยีญลูกเสอืชาวบา้น	ปี	2520	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0355.	 เหรยีญวดัชมุแสง	(หนา้ววั)	ปี	2522	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0356.	 เหรยีญขาโตะ๊	ปี	2527	เนื้อเงนิลงยา	-	เนื้อเงนิ
0357.	 เหรยีญขาโตะ๊	ปี	2527	เนื้อทองแดง	-	เนื้อทองแดงกะไหลท่อง
0358.	 เหรยีญกองทพัไทย	ไมจ่�ากดัเนื้อ	ปี	2520
0359.	 รูปเหมอืน	รุ่นเสีย่วริตัน	์ปี	2523	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0360.	 พระกริ่งอดุมมงคล	ปี	2527	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0361.	 พระปิดตา	หนา้เจยีม	หลงัเจยีม
0362.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	ปี	2497	 	 	 	
0363.	 เหรยีญหลวงพอ่โต	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	ปี	2506
0364.	 เหรยีญไขใ่หญ่	รุ่นแรก	ปี	2514
0365.	 เหรยีญดาว	รุ่นแรก	ปี	2514
0366.	 ลอ็กเกต	รุ่นแรก	ปี	2514
0367.	 เหรยีญลูกเสอืชาวบา้น	ปี	2520
0368.	 หนุมาน	รุ่นแรก	พมิพน์ ัง่ยอง	ปี	2525
0369.	 หนุมาน	รุ่น	2	ถอืกรชิ	ปี	2527
0370.	 หนุมาน	รุ่น	3	ถอืสามงา่ม	ปี	2529
0371.	 พระปิดตาพมิพใ์บโพธิ์	เนื้อผงคลกุรกั	 	 	 	 	 	 	
0372.	 พระปิดตา	เนื้อแร่ไหลด�า	ปี	2520
0373.	 สมเดจ็โมรา	ลงส	ีไมจ่ �ากดัขดี
0374.	 พญาครุฑ	เนื้อเงนิ	ปีกแดง	รุ่นแรก
0375.	 พญาครุฑ	เนื้อเงนิ	ปีกเขยีว	รุ่น	2

พระชุด หลวงปู่เหมือน วัดก�าแพง  หลวงปู่เกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (30 รายการ)11
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พระชุด หลวงปู่ม่น ธมฺมจิณฺโณ วัดเนินตามาก
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

0376.	 เหรยีญรุ่นแรก	หนัขา้ง	เนื้อเงนิ	ปี	2517
0377.	 เหรยีญรุ่นแรก	หนัขา้ง	เนื้อนวโลหะ	ปี	2517
0378.	 เหรยีญรุ่นแรก	หนัขา้ง	เนื้อทองแดง	ขอบเดยีว	ปี	2517
0379.	 เหรยีญรุ่นแรก	หนัขา้ง	เนื้อทองแดง	สองขอบ	ปี	2517
0380.	 เหรยีญรุ่นแรก	นัง่เตม็องค	์ปี	2517	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0381.	 เหรยีญนาคปรก	รุ่นแรก	ปี	2519	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0382.	 เหรยีญฉลองสมณศกัดิ์	ปี	2529	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0383.	 เหรยีญหลงัระฆงั	ปี2532	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0384.	 เหรยีญหนองขยาด	เนื้อเงนิลงยา	หนา้กากเงนิ
0385.	 เหรยีญทอดผา้ป่า	ปี	2532		(ระฆงัหลงัเรยีบ)	
0386.	 เหรยีญธรรมรกัษา	ปี	2534	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0387.	 เหรยีญพุม่ขา้วบณิฑ	์(หนา้ววั)	ปี	2534	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0388.	 เหรยีญเจรญิรุ่งเรอืง	ปี	2534	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0389.	 เหรยีญรุ่งโรจน	์ปี	2535	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0390.	 เหรยีญเสมานพเกา้	ปี	2535	เนื้อทองค�าลงยา,	หนา้ทองค�าลงยา,	องคพ์ระทองค�า
0391.	 เหรยีญเสมานพเกา้	ปี	2535	ลงยา
0392.	 เหรยีญเสมานพเกา้	ปี	2535	เนื้อนวโลหะ	-	เนื้อทองแดง
0393.	 เหรยีญนัง่พาน	ปี	2535	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0394.	 พระกริ่ง	ธมมฺจณฺิโณ	ปี	2527	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0395.	 พระกริ่งสุคโต	ปี	2534	เนื้อทองค�า,	เงนิ
0396.	 พระกริ่งสุคโต	ปี	2534	เนื้อนวะ	ไมจ่ �ากดักน้
0397.	 รูปหลอ่ลอยองค	์รุ่นสุคโต	ปี	2534	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0398.	 รูปหลอ่กน้กลงึ	ปี	2536	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0399.	 เหรยีญ	7	รอบ	เตม็องค	์พมิพใ์หญ่	ปี	2537	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0400.	 เหรยีญห่วงเชื่อม	ปี	2537	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0401.	 เหรยีญไตรมาส	ปี	2537	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0402.	 เหรยีญนัง่พานเลก็	ปี	2537	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0403.	 เหรยีญรูปไขน่ ัง่เตม็องค	์รุ่นเมตตา	ปี	2537	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0404.	 พระนาคปรกใบมะขาม	ไฟฟ้า	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0405.	 พระปิดตาปุ้ มปุ้ ย	เนื้อโลหะ
0406.	 พระปิดตาปุ้ มปุ้ ย	เนื้อผง
0407.	 พระกริ่ง	รุ่นเมตตา	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0408.	 พระผงปิดตา	รุ่นแรก	เนื้อผงคลกุรกั
0409.	 ลอ็กเกต	รุ่น	2	หลงัเหรยีญฉลองสมณศกัดิ์		 	 	 	 	 	
0410.	 ลอ็กเกต	รุ่น	7	รอบ	ไมจ่�ากดัหลงั

12
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0411.	 เหรยีญรุ่นแรก	ปี	2535	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	ยกเวน้เนื้อทองแดง
0412.	 เหรยีญรุ่นแรก	ปี	2535	เนื้อทองแดง
0413.	 ลอ็กเกต	ปี	2535	หุม้	-	ไมหุ่ม้
0414.	 พระนาคปรกใบมะขาม	ปี	2535	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	ยกเวน้เนื้อทองแดง
0415.	 พระนาคปรกใบมะขาม	ปี	2535	เนื้อทองแดง
0416.	 พระกริ่ง	รุ่นแรก	ปี	2538	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	 	 	 	 	 	
0417.	 พระชยัวฒัน	์รุ่นแรก	ปี	2538	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0418.	 เหรยีญรูปไข	่(ใหญ่)	รุ่นครบ	7	รอบ	ปี	2545	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	ยกเวน้เนื้อทองแดง
0419.	 เหรยีญรูปไข	่(ใหญ่)	รุ่นครบ	7	รอบ	ปี	2545	เนื้อทองแดง
0420.	 เหรยีญกลม	(เลก็)	รุ่นครบ	7	รอบ	ปี	2545	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	ยกเวน้เนื้อทองแดง
0421.	 เหรยีญกลม	(เลก็)	รุ่นครบ	7	รอบ	ปี	2545	เนื้อทองแดง
0422.	 รูปเหมอืน	รุ่นแรก	ปี	2551	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	 	 	 	 	 	
0423.	 พระผงรูปเหมอืน	หา้เหลีย่ม	ปี	2526	ปิดทอง	-	ไมปิ่ดทอง
0424.	 พระปิดตา	พมิพน์กักลา้ม	ฉลองอายุครบ	89	ปี
0425.	 พระปิดตา	พมิพม์หาอตุม	์ปุ้ มปุ้ ย	ฉลองอายุครบ	90	ปี
0426.	 รูปถา่ยหลงัยนัต	์ไมจ่ �ากดัปี
0427.	 ตะกรุดเอกอ	ุไมจ่ �ากดัเนื้อ
0428.	 พระเนื้อผง	พมิพจ์นัทรล์อย	ครบ	90	ปี	ปิดทอง	-	ไมปิ่ดทอง
0429.	 พระผงรูปเหมอืน	พมิพเ์ตารดี	ปี	2539	ปิดทอง	-	ไมปิ่ดทอง
0430.	 พระผงรูปเหมอืน	พมิพรู์ปไข	่ปี	2539	ปิดทอง	-	ไมปิ่ดทอง
0431.	 พระปิดตา	อาจารยภ์ชุงค	์พมิพใ์หญ่	ไมจ่ �ากดัหลงั
0432.	 พระปิดตา	อาจารยภ์ชุงค	์พมิพก์ลาง	ไมจ่ �ากดัหลงั
0433.	 พระปิดตา	อาจารยภ์ชุงค	์พมิพเ์ลก็	ไมจ่ �ากดัหลงั
0434.	 เหรยีญขาป่ินโต	รุ่นแรก	หลวงปู่หลมิ	วดันอ้ย
0435.	 พระปิดตา	หลวงปู่หลมิ	วดันอ้ย	หลงัยนัตพ์ทุโธ
0436.	 พระปิดตา	หลวงปู่หลมิ	วดันอ้ย	หลงัพระ
0437.	 เหรยีญรูปเหมอืน	หลวงปู่หลมิ	วดันอ้ย	รุ่น	2	ปี	2498
0438.	 เหรยีญชนิราช	หลวงปู่หลมิ	วดันอ้ย	ปี	2498	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0439.	 รูปหลอ่	หลวงปู่หลมิ	วดันอ้ย
0440.	 พระผงพมิพช์นิราช	หลวงปู่หลมิ	วดันอ้ย	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0441.	 พระผง	พมิพพ์ระรอด	หลวงปู่หลมิ	วดันอ้ย
0442.	 เหรยีญรุ่นแรก	หลวงพอ่เป้า	วดันอ้ย	ปี	2524	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0443.	 พระเนื้อผง	ลงรกัปิดทอง	กน้เหลอืง	หลวงพอ่เป้า	วดันอ้ย	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0444.	 พระปิดตา	หลวงพอ่เป้า	วดันอ้ย	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0445.	 พระเนื้อผง	หลวงพอ่เป้า	วดันอ้ย	ไมจ่ �ากดัพมิพ์

พระชุด หลวงพ่อแดง วัดช่องลม  หลวงปู่หลิม - หลวงพ่อเป้า วัดน้อย
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)13
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พระชุด หลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข (มาบล�าบิด)
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

0446.	 เหรยีญเสมา	รุ่น	1	ปี	2554	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0447.	 เหรยีญส�าเภาทอง	ปี	2554	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0448.	 เหรยีญเจรญิพรบน	ปี	2555	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0449.	 เหรยีญเสอืคาบดาบ	ปี	2555	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0450.	 เหรยีญเมตตาบารม	ีปี	2555	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0451.	 เหรยีญทา้วเวสสุวรรณ	ปี	2555	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0452.	 เหรยีญใบสาเก	ไตรมาส	ปี	2555	เนื้อทองค�า,	เงนิหนา้ทองค�า,	เงนิ	
0453.	 เหรยีญใบสาเก	ไตรมาส	ปี	2555	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0454.	 เหรยีญรูปไข	่ไตรมาส	ปี	2556	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	 	 	 	
0455.	 เหรยีญหนัขา้ง	ไตรมาส	ปี	2557	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	
0456.	 เหรยีญนัง่พาน	ไตรมาส	ปี	2558	เนื้อทองค�า,	เงนิหนา้ทองค�า,	นวโลหะหนา้ทองค�า
0457.	 เหรยีญนัง่พาน	ไตรมาส	ปี	2558	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	 	 	 	
0458.	 เหรยีญส�าเภาเศรษฐ	ีปี	2557	เนื้อทองค�า,	นวโลหะหนา้ทองค�า,	เงนิ
0459.	 เหรยีญส�าเภาเศรษฐ	ีปี	2557	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	 	 	
0460.	 เหรยีญเมด็แตง	ปี	2556	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	 	 	 	
0461.	 เหรยีญหยดน�า้	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	 	 	 	
0462.	 เหรยีญปาดตาล	ปี	2558	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	 	 	 	
0463.	 เหรยีญมงักรคู่	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	 	 	 	
0464.	 เหรยีญยกฉตัร	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0465.	 เหรยีญเจรญิพรลา่ง	เนื้อทองค�า,	เงนิหนา้ทองค�า,	นวโลหะหนา้ทองค�า
0466.	 เหรยีญเจรญิพรลา่ง	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0467.	 พระกริ่งไตรมาส	ปี	2554	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	
0468.	 พระชยัวฒัน	์ไตรมาส	ปี	2554	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0469.	 พระปรกมะขาม	ปี	2554	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0470.	 พระปิดตา	พมิพใ์หญ่	ปี	2554	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0471.	 พระรูปหลอ่ลอยองค	์ปี	2555	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0472.	 พระปิดตา	หลงัรูปเหมอืนโลหะ	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0473.	 พระขนุแผน	พมิพใ์หญ่	ปี	2554	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0474.	 พระขนุแผน	พมิพเ์ลก็	ปี	2554	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	
0475.	 เหรยีญเศรษฐนีอ้ย	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0476.	 หนุมานโลหะ	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0477.	 เหรยีญ	8	ทศิ	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0478.	 พระรูปหลอ่สงักจัจายน	์ฐานมงักร
0479.	 ววัโลหะ	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0480.	 เสอืโลหะ	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
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พระชุด หลวงพ่อนวย วัดป่ายุบบุญญาราม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

0481.	 เหรยีญพญานาค	ปี	2525	งานฝงัลูกนิมติ
0482.	 เหรยีญเมด็แตง	ปี	2545	แจกฉลองตราตัง้
0483.	 เหรยีญเสมา	รุ่นแรก	ปี	2553	เนื้อเงนิลงยา
0484.	 เหรยีญเสมา	รุ่นแรก	ปี	2553	เนื้อนวโลหะ	 	
0485.	 เหรยีญเสมา	รุ่นแรก	ปี	2553	เนื้อทองแดงลงยา
0486.	 เหรยีญเสมา	รุ่นแรก	ปี	2553	เนื้อทองแดงรมด�ามนัปู
0487.	 เหรยีญอารม์	บูชาบูรพาจารย	์ปี	2554	เนื้อเงนิลงยา,	เนื้อเงนิ
0488.	 เหรยีญอารม์	บูชาบูรพาจารย	์ปี	2554	เนื้อนวโลหะลงยา,	เนื้อนวโลหะธรรมดา
0489.	 เหรยีญอารม์	บูชาบูรพาจารย	์ปี	2554	เนื้อทองแดงลงยา,	เนื้อทองแดงผวิไฟ
0490.	 เหรยีญอารม์	บูชาบูรพาจารย	์ปี	2554	เนื้อทองเหลอืง,	ตะกัว่ไมต่ดัปีก,	ตะกัว่,	แร่
0491.	 เหรยีญเจรญิพร	ปี	2555	เนื้อเงนิ,	เนื้อแร่,	เนื้ออลัปากา้,	เนื้อตะกัว่
0492.	 เหรยีญเจรญิพร	ปี	2555	งานปะหนา้
0493.	 เหรยีญเจรญิพร	ปี	2555	ธรรมดา
0494.	 นัง่ต ัง่	รวยรบัทรพัย	์(ปิดทอง)
0495.	 นัง่ต ัง่	รวยรบัทรพัย	์(ไมปิ่ดทอง)
0496.	 พระปิดตามหามงคล	(ปิดทอง	ทาทอง)
0497.	 พระปิดตามหามงคล	(ไมท่าทอง)
0498.	 ลอ็กเกต	หลวงพอ่นวย
0499.	 ปรกจอ้ย	รุ่นแรก	(ไมต่ดัปีก)
0500.	 ปรกจอ้ย	รุ่นแรก		 	 	 	 	
0501.	 เหรยีญหนัขา้ง	(ลงยา)	 	 	 	 	
0502.	 เหรยีญหนัขา้ง	(หนา้กาก)
0503.	 เหรยีญหนัขา้ง	(ธรรมดา)
0504.	 ขนุแผนพรายตานี	พมิพใ์หญ่	(ลงรกั)
0505.	 ขนุแผนพรายตานี	พมิพใ์หญ่	(ตระกรุดเงนิ)
0506.	 ขนุแผนพรายตานี	พมิพใ์หญ่	(พน่ทอง)
0507.	 ขนุแผนพรายตานี	พมิเลก็
0508.	 ปญัจนาคราชนัง่มงักร	(ลงยา)
0509.	 ปญัจนาคราชนัง่มงักร	(หนา้กาก)
0510.	 ปญันาคราชนัง่มงักร	(ธรรมดา)
0511.	 เสมานอ้ย	(ลงยา)
0512.	 เสมานอ้ย	(หนา้กาก)
0513.	 เสมานอ้ย	(ธรรมดา)
0514.	 ลูกอมมหามงคล
0515.	 ปลดัขกิ	หลวงพอ่นวย

15



27

พระชุด สมเด็จพระญาณสังวร วัดญาณสังวราราม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

0516.	 พระสมเดจ็สุคโต	ปี	2517
0517.	 พระสมเดจ็อรหงั	พมิพเ์ลก็	ปี	2519
0518.	 พระสมเดจ็อรหงั	พมิพใ์หญ่	ปี	2619
0519.	 พระสมเดจ็พระพทุธญาณนเรศวร	์ปี	2528
0520.	 พระกริ่งพระพทุธญาณนเรศวร์
0521.	 เหรยีญบาตรน�า้มนต	์ปี	2523
0522.	 พระชยัวฒันช์นิบญัชร
0523.	 พระกริ่งชนิบญัชร	รุ่น	100	ปี	กน้เงนิ
0524.	 พระกริ่งชนิบญัชร	รุ่น	100	ปี	กน้นวโลหะ
0525.	 พระสงักจัจายน	์รุ่น	100	ปี
0526.	 สมเดจ็ชนิบญัชร	รุ่น	100	ปี	
0527.	 พระสมเดจ็ชนิบญัชร	รุ่น	100	ปี	พมิพก์รรมการ
0528.	 พระปิดตาน�าโชค	เนื้อผงคลกุรกัด�า	ปี	2531
0529.	 พระปิดตาน�าโชค	เนื้อผงคลกุรกั	หมกึจนี
0530.	 พระปิดตากนกขา้ง	7	รอบ
0531.	 พระกริ่งบารม	ี80	พรรษา
0532.	 พระกริ่วบารม	ี84	พรรษา
0533.	 พระกริ่งโภคทรพัยไ์พศาลี
0534.	 พระกริ่งเจรญิพร
0535.	 พระกริ่งพทุธสริมิงคล
0536.	 พระกริ่งญาณรงัส	ี79
0537.	 พระกริ่งชนิรงัส	ี47
0538.	 พระกริ่งพทุธเมตตาบารมี
0539.	 พระกริ่งชนิสหี ์
0540.	 พระกริ่งอรหงั
0541.	 พระกริ่งอสิะวาสุ
0542.	 พระกริ่งเจรญิ	สุวฑัฒโน
0543.	 พระกริ่งเจรญิโภคทรพัย์
0544.	 พระหลวงปู่ทวด	ไมจ่�ากดัรุ่น
0545.	 พระหลวงปู่ทวด	รุ่น	100	ปี
0546.	 พระกริ่ง	อ	ิสะ	วา	สุ
0547.	 พระสมเดจ็	รุ่น		100	ปี
0548.	 พระปิดตา	รุ่น	100	ปี
0549.	 เหรยีญพระพทุธญาณนเรศวร	์เนื้อทองแดง
0550.	 พระกริ่งพระราชสงัวราภมิณฑ์
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0551.	 เหรยีญหลวงพอ่เป้ิล	วดับา้นเก่า	ปี	2492	ป.แตก	หลงัยนัตเ์ลก็
0552.	 เหรยีญหลวงพอ่เป้ิล	วดับา้นเก่า	ปี	2492	ไมจ่ �ากดัรุ่น	และพมิพ์
0553.	 เหรยีญหลวงพอ่ป่ี	วดัโคกท่าเจรญิ	รุ่นแรก	ปี	2496	(น	กลม)
0554.	 เหรยีญหลวงพอ่ป่ี	วดัโคกท่าเจรญิ	รุ่นแรก	ปี2496	(น	เหลีย่ม)
0555.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	หลวงพอ่ส�าล	ีวดัหว้ยยาง	หลงัยนัต	์-	หลงัแบบ	-	หลงัเรยีบ
0556.	 พระกริ่งใหญ่	รุ่นแรก	หลวงพอ่ส�าล	ีวดัหว้ยยาง	รุ่นแรก	ปี2499
0557.	 พระกริ่งเลก็	หลวงพอ่ส�าล	ีวดัหว้ยยาง	รุ่นแรก	ปี	2499
0558.	 เหรยีญหลวงพอ่ส�าล	ีวดัหว้ยยาง	รุ่นแรก	ปี	2502	ไมแ่ยกเนื้อ
0559.	 งบน�า้ออ้ย	หลวงพอ่ส�าล	ีวดัหว้ยยาง	ปี	2502
0560.	 พระปิดตาภควมับด	ีหลงัรูปเหมอืน	หลวงพอ่ส�าล	ีวดัหว้ยยาง
0561.	 พระปิดตาซุม้ประตู	หลงัรูปเหมอืน	หลวงพอ่ส�าล	ีวดัหว้ยยาง	ปี	2513
0562.	 พระปิดตาใบโพธิ์	หลงัสงิห	์หลวงพอ่ส�าล	ีวดัหว้ยยาง	ปี	2513
0563.	 พระปิดตาจมัโบ	้หลงัยนัตน์�า้เตา้	หลวงพอ่ส�าล	ีวดัหว้ยยาง	ปี	2513
0564.	 พระปิดตาพมิพเ์ขา่ยก	หลงัยนัตต์วัโนต้	-	หลงัแบบ	หลวงพอ่ส�าล	ีวดัหว้ยยาง
0565.	 เหรยีญหลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ	“ก่อนบาก”	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0566.	 เหรยีญหลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ	“บาก	ว”	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0567.	 เหรยีญหลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ	“บลอ็กเสี้ยนตอง”	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0568.	 เหรยีญหลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ	“บาก	พ”	เนื้อเงนิ
0569.	 เหรยีญหลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ	“บาก	พ”	เนื้อกะไหลท่อง
0570.	 เหรยีญหลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ	ปี	2517	อ.พี	่ไมล่งยา	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0571.	 เหรยีญหลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ	ปี	2517	อ.พี	่ลงยา	ไมจ่ �ากดัสี
0572.	 เหรยีญหลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ	ปี	2517	อ.นอ้ง
0573.	 เหรยีญหลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ	ปี	2536	(ไมจ่ �ากดัเนื้อ)
0574.	 เนื้อตะกัว่	พมิพซุ์ม้ประตู	หลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ	ปี	2506
0575.	 พระปิดตาเนื้อผง	หลงัยนัตข์า้วหลามตดั	หลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ	ปี	2506	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0576.	 พระปิดตาเนื้อผง	หลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ	หลงัยนัตเ์ฑาะว	์-	ยนัตต์วัเดยีว
0577.	 พระปิดตาเนื้อผง	พมิพแ์จกแมค่รวั	หลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ	ปี	2506	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0578.	 พระสงักจัจายน	์นัง่แท่น	รุ่นแรก	หลวงพอ่แกว้	วดัหนองต�าลงึ
0579.	 พระสงักจัจายน	์หลวงพอ่ช่วง	วดัโป่งตามขุ	รุ่นแรก
0580.	 พระสงักจัจายน	์หลวงพอ่ช่วง	วดัโป่งตามขุ	ไมจ่ �ากดัรุ่นและพมิพ์
0581.	 เหรยีญกงจกัร	รุ่นแรก	หลวงพอ่ทรพัย	์วดับา้นงิ้ว
0582.	 พระผงรูปเหมอืน	รุ่นแรก	หลวงพอ่ทรพัย	์วดับา้นงิ้ว
0583.	 พระผงรูปเหมอืน	รุ่น	2	(พดัยศ)	หลวงพอ่ทรพัย	์วดับา้นงิ้ว
0584.	 เหรยีญหลวงพอ่แร่	วดัเซดิส�าราญ	ยนัตจ์ม		ปี2523
0585.	 เหรยีญหลวงพอ่แร่	วดัเซดิส�าราญ	หลงัยนัตนู์น	ปี	2524

พระชุด พระเครื่องอ�าเภอพานทอง
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)17
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0586.	 เหรยีญรุ่นแรก	ปี	2522
0587.	 เหรยีญรุ่น	2	ปี	2536
0588.	 เหรยีญห่วงเชื่อม	ปะหนา้	ปี	2549
0589.	 เหรยีญห่วงเชื่อม	ไมป่ะหนา้	ปี	2549
0590.	 เหรยีญเสมาเกา้ยอด	ลงยา	ปี	2551
0591.	 เหรยีญเสมาเกา้ยอด	ไมล่งยา	ปี	2551
0592.	 เหรยีญเจรญิพรบน	-	ลา่ง	ปี	2549
0593.	 พระสงักจัจายน	์ปี	2546
0594.	 พระพทุธชนิราช	ปี	2549
0595.	 พระกริ่งปฐโม	รุ่นสรา้งโบสถ	์ปี	2549
0596.	 พระกริ่งชนิบญัชร	ปี	2549
0597.	 พระชยัวฒัน	์รุ่นสรา้งโบสถ	์ปี	2549
0598.	 พระชยัวฒันช์นิบญัชร	ปี	2549
0599.	 พระขนุแผน	เนื้อผง	ปี	2529
0600.	 พระสมเดจ็	พมิพป์รกโพธิ์	รุ่นแรก	ปี	2536
0601.	 พระขนุแผน	ปี	2547
0602.	 พระขนุแผน	ปี	2548
0603.	 พระขนุแผนสตัตมงคล	ปี	2549
0604.	 พระขนุแผน	เนื้อวา่น	โรยเกศา	หลงัยนัตก์ระดาษสา	แจกกรรมการ	ปี	2549
0605.	 พระขนุแผน	เนื้อวา่น	หลงัยนัตก์ระดาษสา	ปี	2549
0606.	 พระปิดตา	เนื้อวา่น	หลงัยนัตก์ระดาษสา	ปี	2549
0607.	 พระฤๅษ	ีเพน้ทส์	ีหลงัยนัตก์ระดาษสา	แจกกรรมการ	ทกุพมิพ	์ปี	2549
0608.	 พระฤๅษ	ีเนื้อวา่น	หลงัยนัตก์ระดาษสา	ปี	2549
0609.	 พระพมิพอ์ุม้บาตร	เนื้อวา่น	หลงัยนัตก์ระดาษสา	ปี	2549
0610.	 พระปิดตาพมิพห์กเหลีย่ม	หลงัรูปเหมอืน	เนื้อโลหะ	ปี	2549
0611.	 พระเพชรหลกี	เนื้อผงคลกุรกั	ปี	2549
0612.	 พระปิดตา	ยนัตยุ่์ง	ปี	2546
0613.	 พระรูปเหมอืน	ลอยองค	์รุ่นแรก	ปี	2536
0614.	 พระรูปเหมอืน	ลอยองค	์รุ่นสอง	กน้อดุผง	ปี	2543
0615.	 พระปรกใบมะขาม	ปี	2547
0616.	 หมมุานชนิบญัชร	ปี	2549
0617.	 ทา้วเวสสุวณั	รุ่นแรก	ปี	2549
0618.	 ควายธนู	รุ่น	1	-	2	ปี	2543
0619.	 ววัธนู	รุ่นแรก	ปี	2548
0620.	 หมปู่า	รุ่นแรก	ปี	2547

พระชุด หลวงพ่อโทน วัดเขาน้อยคีรีวัน 
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)18
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พระชุด หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

0621.	 พระกริ่งชนิบญัชร
0622.	 พระชยัวฒันช์นิบญัชร
0623.	 พระสงักจัจายนช์นิบญัชร
0624.	 พระปิดตาปุ้ มปุ้ ยชนิบญัชร
0625.	 พระสมเดจ็	วดัไร่วารี
0626.	 พระขนุแผน	ผงพรายกมุาร	พมิพใ์หญ่	(บลอ็กแรก)
0627.	 พระขนุแผน	ผงพรายกมุาร	พมิพเ์ลก็	(บลอ็กแรก)
0628.	 พระขนุแผน	ผงพรายกมุาร	พมิพใ์หญ่	(บลอ็กสอง)
0629.	 พระขนุแผน	ผงพรายกมุาร	พมิพเ์ลก็	(บลอ็กสอง)
0630.	 พระผงรูปเหมอืน	พมิพเ์ศียรโต	-	เศียรเลก็
0631.	 พระผงปิดตา	ฝงัพลอย	ไมจ่�ากดัพมิพ์
0632.	 เหรยีญรุ่นแรก	ฉลองสมณศกัดิ์	ปี	2508
0633.	 เหรยีญเจรญิพร	(บน)
0634.	 เหรยีญเจรญิพร	(ลา่ง)
0635.	 เหรยีญเจรญิพรสอง	ไตรมาส
0636.	 เหรยีญเสมา	8	รอบ	ลงยา
0637.	 เหรยีญเสมา	8	รอบ	ไมล่งยา	
0638.	 เหรยีญห่วงเชื่อม	8	รอบ
0639.	 เหรยีญนาคปรก	8	รอบ
0640.	 เหรยีญนาคปรกไตรมาส
0641.	 พระสมเดจ็ชนิบญัชร	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0642.	 เหรยีญนัง่พาน
0643.	 เหรยีญหยดน�า้
0644.	 เหรยีญรูปไข	่ผูกพทัธสมีา	ปี	2517
0645.	 เหรยีญคอน�า้เตา้	ปี	2508
0646.	 พระนาคปรกใบมะขาม	องคจ์อ้ย
0647.	 พระปิดตายนัตยุ่์ง	มหาอตุตโม
0648.	 พระปิดตา	หลงัรูปเหมอืน
0649.	 หนุมานกน้อดุผงพราย	ไมจ่�ากดัเนื้อ
0650.	 รูปหลอ่ลอยองค	์รุ่นไตรมาส
0651.	 ลูกอมผงพรายกมุาร
0652.	 ผงพรายกมุาร	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0653.	 ตะกรุดโทน	ตอกโคด้
0654.	 เหรยีญหลวงพอ่โสธร	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0655.	 พระปิดตาสารกิา	ไมจ่ �ากดัเนื้อ

19



31

พระชุด หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ (นอกวัด)
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

0656.	 เหรยีญอรหนัต	์วดัแมน่�า้คู	้ลงยา
0657.	 เหรยีญอรหนัต	์วดัแมน่�า้คู	้ทกุเนื้อ
0658.	 เหรยีญฉลองอโุบสถ	วดัแมน่�า้คู	้ทกุเนื้อ
0659.	 พระสมเดจ็	วดักฎุโงง้	พมิพใ์หญ่
0660.	 พระสมเดจ็	วดักฎุโงง้	พมิพค์ะแนน
0661.	 พระพมิพน์างกวกั	วดักฎุโงง้
0662.	 เหรยีญปลดับญุ	วดักฎุโงง้
0663.	 เหรยีญรูปไข	่วดัยายรา้
0664.	 พระปิดตา	วดัยายรา้	ทกุเนื้อ
0665.	 พระปิดตา	วดักฎุโงง้	พมิพใ์หญ่
0666.	 พระสมเดจ็คะแนน	หลงัยนัตเ์ฑาะว	์วดัหนองกาน�า้
0667.	 พระปิดตา	วดัหนองกาน�า้	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0668.	 พระสมเดจ็หลงัรูปเหมอืน	วดัหนองกาน�า้	พมิพใ์หญ่	ทกุเนื้อ
0669.	 พระสมเดจ็หลงัรูปเหมอืน	วดัหนองกาน�า้	พมิพเ์ลก็	ทกุเนื้อ
0670.	 เหรยีญระฆงั	วดัศรพีโลทยั
0671.	 พระผง	พมิพก์ลบีบวั	วดัศรพีโลทยั	พมิพใ์หญ่
0672.	 พระผง	พมิพก์ลบีบวั	วดัศรพีโลทยั	พมิพเ์ลก็
0673.	 เหรยีญใบสาเก	หลวงพอ่บญุม	ีวดัโพธสิมัพนัธ	์ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0674.	 เหรยีญกลมเลก็	วดัโพธสิมัพนัธ์
0675.	 นางกวกั	วดัทุ่งเหยีง	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0676.	 พระสมเดจ็	วดัใต ้
0677.	 เหรยีญพระพทุธโสธร	วดัเขาส�าเภาทอง
0678.	 เหรยีญพระพทุธโสธร	วดัมาบชลูด	ปี	2514
0679.	 เหรยีญพระปิดตา	วดัเนินกระปรอก
0680.	 เหรยีญกลมเลก็	หลงัยนัตห์า้	วดัเนินกระปรอก
0681.	 พระสมเดจ็	วดัเนินกระปรอก	ปี	2516
0682.	 พระผงปิดตา	วดัเนินกระปรอก	ทกุพมิพ์
0683.	 เหรยีญหลวงพอ่ติ้ว	วดัหวัถนน	ปี	2519
0684.	 พระผงหลวงพอ่ติ้ว	วดัหวัถนน	หลงัยนัตห์า้	ปี	2519
0685.	 เหรยีญหลวงพอ่จนัทร	์วดัท่าเกวยีน	ทกุเนื้อ
0686.	 พระผงรูปเหมอืน	จนัทรล์อย	วดับอ่วนิ
0687.	 พระปิดตา	กนกขา้ง	วดับอ่วนิ
0688.	 พระสมเดจ็คะแนน	วดับอ่วนิ
0689.	 พระปิดตา	หลงัยนัตห์า้	ทาบรอนซ,์	ไมท่าบรอนซ์
0690.	 พระสมเดจ็	หลงัยนัต	์จนัทรล์อย	วดับอ่วนิ
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0691.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ไมจ่�ากดัเนื้อ	ยุคที	่1
0692.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	เขาควายด�า	และเขาควายเผอืก	ยุคที	่2
0693.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	งาชา้ง	ยุคที	่2
0694.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	เขาควายด�า	ยุคที	่3	(ขนาดสารกิา	ไมเ่กนิ	1	ซม.)
0695.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	เขาควายด�า	ยุคที	่3	(ขนาดกลาง	ไมเ่กนิ	2.5	ซม.)
0696.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	เขาควายด�า	ยุคที	่3		(ขนาดใหญ่	2.5	ซม.	ขึ้นไป)
0697.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	เขาควายเผอืก	ยุคที	่3	(ขนาดสารกิา	ไมเ่กนิ	1	ซม.)
0698.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	เขาควายเผอืก	ยุคที	่3	(ขนาดกลาง	ไมเ่กนิ	2.5	ซม.)
0699.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	เขาควายเผอืก	ยุคที	่3	(ขนาดใหญ่	2.5	ซม.	ขึ้นไป)
0700.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	งาชา้ง	ยุคที	่3		(ขนาดสารกิา	ไมเ่กนิ	1	ซม.)
0701.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	งาชา้ง	ยุคที	่3	(ขนาดกลาง	ไมเ่กนิ	2.5	ซม.)
0702.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	งาชา้ง	ยุคที	่3	(ขนาดใหญ่	2.5	ซม.	ขึ้นไป)
0703.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ยุคที	่4		ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0704.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	ไมจ่ �ากดัพมิพ	์ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0705.	 แพะ	หลวงพอ่อ�า่	ศิลป์ปลดัเจรญิ	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0706.	 งานแกะประเภทอืน่	ๆ 	ศิลป์ครูพลบั	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0707.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีชวด	(หนู)	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0708.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีฉลู	(ววั)	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0709.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีขาล	(เสอื)	เขาควายด�า
0710.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีขาล	(เสอื)	งาชา้ง
0711.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีเถาะ	(กระต่าย)	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0712.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีมะเมยี	(มา้)	เขาควายด�า
0713.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีมะเมยี	(มา้)	เขาควายเผอืก
0714.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีมะเมยี	(มา้)	งาชา้ง
0715.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีวอก	(ลงิ)	เขาควายเผอืก
0716.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีวอก	(ลงิ)	เขาควายด�า
0717.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีวอก	(ลงิ)	งาชา้ง
0718.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีจอ	(หมา)	เขาควายด�า
0719.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีจอ	(หมา)	งาชา้ง
0720.	 นกัษตัร	หลวงพอ่อ�า่	วดัหนองกะบอก	ปีกนุ	(หม)ู	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0721.	 สงิหง์าแกะ	หลวงพอ่หอม		วดัชากหมาก	คาบแกว้	ตดิปีก	ทรงเครื่อง	ยกขา	ตาฝงัพลอย
0722.	 สงิหง์าแกะ	หลวงพอ่หอม	วดัชากหมาก	ประเภทไมม่ขีวญัเท่านัน้
0723.	 สงิหง์าแกะ	หลวงพอ่หอม	วดัชากหมาก	ประเภทมขีวญัเท่านัน้
0724.	 สงิหง์าแกะ	หลวงพอ่หอม	วดัชากหมาก	ประเภทสารกิา	(ขนาดไมเ่กนิ	1.2	ซม.)
0725.	 พระสมเดจ็งาแกะ	นัง่สงิห	์ทรงเครื่อง	ไมม่ขีวญัเท่านัน้

เครื่องราง วัดหนองกะบอก วัดชากหมาก (ยอดนิยม)
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)21
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0726.	 เหรยีญรุ่นแรก	ครึ่งองค	์เนื้อเงนิ	-	เนื้อนวโลหะ	ปี	2518
0727.	 เหรยีญรุ่นแรก	ครึ่งองค	์เนื้อทองแดง	ปี	2518
0728.	 เหรยีญยกช่อฟ้า	วดัแมน่�า้คู	้ปี	2518
0729.	 เหรยีญโพธิ์มงคล	ออกวดัโพธิ์	ปี	2518
0730.	 พระพทุธชนิราชโพธิ์มงคล	วดัโพธสิมัพนัธ	์ปี	2518	 	
0731.	 หนุมาน	เนื้อตะกัว่	ปี	2518
0732.	 พระร่วงรตันฤทธิ์	ปี	2518
0733.	 พระสมเดจ็	หลงัยนัตห์า้	พ.ย.	ปี	2518
0734.	 พระสมเดจ็	ปี	2518	-	2519	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0735.	 พระพลายเดีย่ว	เนื้อผง	ปี	2518
0736.	 พระปิดตา	เนื้อผง	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	ไมจ่ �ากดัพมิพ	์ปี	2519
0737.	 พระขนุแผน	ไขผ่่าซกี	เนื้อผง	ปี	2519
0738.	 พระตรกีาย	เนื้อผง	ปี	2519
0739.	 พระสวิล	ีเนื้อผง	ปี	2519
0740.	 พระสมเดจ็นัง่พาน	เนื้อผง	ปี	2519
0741.	 พระพลายคู่	พมิพใ์หญ่	หลงัปัม๊	เนื้อผง	ปี	2519
0742.	 พระพลายคู่	พมิพใ์หญ่	หลงัจาร	เนื้อผง	ปี	2519
0743.	 พระพลายคู่	พมิพเ์ลก็	เนื้อผง	ปี	2519
0744.	 เหรยีญพระปิดตา	ปี	2519	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงนิ
0745.	 เหรยีญพระปิดตา	เนื้อนวโลหะ	ปี	2519
0746.	 เหรยีญพระปิดตา	เนื้อทองแดง	ปี	2519	 	 	 	 	 	 	
0747.	 เหรยีญฉล	ุปี	2519	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงนิ	-	เนื้อนวโลหะ
0748.	 เหรยีญฉล	ุไมจ่ �ากดัเนื้อ	ปี	2519
0749.	 พระนาคปรกมะขาม	ปี	2519	เนื้อทองค�า	-	เนื้อเงนิ
0750.	 พระนาคปรกมะขาม	เนื้อนวโลหะ	ปี	2519
0751.	 พระนาคปรกมะขาม	เนื้อทองแดง	ปี	2519
0752.	 พระสมเดจ็	เนื้อผง	หลงัรูปเหมอืนหลวงปู่ทมิ	วดัแมน่�า้คู	้ปี	2521
0753.	 ลอ็กเกต	อายุ	102	ปี	ออกวดัหนองพะวา	ปี	2526
0754.	 เหรยีญหยดน�า้	หลงัพระแกว้มรกต	ปี	2526
0755.	 เหรยีญรุ่นสุดทา้ย	(เตม็องค)์	วดัหนองพะวา	ปี	2526
0756.	 รูปหลอ่	ออกวดัหนองพะวา	ปี	2526
0757.	 รูปหลอ่	อายุ	101	ปี	กน้อดุผง	ปี	2527	 	 	 	 	 	
0758.	 พระกริ่ง	9	แกว้	ปี	2527	เนื้อเงนิ	-	เนื้อนวโลหะ
0759.	 พระกริ่ง	9	แกว้	ปี	2527	เนื้อสมัฤทธิ์
0760.	 พระกริ่ง	9	แกว้	ปี	2527	ไมจ่ �ากดัเนื้อ

พระชุด หลวงปู่แก้ว เกสาโร วัดละหารไร่
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)22
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0761.	 เหรยีญประดบัแพรแถบทีร่ะลกึพระราชพธิบีรมราชาภเิษกรชักาลที	่9	(พ.ศ.	2493)
0762.	 เหรยีญพระราชทานราชรุจ	ิภมูพิโล	บรมราชาธริาช	(พ.ศ.	2502)
0763.	 เหรยีญประดบัแพรแถบทีร่ะลกึในการเสดจ็พระราชด�าเนินเยอืนสหรฐัอเมรกิาและยุโรป	(พ.ศ.	2503)
0764.	 เหรยีญรูปทรงเสมาทีร่ะลกึในการเสดจ็พระราชด�าเนินเยอืนสหรฐัอเมรกิาและยุโรป	(พ.ศ.	2503)
0765.	 เหรยีญประดบัแพรแถบทีร่ะลกึพระราชพธิรีชัดาภเิษก	ครองสริริาชสมบตัคิรบ	25	ปี	(พ.ศ.	2514)
0766.	 เหรยีญเสมาทีร่ะลกึอนุสรณม์หาราชเฉลมิพระชนมพรรษาครบ	3	รอบ	(พ.ศ.	2506)
0767.	 เหรยีญทีร่ะลกึในมงคลสมยัพระบรมราชสมภพครบ	4	รอบ	(พ.ศ.	2518)
0768.	 เหรยีญเสมาทีร่ะลกึมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาครบ	5	รอบ	(ระฆงัคว �า่	-	พ.ศ.	2530)
0769.	 เหรยีญมิง่มหามงคล	เฉลมิพระชนมพรรษาครบ	6	รอบ	(เหรยีญอารม์	-	พ.ศ.	2542)
0770.	 เหรยีญทีร่ะลกึเฉลมิพระชนมพรรษาครบ	6	รอบ	(เหรยีญเสมา	-	พ.ศ.	2542)
0771.	 เหรยีญเสมาพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	(พ.ศ.	2493)
0772.	 เหรยีญพระราชทานเป็นทีร่ะลกึ	(พ.ศ.	2493)	เนื้อเงนิ
0773.	 เหรยีญนวมหาราช	พ.ศ.	2530
0774.	 เหรยีญเสมาทีร่ะลกึพระราชพธิกีาญจนาภเิษก	ครองสริริาชสมบตัคิรบ	50	ปี	(นัง่บลัลงัค	์พ.ศ.	2539)
0775.	 เหรยีญพระมหาชนก	พมิพเ์ลก็
0776.	 เหรยีญพระมหาชนก	พมิพใ์หญ่
0777.	 เหรยีญคุม้เกลา้	พมิพเ์ลก็
0778.	 เหรยีญคุม้เกลา้	พมิพใ์หญ่
0779.	 เหรยีญจอมทพัไทย	(พ.ศ.	2507)
0780.	 เหรยีญทรงผนวช	วดับวรนิเวศฯ	บลอ็กธรรมดา	(พ.ศ.	2508)
0781.	 เหรยีญทรงผนวช	วดับวรนิเวศฯ	บลอ็กเจดยีเ์ตม็	(พ.ศ.	2508)
0782.	 เหรยีญทรงผนวช	วดับวรนิเวศฯ	(พ.ศ.	2550)
0783.	 เหรยีญทรงผนวช	วดับวรนิเวศฯ	(พ.ศ.	2551)
0784.	 เหรยีญทรงผนวช	กองทพัภาคที	่3	(พ.ศ.	2517)
0785.	 เหรยีญทรงผนวช	วดัวเิวกวราราม	(พ.ศ.	2519)
0786.	 เหรยีญทรงผนวช	ดอยตงุ	(พ.ศ.	2516)
0787.	 เหรยีญทรงผนวช	วดัราชบพธิ	(พ.ศ.	2507)
0788.	 เหรยีญพระราชทาน	ภปร.	สก.	(เหรยีญไหม)
0789.	 เหรยีญพระราชพธิขีึ้นระวางสมโภชชา้งเผอืก	จงัหวดันราธวิาส	พ.ศ.	2520
0790.	 เหรยีญพระราชพธิีขี ึ้นระวางสมโภชชา้งเผอืก	3	เชอืก	จงัหวดัเพชรบรุ	ีพ.ศ.	2521
0791.	 เหรยีญทีร่ะลกึส�าหรบัชาวเขา
0792.	 เหรยีญสงัคตีมงคล	(พ.ศ.	2509)
0793.	 เหรยีญสงัคตีมงคล	ทรงแซกโซโฟน	(พ.ศ.	2530)
0794.	 เหรยีญทรงวทิยุ	ครองสริริาชสมบตัคิรบ	50	ปี	พ.ศ.	2539
0795.	 เหรยีญสนทนาธรรม	Y2K	(พ.ศ.	2543)

เหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
(รัชกาลที่ ๙)

ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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0796.	 เหรยีญนัง่พานหลวงพอ่คูณ	ปี	37	เหรยีญทองค�า
0797.	 เหรยีญนัง่พานหลวงพอ่คูณ	ปี	37	เหรยีญเงนิ
0798.	 เหรยีญนัง่พานหลวงพอ่คูณ	ปี	37	เหรยีญนวโลหะ
0799.	 เหรยีญนัง่พานหลวงพอ่คูณ	ปี	37	เหรยีญทองแดง	 	 	 	 	
0800.	 เหรยีญนัง่พานหลวงพอ่คูณ	ปี	37	เหรยีญเงนิ	“วบค”
0801.	 เหรยีญนัง่พานหลวงพอ่คูณ	ปี	37	เหรยีญนวโลหะ	“วบค”
0802.	 พระปิดตา	ปี	38	หลงัฝงัปรกใบมะขาม	เนื้อเทยีนชยั
0803.	 พระปิดตา	ปี	38	หลงัฝงัปรกใบมะขาม	เนื้อผงใบลาน
0804.	 พระปิดตา	ปี	38	หลงัฝงัปรกใบมะขาม	เนื้อผงธูป	 	 	 	 	 	
0805.	 พระปิดตา	ปี	38	หลงัฝงัปรกใบมะขาม	เนื้อผงเกสร		 	 	 	 	
0806.	 พระปิดตา	ปี	38	หลงัฝงัปรกใบมะขาม	เนื้อกระเบื้องโบสถ์
0807.	 พระปิดตา	ปี	38	หลงัไมฝ่งัปรกใบมะขาม	เนื้อผงใบลาน
0808.	 พระปิดตา	ปี	38	หลงัไมฝ่งัปรกใบมะขาม	เนื้อผงธูป		 	 	 	 	
0809.	 พระปิดตา	ปี	38	หลงัไมฝ่งัปรกใบมะขาม	เนื้อผงเกสร	 	 	 	 	
0810.	 พระปิดตา	ปี	38	หลงัไมฝ่งัปรกใบมะขาม	เนื้อกระเบื้องโบสถ์
0811.	 พระปิดตา	ปี	38	แบบพเิศษฝงัปรก	ตะกรุดทองค�า	(กรรมการ)
0812.	 พระปิดตา	ปี	38	แบบพเิศษฝงัปรก	ตะกรุดทองค�า
0813.	 พระปิดตา	ปี	38	แบบพเิศษฝงัปรก	ตะกรุดเงนิ	 	 	 	 	 	
0814.	 เหรยีญนัง่พาน	หลวงพอ่สนิ	ปี	59	เหรยีญทองค�า	หลงัยนัตว์ดัละหารใหญ่
0815.	 เหรยีญนัง่พาน	หลวงพอ่สนิ	ปี	59	เหรยีญทองค�า	หลงัยนัตว์ดับา้นคลอง
0816.	 เหรยีญนัง่พาน	หลวงพอ่สนิ	ปี	59	เหรยีญเงนิลงยา	2	ส	ี(แดง	-	เขยีว)	หลงัยนัต	์วดัละหารใหญ่
0817.	 เหรยีญนัง่พาน	หลวงพอ่สนิ	ปี	59	เหรยีญเงนิลงยา	2	ส	ี(แดง	-	เขยีว)	หลงัยนัต	์วดับา้นคลอง	
0818.	 เหรยีญนัง่พาน	หลวงพอ่สนิ	ปี	59	เหรยีญนวโลหะ	หลงัยนัตว์ดัละหารใหญ่
0819.	 เหรยีญนัง่พาน	หลวงพอ่สนิ	ปี	59	เหรยีญนวโลหะ	หลงัยนัต	์วดับา้นคลอง
0820.	 เหรยีญนัง่พาน	หลวงพอ่สนิ	ปี	59	เหรยีญทองแดง	หลงัยนัต	์วดัละหารใหญ่
0821.	 เหรยีญนัง่พาน	หลวงพอ่สนิ	ปี	59	เหรยีญทองแดง	หลงัยนัต	์วดับา้นคลอง
0822.	 เหรยีญกลมราหู	ปี	38	เหรยีญเงนิสุรยิประภา	 	 	 	 	 	
0823.	 เหรยีญกลมราหู	ปี	38	เหรยีญทองแดง	สุรยิประภา
0824.	 เหรยีญกลมราหู	ปี	38	เหรยีญทองแดง	จนัทรประภา	(รมด�า	และผวิไฟ)
0825.	 พระพนสับด	ีรุ่นญสส.	ปี	2533	พระบูชาเนื้อโลหะ	(ไมจ่ �ากดัส)ี
0826.	 พระพนสับด	ีรุ่นญสส.	ปี	2533	ลอยองค	์ขนาดหอ้ยคอ	เนื้อเงนิ	(ใหญ่	-	เลก็)
0827.	 พระพนสับด	ีรุ่นญสส.	ปี	2533	ลอยองค	์ขนาดหอ้ยคอ	เนื้อนวโลหะ	(ใหญ่	-	เลก็)
0828.	 พระพนสับด	ีรุ่นญสส.	ปี	2533	ลอยองค	์ขนาดหอ้ยคอ	เนื้อโลหะผสมทองเหลอืง	(ใหญ่	-	เลก็)
0829.	 เหรยีญโลห่ลวงพอ่คูณ	รุ่นผูกพทัธสมีาวดับา้นคลอง	ปี	2554	เนื้อทอง
0830.	 เหรยีญโลห่ลวงพอ่คูณ	รุ่นผูกพทัธสมีาวดับา้นคลอง	ปี	2554	เนื้อทองระฆงั	

พระชุด วัดบ้านคลองสายวารี อ.พนัสนิคม - เกาะจันทร์
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)24
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พระชุด หลวงพ่อเริ่ม ปรโม วัดจุกกะเฌอ (ยอดนิยม)
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

0831.	 พระสมเดจ็เนื้อผง	12	นกัษตัร	รุ่นแรก	พมิพใ์หญ่	ปี	2505
0832.	 พระสมเดจ็เนื้อผง	12	นกัษตัร	รุ่นแรก	พมิพเ์ลก็	ปี	2505
0833.	 เหรยีญรุ่นแรก	เนื้ออลัปากา้	ปี	2507	 	 	 	 	 	 	
0834.	 พระสมเดจ็เนื้อผง	12	นกัษตัร	ปี	2512	 	 	 	 	 	 	
0835.	 พระสมเดจ็นางพญา	ร.	หา้กนั	ปี	2518
0836.	 เหรยีญจิก๊โก	๋พมิพใ์หญ่	ปี	2519
0837.	 เหรยีญจิก๊โก	๋พมิพเ์ลก็	ปี	2519
0838.	 พระสงักจัจายน	์ปี	2519
0839.	 เหรยีญฉลองเจา้คณะอ�าเภอ	ปี	2520
0840.	 พระปรกใบมะขาม	หลงัยนัตบ์ี้	ปี	2520
0841.	 พระกริ่งปรโม	ไมจ่ �ากดักน้	ปี	2527	
0842.	 พระกริ่งปรโม	กน้ฝาบาตร	ปี	2527	
0843.	 พระชยัวฒัน	์ปรโม	ไมจ่ �ากดักน้	ปี	2527
0844.	 พระชยัวฒัน	์ปรโม	กน้ฝาบาตร	ปี	2527
0845.	 พระชยัฟ้าล ัน่	พมิพฐ์านสูง	ปี	2527	
0846.	 พระชยัฟ้าล ัน่	พมิพฐ์านเตี้ย	ปี	2527
0847.	 พระปิดตาทองล �าอู่	บวัสองช ัน้	ปี	2528
0848.	 พระปิดตาทองล �าอู่	บวัช ัน้เดยีว	ปี	2528
0849.	 พระสมเดจ็	12	นกัษตัร	ตะกรุด	3	ดอก	ปี	2529
0850.	 พระสมเดจ็	12	นกัษตัร	ตะกรุด	2	ดอก	ปี	2529
0851.	 พระสมเดจ็	12	นกัษตัร	ตะกรุด	1	ดอก	ปี	2529
0852.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	ลงรกัปิดทอง	ปี	2529
0853.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	หลงัฝงัตะกรุด	ปี	2529
0854.	 พระปิดตา	รุ่นแรก	ไมจ่�ากดัพมิพ	์ปี	2529
0855.	 พระรูปหลอ่	รุ่นแรก	ปี	2532	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0856.	 เหรยีญหนัขา้ง	พมิพใ์หญ่	เนื้อเงนิ	ปี	2532		 	 	 	 	 	
0857.	 เหรยีญหนัขา้ง	พมิพเ์ลก็	เนื้อเงนิ	ปี	2532	 	 	 	 	 	 	
0858.	 เหรยีญเจรญิทรพัย	์เนื้อเงนิ	ปี	2535	 	 	 	 	 	 	
0859.	 เหรยีญเจรญิทรพัย	์เนื้ออลัปากา้	ปี	2535	 	 	 	 	 	 	
0860.	 เหรยีญนัง่พาน	เนื้อทองค�า	ปี	2537	 	 	 	 	 	 	
0861.	 เหรยีญนัง่พาน	เนื้อเงนิลงยา	ปี	2537	 	 	 	 	 	 	
0862.	 เหรยีญนัง่พาน	ไมจ่�ากดัเนื้อ	ปี	2537	 	 	 	 	 	 	
0863.	 พระผงชานหมาก	ไมจ่�ากดัเนื้อ	ปี	2532	 	 	 	 	 	 	
0864.	 พระกริ่งปรโม	รุ่น	2	เนื้อเงนิ	ปี	2534	 	 	 	 	 	 	
0865.	 พระกริ่งปรโม	รุ่น	2	เนื้อนวโลหะ	ปี	2534	 	 	 	 	 	 	
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พระชุด พระเครื่องยอดนิยม จ.ฉะเชิงเทรา
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

0866.	 เหรยีญอปุชัฌายค์�า	วดัสนามจนัทร	์พมิพห์นา้แก่	หลงัยนัตใ์หญ่	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0867.	 เหรยีญอปุชัฌายค์�า	วดัสนามจนัทร	์พมิพห์นา้หนุ่ม	หลงัยนัตเ์ลก็
0868.	 เหรยีญหลวงพอ่เสอื	วดัสามกอ	พมิพใ์บโพธิ์ใหญ่	ปี	2496
0869.	 เหรยีญหลวงพอ่เสอื	วดัสามกอ	พมิพห์นา้ผาก	3	เสน้	พศ	มจีดุ
0870.	 เหรยีญหลวงพอ่มหาวทิยา	วดัสนามจนัทร	์รุ่นแรก	ปี	2520	เนื้อกะไหลท่องลงยา
0871.	 เหรยีญหลวงพอ่ม	ีวดัคลองบา้นโพธิ์	รุ่นแรก	ปี	2482
0872.	 เหรยีญพระครูสวา่ง	วดับนคงคาราม	รุ่นแรก	ปี	2494	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0873.	 เหรยีญพระครูสวา่ง	วดับนคงคาราม	รูปกลมลงยาส	ีไมจ่ �ากดัส	ีบลอ็กหลงัวงเดอืน
0874.	 ลอ็กเกตเขม็กลดัพระครูรกัษส์าครสมานคุณ	วดักลางบางปะกง
0875.	 พระปิดตา	กง๋เฉ่ือย	วดัลา่งบางปะกง	รุ่นแรก	ไมจ่�ากดัเนื้อ
0876.	 เหรยีญปาดตาล	หลวงพอ่จ�ารสั	เนื้อเงนิลงยา	วดัเมอืงกาย
0877.	 เหรยีญลลีา	25	พทุธศตวรรษ	หลวงพอ่แจ	๋ปี	2502
0878.	 เหรยีญเสมายนัตหู์กระบอก	(เหรยีญกนัภยั)	หลงัเรยีบ	หลวงพอ่แจ๋
0879.	 เหรยีญรูปพุม่ขา้วบณิฑ	์หลวงพอ่แจ	๋ปี	2504	 	 	 	 	 	
0880.	 แหวนรูปไขน่างกวกั	หลวงพอ่แจ	๋เนื้อเงนิ	ลงคม	ปี	2502
0881.	 แหวนรูปไขรู่ปเหมอืน	หลวงพอ่แจ	๋เนื้อเงนิ	ลงคม	ปี	2502
0882.	 เหรยีญเสมารุ่น	6	รอบ	พระอาจารยส์มชาย	วดัโพรงอากาศ
0883.	 พระปิดตาปุ้ มปุ้ ย	พระอาจารยส์มชาย	วดัโพรงอากาศ
0884.	 สมเดจ็ปรกโพธิ์	หลวงปู่ภวูดัทดฯ	รุ่นแรก
0885.	 เหรยีญเสารห์า้	รุ่นแรก	หลวงพอ่ฟู	ปี	2523	เนื้อทองแดงผวิกะไหล่
0886.	 เหรยีญเสารห์า้	รุ่นแรก	หลวงพอ่ฟู	ปี	2523	เนื้อทองแดงผวิรมด�า
0887.	 เหรยีญแซยดิหลวงพอ่ฟู	รุ่นจิก๊โกบู๋รพา	ปี	2553
0888.	 ลงิแกะ	รากพดุซอ้น	ฉลองอายุ	89	ปี
0889.	 ลงิแกะ	รากพดุซอ้น	ฉลองอายุ	96	ปี
0890.	 พระปิดตา	เนื้อผงคลกุรกั	พระครูญาณ	วดัสมัปทวน
0891.	 พระปิดตา	เจา้คุณพทุธ	(โฮง้)	เนื้อบาง	วดัสมัปทวน		 	 	 	
0892.	 พระปิดตา	หลวงพอ่เลก็	อดุสผีึ้งหลวงปู่จนั	วดัท่าสาดเหนือ
0893.	 พระปิดตา	เกษรวาร	ีหลวงพอ่จุย้	วดัพงษาราม	 	 	 	 	
0894.	 พระปิดตา	ขา้วตอกแตก	หลวงพอ่ทอง	วดักอ้นแกว้		 	 	 	
0895.	 เหรยีญเนื้อเงนิ	หนัขา้ง	ปี	2523	หลวงพอ่ทอง	วดักอ้นแกว้
0896.	 เหรยีญสรงน�า้	เนื้อเงนิ	หลวงพอ่ทอง	วดักอ้นแกว้
0897.	 เหรยีญรุ่นทอดกฐนิ	เนื้อเงนิ	หลวงพอ่ทอง	วดักอ้นแกว้
0898.	 เหรยีญฉลองสมณศกัดิ์	เนื้อเงนิลงยา	หลวงพอ่ทอง	วดักอ้นแกว้
0899.	 เหรยีญนางกวกั	เนื้อทองแดง	กะไหลท่อง	หลวงพอ่ทอง	วดักอ้นแกว้
0900.	 พระปิดตา	พมิพต์ะพาบ	หลวงพอ่ทอง	วดักอ้นแกว้
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พระชุด หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส (ทั่วไป)
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (30 รายการ)

0901.	 พระกริ่งโลกนาถ	ไมจ่�ากดักน้	 	 	 	 	 	 	
0902.	 พระชยัวฒันโ์ลกนาถ	ไมจ่�ากดักน้	 	 	 	 	 	 	
0903.	 พระกริ่งยอดขนุพล	กน้เงนิ	 	 	 	 	 	 	
0904.	 พระกริ่งรุ่นคงสวสัด	ีไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	 	 	 	 	 	
0905.	 พระชยัวฒันรุ่์นคงสวสัด	ีไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	 	 	 	 	 	
0906.	 พระรูปหลอ่รุ่นแรก	พมิพบ์า่รา้ว	 	 	 	 	 	 	
0907.	 พระพทุธกวกัทรพัย	์ไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	 	 	 	 	 	
0908.	 เสอืรุ่นแรก	เนื้อตะกัว่ชบุ	 	 	 	 	 	 	
0909.	 หนุมาน	เนื้อเงนิ	-	เนื้อนวะ		 	 	 	 	 	
0910.	 หนุมาน	เนื้อผง	 	 	 	 	 	 	
0911.	 พระขนุแผน	รุ่นแรก	เนื้อผง	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	 	 	 	 	 	 	
0912.	 พระเนื้อผงผสมดนิเจด็ป่าชา้	ไมจ่ �ากดัพมิพ	์	 	 	 	 	 	
0913.	 พระปิดตาภหูนิร่องกลา้	เนื้อผง	 	 	 	 	 	 	
0914.	 เหรยีญหลอ่รุ่นมงคลเกา้	เนื้อทองฝาบาตร	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0915.	 พระขนุแผน	เนื้อผงเสน่หจ์นัทน	์ 	 	 	 	 	 	
0916.	 เหรยีญรุ่นแรก	เนื้ออลัปากา้	 	 	 	 	 	 	
0917.	 เหรยีญรุ่นสาม	นัง่หวัเสอื	หลงันูน	 	 	 	 	 	 	
0918.	 เหรยีญสามเหลีย่ม	ยนัตเ์ตม็	 	 	 	 	 	 	
0919.	 พระผงเกาหล	ีพมิพเ์สาใหญ่	 	 	 	 	 	 	
0920.	 เหรยีญใบสาเก	นัง่หลงัเสอื	 	 	 	 	 	 	
0921.	 เหรยีญตอปิโด	ยนืหลงัเสอื	 	 	 	 	 	 	
0922.	 เหรยีญไพรพีนิาศ	ไมจ่ �ากดัพมิพ	์ 	 	 	 	 	 	
0923.	 เหรยีญรุ่นแซยดิ	ไมจ่ �ากดัพมิพ	์ 	 	
0924.	 เหรยีญรุ่นหา้เสอื	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0925.	 เหรยีญฉลองสมณศกัดิ์	หลงัหลวงพอ่ศกัดิ์สทิธิ์คู่เมอืง
0926.	 เหรยีญรูปไข	่รุ่นไตรมาส	
0927.	 เหรยีญชนะศึก	หลงัลงิลม		 	 	 	 	 	
0928.	 เหรยีญทา้วเวสสุวรรณ	 	 	 	
0929.	 เหรยีญจบับาตรเสกน�า้มนต	์ 	 	
0930.	 พระปรกใบมะขาม	รุ่นคงสวสัด	ี 	 	 	 	 	
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พระชุด หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ และพระท้องถิ่นชลบุรี (ทั่วไป)
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

0931.	 เหรยีญตะกัว่	พระอาจารยแ์ดง	วดัอ่างศิลา	ปี	2471	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0932.	 เหรยีญรูปไข	่รุ่น	2	ปี	2483	ไมจ่ �ากดัรุ่น	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0933.	 เหรยีญกลม	รุ่น	2	ปี	2483	(เหรยีญใยแมงมมุ)	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0934.	 เหรยีญใหญ่	รุ่นสรา้งพระอโุบสถ	ปี	2504	ไมจ่ �ากดัพมิพ	์หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0935.	 เหรยีญรูปไขเ่ลก็	ปี	2504,	2511,	2515	ไมจ่ �ากดัรุ่น	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี	
0936.	 เหรยีญกลม	ปี	2508,	2509,	2513	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0937.	 เหรยีญใหญ่	รุ่นผูกพทัธสมีา	ปี	2511	เนื้อทองค�า,	เงนิ,	นาก	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0938.	 เหรยีญใหญ่	รุ่นผูกพทัธสมีา	ปี	2511	เนื้อทองแดง	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0939.	 เหรยีญใหญ่	รุ่นผูกพทัธสมีา	ปี	2511	เนื้ออลัปากา้	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0940.	 เหรยีญครึ่งองค	์รุ่นผูกพทัธสมีา	ปี	2511	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0941.	 รูปเหมอืนปัม๊	ลอยองค	์ปี	2511	-	2512	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0942.	 เหรยีญใหญ่	รุ่นเขา้ประดษิฐานวหิาร	ปี	2515	เนื้อทองค�า,	เงนิ,	นาก	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0943.	 เหรยีญใหญ่	รุ่นเขา้ประดษิฐานวหิาร	ปี	2515	เนื้อทองแดง	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0944.	 เหรยีญใหญ่	รุ่นเขา้ประดษิฐานวหิาร	ปี	2515	เนื้ออลัปากา้	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0945.	 รูปเหมอืนปัม๊	ลอยองค	์ปี	2515	ไมจ่ �ากดัพมิพ	์หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0946.	 เหรยีญรุ่นงานสรา้งรูปเหรยีญ	ปี	2519	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0947.	 หลอ่รูปเหมอืน	รุ่นงานสรา้งรูปเหรยีญ	ปี	2519	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0948.	 แหนบหลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี	ไมจ่ �ากดัรุ่น	 	 	 	 	 	
0949.	 เหรยีญสมอ	รุ่นจดัต ัง้สาขาคณะราษฎร	์ปี	2475	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0950.	 พระพรหมสามหนา้	พระพรหมสีห่นา้	เนื้อเมฆพดั	ปี	2483	-	2486	หลวงพอ่อี	๋วดัสตัหบี
0951.	 พระปิดตา	เนื้อวา่น	พมิพ	์2	หนา้	ปี	2503	หลวงพอ่ทองอยู่	วดับางเสร่
0952.	 พระปิดตา	เนื้อวา่น	พมิพห์นา้เดยีว	ปี	2503	หลวงพอ่ทองอยู่	วดับางเสร่	
0953.	 พระปิดตา	เนื้อวา่น	พมิพส์ีเ่หลีย่ม	ปี	2503	หลวงพอ่ทองอยู่	วดับางเสร่
0954.	 รูปหลอ่โบราณ	ไมจ่�ากดัปี	หลวงพอ่ทองอยู่	วดับางเสร่
0955.	 เหรยีญรุ่นแรก	ปี	2503	บลอ็กสายฝน	หลวงพอ่ทองอยู่	วดับางเสร่
0956.	 เหรยีญรุ่นแรก	ปี	2503	บลอ็กเจก๊ตม้	หลวงพอ่ทองอยู่	วดับางเสร่
0957.	 เหรยีญขา้วหลามตดั	รสพ.	ปี	2511	ไมจ่ �ากดัเนื้อ	หลวงพอ่ทองอยู่	วดับางเสร่
0958.	 เหรยีญขา้วหลามตดั	รสพ.	ปี	2513	หลวงพอ่ทองอยู่	วดับางเสร่
0959.	 รูปเหมอืนปัม๊	รุ่นกระเบนธง	ปี	2511	หลวงพอ่ทองอยู่	วดับางเสร่
0960.	 รูปหลอ่	เนื้อแร่	ปี	2514	หลวงพอ่ทองอยู่	วดับางเสร่
0961.	 เหรยีญเสมา	รุ่นแรก	ปี	2500	หลวงพอ่โต	วดัสุทธาวาส	อ.บางละมงุ
0962.	 เหรยีญรุ่นแรก	ปี	2503	หลวงพอ่ล ัง้	วดัอมัพาราม
0963.	 เหรยีญอปุชัฌายะหรัง่	วดัทุ่งระหาร	ปี	2504	ไมจ่ �ากดับลอ็ก	
0964.	 เหรยีญรุ่นแรก	ปี	2511	หลวงปู่คง	วดัแหลมฉบงั
0965.	 เหรยีญรุ่นแรก	ปี	2517	พระอาจารยห์ลาย	วดันาจอมเทยีน
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พระชุด หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่
ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

0966.	 เหรยีญรุ่นแรก	ม ัง่มศีรสุีข	ปี	2531
0967.	 พระเนื้อผงเก่า	หลวงปู่ทมิ	วดัละหารไร่	ปี	2536	ไมจ่ �ากดัพมิพ์
0968.	 พระนาคปรกใบมะขาม	รุ่นแรก	ปี	2536	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0969.	 เหรยีญรุ่นมงคลมหาลาภ	ปี	2537	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0970.	 พระปิดตา	รุ่นมงคลมหาลาภ	ปี	2537	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0971.	 พระสงักจัจายน	์รุ่นสรา้งโรงครวั	ปี	2538	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0972.	 เหรยีญเสมา	รุ่นสรา้งอโุบสถ	ปี	2540	เนื้อเงนิลงยาสเีดยีว,	เงนิ,	นวโลหะ,	ทองแดง,	ทองฝาบาตร
0973.	 เหรยีญเสมา	สรา้งอโุบสถ	ปะฉล	ุลงยา	3	ส	ีบลอ็ก	2540	-	2541	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0974.	 เหรยีญน�า้เตา้	สรา้งอโุบสถ	ปี	2541	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0975.	 เหรยีญรุ่นฉลองตราตัง้พระอปุชัฌาย	์ปี	2542	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0976.	 พระกริ่งรุ่นฉลองสมณศกัดิ์	ปี	2545	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0977.	 เหรยีญหลงัเต่า	ปี	2546	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0978.	 พระขนุแผนมงคลเมตตามหานิยม	ปี	2549	พมิพใ์หญ่
0979.	 พระขนุแผนมงคลเมตตามหานิยม	ปี	2549	พมิพเ์ลก็
0980.	 พระสมเดจ็เนื้อวา่น	108	ปี	2549
0981.	 เหรยีญบาตรน�า้มนต	์รุ่นฉลองอายุครบ	80	ปี	พ.ศ.	2551	ไมจ่ �ากดัพมิพ	์ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0982.	 เหรยีญนาคปรกไตรมาส	51	(ปรกยิ้ม)	ปี	2551	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0983.	 เหรยีญหนัขา้ง	รุ่นฉลองอายุครบ	83	ปี	พ.ศ.	2554	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0984.	 เหรยีญเจรญิพรไตรมาส	54	พ.ศ.	2554	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0985.	 เหรยีญห่วงเชื่อม	รุ่นแรก	ปี	2554	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0986.	 เหรยีญเสมา	รุ่นฉลองอายุครบ	7	รอบ	ปี	2555	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0987.	 พระกริ่งชนิบญัชร	รุ่นฉลองอายุครบ	7	รอบ	ปี	2555	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0988.	 พระชยัวฒันช์นิบญัชร	รุ่นฉลองอายุครบ	7	รอบ	ปี	2555	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0989.	 พระขนุแผนผงพรายกมุาร	รุ่นฉลองอายุครบ	7	รอบ	ปี	2555	ไมจ่ �ากดัพมิพ	์ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0990.	 พระนาคปรกไตรมาส	55	รุ่นฉลองอายุครบ	7	รอบ	ปี	2555	พมิพรู์ปไข	่ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0991.	 พระรูปหลอ่ลอยองค	์ไมจ่ �ากดัรุ่น	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0992.	 หนุมาน	รุ่นแรก	ปี	2551	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0993.	 หนุมาน	รุ่น	2	ปี	2552	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0994.	 เหรยีญเจรญิพรบน	รุ่นฉลองสมณศกัดิ์	ทผจล.	ปี	2556	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0995.	 เหรยีญเสมา	ทีร่ะลกึงานผูกพทัธสมีา	ปี	2558	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0996.	 เหรยีญหลงัเต่าเตม็องค	์ทีร่ะลกึงานกฐนิ	58	พ.ศ.	2558	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0997.	 เหรยีญเจรญิพรลา่ง	รุ่นอายุวฒันมงคล	88	ปี	พ.ศ.	2559	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0998.	 เหรยีญเสมาทีร่ะลกึงานกฐนิ	59	พ.ศ.	2559	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
0999.	 เหรยีญห่วงเชื่อม	ทีร่ะลกึอายุวฒันมงคล	89	พ.ศ.	2559	ไมจ่ �ากดัเนื้อ
1000.	 เหรยีญเจรญิพรไตรมาส	61	พ.ศ.	2561	ไมจ่ �ากดัเนื้อ

29


