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สารบัญ

 รายการ จ�านวน หน้า
โต๊ะที่ ๑ พระบูชา-รูปเหมือนยอดนิยม ๑-๓๘ ๒๖
โต๊ะที่ ๒ พระเบญจภาคี ๑-๓๕ ๒๖
โต๊ะที่ ๓ พระเนื้อผง (ยอดนิยม) ๑-๓๕ ๒๗
โต๊ะที่ ๔ พระเนื้อผงทั่วไป ชุดที่ ๑ ๑-๓๕ ๒๗
โต๊ะที่ ๕ พระเนื้อผงทั่วไป ชุดที่ ๒ ๑-๓๕ ๒๘
โต๊ะที่ ๖ พระเนื้อดิน (ยอดนิยม) ๑-๓๕ ๒๘
โต๊ะที่ ๗ พระเนื้อดินทั่วไป ชุดที่ ๑ ๑-๓๖ ๒๙
โต๊ะที่ ๘ พระเนื้อดินทั่วไป ชุดที่ ๒ ๑-๓๕ ๒๙
โต๊ะที่ ๙ พระเนื้อชิน (ยอดนิยม) ๑-๓๕ ๓๐
โต๊ะที่ ๑๐ พระเนื้อชิน (ทั่วไป) ๑-๓๕ ๓๐
โต๊ะที่ ๑๑ พระกริ่ง-รูปหล่อ (ยอดนิยม) ๑-๓๔ ๓๑
โต๊ะที่ ๑๒ พระกริ่ง-รูปหล่อ (ทั่วไป) ๑-๓๖ ๓๑
โต๊ะที่ ๑๓ เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์ (ยอดนิยม)  ๑-๓๕ ๓๒
โต๊ะที่ ๑๔ เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์ (ทั่วไป) ชุดที่ ๑ ๑-๓๖ ๓๒
โต๊ะที่ ๑๕ เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์ (ทั่วไป) ชุดที่ ๒ ๑-๓๕ ๓๓
โต๊ะที่ ๑๖ สมเด็จพระญาณสังวร และคณาจารย์ ๑-๓๕ ๓๔
โต๊ะที่ ๑๗ พระปิดตา-มหาอุตม์ (ยอดนิยม) ๑-๓๖ ๓๔
โต๊ะที่ ๑๘ พระปิดตา-มหาอุตม์ (ทั่วไป) ๑-๓๗ ๓๕
โต๊ะที่ ๑๙ เครื่องราง (ยอดนิยม) ๑-๓๘ ๓๕
โต๊ะที่ ๒๐ พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี (ยอดนิยม) ๑-๓๕ ๓๖
โต๊ะที่ ๒๑ พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (ยอดนิยม) ๑-๓๕ ๓๖
โต๊ะที่ ๒๒ พระคณาจารย์ ทั่วไป ๑-๓๘ ๓๗
โต๊ะที่ ๒๓ พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา (ทั่วไป) ๑-๓๕ ๓๗
โต๊ะที่ ๒๔ พระกรุก�าแพงเพชร ยอดนิยม ๑-๓๕ ๓๘
โต๊ะที่ ๒๕ พระหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร ยอดนิยม ๑-๓๕ ๓๙
โต๊ะที่ ๒๖ พระเกจิ จ.ก�าแพงเพชร ทั่วไป ๑-๓๕ ๔๐
โต๊ะที่ ๒๗ พระหลวงปู่ศุข วัดปากครองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (ยอดนิยม) ๑-๓๕ ๔๑
โต๊ะที่ ๒๘ พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ (ยอดนิยม) ๑-๓๕ ๔๑
โต๊ะที่ ๒๙ พระหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม ๑-๓๖ ๔๒
โต๊ะที่ ๓๐ พระหลวงปู่สี วัดเขาถ�้าบุญนาค จ.นครสวรรค์ ทั่วไป ๑-๓๔ ๔๓
โต๊ะที่ ๓๑ พระหลวงพ่อโอด วัดจันเสน จ.นครสวรรค์ ทั่วไป ๑-๓๕ ๔๓
โต๊ะที่ ๓๒ พระหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน (ทั่วไป) ๑-๓๕ ๔๔
โต๊ะที่ ๓๓ พระจังหวัดพิจิตร (ยอดนิยม) ชุดที่ ๑ ๑-๓๕ ๔๔
โต๊ะที่ ๓๔ พระจังหวัดพิจิตร (ยอดนิยม) ชุดที่ ๒ ๑-๓๕ ๔๕
โต๊ะที่ ๓๕ เครื่องราง จ.นครสวรรค์-พิจิตร ยอดนิยม ๑-๓๖ ๔๕
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 รายการ จ�านวน หน้า
โต๊ะที่ ๓๖ พระกรุ พระจังหวัดสุโขทัย ยอดนิยม ๑-๓๕ ๔๖
โต๊ะที่ ๓๗ พระเกจิสุโขทัย ยอดนิยม ๑-๓๕ ๔๖
โต๊ะที่ ๓๘ พระจังหวัดอุตรดิตถ์ ยอดนิยม ๑-๓๗ ๔๗
โต๊ะที่ ๓๙ พระหลวงปู่ทองค�า สุวโจ  จ.สุรินทร์ ๑-๔๒ ๔๗
โต๊ะที่ ๔๐ พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ๑-๓๕ ๔๘
โต๊ะที่ ๔๑ พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ๑-๓๕ ๔๘
โต๊ะที่ ๔๒ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ๑-๔๕ ๔๙
โต๊ะที่ ๔๓ พระหลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ล�าปาง ยอดนิยม ๑-๔๐ ๕๐
โต๊ะที่ ๔๔ พระจังหวัดล�าปาง ทั่วไป ๑-๓๗ ๕๐
โต๊ะที่ ๔๕ พระหลวงปู่ทาบและเครื่องรางสายเมตตา จ.ระยอง ๑-๓๖ ๕๑
โต๊ะที่ ๔๖ พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ ๑ ๑-๓๕ ๕๑
โต๊ะที่ ๔๗ พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ ๒ ๑-๓๕ ๕๒
โต๊ะที่ ๔๘ พระหลวงพ่อทวด ทั่วไป ๑-๓๖ ๕๒
โต๊ะที่ ๔๙ พระจังหวัดพิษณุโลก หลวงปู่รอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส ๑-๓๖ ๕๓
 หลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ (ทั่วไป)
โต๊ะที่ ๕๐ พระเกจิ จังหวัดสุโขทัย (ทั่วไป) ๑-๓๗ ๕๔
โต๊ะที่ ๕๑ พระบูชาจังหวัดพิษณุโลก (ยอดนิยม) ชุดที่ ๑ ๑-๓๕ ๕๕
โต๊ะที่ ๕๒ พระจังหวัดพิษณุโลก (ยอดนิยม) ชุดที่ ๒ ๑-๔๑ ๕๕
โต๊ะที่ ๕๓ พระจังหวัดพิษณุโลก (ยอดนิยม) ชุดที่ ๓ ๑-๓๖ ๕๖
โต๊ะที่ ๕๔ พระจังหวัดพิษณุโลก (ทั่วไป) ชุดที่ ๑ ๑-๓๕ ๕๖
โต๊ะที่ ๕๕ พระจังหวัดพิษณุโลก (ทั่วไป) ชุดที่ ๒ ๑-๓๖ ๕๗
โต๊ะที่ ๕๖ พระจังหวัดพิษณุโลก (ทั่วไป) ชุดที่ ๓ ๑-๓๕ ๕๗
โต๊ะที่ ๕๗ พระจังหวัดพิษณุโลก (ทั่วไป) ชุดที่ ๔ ๑-๓๗ ๕๘
โต๊ะที่ ๕๘ พระจังหวัดพิษณุโลก (ทั่วไป) ชุดที่ ๖ ๑-๓๕ ๕๙
โต๊ะที่ ๕๙ พระจังหวัดพิษณุโลก พระเครื่อง อ.บางระก�า ชุดที่ ๑ ๑-๓๗ ๖๐
โต๊ะที่ ๖๐ พระจังหวัดพิษณุโลก พระเครื่อง อ.บางระก�า ชุดที่ ๒ ๑-๓๘ ๖๑
โต๊ะที่ ๖๑ วัตถุมงคลรุ่นสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ปี จ.พิษณุโลก ๑-๓๖ ๖๒
โต๊ะที่ ๖๒ พระเครื่องครูบาสร้อย ขันติสาโร วัดมงคลคีรีเขตร์ จ.ตาก ๑-๓๕ ๖๓
โต๊ะที่ ๖๓ เครื่องรางเมืองเหนือ ยอดนิยม ๑-๓๔ ๖๓
โต๊ะที่ ๖๔ พระหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน�้า จ.พิจิตร ทั่วไป ๑-๓๕ ๖๔
โต๊ะที่ ๖๕ พระหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ทั่วไป ๑-๓๖ ๖๔
โต๊ะที่ ๖๖ พระหลวงพ่อเขียน จ.พิจิตร ยอดนิยม ๑-๓๖ ๖๕
โต๊ะที่ ๖๗  ชุดพระวัดระฆังโฆสิตาราม กทม. ๑-๔๑ ๖๖
โต๊ะที่ ๖๘ หลวงพ่อหวั่น กุสลจิตฺโต  วัดคลองคูณ  (ทั่วไป) ๑-๓๕ ๖๗
โต๊ะที่ ๖๙ อาจารย์ตี๋เล็ก ส�านักสงฆ์เขาสุนะโม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ๑-๓๕ ๖๘

สารบัญ
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พระบูชา-รูปเหมือน ยอดนิยม
โต๊ะที่ ๑ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี ปางนาคปรก

๒. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี

๓. เทวรูป พระศิวะ-พระนารายณ์-พระโพธิสัตว์สมัยลพบุรียืน

๔. เทวรูป นางอุมาปัญญาบารมี สมัยลพบุรี ยืน

๕. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์หนึ่ง

๖. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์สาม

๗. พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย

๘. พระพุทธรูป สมัยอู่ทอง

๙. พระพุทธรูป ศิลปะก�าแพงเพชร

๑๐. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา นั่ง

๑๑. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ยืน

๑๒. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ไม้แกะ

๑๓. พระลีลก�าแพงศอก ชินเงิน สุพรรณบุรี

๑๔. พระก�าแพงใบขนุน เนื้อชินเงิน อยุธยา

๑๕. พระพุทธรูป ศิลปะเชียงรุ้ง

๑๖. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่อง ยืน

๑๗. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่อง นั่ง

๑๘. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ จีวรดอก ยืน

๑๙. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ จีวรดอก นั่ง

๒๐. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ พระมาลัย

๒๑. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางนาคปรก

๒๒. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางป่าเลไลยก์

๒๓. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางโปรดเปรต

๒๔. พระนารายณ์ทรงโค สมัยรัตนโกสินทร์

๒๕. พระสังกจายน์ สมัยรัตนโกสินทร์

๒๖. พระภิกษุณี สมัยรัตนโกสินทร์

๒๗. พระแม่โพสพ สมัยรัตนโกสินทร์

๒๘. พระพุทธรูปสมัยรัชกาล นั่ง

๒๙. พระพุทธรูปสมัยรัชกาล ยืน

๓๐. พระบูชางาแกะ

๓๑. พระก�าแพงศอก หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว

๓๒. พระพุทธรูป ภ.ป.ร. ปี ๒๕๐๘ วัดบวรนิเวศวิหาร

๓๓. พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร ปี ๒๔๙๗-๒๕๐๙

๓๔. พระบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี ๒๕๐๒-๒๕๑๒

๓๕. พระบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี ๒๕๑๕

๓๖. พระบูชาหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ ไม่จ�ากัดขนาด ปี ๒๕๒๖

๓๗. พระผงบชูาหลวงพ่อเพชร ช้างสามเศยีร ๕ นิว้ วดัโรงช้าง ปี ๑๖

๓๘. พระบูชาไม้แกะเก่า หน้าตัก ๓ นิ้ว ขึ้นไป

พระเบญจภาคี
โต๊ะที่ ๒ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

๒. พระสมเด็จ วัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์

๓. พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

๔. พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม

๕. พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

๖. พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์

๗. พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย

๘. พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

๙. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิ

๑๐. พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม

๑๑. พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่

๑๒. พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ

๑๓. พระสมเด็จจิตรลดา

๑๔. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ ๗ ชั้นนิยม

๑๕. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ ๖ ชั้น อกตัน

๑๖. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ ๖ ชั้น อกตลอด

๑๗. พระสมเด็จอรหัง

๑๘. พระชุ้มกอ พิมพ์ใหญ่

๑๙. พระซุ้มกอ พิมพ์กลาง

๒๐. พระซุ้มกอ พิมพ์นมเปี๊ยะ

๒๑. พระลีลา ทุ่งเศรษฐี พิมพ์เม็ดขนุน

๒๒. พระลีลาพลูจีบ-กลีบจ�าปา

๒๓. พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่

๒๔. พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์กลาง

๒๕. พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์เล็ก

๒๖. พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ต้อ-พิมพ์ตื้น

๒๗. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่

๒๘. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง

๒๙. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม

๓๐. พระนางพญา พิมพ์ใหญ่ เข่าโค้ง วัดนางพญา

๓๑. พระนางพญา พิมพ์ใหญ่ เข่าตรง วัดนางพญา

๓๒. พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ วัดนางพญา

๓๓. พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ วัดนางพญา

๓๔. พระนางพญา พิมพ์เทวดา วัดนางพญา

๓๕. พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก วัดนางพญา
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พระเนื้อผง (ยอดนิยม)
โต๊ะที่ ๓ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒. พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก

๓. พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก

๔. พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิ-สมาธิเข่ากว้าง

๕. พระวัดพลับ ไม่จ�ากัดพิมพ์

๖. พระวัดสมาปลื้ม ไม่จ�ากัดพิมพ์

๗. พระหลวงปู่ภู วัดอินทร์ พิมพ์แซยิด

๘. พระหลวงปู่ภู วัดอินทร์ พิมพ์แปดชั้น แขนกลมแขนหักศอก

๙. พระหลวงปู่ภู วัดอินทร์ พิมพ์เจ็ดชั้น แขนกลม

๑๐. พระหลวงปู่ภู วัดอินทร์ ไม่จ�ากัดพิมพ์

๑๑. พระปีลันทร์ วัดระฆัง พิมพ์ซุ้มประตู

๑๒. พระปีลันทร์ วัดฆัง พิมพ์ครอบแก้วใหญ่

๑๓. พระปีลันทร์ วัดระฆัง พิมพ์ครอบแก้วเล็ก

๑๔. พระปีลันทร์ วัดระฆัง พิมพ์เปลวเพลิง

๑๕. พระปีลันทร์ วัดระฆัง ไม่จ�ากัดพิมพ์

๑๖. พระวัดปากน�้า รุ่นแรก เคลือบ

๑๗. พระวัดปากน�้า รุ่นแรก ไม่เคลือบ

๑๘. พระวัดปากน�้า รุ่นสาม พิมพ์ลึก

๑๙. พระวัดปากน�้า รุ่นสาม พิมพ์ตื้น

๒๐. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์พระสังกจายน์

๒๑. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ

๒๒. พระเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือ

๒๓. พระวัดเงินคลองเตย ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒๔. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์นาคปรก

๒๕. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธกวัก

๒๖. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์หยดแป้ง

๒๗. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือ

๒๘. พระวัดท้ายตลาด ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒๙. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ์ ไม่จ�ากัดพิมพ์

๓๐. พระวัดรังสี

๓๑. พระสมเด็จวัดทรงประมูล พิมพ์แหวกม่าน

๓๒. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัว วัดมะขามเฒ่า

๓๓. พระเพชรหลีก วัดอินทาราม (วัดใต้)

๓๔. พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นขุดสระ

๓๕. พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ

พระเนื้อผงทั่วไป ชุดที่ ๑
โต๊ะที่ ๔ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระหลวงพ่อจาด วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

๒. พระผงเกศาครูบาศรีวิชัย ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.เชียงใหม่

๓. พระพมิพ์สมาธบิวั ๒ ชัน้ หลวงพ่อฉ�า่ วดัท้องคุง้ จ.สมทุรปราการ

๔. พระวัดนก ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.อ่างทอง

๕. พระผงของขวัญ วัดจันทรังษี จ.อ่างทอง

๖. พระพิมพ์เล็บมือ หลวงพ่อชื่น วัดป่ามุนี จ.อ่างทอง

๗. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นแรก วัดศีลขันธ์ ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.อ่างทอง

๘. พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์ ๗ ชั้น จ.อ่างทอง

๙. พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ ไม่จ�ากัดพิมพ์ 

 (ไม่รับพิมพ์ ๗ ชั้น) จ.อ่างทอง

๑๐. พระกรุวัดปากบาง ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๑. พระสมเด็จพิมพ์นิยม กรุเก่าวัดกุฏีทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๒. พระพมิพ์จนัทร์ลอย หลวงพ่อนวม วดักลาง จ.พระนครศรีอยธุยา

๑๓. พระนางพญาผงด�า หลวงปูเ่ทยีม วดักษตัราธริาช จ.พระนครศรีอยธุยา

๑๔. พระสมเด็จกรุวัดคลองขอม พิมพ์รัศมี จ.สุพรรณบุรี

๑๕. พระพลวงพ่อผึ้ง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี

๑๖. พระพลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์เกศบัวตูม จ.ปทุมธานี

๑๗. พระหลวงปูเ่สง็ พมิพ์พระประธาน รุน่แรก วดับางนา จ.ปทมุธานี

๑๘. พระหลวงปู่เส็ง เนื้อว่านสบู่เลือด วัดบางนา จ.ปทุมธานี

๑๙. พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์นางกวัก จ.นนทบุรี

๒๐. พระสมเด็จหลวงพ่อสาย วัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี

๒๑. พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม

๒๒. พระผงหลวงพ่อโสธร ปี ๒๕๐๙ จ.ฉะเชิงเทรา

๒๓. พระผงของขวัญ วัดเกาะจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

๒๔. พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย พมิพ์สีเ่หลีย่ม รุน่แรก วดัอมัรนิทร์ กรงุเทพฯ

๒๕. พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย พมิพ์สามเหลีย่ม วดัอมัรนิทร์ กรงุเทพฯ

๒๖. พระกรุวัดอัมพวา ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

๒๗. พระท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา พิมพ์เล็บมือ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

๒๘. พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานบัว วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ

๒๙. พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานสามชั้น วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ

๓๐. พระสมเด็จหลวงพ่อเชื้อ วัดสะพานสูง หลังลายเซ็น กรุงเทพฯ

๓๑. พระสมเดจ็จิตรลดามหาราช ในหลวง ร.๙ พระราชทานสมรภูมริบทุง่ช้าง 

 ปี ๒๕๑๘ จ.น่าน

๓๒. แม่นางกวัก รุ่นแรก วัดผาสิงห์ จ.น่าน

๓๓. พระหลวงปู่ทวด

๓๔. พระพุทธมหาสุวรรณ หลวงปู่กลม วัดโพธิ์ชัย (หลวงปู่ค�าพันธ์

 ปลุกเสก) จ.นครพนม

๓๕. พระผงรปูไข่ดวงเศรษฐี รุน่แรก หลวงปูก่ลม วดัโพธิช์ยั จ.นครพนม
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พระเนื้อผงทั่วไป ชุดที่ ๒
โต๊ะที่ ๕ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระสมเด็จ กรุวัดชนะสงคราม ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

๒. พระประจ�าวัน วัดชนะสงคราม ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

๓. พระพิมพ์เล็บมือ ท่านเจ้ามุ้ย วัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ

๔. พระสมเด็จ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า พิมพ์จัมโบ้ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

๕. พระสมเด็จ รุน่ พล.ต.อ.เผ่า พมิพ์สมเดจ็อกร่อง วดัอนิทร์ฯ กรงุเทพฯ

๖. พระสมเดจ็ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า พมิพ์ทรงเจดย์ี วดัอนิทร์ฯ กรงุเทพฯ

๗. พระสมเด็จครูวิมล พิมพ์มีหน้ามีตา วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

๘. พระสมเด็จครูวิมล พิมพ์สามเหลี่ยม วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

๙. พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ

๑๐. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ

๑๑. พระสมเด็จ พิมพ์เล็บมือ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ

๑๒. พระชัยวัฒน์ครึ่งซีก เจ้าคุณศรี (สนธ์) วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

๑๓. พระกลีบบัว พระครูใบฏีกาเกลี้ยง วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

๑๔. พระสมเด็จเกศมงคล รุ่นแรก วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ

๑๕. พระสมเด็จแสน วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ

๑๖. พระสมเดจ็สาริกาจนิดามณ ีพลวงพ่อพร วดัจนิดาราม กรุงเทพฯ

๑๗. พระสมเด็จท่านเจ้าคุณศรี (ประหยัด) วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

๑๘. พระขุนแผนหลวงพ่อโชติ วัดตะโก กรุงเทพฯ

๑๙. พระพิมพ์เม็ดบัว หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร กรุงเทพฯ

๒๐. พระสมเด็จทรงครุฑ รุ่นแรก วัดทุ่งสีกัน กรุงเทพฯ

๒๑. พระกริ่งลอยองค์ หลวงปู่ธูป วัดแคฯ กรุงเทพฯ

๒๒. พระหลวงพ่อแดง ออกวัดเทพธิดาราม ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

๒๓. พระหลวงปู่นาค พิมพ์ปรกโพธิ์ วัดระฆัง กรุงเทพฯ

๒๔. พระหลวงปู่นาค พิมพ์สามชั้นแขนหักศอก รุ่นแรกปี ๒๔๙๕ 

 วัดระฆัง กรุงเทพฯ

๒๕. พระผงของขวัญวัดปากน�้า รุ่น ๔ พิมพ์สี่เหลี่ยม กรุงเทพฯ

๒๖. พระผงของขวัญวัดปากน�้า รุ่น ๔ พิมพ์สามเหลี่ยม กรุงเทพฯ

๒๗. พระผงของขวัญวัดปากน�้า รุ่น ๕ กรุงเทพฯ

๒๘. พระผงของขวัญวัดปากน�้า รุ่น ๖ กรุงเทพฯ

๒๙. พระผงหลวงพ่อโต วัดน�้าล้อม รุ่นแรก จ.น่าน

๓๐. พระผงรูปเหมือนครูบาญาณะ วัดสวนดอก จ.น่าน

๓๑. พระวดัปราสาทบญุญาวาส พิมพ์สมเดจ็พฒุาจารย์(โต) กรุงเทพฯ

๓๒. พระวัดปราสาทบุญญาวาส พิมพ์สมเด็จมีหน้าตา กรุงเทพฯ

๓๓. พระวัดปราสาทบุญญาวาส พิมพ์ปิดตา กรุงเทพฯ

๓๔. พระวัดปราสาทบุญญาวาส พิมพ์แขนกว้าง กรุงเทพฯ

๓๕. พระวัดปราสาทบุญญาวาส ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

พระเนื้อดิน (ยอดนิยม)
โต๊ะที่ ๖ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระก�าแพงเปิดโลก เม็ดทองหลาง ก�าแพงเพชร

๒. พระก�าแพงเม็ดมะลื่น ก�าแพงเพชร

๓. พระก�าแพงกลีบบัว ก�าแพงเพชร

๔. พระนางก�าแพง พิมพ์ลึก ก�าแพงเพชร

๕. พระนางก�าแพง พิมพ์ตื้น ก�าแพงเพชร

๖. พระนางก�าแพง เม็ดมะเคล็ด ก�าแพงเพชร

๗. พระนางก�าแพง กลีบบัวฐานตาราง ก�าแพงเพชร

๘. พระซุ้มยอ ก�าแพงเพชร

๙. พระงบน�้าอ้อย ก�าแพงเพชร

๑๐. พระนางลูกแป้ง เดี่ยว-คู่ ก�าแพงเพชร

๑๑. พระก�าแพงหน้าอิฐ ก�าแพงแพชร

๑๒. พระก�าแพง ปรกลูกยอ ก�าแพงเพชร

๑๓. พระคงกรุเก่า ล�าพูน

๑๔. พระคงกรุใหม่ ล�าพูน

๑๕. พระบาง ล�าพูน

๑๖. พระเปิม ล�าพูน

๑๗. พระลบ ล�าพูน

๑๘. พระลือ ล�าพูน

๑๙. พระเสี่ยง ล�าพูน

๒๐. พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

๒๑. พระสรรค์นั่ง ไหล่ยก ชัยนาท

๒๒. พระสรรค์ยืน ชัยนาท

๒๓. พระวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ อยุธยา

๒๔. พระกริ่งคลองตะเคียน อยุธยา

๒๕. พระหลวงพ่อโต กระบางกระทิง อยุธยา ปางสมาธิ

๒๖. พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง อยุธยา ปางสดุ้งมาร

๒๗. พระเดี่ยวด�า-เดี่ยวแดง ลพบุรี

๒๘. พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ ท่าเตียน

๒๙. พระท่ามะปราง กรุมะละกอ พิจิตร

๓๐. พระซุ้มไข่ปลาอยุธยา

๓๑. พระหลวงพ่อจุก ลพบุรี

๓๒. พระนางพญากรุบ่อสวก น่าน

๓๓. พระขุนแผนใบพุทรา อยุธยา

๓๔. พระขุนแผน วัดมณเฑียร อยุธยา

๓๕. พระหลวงพ่อหมอ ลพบุรี
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พระเนื้อดินทั่วไป ชุดที่ ๑
โต๊ะที่ ๗ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระรอดเสาร์ ๕ ล�าพูน

๒. พระกรุวัดทับผึ้ง พิมพ์นั่ง สุโขทัย

๓. พระกรุวัดทับผึ้ง พิมพ์ยืน สุโขทัย

๔. พระหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน พิมพ์สมเด็จนั่งบัว อ่างทอง

๕. พระหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน พิมพ์กลีบบัวสมาธิ อ่างทอง

๖. พระนางพญา กรุวัดเวียง อยุธยา

๗. พระขุนแผนใบเสมา กรุวัดมณเฑียร อยุธยา

๘. พระหลวงพ่อโป้ อยุธยา

๙. พระเม็ดน้อยหน่า ไม่จ�ากัดพิมพ์ อยุธยา

๑๐. พระกรุวัดบางปะอิน อยุธยา

๑๑. นางพญากรุวัดดาวเสด็จ สระบุรี

๑๒. พระหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย สิงห์บุรี

๑๓. พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี

๑๔. พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว สุพรรณบุรี

๑๕. พระหลวงพ่อดี วัดพระรูป สุพรรณบุรี

๑๖. พระหลวงปู่โต๊ะ วัดสระเกศ อ่างทอง

๑๗. พระหลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช  อยุธยา

๑๘. พระงบน�้าอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด อยุธยา

๑๙. พระหลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด ไม่จ�ากัดพิมพ์ อยุธยา

๒๐. พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด อยุธยา

๒๑. พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์นางพญา อยุธยา

๒๒. พระขุนแผนหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ อยุธยา

๒๓. พระหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ไม่จ�ากัดพิมพ์ อยุธยา

๒๔. พระพุทธโคดม พิมพ์ใหญ่ สุพรรณบุรี

๒๕. พระพุทธโคดม พิมพ์เล็ก สุพรรณบุรี

๒๖. พระชินราช กรุวัดเสาธงทอง สุพรรณบุรี

๒๗. พระกรุวัดบางยี่หน สุพรรณบุรี

๒๘. พระอู่ทองออกศึก สุพรรณบุรี

๒๙. พระหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี

๓๐. พระกรุวัดเจดีย์กลางทุ่ง ก�าแพงเพชร

๓๑. พระหลวงพ่อพ่วง วัดกก กทม.

๓๒. พระหลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน นนทบุรี

๓๓. พระหลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ ฉะเชิงเทรา

๓๔. พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม นครปฐม

๓๕. พระสรรค์นั่งไหล่ตรง ชัยนาท

๓๖. พระพิมพ์ขุนแผนหลวงพ่อสมควร วัดถือน�้า รุ่นแรก ปี ๒๔๙๐

พระเนื้อดินทั่วไป ชุดที่ ๒
โต๊ะที่ ๘ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระกรุวัดประยูร ไม่จ�ากัดพิมพ์ กทม.

๒. พระบัณฑูร กรุวังหน้า กทม.

๓. พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ กทม.

๔. พระกรุวัดชนะสงคราม กทม.

๕. พระกรุวัดบางสระแก กทม.

๖. พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ กทม.

๗. พระพิมพ์เม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา กทม.

๘. พระหลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์ กทม.

๙. พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ กทม.

๑๐. พระหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา กทม.

๑๑. พระลีลา ๒๕ พุทธศตวรรษ รุ่นปี ๒๕๐๐ กทม.

๑๒. พระชินราช รุ่นสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ ปี ๒๕๐๐ กทม.

๑๓. พระรอด รุ่นสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ ปี ๒๕๐๐ กทม.

๑๔. พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ์ ปี ๒๕๐๐ กทม.

๑๕. พระรูปเหมือน ในหลวงทรงผนวช เนื้อด�า กทม.

๑๖. พระรูปเหมือน ในหลวงทรงผนวช เนื้อแดง กทม.

๑๗. พระกลับบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน กทม.

๑๘. พระพิมพ์สมาธิบัว ๒ ชั้น กรุวัดเลียบ กทม.

๑๙. พระหลวงพ่อข�า วัดแก้ว กทม.

๒๐. พระพิมพ์เม็ดบัว  หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร กทม.

๒๑. พระกริ่งครึ่งซีก เจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศน์ กทม.

๒๒. พระชัยวัฒน์ครึ่งซีก เจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศน์ กทม.

๒๓. พระนาคปรกตัวหนอน วัดอนงคาราม กทม.

๒๔. พระรูปเหมือนพิมพ์จันทร์ลอย สังฆราช(แพ) วัดสุทัศน์ กทม.

๒๕. พระขุนแผนหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต กทม.

๒๖. พระหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก กทม.

๒๗. พระท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน กทม.

๒๘. พระกรุวัดราชนัดดา กทม.

๒๙. พระหลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ พิจิตร

๓๐. พระนางบ้านกล้วย สุโขทัย

๓๑. พระกรุวัดโปรดเกษ นนทบุรี

๓๒. พระหลวงพ่อหร�่า วัดกร่าง ปทุมธานี

๓๓. พระยอดขุนพลผาสิงห์ พิมพ์โบราณฐานสิงห์ น่าน

๓๔. พระรอด ปลุกเสกอินเดีย

๓๕. ผงสุพรรณ ปลุกเสกอินเดีย
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พระเนื้อชิน (ยอดนิยม)
โต๊ะที่ ๙ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน พิจิตร

๒. พระหูยานหน้ายักษ์ พิมพ์ใหญ่ ลพบุรี

๓. พระหูยานหน้ายักษ์ พิมพ์กลาง-เล็ก ลพบุรี

๔. พระร่วงยืน ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ ลพบุรี

๕. พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ ลพบุรี

๖. พระร่วงนั่ง กรุม่วงค่อม ลพบุรี

๗. พระร่วงยืน หลังลายผ้า สนิมแดง ลพบุรี

๘. พระร่วงยืน กรุถ�้ามหาเถร ลพบุรี

๙. พระนารายณ์ทรงปืน เนื้อชินเงิน ลพบุรี

๑๐. พระยอดขุนพล สนิมแดง-ชินเงิน ลพบุรี

๑๑. พระเทริดขนนก ชินเงิน ลพบุรี

๑๒. พระซุ้มนครโกษา ชินเงิน ลพบุรี

๑๓. พระอู่ทองท้องช้าง ชินเงิน ลพบุรี

๑๔. พระรอดหนองมน สนิมแดง ลพบุรี

๑๕. พระร่วงนั่ง กรุช่างกล ลพบุรี

๑๖. พระหลวงพ่อพัด ชินเงิน ลพบุรี

๑๗. พระลีลาสรรค์ยืน ชินเงิน ชัยนาท

๑๘. พระหูยาน ชินเงิน อยุธยา

๑๙. พระปรุหนัง ชินเงิน อยุธยา

๒๐. พระยอดขุนพล ชินเงิน อยุธยา

๒๑. พระลีลาเชยคางข้างเม็ด ก�าแพงเพชร

๒๒. พระนางก�าแพง ชินเงิน ก�าแพงเพชร

๒๓. พระท่ามะปราง ชินเงิน ก�าแพงเพชร

๒๔. พระซุ้มกอ ชินเงิน ก�าแพงเพชร

๒๕. พระเชตุพน หน้าโหนก ชินเงิน ก�าแพงเพชร

๒๖. พระลีลาก�าแพงขาว ชินเงิน ก�าแพงเพชร

๒๗. พระนาคปรกลูกยอ ชินเงิน ก�าแพงเพชร

๒๘. พระยอดขุนพลเสมาตัด ชินเงิน ก�าแพงเพชร

๒๙. พระอู่ทอง กรุวังพาน ชินเงิน ก�าแพงเพชร

๓๐. พระก�าแพงห้าร้อยตัด ก�าแพงเพชร

๓๑. พระก�าแพงขาโต๊ะ ชินเงิน – สนิมแดง ก�าแพงเพชร

๓๒. พระอู่ทอง สนิมแดง กรุศรีสะอาด เพชรบูรณ์

๓๓. พระท่ากระดาน สนิมแดง กาญจนบุรี

๓๔. พระนาคปรก กรุวัดพะงั่ว อยุธยา

๓๕. พระซุ้มนครโกษา กรุทับชุมพล สนิมแดง

พระเนื้อชิน (ทั่วไป)
โต๊ะที่ ๑๐ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ อยุธยา

๒. พระลีลาใหญ่ ชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ อยุธยา

๓. พระอู่ทองมีประภามณฑล ชินเงิน  อยุธยา

๔. พระกรุ วัดราชบูรณะ ชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ อยุธยา

๕. พระอุปคุต เนื้อชินเขียว

๖. พระหลวงพ่อโต สนิมแดง กรุบางกระทิง อยุธยา

๗. พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ ชินเงิน อยุธยา

๘. พระรอด เนื้อชินเขียว

๙. พระหลวงพ่อโป้ อยุธยา

๑๐. พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดดาวเสด็จ จ.สระบุรี

๑๑. พระก�าแพงซุ้มยอ ชินเงิน ก�าแพงเพชร

๑๒. พระสรรค์นั่งไหล่ยก ก�าแพงเพชร

๑๓. พระมเหศวร ชินเขียว ไม่จ�ากัดกรุ

๑๔. พระชินราช วัดสามจีน กรุงเทพฯ

๑๕. พระกรุวัดเพชร จ.สระบุรี

๑๖. พระกรุวัดกลาง ตลาดพลู กรุงเทพฯ

๑๗. พระนางก�าแพงกลีบบัว กรุวัดสุวรรณ อ่างทอง

๑๘. พระนาคปรก กรุวัดมอญ อ่างทอง

๑๙. พระท่ากระดานน้อย กรุท่าเสา กาญจนบุรี

๒๐. พระกลีบบัว หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ กาญจนบุรี

๒๑. พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า ราชบุรี

๒๒. พระกรุ วัดชนะสงคราม กทม.

๒๓. พระกรุ วัดกลางตลาดพลู  กทม.

๒๔. พระลีลา ๒๕ พุทธศตวรรษ กทม.

๒๕. พระหลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์

๒๖. พระยอดขุนพลหล่อแบบอยุธยา หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต กทม.

๒๗. พระหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วดันาคปรก ยคุต้นชนิตะกัว่หลัง่ผ้า กทม.

๒๘. พระกรุวัดเลียบ กทม.

๒๙. พระกรุวัดเกาะ กทม.

๓๐. พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์ยืน ระยอง

๓๑. พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์นั่ง ระยอง

๓๒. นางพญาเหล็กเปียก พิมพ์เล็ก รุ่นแรกปี ๑๘ วัดพระธาตุพนม 

 นครพนม

๓๓. นางพญาชินหัวเสา รุ่นแรก วัดพระพุทธบาท สระบุรี

๓๔. พ่อครูฤาษีเนื้อแร่ วัดบางไผ่ นนทบุรี

๓๕. พระพิมพ์ขุนแผนหลวงพ่อสมควร วัดถือน�้า ปี ๒๔๙๐ 

 จ.นครสวรรค์
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พระกริ่ง-รูปหล่อ (ยอดนิยม)
โต๊ะที่ ๑๑ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระกริ่งตั๊กแตน เขมร ยุคต้น เนื้อสัมฤทธิ์

๒. พระกริ่งหน้าไทย วัดสุทัศน์ฯ ปี ๒๔๘๒

๓. พระกริ่งหน้าอินเดีย วัดสุทัศน์ฯ ๒๔๘๕

๔. พระกริ่งน�้าท่วม วัดสุทัศน์ฯปี ๒๔๘๕

๕. พระกริ่งทองทิพย์ วัดสุทัศน์ฯปี ๒๔๙๕

๖. พระชัยวัฒน์  วัดสุทัศน์ฯ ปี ๒๔๘๒

๗. พระชัยวัฒน์ วัดสุทัศน์ฯ ปี ๒๔๘๗

๘. พระชัยวัฒน์ วัดสุทัศน์ฯทองทิพย์ ปี ๒๔๙๕

๙. พระรูปหล่อ หลวงพ่อซวงเนื้อทองผสม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)

๑๐. พระลีลา หลวงพ่อซวง ไม่จ�ากัดเนื้อ-พิมพ์

๑๑. เหรียญหล่อเสมา หลวงพ่อซวง ไม่จ�ากัด พ.ศ.

๑๒. พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อซวง เนื้อทองผสม

๑๓. พระสมเด็จพิมพ์คะแนน หลวงพ่อซวง เนื้อทองผสม

๑๔. นางกวัก หลวงพ่อซวง เนื้อทองผสม

๑๕. พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรฯ ปี ๒๔๙๕ พิมพ์บัวเหลี่ยม

๑๖. พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรฯปี ๒๔๙๕ พิมพ์บัวแหลม

๑๗. พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ วัดบวรฯปี ๒๔๙๕

๑๘. พระชัยวัฒน์ วัดบวรฯปี ๒๔๙๕

๑๙. พระกริ่ง ๗ รอบ วัดบวรฯปี ๒๔๙๙

๒๐. พระกริ่งประภามณฑล วัดดอนยานนาวา ปี ๒๔๘๐

๒๑. พระชัยวัฒน์ วัดดอนยานนาวา ปี ๒๔๘๐

๒๒. พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

๒๓. พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม

๒๔. พระกริ่ง วัดชนะสงคราม ปี ๒๔๘๔

๒๕. พระชัยวัฒน์ วัดชนะสงครามปี ๒๔๘๕

๒๖. พระกริ่งมงคลบพิตร หลังยันต์ วะ ปี ๒๔๘๕

๒๗. พระหลวงพ่อโสธร พิมพ์สองหน้า มีวงแหวน ปี ๒๔๙๗

๒๘. พระหลวงพ่อโสธร พิมพ์สองหน้า ไม่มีวงแหวน ปี ๒๔๙๗

๒๙. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี ๒๕๐๐

๓๐. พระพุทธชิราชหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้วปี ๒๔๘๕

๓๑. พระกริ่งตรีทศเทพ ปี ๒๔๙๑

๓๒.  พระรูปหล่อไต่ฮงกง รุ่นแรก

๓๓. พระกริ่งศรีนคร ปี ๒๕๑๖

๓๔. พระกริ่งค่ายอดิสร ปี ๒๕๑๔

โต๊ะที่ ๑๒ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

พระกริ่ง-รูปหล่อ ทั่วไป

๑. พระกริ่งหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน กทม.

๒. พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณ กทม.

๓. พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาส กทม.

๔. พระชัยวัฒน์ วัดบวร ปี ๒๔๙๕  กทม.

๕. พระกริ่งปืนเที่ยง วัดทองธรรมชาติ  กทม.

๖. พระกริ่งอรหัง วัดราชา  กทม.

๗. พระประจ�าวัน เจ้าคุณศรี (สนธิ์) วัดสุทัศน์ กทม.

๘. พระหล่อหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง กทม.

๙. พระชัยวัฒน์สิทธัตโถ วัดบรมนิวาส  กทม.

๑๐. พระกริ่งเล็ก เจ้าคุณเจีย วัดโพธิ์ กทม.

๑๑. พระกริ่งหลวงพ่อเชื้อ วัดสะพานสูง  กทม.

๑๒. พระนาคปรกห้าเหลี่ยม เจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศน์ ปี ๒๔๙๔ กทม.

๑๓. พระพุทธกวักห้าเหลี่ยม เจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศน์ ปี ๒๔๙๔ กทม.

๑๔. พระกริ่งอรหัง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด  กทม.

๑๕. พระกริ่งบดินทร วัดชัยชนะสงคราม  กทม.

๑๖. พระชัยวัฒน์ฐานสูง วัดราชบพิตร ปี ๒๔๘๑ กทม.

๑๗. เหรียญหล่อสังวราชุ่ม วัดพลับ ไม่จ�ากัดพิมพ์  กทม.

๑๘. พระกริ่งสมเด็จย่า ปี ๒๕๑๓ กทม.

๑๙. พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน กทม.

๒๐. พระชัยวัฒน์เจ้าคุณผล วัดหนัง พิมพ์ปั๊ม กทม.

๒๑. พระกริ่ง มวก. โรงเรียนนายเรืออากาศ กทม.

๒๒. พระกริ่งปวเรศ รุ่น ๒ วัดบวร ปี ๓๐ กทม.

๒๓. พระชัยวัฒน์ปวเรศ รุ่น ๒ วัดบวร ปี ๓๐ กทม.

๒๔. พระกริ่งใหญ่ วัดมกุฏกษัตริยาราม ปี ๒๕๑๑ กทม.

๒๕. พระกริ่งเล็ก  วัดมกุฏกษัตริยาราม ปี ๒๕๑๑ กทม.

๒๖. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี ๐๘ ฉะเชิงเทรา

๒๗. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี ๓๐ ฉะเชิงเทรา

๒๘. พระอุปครุฑเขมร เสื้อส�าริด

๒๙. พระหล่อหลวงปู่เพิ่ม ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดแค อยุธยา

๓๐. พระกริ่งกรมการรักษาดินแดน กทม.

๓๑. พระกริง่พระพทุธโลกาจารย์ พระอาจารย์ศิรพิงศ์ วดัสุทธาราม กทม.

๓๒. พ่อครฤูาษีหล่อ โลหะอาถรรพ์ ๗ ชนดิ เรอืนพ่อครกูฏุาธารเอราวณั น่าน

๓๓. พระกริ่งเศรษฐีสมุย รุ่นแรก พระครูปลัดเอกรินทร์ วัดละไม 

 สุราษฎร์ธานี

๓๔. เหรียญปั๊มบรมครูปู่ฤาษีตาไฟ รุ่นแรก พระครูปลัดเอกรินทร์

 วัดละไม สุราษฎร์ธานี

๓๕. พระกริง่ศรเีทพดวงเศรษฐ ีรุน่แรก หลวงปูก่ลม วดัโพธิช์ยั นครพนม

๓๖. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อสมควร วัดถือน�้า รุ่นแรก ปี ๒๕๐๔, 

 ๒๕๑๖ จ.นครสวรรค์
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โต๊ะที่ ๑๓ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์ (ยอดนิยม)
โต๊ะที่ ๑๔ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญหลวงพ่อโสธร ปี ๒๔๖๐

๒. เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ปี ๒๔๘๑

๓. เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี ๒๔๘๕

๔. เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม ปี ๒๔๖๙

๕. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก ปี ๒๕๐๓

๖. เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่นแรก

๗. เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ปี ๒๔๗๓

๘. เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกระพ้อม ปี ๒๔๘๔

๙. เหรียญกรมหลวงชุมพรฯสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ปี ๒๔๖๖

๑๐. เหรียญพระโพธิวงศาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม

๑๑. เหรียญหลวงปูเ่อีย่ม วดัหนงั หลงัยนัต์สี-่ยนัต์ห้า ปี ๒๔๖๗,๒๔๖๙

๑๒. เหรียญหลวงพ่อสด รุ่นถวายภัตตาคาร วัดปากน�้า

๑๓. เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน�้า ปี ๒๕๐๐

๑๔. เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก ปี ๒๔๘๓

๑๕. เหรียญหลวงพ่อโอภาสี รุ่นแรก อาศรมบางมด

๑๖. เหรียญหลวงพ่อมงคลบพิตร รุ่นแรก ปี ๒๔๖๐

๑๗. เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรฯ ปี ๒๔๔๐

๑๘. เหรียญไพรีพินาศ วัดบวรฯปี ๒๔๙๕

๑๙. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู รุ่นแรก

๒๐. เหรียญหลวงพ่อคง วัดซ�าป่างาม ปี ๒๔๘๓

๒๑. เหรียญครูบาศรีวิชัย ปี ๒๔๘๒

๒๒. เหรียญครูบาศรีวิชัย  วัดบ้านปาง

๒๓. เหรียญหลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี ปี ๒๔๖๘

๒๔. เหรียญหลวงพ่อเกสร วัดท่าพระ รุ่นแรก

๒๕. เหรียญหลวงพ่อโต วัดยาง รุ่นแรก

๒๖. เหรียญ อ.ว.ปี ๒๔๘๓ วัดสุทัศน์

๒๗. เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม ปี ๒๔๖๘

๒๘. เหรียญ ร.๙ ทรงผนวช บล็อกนิยม วัดบวรฯ

๒๙. เหรียญพระแก้วมรกต บล็อกนอก ปี๒๔๗๕

๓๐. เหรียญจักรเพชร วัดดอน

๓๑. เหรียญพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นแรก

๓๒. เหรียญสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงชนิวรสริวัิฒน์ ปี ๒๔๘๑

๓๓. เหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง ปี ๒๔๙๘

๓๔. เหรียญไต่ฮงกงรุ่นแรก

๓๕. เหรียญพระพุธโธจอมมุนี เนื้อทองแดง ปี ๒๔๙๙

เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์ (ทั่วไป)  ชุดที่ ๑

๑. เหรียญสร้างบารมี หลวงพ่อวิรัช วัดดีบอน
๒. เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อวิรัช วัดดีบอน
๓. เหรียญชนะจน หลวงพ่อวิรัช วัดดีบอน
๔. เหรียญเจริญพร หลวงพ่อวิรัช วัดดีบอน
๕. พญาวานร หลวงพ่ออนนัต์ วดับางพลน้ีอย เนือ้ไม้แกะ ขนาดห้อยคอ
๖. พญาวานร หลวงพ่ออนนัต์ วดับางพลน้ีอย เนือ้งาแกะ ขนาดห้อยคอ
๗. พญาวานร หลวงพ่ออนนัต์ วดับางพลน้ีอย ไม่จ�ากดัเนือ้ นัง่เขีย้ว
๘. ปลัดขิกนางแอ่น หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส ไม่จ�ากัด
๙. ปลัดขิกขี่ลิง หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส ขนาดบูชา ๕-๑๐ นิ้ว
๑๐. ปลัดขิกขี่ลิง หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส บูชา ๑๐.๑-๑๖ นิ้ว
๑๑. ปลัดขกิขีลิ่ง หลวงพ่อกล่ัน วดัอินทราวาส บชูา ๑๖.๑ นิว้-ไม่จ�ากดั
๑๒. ลิง หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส ขนาดห้อยคอ ไม่เกิน ๔ นิ้ว
๑๓. ลิง หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส บูชา ไม่เกิน ๑๐ นิ้ว
๑๔. ลงิ หลวงพ่อกลัน่ วดัอนิทราวาส บชูา ไม่เกนิ ๑๐.๑ นิว้-ไม่จ�ากัด
๑๕. เครื่องรางหลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส ไม่จ�ากัด
๑๖. พระสมเด็จสุโขทัย วัดชิโนรส กรุงเทพฯ ปี ๒๕๑๒ 
 หลวงพ่อกวยร่วมปลุกเสก
๑๗. ปลัดขิก เนื้อกัลปังหา วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี ปี ๒๕๐๘
๑๘. พระกรุวัดปากบาง เนื้อผงพุทธคุณ จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๙. หลวงพ่อส�าล ีไม่จ�ากดัพมิพ์ เนือ้ผง วัดห้วยยาง รุน่ ๒ ปี ๒๕๑๕ จ.ชลบุรี
๒๐. พระวดัสทัุศน์ พมิพ์ท้าวเวสสวุรรณ หลงัยนัต์พระครูสพุจน์ กรงุเทพฯ
๒๑. เหรยีญหลวงปูท่มิ เนือ่ทองแดง รุน่มัง่มศีรสุีข วดัละหารไร่ จ.ระยอง
๒๒. ปลัดขลิก หลวงพ่อไสว ปี ๒๕๔๐ รุ่นปีกเครื่องบิน วัดปรีดาราม  
 จ.นครปฐม
๒๓. พระหลวงพ่อโต กรุอาจารย์ละออ เนือ้ดนิ จ.พระนครศรอียธุยา ปี ๒๕๐๐
๒๔. ลูกอมผงอทิธเิจ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนอื จ.พระนครศรอียธุยา
๒๕. พระหลวงพ่อโต กรวุดัรางจระเข้ จ.พระนครศรอียธุยา ปี ๒๕๐๙
๒๖. หลวงพ่อแก้ว เนื้อชินตะกั่ว ออกกรุวัดโบสถ์ จ.ชลบุรี ปี ๒๔๖๐
๒๗. รปูหล่อหลวงปูท่วด ออกวดัช้างไห้ รุ่น ๑๑๑ ปี กระทรวงกลาโหม 
 ปี ๒๕๔๐ เนื้อนวะ
๒๘. เหรียญรูปไข่เล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร 
 เนื้อกะไหล่ทอง จ.พิจิตร ปี ๒๕๓๒
๒๙. พระสมเด็จกาหลง รุ่นแรก หลวงพ่อสุด วัดกาหลง สร้างก�าแพง
แก้ววัดอมฤต จ.อยุธยา ปี ๒๕๕๑ (หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก)
๓๐. พระเนื้อชินตะกั่ว พิมพ์พระรอด วัดโคนอน กรุงเทพฯ 
 หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก ปี ๒๕๑๕
๓๑. พระปิดตาหลวงพ่อปาน หลังแบบ วดัเครือวลัย์ เนือ้ผงคลกุรกั จ.ชลบรุี
๓๒. ขนุแผนจ๋ิว หรอื ยอดขนุพลจิว๋ เนือ้ผงพรายกมุาร จดัสร้างราวปี ๒๕๑๔
 โดยหลวงปูแ่ก้ว เกสาโร หลวงปูท่มิปลกุเสก วดัหนองพะวา จ.ระยอง
๓๓. พระปิดตาซุม้เรอืนแก้ว เจ้าคณุวิเชียร วัดเครอืวัลย์ จ.ชลบรุ ีปี ๒๕๐๖ 
 หลังยันต์ห้า ลงรักทอง
๓๔. พระปิดตาเจ้าคณุวเิชยีร วดัเครอืวลัย์ หลงัแบบ เนือ้ผง ปี ๒๕๑๙ จ.ชลบรุี
๓๕. รปูเหมอืนป๊ัมครึง่ซกี รุน่แพ ๙๑ เนือ้ทองแดง หลวงพ่อแพ วดัพกิลุทอง 
 จ.สิงห์บุรี ปี ๒๕๓๗
๓๖. รูปเหมือนป๊ัมคร่ึงซีก รุ่นแพ ๙๑ เนือ้เงิน หลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง 
 จ.สิงห์บุรี ปี ๒๕๓๗
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เหรียญพระพุทธ-คณาจารย์ (ทั่วไป) ชุดที่ ๒
โต๊ะที่ ๑๕ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระปิดตาพระอุปชาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (พิมพ์จันทร์ลอย) จ.นนทบุรี
๒. พระปิดตาพระอุปชาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (พิมพ์จันทร์ลอย) จ.นนทบุรี
๓. พระปิดตาพระอุปชฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (พิมพ์เคียร์แหลม) จ.นนทบุรี
๔. พระปิดตาพระอุปชฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (พิมพ์ไม้ค�้าเกวียน) จ.นนทบุรี
๕. พระปิดตาพระอุปชฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.นนทบุรี
๖. พระปิดตาหลวงพ่อมหาโพธิ์ วัดคลองมอญ (พิมพ์จิ๋วมีกริ่ง) จ.ชัยนาท
๗. พระปิดตาหลวงพ่อมหาโพธิ์ วัดคลองมอญ (พิมพ์จิ๋วไม่จ�ากัด) จ.ชัยนาท
๘. ขุนแผนสะกดทัพหลวงพ่อยงยุธ วัดเขาไม้แดง ปี ๒๕๒๕ (สีม่วง) จ.ระยอง
๙. ขุนแผนสะกดทัพหลวงพ่อยงยุธ วัดเขาไม้แดง ปี ๒๕๒๕ (ไม่จ�ากัดสี) จ.ระยอง
๑๐. พระหล่อโบราณหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา ปี ๒๔๗๖-๒๔๘๐ (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.สุพรรณบุรี
๑๑. ตะกรุดสาลิกาไม่จ�ากัดเนื้อและเกจิคณาจารย์ (๒๕๒๐)
๑๒. นางกวักไม้แกะ งานแกะ ทั่วไปไม่จ�ากัดเกจิคณาจารย์ (ก่อนปี ๒๕๒๐)
๑๓. วัฒถุมงคลหลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกรูด (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.นครปฐม
๑๔. วัฒถุมงคลหลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกรูด (พิมพ์เล็กทั่วไป) จ.นครปฐม
๑๕. วัฒถุมงคลเนื้อดินเจ็ดป่าช้าหลวงพ่อแหยม วัดดอนพุทรา (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.นครปฐม
๑๖. ปลัดขิกหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก (ทั่วไป) จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๗. ปลัดขิกหลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง (ทั่วไป) จ.นนทบุรี
๑๘. พระสมเด็ดพิชิตมาร วัดท่าเกวียน ปี ๒๕๑๔ หลวงปู่ทิมปลุกเสก จ.ฉะเชิงเทรา
๑๙. ผ้ายันต์พระครูอรรถ โกศล – หลวงปู่ทาบ (ทันยุคไม่จ�ากัด) วัดกระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง
๒๐. ปลัดขิกพระอาจารย์ลั้ง วัดสัตหีบ (ไม่จ�ากัดเนื้อ) จ.ชลบุรี
๒๑. พระปิดตาหลวงพ่อเหลือ กรุวัดสร้อยทอง ๒๔๘๕ พิมพ์ช้างยันต์ จ.กรุงเทพฯ
๒๒. พระปิดตาหลวงพ่อเหลือ กรุวัดสร้อยทอง ๒๔๘๕ (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.กรุงเทพฯ
๒๓. หลวงพ่อปาน  เนื้อดิน  ออกวัดบางนมโค ปี ๒๔๙๖ จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๔. หลวงพ่อปาน  เนื้อดิน  ออกวัดบางนมโค ปี ๒๕๑๑ จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๕. หลวงพ่อปาน  เนื้อดิน  ออกวัดบางนมโค ปี ๒๕๓๓ จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๖. หลวงพ่อปาน  เนื้อผง  ออกวัดบางนมโค  ปี ๒๕๓๓ จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๗. หลวงพ่อปาน  เนื้อดิน  ออกวัดบางนมโค ปี ๒๕๓๖ จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๘. หลวงพ่อปาน  เนื้อผง  ออกวัดบางนมโค ปี ๒๕๓๖ จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๙. หลวงพ่อปาน  กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.พระนครศรีอยุธยา
๓๐. พระเนื้อดิน  หลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ด (ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.พระนครศรีอยุธยา
๓๑. พระปิดหลวงพ่อแก้ว กรุวัดโบสถ์ เนื้อผงคลุกคลัก ปี ๒๔๖๐ จ.ชลบุรี
๓๒. พระอมหลวงพ่อหอม  เนื้อดิน  พิมพ์สามเหลี่ยมฐานบัว ปี ๒๔๘๔ หลวงพ่อจง
วัดหน้าต่างนอกปลุกเสก จ.ปทุมธานี
๓๓. พระผงพิมพ์ตุ๊กตา  วัดราชสิทาราม ปี ๒๕๑๖ หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก จ.กรุงเทพฯ
๓๔. สมเด็จ กรุวัดโพธิ์เกียบ เนื้อผง พิมพ์หกชั้น-พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม ปี ๒๔๙๐ จ.อ่างทอง
๓๕. สมเด็จ พิมพ์รัศมี กรุคลองขอม ไม่จ�ากัดพิมพ์ เนื้อผง หลวงปู่ศุขปลุกเสก ปี ๒๔๖๐ จ.สุพรรณบุรี

คณะกรรมการรับและตัดสิน
๑. นาย จิรทีปต์  จรทีปต์พินิจ (เหยี่ยว บูรพา) ๒. ธงชัย กริ่มใจ (เมริ์ฟ เมืองกาญ)
๓. นายวิรัตน์   เพิ่มเพียรเกียรติ (รัตน์บูรพา) ๔. นายอิศราฐ์  เชาว์ภิสิทธิ์ (ติ๊ก  รามอินทรา)
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พระปิดตา-มหาอุตม์ (ยอดนิยม)
โต๊ะที่ ๑๗ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระมหาอุตม์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อส�าริด

๒. พระมหาอุตม์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อชินตะกั่ว

๓. พระมหาอตุม์ หลวงปู่เอีย่ม วัดหนงั พมิพ์นะหวัเข่า เนือ้ชนิตะกัว่

๔. พระมหาอุตม์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังพิมพ์หัวบานเย็นเนื้อผง

๕. พระปิดตา วัดหนัง พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อผงด�า

๖. พระปิดตา วัดหนัง พิมพ์ข้าวตอก เนื้อตะกั่ว

๗. พระมหาอุตม์ หลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อส�าริด

๘. พระปิดตา แร่บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี

๙. พระมหาอุตม์ หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก

๑๐. พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก

๑๑. พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อชินตะกั่ว

๑๒. พระปิดตายอดบายศรี ผงจุ่มรัก หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์

๑๓. พระปิดตา หลวงพ่อโต วัดเนินสุทธาวาส

๑๔. พระปิดตา หลวงปู่เจียม วัดก�าแพง

๑๕. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วดัปากทะเลพมิพ์ป้ันลอยองค์ ผงคลกุรกั

๑๖. พระปิดตา หลวงปู่เจียม วัดท่าลาด เนื้อผงคลุกรัก

๑๗. พระปิดตา พระครูญาณ วัดสัมประทวน เนื้อ ผงคลุกรัก

๑๘. พระปิดตา หลวงปู่ภู วัดนอก

๑๙. พระปิดตา หลวงพ่อครีพ วัดสมถะ เนื้อผงคลุกรัก

๒๐. พระปิดตา หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

๒๑. พระปิดตา หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเสน

๒๒. พระปิดตา หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน

๒๓. พระปิดตา หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า เนื้อชินตะกั่ว

๒๔. พระปิดตา อาจารย์เปิง วัดชินวราราม

๒๕. พระปิดตา ปีลันทร์ วัดระฆัง เนื้อผง

๒๖. พระปิดตามหาอุตม์ วัดท้ายตลาด

๒๗. พระปิดตา หลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ เนื้องผงคลุกรัก

๒๘. พระปิดตา หลวงพ่อแย้ม วัดด่านส�าโรง เนื้อผงคลุกรัก

๒๙. พระปิดตา หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ เนื้เมฆพัด

๓๐. พระปิดตามหาอุตม์ หลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อ

๓๑. พระปิดตา ท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง พิมพ์ซีโบ

๓๒. พระปิดตา ท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง  พิมพ์กบ-เขียด

๓๓. พระมหาอุตม์ หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ฯเนื้อเมฆสิทธิ์

๓๔. พระปิดตาวังหน้า 

๓๕. พระปิดตา หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อเมฆพัด

๓๖. พระปิดตาหลวงปู่ดีวัดบ้านยาง

สมเด็จพระญาณสังวร และคณาจารย์
โต๊ะที่ ๑๖ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑.  พระสมเด็จอุณาโลม พิมพ์เล็ก ปี ๒๕๑๙ สมเด็จพระญาณสังวร
๒.  พระสมเด็จนางพญา "  
๓.  พระกริ่งไพรีพินาศ เนื้อนวะ - ทองแดง "
๔.  พระกริ่งเจริญพร "
๕.  พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี "
๖.  พระกริ่งญาณรังสี ปี ๒๕๓๕ "
๗.  พระกริ่งบารมี ปี ๘๐ "
๘.  พระกริ่งบารมี ปี ๘๔ "
๙.  พระกริ่งชินสีห์ "
๑๐. พระกริ่งชินบัญชร "
๑๑. พระกริ่งชินบัญชร ๔๗ "
๑๒. พระกริ่งชินสีห์ ๙๐ "
๑๓. พระกริ่งพุทธศิริมงคล "
๑๔. พระกริ่งอรหัง "
๑๕. พระกริ่งเจริญสุวัฒโน "
๑๖. พระกริ่งอิสาวะสุ "
๑๗. พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ รุ่น ๑๐๐ ปี "
๑๘. พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง รุ่น ๗ รอบ "
๑๙. พระหลวงปู่ทวด "
๒๐. พระปิดตา "
๒๑. เต่ารุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
๒๒. เต่าปลดหนี้  "  "
๒๓. เต่าเศรษฐีจัมโบ้ "  "
๒๔. เต่าจิ๋ว "  "
๒๕. กริ่งรุ่นแรก "  "
๒๖. พระพทุธนฤมติรโชค ปางประทานพร รุน่ ๒ กวางใหญ่ หลวงพ่อจรลั 
 จ.สิงห์บุรี
๒๗. พระพทุธนฤมติรโชค ปางตรัสรู้ รุ่น ๒ กวางเลก็ หลวงพ่อจรัล จ.สงิห์บรีุ
๒๘. พระสมเด็จยกฐานะ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดระฆัง กรุงเทพฯ
๒๙. พระสมเดจ็ยกฐานะ เน้ือตะกัว่ถ�า้ชา-เน้ือตะปูสงัฆวานร วดัระฆงั กรงุเทพฯ
๓๐. พระปิดตา รุ่น ๒ ปี ๒๕๑๔ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
๓๑. พระรอด ปี ๒๕๑๔ "  "
๓๒. พระสมเด็จห้าชั้น ปี ๒๕๑๕ "  "
๓๓. เหรียญสมเด็จหลังรูปเหมือน ปี ๒๕๑๙       " "
๓๔. เหรียญกลมนางกวักดอกพิกุล ปี ๒๕๒๐      " "
๓๕. เหรียญหล่อรูปเหมือนซุ้มลายไทย ปี ๒๕๒๑      " "

กรรมการ       ๑.คุณอ�านาจ วิรเกียรติโชดก  ๒.คุณยิ้ม อยู่เย็น  

๓.คุณเล็ก ศรีย่าน  ๔.คุณแดน ท่าพระจันทร์  ๕.คุณอิทธิ อินทรีย์



มหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา
เหรียญคณาจารย์ และเครื่องรางของขลัง

วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ พิษณุโลก 35

พระปิดตา-มหาอุตม์ (ทั่วไป)
โต๊ะที่ ๑๘ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระปิดตา คลุมโปง วัดท่าพระ

๒. พระปิดตา หลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ

๓. พระปิดตา หลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง

๔. พระปิดตา หลวงพ่อเล้ง วัดแหลมทราย

๕. พระมหาอุตม์ วัดนางชี ชินตะกั่ว

๖. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองผสม

๗. พระปิดตาหลวงพ่อด�า วัดกุฏิ ชินตะกั่ว

๘. พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดสิงห์

๙. พระปิดตาเข่าบุ๋ม วัดโพธิ์เอน

๑๐. พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา

๑๑. พระปิดตาวัดทุ่งผักกรูด เนื้อชินเขียว

๑๒. พระปิดตาหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม เนื้อแร่

๑๓. พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา

๑๔. พระปิดตาหลวงพ่อบัว วัดรวก ชินตะกั่ว

๑๕. พระปิดตาหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ ชินตะกั่ว

๑๖. พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบชินตะกั่ว

๑๗. พระปิดตาหลวงพ่อเปีย วัดค้างคาว

๑๘. พระปิดตา หลวงพ่อข�า วัดแก้ว เนื้อผงด�า

๑๙. พระปิดตาพิชัย อยุธยา

๒๐. พระปิดตา วัดอัมพวา ผงน�้ามัน

๒๑. พระปิดตา หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย เนื้อผงโบลาน

๒๒. พระปิดตา เจ้าคุณวรพรต วัดป่า

๒๓. พระปิดตา เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา หลังยันต์ กระบองไขว้

๒๔. พระปิดตา กรุวัดชนะสงคราม เนื้อดินดิบ

๒๕. พระปิดตา หลวงพ่อพิณ วัดบางหัวเสือ

๒๖. พระปิดตา หลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง

๒๗. พระปิดตา หลวงพ่อเทียน วัดโบสถ์

๒๘. พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหงส์ เนื้อผง

๒๙. พระปิดตา หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง

๓๐. พระปิดตา หลวงพ่อม่น วัดเนินตามาก เนื้อผงปุ้มปุ้ย

๓๑. พระปิดตา หลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอก

๓๒. พระปิดตา วัดประสาทบุญญาวาส

๓๓. พระปิดตา ไม้แกะเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก

๓๔. พระปิดตา งาแกะเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก

๓๕. พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก ไม่จ�ากัดส�านัก

๓๖. พระปิดตา คุณแม่บุญเรือน เนื้อผง

๓๗. พระปิดตามหาลาโภ เนื้อโลหะ หลวงปูสิม พ.ศ. ๒๕๑๗

เครื่องราง (ยอดนิยม)
โต๊ะที่ ๑๙ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย

๒. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี

๓. เสือหลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาส ไม่จ�ากัดรุ่น

๔. สิงห์งาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

๕. สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดซากหมาก

๖. แพะ หลวงพ่ออ�่า วัดหนองกระบอก

๗. หนุมาน หลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุล

๘. ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว

๙. หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

๑๐. เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง

๑๑. เบี้ยแก้ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

๑๒. เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

๑๓. เบี้ยแก้ หลวงพ่อค�า วัดโพธิ์ปล�้า

๑๔. กะลาแกะราหูอมจันทร์ หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง

๑๕. ปลัดขิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

๑๖. ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก

๑๗. แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

๑๘. แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธ

๑๙. แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน

๒๐. มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์

๒๑. มีดหมอ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

๒๒. นางกวักงาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

๒๓. ตะกรุด หลวงพ่อพิธ วัดระฆัง

๒๔. ตะกรุด หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง

๒๕. ตะกรุด หลวงปูศุข วัดมะขามเฒ่า

๒๖. ตะกรุดไม้รวก หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก

๒๗. ตะกรุด หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ

๒๘. ตะกรุด พิศมรหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย

๒๙. ลูกอม เนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม

๓๐. ลูกอม หลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก

๓๑. น�้าเต้า หลวงพ่อสด วัดปากน�้า

๓๒. ตะกรุดหน้าผากเสือหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

๓๓. นางกวัก หลวงปู่อิ่ม วัดหัวเข่า

๓๔. ปลาตะเพียน หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

๓๕. ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ฯ

๓๖. พญาเต่าเรือนเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก

๓๗. อิ้น ไม่จ�ากัดสักนัก

๓๘. เสื้อแกะเขี้ยว-งาเก่าไม่จ�ากัดส�านัก
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พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี (ยอดนิยม)
โต๊ะที่ ๒๐ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระแช่น�ามนต์ รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก

๓. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อเกสร เนื้อผงธูป เนื้อใบลาน

๔. พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อผงธูป เนื้อใบลาน

๕. พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อเกสร เนื้อใบลาน

๖. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อเกสร เนื้อใบลาน

๗. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์ตรี

๘. พระปิดตาเงินล้าน เนื้อเกสร เนื้อใบลาน

๙. พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่

๑๐. พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเกสร เนื้อใบลาน

๑๑. พระปิดตา พิมพ์หลังเต่า

๑๒. พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อเกสร เนื้อใบลาน

๑๓. พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อเกสร เนื้อใบลาน

๑๔. พระสังกจายน์ เนื้อเกสร เนื้อใบลาน เนื้อนวะ ปี ๒๕๒๐

๑๕. พระกริ่งใหญ่ รุ่นเป๋งยัง

๑๖. พระชัยวัฒน์ รุ่นเป๋งยัง

๑๗. พระกริ่ง รุ่นสายฟ้า

๑๘. พระชัยวัฒน์ รุ่นสายฟ้า

๑๙. เหรียญรุ่นแรก ปี ๒๕๑๐

๒๐. เหรียญรุ่นสาม กลมใหญ่ (จิ๊กโก๋) ปี ๒๕๑๒

๒๑. เหรียญหล่อล้อแม็กใหญ่ ล้อแม็กเล็ก

๒๒. พระผงรูปเหมือนเตารีด พิมพ์ใหญ่

๒๓. พระสมเด็จ พระผงรูปเหมือนหันข้าง หลังตาชั่ง ปี ๒๕๑๖

๒๔. พระปรกใบมะขาม หลังยันต์ตรี หลังยันต์นะ

๒๕. เหรียญรุ่นสาม ขนาดกลมกลาง กลมเล็ก ปี ๒๕๑๒

๒๖. เหรียญรุ่นสอง ปี ๒๕๑๑

๒๗. เหรียญพัดยศ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ปี ๒๕๑๖

๒๘. เหรียญเสมา หลังยันต์ตรี ปี ๒๕๑๗

๒๙. เหรียญเสมา เหรียญรูปไข่ หลังพัดยศ ปี ๒๕๑๘

๓๐. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี ๒๕๑๘

๓๑. พระสมเด็จปรกโพธิ์เยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ปี ๒๕๑๙

๓๒. เหรียญรุ่นเยือนอินเดีย ปี ๒๕๑๙

๓๓. พระสิวลี พิมพ์สี่เหลี่ยม พิมพ์รูปไข่ ปี ๒๕๒๑

๓๔. พระกลีบบัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ปี ๒๕๒๑

๓๕. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี ๒๕๒๓

คณะกรรมการรับและตัดสินพระ

สมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย

พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (ยอดนิยม)
โต๊ะที่ ๒๑ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง

๒. พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม

๓. พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น

๔. พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ฟ้า

๕. พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ต๊อก

๖. พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น

๗. พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ทรงเครื่อง

๘. พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ไม่ทรงเครื่อง

๙. พระพิมพ์ทรงหนุมานเล็ก ยันต์แถวเดียว

๑๐. พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น

๑๑. พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน

๑๒. พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก

๑๓. พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ลึก

๑๔. พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ตื้น

๑๕. พระพิมพ์ทรงครุฑปีกแข็ง

๑๖. พระพิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ

๑๗. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวชั้นเดียว

๑๘. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น๗จุด

๑๙. พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น ๘จุด

๒๐. พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร

๒๑. พระพิมพ์ทรงเม่นบัวโค้ง

๒๒. พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก

๒๓. พระพิมพ์ทรงเม่น หัวกลับ

๒๔. พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิชัย

๒๕. พระพิมพ์ทรงนก ปางสมาธิ บัวเม็ด

๒๖. พระพิมพ์ทรงนก ฐานสามชั้น

๒๗. พระพิมพ์ทรงนก ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒๘. พระพิมพ์ทรงปลาจีน

๒๙. พระพิมพ์ทรงปลาหมอ

๓๐. พระพิมพ์ทรงปลากัด

๓๑. พระพิมพ์ทรงปลาหมู

๓๒. พระพิมพ์โบราณ ไม่จ�ากัดพิมพ์

๓๓. พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จ�ากัดพิมพ์

๓๔. พระพิมพ์ หลังมะอะอุ ไม่จ�ากัดพิมพ์

๓๕. พระเนื้อผงอุด ไม่จ�ากัดพิมพ์
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พระคณาจารย์ ทั่วไป
โต๊ะที่ ๒๒ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญหลวงปู่แหวน (เหรียญหน้าวัว) ปี ๒๕๑๓ จ.เชียงใหม่
๒. เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่น ทอ.๑ ปี ๒๕๑๔ จ.เชียงใหม่
๓. เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่น ทอ.๒ ปี ๒๕๑๔ จ.เชียงใหม่
๔. เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นเราสู้ จ.เชียงใหม่
๕. เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นถือไม้เท้า จ.เชียงใหม่
๖. เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นสร้างโรงพยาบาล ภปร. จ.เชียงใหม่
๗. เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นพิเศษ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
๘. เหรยีญหลวงปูส่มิ รุน่เมตตา วดัถ�า้ผาปล่อง ปี ๒๕๑๗ จ.เชยีงใหม่
๙. เหรียญหลวงปูส่มิ รุน่หมดห่วง วดัถ�า้ผาปล่อง ปี ๒๕๑๗ จ.เชยีงใหม่
๑๐. เหรียญอดีตสามเจ้าอาวาส วัดหนัง ปี ๒๕๑๕ กรุงเทพฯ
๑๑. เหรียญหลวงปู่เอื่ยม วัดหนัง เนื้อเงิน ปี ๒๕๑๕ กรุงเทพฯ
๑๒. เหรียญหลวงปู่เอื่ยม วัดหนัง เนื้อทองแดง ปี ๒๕๑๕ กรุงเทพฯ
๑๓. เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค นางเลิ้ง รุ่นแรก กรุงเทพฯ
๑๔. เหรียญสมเด็จป๋า รุ่นรอบโลก กรุงเทพฯ
๑๕. เหรียญสมเด็จป๋า รุ่นสมโภช ปี ๒๕๑๗ กรุงเทพฯ
๑๖. เหรียญพระชัยหลังช้าง วัดบวรฯ กรุงเทพฯ
๑๗. เหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล ปี ๒๕๑๐ กรุงเทพ
๑๘. เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๑๗
๑๙. เหรียญเสมากันภัย หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี ๒๕๐๓ 
 จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๐. เหรยีญรปูไข่หลวงปูห่น่าย รุ่นแรก วดับ้านแจ้ง จ.พระนครศรีอยธุยา ปี ๒๕๑๕
๒๑. เหรียญหลวงปู่หน่าย รุ่น ๓ วัดบ้านแจ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา 
๒๒. เหรียญหลวงพ่อริว้ วดัตลาดเรยีบ จ.พระนครศรอียธุยา ปี ๒๕๑๕
๒๓. เหรยีญกายทิพย์ หลวงปูด่ลุย์ เนือ้ทองแดง ปี ๒๕๒๑ วัดบรูพาราม จ.สรุนิทร์
๒๔. เหรียญกายทิพย์ หลวงปู่ดุลย์ ลงยาห้าสี สีเดียว ไม่จ�ากัดบล็อก 
 ปี ๒๕๒๑ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
๒๕. เหรยีญไตรมาส หลวงปู่ดลุย์ ไม่จ�ากดัเนือ้ ปี ๒๕๒๑ วดับูรพาราม จ.สรุนิทร์
๒๖. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่ดุลย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี ๒๕๒๔ 
 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
๒๗. เหรยีญแปดรอบ หลวงปูดุ่ลย์ ไม่จ�ากดัเนือ้ ปี ๒๕๒๔ วดับรูพาราม จ.สรุนิทร์
๒๘. เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูหนาว ฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงเทพฯ
๒๙. เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูร้อน ฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงเทพฯ
๓๐. เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูฝน ฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงเทพฯ
๓๑. เหรียญ ร.๙ เสด็จเยือนยุโรป ปี ๒๕๐๓ กรุงเทพฯ
๓๒. เหรียญ ร.๙ ครบ ๓ รอบ ปี ๒๕๐๖ กรุงเทพฯ
๓๓. เหรียญ ร.๙ ครบ ๔ รอบ ปี ๒๕๑๘ กรุงเทพฯ
๓๔. เหรียญ ร.๙ ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ ๒๕ ปี กรุงเทพฯ
๓๕. เหรียญ ร.๙ ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี กรุงเทพฯ
๓๖. เหรียญ ร.๙ พระมหาชนก กรุงเทพฯ
๓๗. เหรยีญหลวงพ่อสมควร รุน่แรก ปี ๒๔๙๔ วดัถอืน�า้ จ.นครสวรรค์
๓๘. พระสยามเทวาธิราช ปี ๒๕๒๕ วัดถือน�้า จ.นครสวรรค์

รายชื่อกรรมการ
๑.ต่าย แจ้งวัฒนะ  ๒.สมนึก แจ้งวัฒนะ  ๓.เจเจ อยุธยา
๔.เบน แจ้งเจริญ 081-7328288

โต๊ะที่ ๒๓ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระสมเด็จพิมพ์ ๙ ชั้น รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี ๒๔๙๘                                                    

๒. พระสมเดจ็พมิพ์พระชินราช รุ่นแรก เน้ือผงมหามงคล ปี ๒๔๙๘                                                  

๓. พระสมเด็จพิมพ์หูบายศรี รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคลปี ๒๔๙๘                                                    

๔. พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี ๒๔๙๘                                                 

๕. พระสมเด็จ เนื้อกระเบื้องมหามงคลสร้างอุโบสถ ปี ๒๕๓๘                                                      

๖. พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี ๒๕๓๙                                                        

๗. พระปดิตาเสาร์ห้า เน้ือผงพุทธคุณโรยผงตะไบทอง ปี ๒๕๓๙                                                     

๘. พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงใบลานโรยผงตะไบทอง ปี ๒๕๓๙                                                       

๙. พระปิดตา รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อผงใบลาน ปี ๒๕๓๙                                                      

๑๐. นางกวักมหาลาภ รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ รุ่น ปี ๒๕๔๐                                                       

๑๑. เหรียญรวยมหาลาภ เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี ๒๕๔๐                                                    

๑๒. ล็อกเกตฉากฟ้า ฝาปิดหลังเนื้อทองผสม ปี ๒๕๔๐                                                      

๑๓. พระสังกัจจายน์ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี ๒๕๔๑                                                      

๑๔. พระขุนแผน รุ่น โภคทรัพย์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี ๒๕๕๐                                                 

๑๕. พระขุนแผน รุ่น โภคทรัพย์ เนื้อผงยาฝังตะกรุดเงิน ปี ๒๕๕๐                                                 

๑๖. พระขุนแผน รุ่น โภคทรัพย์ เนื้อเคลือบสังคโลกสีเขียว ปี ๒๕๕๐                                                      

๑๗. พระขุนแผน รุ่น โภคทรัพย์ เนื้อเคลือบสังคโลกสีเหลือง ปี ๒๕๕๐                                                     

๑๘. เหรียญเสมา ไตรมาส ๘๙ เนื้อเงินลงยาสีแดง ปี ๒๕๕๓                                                 

๑๙. เหรียญรูปไข ่รุ่น อายุยืนบารมี เนื้อสัตตะ ปี ๒๕๕๕                                                       

๒๐. เหรียญเสมา รุ่น อายุยืน เน้ือทองแดงซาติน ปี ๒๕๕๕                                                        

๒๑. เหรียญเสมา รุ่น อายุยืน เนื้อทองแดง ปี ๒๕๕๕                                                     

๒๒. เหรียญเสมา รุ่น อายุยืน เนื้อปลอกลูกปืน ปี ๒๕๕๕                                                 

๒๓. เหรียญพระพิฆเนศ เนื้อชนวน ปี ๒๕๕๕                                                       

๒๔. เหรียญเสมา รุ่นสรงน�้า เนื้ออัลปาก้า ปี ๒๕๕๗                                                     

๒๕. เหรียญเสมา รุ่น รวยมหาเศรษฐี เน้ือชนวน ปี ๒๕๕๗                                                  

๒๖. เหรียญเสมา รุ่น รวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินหน้ากากเงินขอบเงิน ปี ๒๕๕๗                                                        

๒๗. เหรียญเสมา รุ่น รวยมหาเศรษฐี เน้ือทองแดง ปี ๒๕๕๗                                                        

๒๘. เหรียญเสมา รุ่น รวยมหาเศรษฐี เนื้อสตัตโลหะ ปี ๒๕๕๗                                                      

๒๙. เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่น รวยมหาเศรษฐี เนื้อชนวน ปี ๒๕๕๗                                                      

๓๐. เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่น รวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาสีน�้าเงิน ปี ๒๕๕๗                                                 

๓๑. เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่น รวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี ๒๕๕๗                                                    

๓๒. เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่น รวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตโลหะ ปี ๒๕๕๗                                                  

๓๓. เหรียญเสมา รุ่น รวยทันใจ เนื้อเงินลงยาสีฟ้า ปี ๒๕๕๘                                                     

๓๔. เหรียญเสมา รุ่น ไตรมาส ๕๙ เนื้อทองทิพย์ ปี ๒๕๕๙                                                 

๓๕. ก�าไร ๑๒ นักษัตริย์ เนื้อเงิน   

                                                 

กรรมการ

๑.กบ อ.ต.ก.๓     ๒. หมูอยุธยา     ๓. อ้วน แอร์     ๔. อั๊ง พันธุ์ทิพย์  

พระหลวงพ่อรวย
วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
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พระกรุก�าแพงเพชร (ยอดนิยม)
โต๊ะที่ ๒๔ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระก�าแพงลีลา เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ-พิมพ์

๒. พระก�าแพงเปิดโลก เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๓. พระก�าแพงยอดขุนพล เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ ไม่จ�ากัดพิมพ์

๔. พระก�าแพงท่ามะปราง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๕. นางก�าแพง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๖. พระก�าแพงห้าร้อย เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๗. พระก�าแพงซุ้มยอ เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๘. พระก�าแพงนาคปรก เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๙. พระก�าแพงอู่ทอง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๑๐. พระก�าแพงฐานตาราง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๑๑. พระก�าแพงเชตุพน เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๑๒. พระยอดขุนพลเนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๑๓. พระก�าแพงกลีบบัว ไม่จ�ากัดกรุ

๑๔. พระนางก�าแพงเนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๑๕. พระนางก�าแพงเม็ดมะเคล็ด

๑๖. พระก�าแพงฐานตาราง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๑๗. พระก�าแพงซุ้มยอ เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๑๘. พระก�าแพงเชตุพน เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๑๙. พระก�าแพงกลีบบัวตัด ไม่จ�ากัดกรุ

๒๐. พระนางก�าแพงรูปแป้งเดี่ยว

๒๑. พระก�าแพงลีลาเนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ-พิมพ์

๒๒. พระก�าแพงหน้าอิฐ

๒๓. พระก�าแพงท่ามะปราง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๒๔. พระร่วงนั่ง กรุ สปจ.

๒๕. นางก�าแพง กรุ สปจ

๒๖. พระนางก�าแพงพิมพ์หังเรือเมล์

๒๗. พระก�าแพงอู่ทอง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๒๘. พระก�าแพงเปิดโลก เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๒๙. พระก�าแพงลูกแป้ง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์-กรุ

๓๐. พระก�าแพงปรก เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์-กรุ

๓๑. พระก�าแพง ว่านหน้าทอง-เงิน ไม่จ�ากัดกรุ-พิมพ์

๓๒. พระก�าแพงเม็ดน้อยหน่า ไม่จ�ากัดกรุ

๓๓. พระก�าแพงซุ้มกอพิมพ์เล็ก

๓๔. พระก�าแพงซุ้มกอแผงตัด

๓๕. พระกรุวัดคูยาง ไม่จ�ากัดพิมพ์

กรรมการรับ และตัดสิน

๑. ครูยศ ก�าแพง    ๒. หมี ชากังราว    ๓. แชมป์ ก�าแพง

๔. สนาม ก�าแพง ๕. ขวัญชัย ก�าแพง
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๑.   เหรียญกงจักรพระอธิการจ้อย รุ่นแรก พิมพ์สี่จุด หลังที่ระลึกงานประจ�าปี  พ.ศ. ๒๔๙๙
๒.  เหรียญกงจักรพระอธิการจ้อย พิมพ์สี่จุด หลังยันต์  พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดง
๓.  เหรียญกงจักรพระอธิการจ้อย พิมพ์สี่จุด หลังยันต์  พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้ออัลปาก้า
๔. เหรียญกงจักรพระอธิการจ้อย พิมพ์สามจุด หลังที่ระลึกงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๐๐
๕.   เหรียญรูปไข่  นั่งเต็มองค์ พ.ศ. ๒๕๐๗
๖.   เหรียญกลม ที่ระลึกงานฉลองพระอุโบสถ พ.ศ. ๒๕๐๙ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๗.  สมเด็จหลวงพ่อจ้อยรุ่นแรก  หลังเงา  พิมพ์ลึก  พ.ศ. ๒๕๑๖
๘.  สมเด็จหลวงพ่อจ้อยรุ่นแรก  หลังเงา  พิมพ์ตื้น  พ.ศ. ๒๕๑๖
๙.  สมเด็จหลังกระดุม พ.ศ. ๒๕๑๙  
๑๐. รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อจ้อย ตัวหนังสือจม  รุ่นแรก  พ.ศ. ๒๔๙๙
๑๑. รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อจ้อย  ตัวหนังสือนูน  รุ่นสอง  พ.ศ. ๒๕๐๐
๑๒. รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อจ้อย พิมพ์อ้วน รุ่นสาม  พ.ศ. ๒๕๑๖  
๑๓. รูปหล่อปั๊ม รุ่นมหาลาภ (วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๔. รูปหล่อปั๊ม  รุ่นเจริญพร ไตรมาส ๙๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๕. เหรียญสี่เหลี่ยมปลอดภัย ๒๙ พ.ศ. ๒๕๓๒ เนื้อนวะ
๑๖. เหรียญสี่เหลี่ยมปลอดภัย ๒๙ พ.ศ. ๒๕๓๒ เนื้ออัลปาก้า
๑๗. เหรียญมหาลาภ (วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๘. เหรียญแจกทาน รูปไข่ พ.ศ. ๒๕๓๖ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๙. เหรียญครบรอบ ๘๐ ปี รุ่นปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๓๖ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๐. เหรียญนั่งพานปลอดภัยกันภัย  พ.ศ. ๒๕๓๘ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๑. เหรียญรูปไข่รุ่นรับเสด็จเจริญก้าวหน้า พ.ศ.๒๕๓๙ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๒. เหรียญบัวคว�่า บัวหงาย รุ่นพิเศษ ๘๒ ปี พ.ศ.๒๕๓๙  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๓. เหรียญเสมาหลังยันต์ลายมือ ๙.๙.๙๙๙ ที่ระลึกสร้างหอสวดมนต์/หอฉัน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๔. เหรียญที่ระลึกสร้างมณฑป หอพระไตรปิฎก พ.ศ.๒๕๔๖(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๕. เหรียญมังกรสี่แคว พ.ศ. ๒๕๔๖ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๖. พระกริ่ง จันทสุวัณโณ พ.ศ.๒๕๓๕ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๗. พระกริ่งใหญ่ สมใจนึก ๙๑ ปี พ.ศ.๒๕๔๖  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๘. สิงห์และคชสิงห์งาแกะทรงเครื่องและไม่ทรงเครื่อง ไม่จ�ากัดปีและขนาด ( ศิลปะช่างสมคิดมโนรมย์ )
๒๙. สิงห์งาแกะไม่ทรงเครื่อง พ.จ. ๑-๙,พ.จ. ๔๘-๕๐, ลพ.จ.ไม่จ�ากัดปีและขนาด (ศิลปะช่างสมคิดมโนรมย์)
๓๐. สิงห์งาแกะพิมพ์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พิมพ์วงเดือน, พิมพ์ข้าวหลามตัด, พิมพ์หัวใจ, งาแกะพิมพ์จิตลดาและพิมพ์สมเด็จปิดตา 
 ไม่จ�ากัดปี (ศิลปะช่างสมคิดมโนรมย์)
๓๑. มีดสาลิกา (ไม่จ�ากัดปี) (แบบมีรอยจารย์)
๓๒. มีดปากกา  (ไม่จ�ากัดปี) (แบบมีรอยจารย์)
๓๓. มีดพก ขนาด ๗ นิ้วขึ้นไป  (ไม่จ�ากัดปี) (แบบมีรอยจารย์)
๓๔. ล็อคเก็ตหินขนาดห้อยคอ (ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ – พ.ศ. ๒๕๔๑)
๓๕. ล็อคเก็ตภาพถ่ายและภาพถ่ายอัดกระจก (ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ – พ.ศ. ๒๕๓๖) ขนาดห้อยคอ

รายชื่อกรรมการ
โต๊ะหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร นครสวรรค์
นะ_ลาดยาว       ณัฐ_นครสวรรค์ เจ_นครสวรรค์ หนุ่ม_หนองกรด     กริช_หลวงพ่อจ้อย
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พระเกจิ จ.ก�าแพงเพชร ทั่วไป
โต๊ะที่ ๒๖ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เงินลงยา ปี ๒๕๐๑
๒. เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์นิยม บล็อกแรก
๓. เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์สอง
๔. เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์สาม
๕. เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์เศียรโล้น
๖. เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์ป่าแตก
๗. เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์ผมดก
๘. เหรียญกลม พระวิบูลวชิรธรรมหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี ๒๕๐๖
๙. เหรียญดาวเทียม หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เนื้อเงิน
๑๐. เหรียญดาวเทียม หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เนื้อนวะโลหะ
๑๑. เหรียญดาวเทียม หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เนื้ออัลปาก้า
๑๒. เหรียญฉลองอายุ ๙๐ ปี หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ปี ๒๕๑๕
๑๓. เหรียญเจริญศรี หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี ๒๕๑๖
๑๔. เหรียญหลวงพ่อสว่าง ออกวัดโค้งวิไล ปี ๒๕๑๗ เสมาไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๕. เหรียญที่ระลึกปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ตอก ว.บ.ปี ๒๕๑๙
๑๖. รูปหล่อใหญ่ หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ปี ๒๕๐๘
๑๗. รูปหล่อเล็ก หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ปี ๒๕๐๘
๑๘. รูปเหมือนปั๊มปากจู่ หลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทรา เนื้อทองเหลือง ปี ๒๕๑๙
๑๙. รูปหล่อฉีดอุดกริ่ง หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ปี ๒๕๑๙
๒๐. เหรียญเจ้าคุณวิเชียรโมลี ๒๔๘๔ พิมพ์ ๕ ตัวเดียว
๒๑. เหรียญเจ้าคุณวิเชียรโมลี ๒๔๘๔ พิมพ์ ๕ สองตัว
๒๒. รูปหล่อเจ้าคุณวิเชียรโมลี รุ่นแรก
๒๓. พระกริ่งเจ้าคุณวิเชียรโมลี เนื้อทองผสม
๒๔. พระสิวลีเจ้าคุณวิเชียรโมลี เนื้อทองผสม
๒๕. ล็อกเก็ตเจ้าคุณวิเชียรโมลี รูปไข่
๒๖. รูปอัดกระจกเล็กเจ้าคุณวิเชียรโมลี หลังมีตรา
๒๗. เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดสว่างอารมณ์ ปี ๒๕๐๐
๒๘. เหรียญเสมารุ่นแรก หลวงพ่อข�า วัดโพธิ์เตี้ย
๒๙. เหรียญหล่อพระพุทธข้างอุ หลวงพ่อข�า มีห่วง
๓๐. เหรียญหล่อข้างอุ หลวงพ่อข�า ออกลานกระบือ
๓๑. เหรียญหล่อพระปิดตา หลวงพ่อข�า เนื้อทองผสม
๓๒. เหรียญหล่อหยดน�้า พิมพ์พระพุทธ หลวงพ่อข�า หลังมีจาร
๓๓. พระหลวงพ่อข�า พิมพ์ลีลาทุ่งขาว เนื้อผง-เนื้อดิน
๓๔. พระหลวงพ่อข�า พิมพ์ลีลาทุ่งด�า เนื้อดินเผาผสมผงใบลาน
๓๕. เหรียญจักร วัดพระบรมธาตุ ปี ๒๕๑๕

กรรมการรับ และตัดสิน
๑. ดล ปากดง ๒. อานนท์ ก�าแพง  ๓. ใหม่ ก�าแพง
๔. ยงค์ ก�าแพง ๕. กุน พรานกระต่าย
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หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า 
จ.ชัยนาท ยอดนิยม

โต๊ะที่ ๒๗ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี ๒๔๖๖
๒. เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ เนือ้ทองค�า-เนือ้เงนิ-เนือ้ทองแดงปี๒๔๖๖
๓. เหรยีญหล่อหลวงพ่อธรรมจกัร วดัเขาธรรมมลู ไม่จ�ากดัพมิพ์และเนือ้
๔. เหรียญพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมมามูลปั้มไม่จ�ากัดพิมพ์
๕. เหรยีญชนิราช วดัโพธิธ์าราม พมิพ์รปูไข่-พมิพ์รปูเสมา เน้ือชนิตะกัว่ 
 ปี ๒๔๖๑
๖. พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่ศขุ วดัปากครองมะขามเฒ่า ไม่จ�ากดัเนือ้
๗. พระหลวงปู่ศุข ผงคลุกรักพิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่
๘. พระหลวงปู่ศุขผงคลุกรัก พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก
๙.  พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่องผงคลุกรัก
๑๐. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ เนื้อผงคลุกรัก
๑๑. พระปิดตาหลวงปูศ่ขุ พมิพ์ห้าเหลีย่มกรมหลวงชมุพรฯ เนือ้ชนิตะกัว่
๑๒. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังฝังตะกรุดเนื้อชินตะกั่ว
๑๓. หลวงปูศุ่ขพระพุทธชนิราช พมิพ์สีเ่หล่ียมหลงัฝังตะกรดุเนือ้ชนิตะกัว่
๑๔. รูปถ่ายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ไม่จ�ากัดพิมพ์
๑๕. พระหลวงปู่ศุข หล่อสี่เหลี่ยมมีห่วงขวาง เนื้อทองผสม
๑๖. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยมข้างรัศมี เนื้อทองแดงนิยม
๑๗. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยมไม่มีรัศมี เนื้อทองแดงนิยม
๑๘. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด เนื้อฝาบาตร,สัมฤทธิ์,ชินตะกั่ว
๑๙. พระหลวงปู่ศุข เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ประภามณฑล, เนื้อทองแดง-
 เนื้อชินตะกั่ว ออกวัดอนงค์ฯ
๒๐. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล
๒๑. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างอุ เนื้อชินตะกั่ว
๒๒. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างยันต์ เนื้อชินตะกั่ว
๒๓. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว
๒๔. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างเรียบ เนื้อชินตะกั่ว
๒๕. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวบาน เนื้อชินตะกั่ว
๒๖. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดนก เนื้อชินตะกั่ว
๒๗. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์บัวเม็ดหลังยันต์นูน เนื้อชินตะกั่ว
๒๘. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวเม็ด เนื้อชินตะกั่ว
๒๙. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดหัวหาด เนื้อชินตะกั่ว
๓๐. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดส้มเสี้ยว เนื้อชินตะกั่ว
๓๑. พระหลวงปูศ่ขุ วัดคลองขอม พมิพ์ทรงครุฑ ๓๒ พมิพ์บวัเลบ็ช้าง 
 คลองขอมไม่จ�ากัดพิมพ์
๓๓. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อทองแดง 
 ออดวัดโคกหม้อ
๓๔. พญาเต่าเรือนหลวงปู่ศุขเนื้อชินตะกั่ว
๓๕. เหรียญหล่อหูขวางวัดอู่ทองคลองมะขามเฒ่าเนื้อชินตะกั่ว

กรรมการตัดสินพระ
ช่างแดงอุทัย ตี่ชัยนาท    หมูวิเชียร บุรี พจน์ ๙ เทวา 
เทพ f๑๖  หนึ่งอุทัย    ดลสรรคบุรี

พระหลวงพ่อพรหม
วัดช่องแค (ยอดนิยม)

โต๊ะที่ ๒๘ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระรูปเหมือน รุ่นนิ้วกระดก ปี ๒๕๐๗

๒. พระรูปเหมือน พิมพ์หูกาง ปี ๒๕๐๘

๓. พระรูปเหมือน ก้นระฆัง ปี ๒๕๑๒

๔. แผ่นปั้มใหญ่รูปเหมือเสาร์ห้า ปี ๒๕๑๒

๕. พระรูปเหมือนหล่อโบราณ ปี ๒๕๑๒

๖. พระรูปเหมือนปั๊ม อัลปาก้า (รุ่นผู้ใหญ่ลี) ปี ๒๕๑๓

๗. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแม่ชีกุหลาบ ปี ๒๕๑๓

๘. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองเหลือง

๙. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง

๑๐. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง  ปี ๒๕๑๖ 

๑๑. พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี ๒๕๑๖

๑๒. พระสมเด็จ เนื้อทองเหลือง หลังยันต์สิบ ปี ๒๕๑๖

๑๓. พระสมเด็จ เนื้อทองเหลือง หลังเรียบ ปี ๒๕๑๖

๑๔. เหรียญหล่อระฆังใหญ่ ปี ๒๕๑๒

๑๕. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก ปี ๒๕๐๗

๑๖. เหรียญรุ่นสอง ปี ๒๕๐๘

๑๗. เหรียญเสมาเล็ก ปี ๒๕๑๒

๑๘. เหรียญใบสาเก ปี ๒๕๑๒

๑๙. เหรียญรุ่นฉลองมณฑป ปี ๒๕๑๔

๒๐. เหรียญระฆัง ส.ช. ปี ๒๕๑๓

๒๑. เหรียญกลม หลังพระปิดตา ปี ๒๕๑๓

๒๒. เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี ๒๕๑๕

๒๓. เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น ปี ๒๕๑๕

๒๔. เหรียญรุ่นสอง ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๑๕

๒๕. เหรียญรุ่นมหาลาภ ปี ๒๕๑๖

๒๖. เหรียญโล่ใหญ่ ปี ๒๕๑๖

๒๗. เหรียญรุ่นสรงน�้า ปี ๒๕๑๗

๒๘. เหรียญรุ่นฉลองอายุ ๙๐ ปี ๒๕๑๗

๒๙. พระผงรูปเหมือน หลังยันต์สิบ ปี ๒๕๑๖

๓๐. พระผงรูปเหมือน หลังเตารีด ปี ๒๕๑๖

๓๑. พระผงสมเด็จ หลังยันต์

๓๒. พระผงสมเด็จ หลังข้าวสาร

๓๓. พระผงรูปเหมือน รุ่นฟ้าผ่า ปี ๒๕๑๒

๓๔. พระผงสมเด็จ รุ่นปืนแตก ปี ๒๕๑๕

๓๕. พระผงสมเด็จ หลังเรียบ ปี ๒๕๑๖
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๑. พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้ออัลปาก้า ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒. พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ A

๓. พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ B

๔. พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ C

๕. พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ D

๖. พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพพิมพ์คอตึง

๗. พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐานสูง

๘. พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐานเตี้ย

๙. พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม เนื้อตะกั่ว วัดหนองโพ

๑๐. เหรียญหล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์จอบเล็กด้านหลังพ่อเดิม วัดหนองหลวง

๑๑. เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์เสมาปี ๒๔๗๐

๑๒. เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์แมงกะบี้หลังแบบหลังเรียบ ปี ๒๔๗๐

๑๓. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์แมงกะบี้หลังตัวหนังสือ ปี ๒๔๘๒

๑๔. เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์โค้ง ปี ๒๔๘๒

๑๕. เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์ตรง ปี ๒๔๘๒

๑๖. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปไข่ พิมพ์ต้อปี ๒๔๘๒

๑๗. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปไข่ พิมพ์หน้าหนุ่ม ๒๔๘๒

๑๘. เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม-หลวงพ่อคล้าย ๒๔๘๓

๑๙. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้อบล็อกกลากปั๊มห่วงในตัว

๒๐. เหรียญหน้าหมวกหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ แจกที่วัดท่าฉนวนปี ๒๔๘๓

๒๑. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปไข่ เนื้อเงินลงยา ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒๒. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปไข่ เนื้อเงินข้างไข่ปลา ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒๓. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ

๒๔. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม

๒๕. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปไข่ เนื้อเงินลงถมหลังอกเลา

๒๖. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปไข่ เนื้อเงินลงถม ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒๗. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิม์ห้าเหลี่ยมนาคปรก ๒๔๗๐

๒๘. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์เปลวเทียนหน้าสั้น ปี ๒๔๘๓

๒๙. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ปักกลด ปี ๒๔๗๐

๓๐. เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า-เนื้อตะกัว

๓๑. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์ใบพัด เนื้อตะกั่ว

๓๒. พระกริ่งใหญ่หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว

๓๓. พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว

๓๔. เหรียญเปลวเทียนหลวงพ่อเดิมพิมพ์หน้ายาว ปี ๒๔๘๓

๓๕. รูปหล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดอินทาราม ปี ๒๔๙๓

พระหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ยอดนิยม จังหวัดนครสวรรค์
โต๊ะที่ ๒๙ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท
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พระหลวงปู่สี วัดเขาถ�้าบุญนาค 
จ.นครสวรรค์ ทั่วไป

โต๊ะที่ ๓๐ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑.  รปูหล่อ รุน่แรก หลวงปูส่ ี( เนือ้นวะ - เนือ้ทองเหลอืง ) ปี ๒๕๑๘

๒.  รูปหล่อ รุ่นสอง หลวงปู่สี ( เนื้อเงิน - เนื้อนวะ ) ปี ๒๕๑๘

๓.  รูปหล่อ รุ่นสอง หลวงปู่สี ( เนื้อทองเหลืองรมด�า ) พิมพ์ ๒ ตรง 

 และ ๒ โค้ง ปี ๒๕๑๘

๔.  รูปหล่อ รุ่นวัดโพธิ์ หลวงปู่สี ( ไม่จ�ากัดเนื้อ ) ปี ๒๕๑๙

๕.  เหรียญ รุ่นแรก หลวงปู่สี ( เนื้อทองแดง ) ปี ๒๕๑๔     

๖.  เหรียญ รุ่นแรก หลวงปู่สี ( เนื้ออัลปาก้า ) ปี ๒๕๑๔

๗.  เหรียญอายุยืน หลวงปู่สี "เต็มองค์ " ( เนื้อทองค�า - เนื้อเงิน ) 

 ปี ๒๕๑๗

๘.  เหรียญอายุยืน หลวงปู่สี "เต็มองค์ " ( เนื้อนวะ ) ปี ๒๕๑๗

๙.  เหรียญอายุยืน หลวงปู่สี "เต็มองค์ " ( เนื้อทองแดง ) ปี ๒๕๑๗

๑๐. เหรียญอายุยืน หลวงปู่สี "ครึ่งองค์ " ( เนื้อเงิน ) ปี ๒๕๑๗

๑๑. เหรียญอายุยืน หลวงปู่สี "ครึ่งองค์ " ( เนื้อนวะ ) ปี ๒๕๑๗

๑๒. เหรียญอายุยืน หลวงปู่สี "ครึ่งองค์ " ( เนื้อทองแดง ) ปี ๒๕๑๗

๑๓. เหรียญขวัญถุง รุ่นแรก หลวงปู่สี ( สีหน้า-สีหลัง ) ปี ๒๕๑๗

๑๔. เหรียญพระนาคปรก ใบมะขาม หลวงปู่สี ( ไม่จ�ากัดเนื้อ ) ปี ๒๕๑๗

๑๕. เหรียญมหาลาภ หลวงปู่สี ( เนื้อเงิน - เนื้ออัลปาก้า ) ปี ๒๕๑๘

๑๖. เหรียญมหาลาภ หลวงปู่สี ( เนื้อนวะ ) ปี ๒๕๑๘

๑๗. เหรียญมหาลาภ หลวงปู่สี ( เนื้อทองแดง ) ปี ๒๕๑๘       

๑๘. เหรียญหลังพญานาค หลวงปู่สี ปี ๒๕๑๘

๑๙. เหรียญ จตุรพิธพรชัย หลวงปู่สี ( ไม่จ�ากัดเนื้อ ) ปี ๒๕๑๘

๒๐. เหรียญ กนกข้าง หลวงปู่สี ( ไม่จ�ากัดเนื้อ ) ปี ๒๕๑๘

๒๑. เหรียญ พรหมวิหารธรรม หลวงปู่สี ( ไม่จ�ากัดเนื้อ ) ปี ๒๕๑๘

๒๒. เหรียญ หน้าแก่ หรือ หน้าอรหันต์ หลวงปู่สี ปี ๒๕๑๙

๒๓. เหรียญ เกลียวเชือก หลวงปู่สี ( ไม่จ�ากัดเนื้อ ) ปี ๒๕๑๙

๒๔. เหรียญ หน้าหนุ่ม หลังพระปิดตา หลวงปู่สี ( ไม่จ�ากัดเนื้อ ) ปี ๒๕๑๙

๒๕. เหรียญ โภคทรัพย์ หลวงปู่สี ( ไม่จ�ากัดเนื้อ ) ปี ๒๕๑๙

๒๖. เหรียญ ยันต์ดวง ราชาฤกษ์ หลวงปู่สี ปี ๒๕๑๙

๒๗. เหรียญ ๒ อาจารย์ หลวงปู่สี ( ไม่จ�ากัดเนื้อ ) ปี ๒๕๑๙

๒๘. เหรียญ ขวัญถุง มั่งมี ศรีสุข หลวงปู่สี ( ไม่จ�ากัดเนื้อ ) ปี ๒๕๑๙

๒๙. เหรยีญ ขวญัถงุ หลงัเรยีบ ( แบบมจีาร และ ไม่มจีาร ) ปี ๒๕๑๙

๓๐. เหรียญ ขวัญถุง (มีหู และ ไม่มีหู) ปี ๒๕๑๘

๓๑. พระผง รูปเหมือน ชานหมาก หลวงปู่สี ปี ๒๕๑๔

๓๒. พระสมเด็จ รุ่นแรก ( พิมพ์ ฐานติ่ง และ ปรกโพธิ์ ) หลวงปู่สี ปี ๒๕๑๔

๓๓. พระสมเด็จ   หลังรูปเหมือน หลวงปู่สี ปี ๒๕๑๘

๓๔. พระสมเดจ็   หลงัรปูเหมอืน หลวงปูส่ ีรุน่ ผกูพทัธสมีา ปี ๒๕๑๙

๓๕. ล็อคเก็ต แมงกะบี้ ( ไม่จ�ากัดสี ) ปี ๒๕๑๕

พระหลวงพ่อโอด
วัดจันเสน จ.นครสวรรค์ ทั่วไป

โต๊ะที่ ๓๑ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระรูปหล่อ รุ่นแรก ปี ๒๕๑๕

๒. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นหลังตรงแขนปั่ง ปี ๒๕๒๔

๓. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นหลังตรง ปี ๒๕๒๔

๔. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อเงิน ปี ๒๕๓๑

๕. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองเหลือง ปี ๒๕๓๑

๖. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อทองแดง ปี ๒๕๓๑

๗. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อตะกั่ว ปี ๒๕๓๑

๘. พระรูปเหมือปั๊ม รุ่นศาลเจ้าพ่อดาบทอง ปี ๒๕๓๐

๙. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นหน้าแมว ปี ๒๕๓๑

๑๐. พระรูปหล่อ รุ่นสร้างโรงครัว ปี ๒๕๒๘

๑๑. พระรูปหล่อ รุ่นหลังเตารีด ปี ๒๕๓๐

๑๒. พระรูปหล่อ รุ่นฉลองมณฑป ๖ รอบ ปี ๒๕๓๒

๑๓. พระกริ่ง รุ่นสร้างมณฑป ปี ๒๕๓๑

๑๔. พระชัยวัฒน์ รุ่นสร้างมณฑป ปี ๒๕๓๑

๑๕. เหรียญรุ่นแรก พิมพ์สระอิ ๒ ตัว ปี ๒๕๐๘

๑๖. เหรียญดอกจิกใหญ่ ปี ๒๕๑๓

๑๗. เหรียญดอกจิกเล็ก ปี ๒๕๑๓

๑๘. เหรียญกลมหลังยันต์เสาร์ ๕ ปี ๒๕๑๓

๑๙. เหรียญสิวลีมหาลาภ ปี ๒๕๑๓

๒๐. เหรียญกลมพิเศษ ปี ๒๕๑๓

๒๑. เหรียญกฐินสามัคคี ๕ รอบ ปี ๒๕๒๐

๒๒. เหรียญแจกทาน ปี ๒๕๒๘

๒๓. เหรียญฉลองศาลเจ้าพ่อดาบทอง ปี ๒๕๓๐

๒๔. พระรูปหล่อโบราณรุ่น ๑๑ (รุ่น ๒) ๒๕๓๑

๒๕. เหรียญรูปไข่สร้างมณฑปโค้ดเจดีย์ ปี ๒๕๓๑ ไม่จ�ากัดเนื้อ

๒๖. เหรียญรูปไข่รุ่นพิเศษ โค๊ดนะ ปี ๒๕๓๑

๒๗. เหรียญเสมาสร้างมณฑปโค๊ดเจดีย์ ปี ๒๕๓๑ ไม่จ�ากัดเนื้อ

๒๘. เหรียญ ๖ รอบ หลังยันต์นะ หลังมณฑป ปี ๒๕๑๕

๒๙. พระนาคปรก รุ่นแรก ปี ๒๕๒๗

๓๐. พระนาคปรก เจริญทรัพย์ ปี ๒๕๓๐

๓๑. พระผงสมเด็จ ๗ชั้น รุ่นแรก ปี ๒๕๑๕

๓๒. พระผงสมเด็จ หลังระฆัง ปี ๒๕๓๐

๓๓. เหรียญรุ่น ๖ สร้างโรงเรียนและวัดเกิด ปี ๒๕๑๙

๓๔. พระปิดตาเนื้อผง รุ่นแรก ปี ๒๕๑๕

๓๕. พระนาคปรก หลังยันต์สามปี ๒๕๓๑



มหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา
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วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
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หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน (ทั่วไป)
โต๊ะที่ ๓๒ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระกริ่งหลวงพ่อทบ วัดโบสถ์โพธิ์ทอง เนื้อนวะ ไม่จ�ากัดพิมพ์
๒.   รูปหล่อโบราณ พิมพ์หน้าฝรั่งฐานสูง-ฐานเตี้ย วัดศิลาโมง
๓.  รูปหล่อโบราณ พิมพ์หลังตรง วัดศิลาโมง
๔.  รูปหล่อโบราณ พิมพ์หน้าหมู วัดศิลาโมง
๕.  รูปหล่อโบราณ พิมพ์หน้างุ้ม วัดศิลาโมง
๖.   รูปหล่อโบราณ พิมพ์อกซื่อ วัดศิลาโมง 
๗.  รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก พิมพ์โดดร่ม วัดชนแดน พ.ศ.๒๕๐๐
๘.  รูปหล่อโบราณ พิมพ์ฐานสูง วัดชนแดน พ.ศ.๒๕๐๕
๙.  รปูหล่อโบราณ พมิพ์ฐานกลาง–พิมพ์ฐานเตีย้ วัดชนแดน พ.ศ.๒๕๐๕
๑๐. รูปหล่อโบราณ พิมพ์ระฆังสองหน้าพ่อทบ-พ่อเขียน วัดชนแดน 
 พ.ศ ๒๕๐๕
๑๑. รูปหล่อโบราณ พิมพ์พุทธกวักใหญ่–พิมพ์อุ้มบาตร วัดชนแดน 
 พ.ศ.๒๕๐๕
๑๒. รูปหล่อโบราณ พิมพ์หัวไม้ขีด วัดชนแดน พ.ศ.๒๕๐๕
๑๓. รปูหล่อโบราณ พมิพ์หวัไม้ขดี ฐานสีเ่หลีย่ม ฐานหกเหลีย่ม ฐานยืน่ 
 กวักเล็ก วัดชนแดน พ.ศ.๒๕๐๕
๑๔. รูปหล่อโบราณ พิมพ์หัวไม้ขีดหัวโต วัดชนแดน พ.ศ. ๒๕๑๒
๑๕. รูปหล่อโบราณ พิมพ์โหม่งมะพร้าว วัดชนแดน  พ.ศ. ๒๕๑๖
๑๖. รปูหล่อโบราณ พมิพ์ฉลองอายคุรบ ๙๔ ปี ตอกโค๊ด ๙๔ วัดชนแดน 
 พ.ศ. ๒๕๑๖
๑๗. รูปหล่อฉีด พิมพ์ฉลองอายุครบ ๙๖-๙๗ ปี ไม่จ�ากัดเนื้อ 
๑๘. เหรียญรุ่นแรก วัดทรงธรรม ทับคล้อ ไม่จ�ากัดเนื้อ พ.ศ.๒๔๘๓
๑๙. เหรียญพมิพ์หน้าแก่ เนือ้ทองแดง – อัลปาก้า  พ.ศ.๒๕๙๑-๒๕๙๒
๒๐. เหรียญพิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง  พ.ศ.๒๔๙๑-๒๕๐๕
๒๑. เหรียญโดดร่ม ไม่จ�ากัดเนื้อ พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๑
๒๒. เหรียญฉลองอายุ ๙๔ ปี  เนื้อทองเหลือง -ทองแดง พ.ศ.๒๕๑๖
๒๓. เหรียญทูลเกล้า เนื้อทองแดง วัดโบสถ์โพธิ์ทอง ไม่จ�ากัดโค๊ด 
 พ.ศ. ๒๕๑๘
๒๔. เหรียญแอปเปิ้ล วัดช้างเผือก ไม่จ�ากัดเนื้อ พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๘
๒๕. เหรียญกนกข้าง วัดช้างเผือก ไม่จ�ากัดเนื้อ พ.ศ.๒๕๑๙
๒๖. พระเนือ้ผง-ชานหมาก รปูเหมอืน หลงัเรยีบ หลังยนัต์ วดัชนแดน 
 ปี ๒๕๐๕
๒๗. พระเนื้อผงพิมพ์ปิดตา  ปลัดพิศาล พ.ศ.๒๕๑๒
๒๘. พระเนื้อผงพิมพ์สมเด็จ ไม่จ�ากัดพิมพ์ พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๖
๒๙. พระเนือ้ผงรูปเหมอืน หลงัยนัต์-หลงัหนงัสอื  พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๘
๓๐. พระเนื้อผงพิมพ์จันทร์ลอย วัดโบสถ์โพธิ์ทอง พ.ศ.๒๕๑๕
๓๑. พระเนือ้ผงรูปเหมอืนพมิพ์ไตรมาส วดัโบสถ์โพธิท์อง พ.ศ.๒๕๑๕
๓๒. พระเนือ้ผงพมิพ์สมเด็จ รุน่เขม็หกั วดัโบสถ์โพธิท์อง พ.ศ.๒๕๑๕
๓๓. พระเนื้อผงพิมพ์สมเด็จ หลังใบโพธิ์ วัดช้างเผือก พ.ศ.๒๕๑๗
๓๔. แหวนเพชรกลับ ไม่จ�ากัดวัด
๓๕. แหวนลงยาสีธงชาติ ไม่จ�ากัดวัด

กรรมการ
๑.เซี้ยง หล่มสัก  ๒.โอ หล่มสัก  ๓.เอ เพชรบูรณ์
๔.โอ๋ หล่มสัก  ๕.น้อย พีเค

พระจังหวัดพิจิตร (ยอดนิยม) ชุดที่ ๑
โต๊ะที่ ๓๓ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิยม

๒. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา

๓. เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่

๔. เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก

๕. พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน เนื้อดินผสมผง จุ่มรัก

๖. พระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน

๗. พระสมเด็จข้างอุหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน

๘. พระหลวงพ่อเงิน เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

๙. พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน พิมพ์คอแอล ปี ๒๕๑๕

๑๐. พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน พิมพ์มือจุด ปี ๒๕๑๕

๑๑. พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน พิมพ์นับแบงค์ ปี ๒๕๑๕

๑๒. พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน พิมพ์มือเลขแปด ปี ๒๕๑๕

๑๓. เหรียญหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ ๒๕๑๕

๑๔. เหรียญหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก ปี ๒๕๑๕

๑๕. เหรียญหลวงพ่อเงินขวัญถุง ปี ๒๕๑๕

๑๖. เหรียญหลวงพ่อเงิน หลังกรมหลวงชุมพรฯ ปี ๒๕๑๕

๑๗. เหรียญหลวงพ่อเงิน หลังพระครูพิบูลธรรมเวท ปี ๒๕๑๕

๑๘. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์เสมา ปี ๒๔๗๒

๑๙. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์พุ่มข้าบิณฑ์หลังเรียบ

๒๐. พระหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบ

๒๑. พระหลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยมหลังอุ

๒๒. พระหลวงพ่อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังอุ

๒๓. พระหลวงพ่อเพชร พิมพ์รูปหัวใจหลังยันต์

๒๔. เหรียญหลวงพ่อเหลือ รุ่นแรก วัดหงส์

๒๕. เหรียญหลวงพ่อพิธ รุ่นแรก พิมพ์อาร์ม ปี ๒๔๘๘

๒๖. เหรียญหลวงพ่อพิธ รุ่นแรก พิมพ์ใบมะยม

๒๗. เหรียญหลวงปู่ภู รุ่นแรก พิมพ์หางแมงป่อง เนื้อชินวัดท่าฬ่อ

๒๘. พระปิดตาหลวงปู่ภู พิมพ์หยดน�้า เนื้อชิน-สนิทแดง วัดท่าฬ่อ

๒๙. พระปิดตาหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก วัดท่าฬ่อ

๓๐. พระปิดตาหลวงปู่ภู เนื้อผง วัดท่าฬ่อ

๓๑. พระปิดตาหลวงปู่ภู เนื้อดิน วัดท่าฬ่อ

๓๒. พระหลวงปูภ่ ูพมิพ์สมาธ ิหลังกระต่าย เนือ้ผงคลุกรกั วดัท่าฬ่อ

๓๓. พระหลวงปู่ภู เนื้อผง-ผงคลุกรัก วัดท่าฬ่อ

๓๔. พระหลวงปู่ภู เนื้อดิน วัดท่าฬ่อ

๓๕. เหรียญหล่อหลวงปู่ภู พิมพ์ตาโบ๋ วัดท่าฬ่อ



มหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา
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พระจังหวัดพิจิตร (ยอดนิยม) ชุดที่ ๒
โต๊ะที่ ๓๔ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญพระปลัดยม วัดไทรโรงโขน ปี ๒๔๗๗

๒. เหรียญพระครูพิลาสธรรมกิตต์ (ทวี) วัดโรงช้าง ปี ๒๔๙๘

๓. พระรูปหล่อหลวงพ่อโพธิ์ รุ่นแรก วัดโรงวัว

๔. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.ชุ่ม วัดท้ายน�้า

๕. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.แจ๊ะ วัดบางคลาน

๖. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดห้วยแขน

๗. พระรูปหล่อหลวงพ่อเคลือบ รุ่นแรก วัดคงเสือเหลือง

๘. เหรียญหลวงพ่อเคลือบ รุ่นแรก วัดดงเสือเหลือง ปี ๒๕๐๖

๙. เหรียญพระวิมลญาณเมธี รุ่นแผ่นดินเย็น 

 วัดมงคลทับคล้อ ปี ๒๕๑๘   

๑๐. พระรูปหล่อหลวงพ่อแวว รุ่นแรก วัดคลองดู้

๑๑. พระรูปหล่อหลวงพ่อเตียง รุ่นแรก วัดเขารูปช้าง

๑๒. พระรูปหล่อหลวงพ่อเตียง ดอก ๓ โค้ต ออกวัดดงกลาง

๑๓. พระรูปหล่อหลวงพ่อปุ่น ดอก ๓ โค้ต วัดดงกลาง

๑๔. พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงิน ว.จ.วัดวังจิก ชุบนิเกิ้ล

๑๕. พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงิน ว.จ.วัดวังจิก ไม่ชุบนิเกิ้ล

๑๖. พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงิน พิมพ์ก้นอุ วัดท้ายน�้า

๑๗. พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงิน  หลังดอกจันทร์ วัดหอไกร

๑๘. พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงิน รุ่นอ�าเภอตะพานหิน ปี ๒๕๒๒

๑๙. เหรียญหลวงพ่อขวัญ รุ่นแรก ปี ๒๕๐๗

๒๐. พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเตียง พิมพ์จับเข่า กะไหล่ทอง

๒๑. พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเตียง พิมพ์จับเข่า รมด�า

๒๒. พระรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเตียง พิมพ์สมาธิ อุดกริ่ง

๒๓. เหรียญพระพุทธกิ่งพุทธกาลหลวงพ่อเตียงลงยา พิมพ์ใหญ่

๒๔. เหรียญพระพุทธกิ่งพุทธกาลหลวงพ่อเตียง ลงยาพิมพ์เล็ก

๒๕. เหรียญพระพุทธกิ่งพุทธกาลหลวงพ่อเตียง 

 ลงยา เนื้ออัลปาก้า พิมพ์ใหญ่

๒๖. เหรียญพระพุทธกิ่งพุทธกาลหลวงพ่อเตียง 

 ลงยาเนื้ออัลปาก้า พิมพ์เล็ก

๒๗. เหรียญหลวงพ่อเตียง รุ่นแรก พิมพ์เสมาเล็ก บล็อก ธ.

๒๘. เหรียญหลวงพ่อเตียง รุ่นแรก พิมพ์เสมาเล็ก บล็อก ฒ.

๒๙. เหรียญหลวงพ่อเตียง รุ่นสอง พิมพ์เสมาชุบนิกเกิ้ล

๓๐. เหรียญหลวงพ่อเตียง โภคทรัพย์

๓๑. แหวนหลวงพ่อเตียงลงยา รุ่นแรก ไม่จ�ากัดสี

๓๒. เหรียญพระพุทธพุ่มข้าวบิณ หลวงพ่อศรี รุ่นแรก วัดบึงตะโทน

๓๓. เหรียญหลวงพ่อด�า วัดดงปะค�า รุ่นแรก ปี ๒๔๗๙

๓๔. เหรียญหลวงพ่อไปล่ รุ่นแรก ปี ๒๔๗๙ วัดท่าหลวง

๓๕. เหรียญรูปอาร์มหลวงพ่อเหลือ วัดหงส์ รุ่นแรก

โต๊ะที่ ๓๕ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. คชสีห์, สิงห์ปากเป็ด, หลวงพ่อเฮงวัดเขาดิน
๒. เสือหลวงพ่อเฮงวัดเขาดิน
๓. ม้ามังกร, หมู, กระต่าย, หลวงพ่อเฮงวัดเขาดิน
๔. สิงห์งาแกะพิมพ์ในกรอบรูปหัวใจหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๕. สงิห์งาแกะพมิพ์ในกรอบสีเ่หลีย่ม, พมิพ์ข้าวหลามตดั, พมิพ์ทรงกลม,
 หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๖. สิงห์งาแกะ พิมพ์สามขวัญปากเจาะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๗. สิงห์งาแกะพิมพ์สองขวัญปากเจาะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๘. สิงห์งาแกะ พิมพ์ยกขาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๙. สิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพิม์ปากสาริกา
๑๐. พระปิดตางาแกะ พิมพ์ลอยองค์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๑๑. งาแกะแม่นางกวัก พิมพ์ลอยองค์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๑๒. งาแกะปีเกิด ๑๒ นักษัตรไม่จ�ากัดพิมพ์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๑๓. งาแกะพิมพ์ต่างๆไม่จ�ากัดพิมพ์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๑๔. แหวนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ พิมพ์สี่เหลี่ยม, รูปไข่, เนื้อเงินลงยา
 สีธงชาติ, ลงถม
๑๕. รูปถ่ายเก่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอัดกระจกขนาดห้อยคอ
 ไม่จ�ากัดพิมพ์
๑๖. แหวนลงยาลงถมหลวงพ่อกันวัดเขาแก้ว
๑๗. ตะกรุดพวงลูกคั่นพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๑๘. มีดหมอสาลิกา ขนาดเล็กหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๑๙. มีดหมอขนาดปากกา (เเบบธรรมดา) หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๒๐. มีดหมอขนาดปากกา (เเบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๒๑. มีดหมอขนาดปากกา (แบบด้ามตัด) หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๒๒. มีดหมอขนาดใบมีด ๖ นิ้ว ไม่เกิน ๙ นิ้ว (แบบบธรรมดา) หลวงพ่อเดิม
 วัดหนองโพ
๒๓. มีดหมอขนาดใบมีด ๖ นิ้วไม่เกิน ๙ นิ้ว (แบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อเดิม
 วัดหนองโพ
๒๔. มีดหมอขนาดใบมีด ๙ นิ้วขึ้นไปไม่จ�ากัดขนาดหลวงพ่อเดิม
 วัดหนองโพ
๒๕. มีดหมอใบมีดแบบลายนาคคู่ไม่จ�ากัดขนาดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๒๖. มีดหมอขนาดปากกา (แบบธรรมดา) หลวงพ่อกันวัดเขาเเก้ว
๒๗. มีดหมอขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อกันวัดเขาแก้ว
๒๘. มีดหมอขนาด ๕ นิ้ว ขึ้นไปหลวงกันวัดเขาแก้ว
๒๙. ผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๓๐. เสื้อยันต์สิงห์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ
๓๑. ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ถักเชือกลงรัก
๓๒. ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว (ไม่ถักเชือก) 
๓๓. ตะกรุดหลวงพ่อพิธ ฝาบาตรและไม่จ�ากัดเนื้อ
๓๔. ตะกรุดหลวงพ่อเตียงมีอั่วถักเชือกลงรัก
๓๕. ตะกรุดหลวงพ่อเตียงมีอั่ว (ไม่ถักเชือก)
๓๖. ตะกรุดหลวงพ่อเตียง ๓ กษัตริย์ถักเชือกลงรัก-ไม่ถักเชือก

เครื่องราง จ.นครสวรรค์-พิจิตร ยอดนิยม
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พระกรุ พระจังหวัดสุโขทัย ยอดนิยม
โต๊ะที่ ๓๖ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระชินราชใบเสมา เนื้อดิน กรุวังยายมาก

๒. พระร่วงประทานพร เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๓. พระร่วงยืนเปิดโลก เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๔. พระนางตะกวน เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๕. พระยอดขุนพล เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๖. พระกรุน�้ามนต์ ไม่จ�ากัดพิมพ์

๗. พระท่ามะปาง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๘. พระเชตุพนบัวสองชั้น พิมพ์ใหญ่ เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๙. พระใบขนุน เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๑๐. พระนาคปรก เนื้อดิน กรุวัดกุฎีราย-กรุเตาทุเรียง

๑๑. พระนาง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๑๒. พระนาง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๑๓. พระนางเขาบ่วง - เข่ากว้าง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๑๔. พระซุ้มเรือนแก้ว (กระต่ายแกลบ) เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง-

 กรุวัดมหาธาตุ

๑๕. พระพุทธกวัก เนื้อดิน-ชิน กรุวัดแสนตอ

๑๖. พระกรุบางขลัง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

๑๗. พระร่วงนั่ง กรุน�้า

๑๘. พระสังกัจจาย เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๑๙. พระนาง ไม่จ�ากัดกรุ เนื้อชิน-สนิมแดง

๒๐. พระนางข้างเม็ด เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง

๒๑. พระยอดธง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๒๒. พระลือโขง เนื้อดิน กรุเตาทุเรียง

๒๓. พระแผง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒๔. พระซุ้มนครโกษา เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๒๕. พระนางดอนลาน เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒๖. พระนางขนนก เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๒๗. พระกรุเตาทุเรียง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒๘. พระอู่ทองนั่ง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

๒๙. พระกรุวัดพญาด�า ไม่จ�ากัดพิมพ์

๓๐. พระกรุวัดทรงมะค่า เนื้อดิน-ชิน

๓๑. พระกรุวัดมหาธาตุ เนื้อชิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

๓๒. พระกรุวัดมหาธาตุ เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

๓๓. พระกรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

๓๔. พระลีลา เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

๓๕. พระลีลา เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

พระเกจิสุโขทัย ยอดนิยม
โต๊ะที่ ๓๗  ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. รูปหล่อหลวงพ่อเอม รุ่นแรก

๒. รูปหล่อหลวงพ่อเอม รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์

๓. รูปหล่อหลวงพ่อเอม รุ่น ๒

๔. เหรียญหล่อหลวงพ่อเอม รุ่น ๒

๕. เหรียญหล่อหลวงพ่อเอม รุ่น ๓ ไม่จ�ากัดพิมพ์

๖. เหรียญพระพุทธบาท,อั้งยี่,พระพุทธวัดราชธานี ปี ๒๔๗๐

๗. เหรียญพระครูวินิจฉัยพุทธบัญญัติ (หลวงปู่ทิม) วัดราชธานี 

 รุ่นแรก ๒๔๗๓

๘. เหรียญหลวงพ่อปี้ รุ่นแรก ปี ๒๕๐๒

๙. รูปหล่อหลวงพ่อปี้ รุ่นแรก ปี ๒๕๐๔

๑๐. เหรียญพระสวรรควรนายก รุ่นแรก ปี ๒๔๙๐

๑๑. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดป่าข่อย รุ่นแรก ปี ๒๕๑๔

๑๒. เหรียญหล่อหลวงพ่อเอม วัดปากน�้า

๑๓. เหรียญหล่อหลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง รุ่นแรก

๑๔. เหรียญหลวงปู่ต๊วน วัดต้นหัด รุ่นแรก กะไหล่ทอง

๑๕. เหรียญหลวงพ่อห้อม รุ่นแรก บล็อกแรก

๑๖. เหรียญหลวงพ่อห้อม รุ่นแรก บล็อกสอง

๑๗. รูปหล่อพ่อห้อม รุ่นแรก

๑๘. เหรียญหลวงพ่อมา วัดป่ามะม่วง รุ่น ๑

๑๙. รูปหล่อหลวงพ่อมา วัดป่ามะม่วง รุ่น ๑

๒๐. เหรียญหลวงพ่อมา วัดป่ามะม่วง รุ่น ๒

๒๑. เหรียญหลวงปู่เกตุ รุ่นแรก ยันต์จม

๒๒. เหรียญหลวงปู่เกตุ รุ่นแรก ยันต์นูน

๒๓. เหรียญหลวงพ่อโถม รุ่น ๑ บล็อก ๑

๒๔. เหรียญหลวงพ่อโถม รุ่น ๑ บล็อก ๒

๒๕. เหรียญจอบหลวงพ่อโถม

๒๖. เหรียญหล่อ ๘๐ ปี พ่อโถม

๒๗. เหรียญหลวงปู่ทองอินทร์ วัดหนองบัว พิมพ์ใหญ่ รุ่นแรก

๒๘. เหรียญหลวงปู่ทองอินทร์ วัดหนองบัว พิมพ์เล็ก รุ่นแรก

๒๙. เหรียญครูบาทิพย์ วัดหัวฝาย รุ่นแรก

๓๐. เหรียญหล่อหลวงพ่อศิลา รุ่นแรก ปี ๒๕๑๙

๓๑. เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปลายนา

๓๒. เหรียญพระครูสุพัฒน์ธรรมคุณ รุ่นแรก วัดธรรมมิการาม

๓๓. รูปหล่อหลวงพ่อบุญมี อายุครบรอบ ๘๘ ปี วัดเกาะ

๓๔. เหรียญหลวงปู่บุญมี ร่มเกล้า วัดเกาะ

๓๕. เหรียญจอบหล่อโบราณชินราชหลวงพ่ออุย รุ่นแรก
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พระจังหวัดอุตรดิตถ์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ ๓๘ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระกรุเมืองทุ่งยั้ง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์
๒. พระกรุเมืองทุ่งยั้ง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดพิมพ์
๓. พระกรุวัดหน้าพระธาตุ–กรุเขตเมืองพิชัย เนื้อชิน–สนิมแดง ไม่จ�ากัดพิมพ์
๔. พระนางพิชัย เนื้อดิน พิมพ์ใหญ่ กรุวัดบึงสัมพันธ์
๕. พระนางพิชัย เนื้อดิน พิมพ์เล็ก กรุวัดบึงสัมพันธ์
๖. พระชินราช เนื้อดิน กรุวัดบึงสัมพันธ์
๗. พระกรุวัดบึงสัมพันธ์ กรุบ้านโคน เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์
๘. เหรียญเข็มกลัดหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน ปี ๒๔๘๓
๙. พระหลวงพ่อเพชร เนื้อดินผสมผง วัดท่าถนน (ล.พ.พิธ สร้าง 
 ปี ๒๔๗๓) ไม่จ�ากัดพิมพ์
๑๐. พระหล่อโบราณปางประจ�าวัน หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน ปี ๒๔๘๑
๑๑. พระปิดตา หลวงพ่อกล่อม วัดป่ากะพี้ เนื้อผงคลุกรัก–เนื้อก้านมะล ิ
 ไม่จ�ากัดพิมพ์
๑๒. เหรียญหลวงพ่อฮวบ วัดสามัคคยาราม รุ่นแรก
๑๓. เหรียญหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม ปี ๒๔๙๘ รุ่นแรก
๑๔. พระเนื้อผงคลุกรัก หลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม ไม่จ�ากัดพิมพ์
๑๕. พระรูปหล่อหลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม รุ่นแรก
๑๖. พระหล่อโบราณ หลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม ไม่จ�ากัดพิมพ์
๑๗. พระเนื้อดินผสมผง หลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม ไม่จ�ากัดพิมพ์
๑๘. เหรียญหลวงพ่อพระครูธรรมถีฐิวงศ์ วัดเจดีย์ รุ่นแรก
๑๙. พระหล่อโบราณหลวงพ่อธรรมถีฐิวงศ์ วัดเจดีย์ ไม่จ�ากัดพิมพ์
๒๐. พระเนื้อผงคลุกรัก หลวงพ่อธรรมถีฐิวงศ์ วัดเจดีย์ ไม่จ�ากัดพิมพ์
๒๑. เหรียญหลวงพ่อกลม วัดดอยท่าเสา รุ่นแรก
๒๒. พระหล่อโบราณหลวงพ่อกลม วัดดอยท่าเสา ไม่จ�ากัดพิมพ์
๒๓. เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดหาดสองแคว รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์
๒๔. เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดน�้าใส รุ่นแรก
๒๕. เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก ปี ๒๕๑๓ รุ่นแรก
๒๖. เหรียญหลวงพ่อโต วัดหน้าพระธาตุพิชัย รุ่นแรก
๒๗. พระเนื้อดิน–ผสมผงก่อน ปี ๒๕๐๐ หลวงปู่ทองด�า วัดท่าทอง
๒๘. พระสมเด็จแผ่นดินไหวใหญ่ ล.ป.ทองด�า วัดท่าทอง
๒๙. พระสมเด็จแผ่นดินไหวเล็ก ล.ป.ทองด�า วัดท่าทอง
๓๐. พระรูปหล่อปี ๒๕๒๙ หลวงปู่ทองด�า วัดท่าทอง รุ่นแรก
๓๑. เหรียญหลวงปู่ทองด�า วัดท่าทอง ปี ๒๕๒๙ รุ่นแรก
๓๒. พระรูปหล่อเจ้าคุณทองค�า วัดท้ายตลาด รุ่นแรก
๓๓. เหรียญหลวงพ่อบท วัดบ่อทองอุดมธรรม รุ่นแรก
๓๔. พระรูปหล่อพระครูวิเชียรปัญญามหามุนี (เรือง) วัดพญาปันแดน 
 รุ่นแรก (ตะใบลู่)
๓๕. เหรียญหล่อหลวงพ่อจรูญ วัดดอกไม้ รุ่นแรก
๓๖. เหรียญหลวงพ่อแกง วัดน�้าปึง รุ่นแรก 
๓๗. พระสมเด็จหลวงพ่อแกง วัดน�้าปึง รุ่นแรก หลังลายเซ็น

หลวงปู่ทองค�า สุวโจ จังหวัดสุรินทร์
โต๊ะที่ ๓๙ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญมังกรคู่ เนื้อเงิน
๒. เหรียญมังกรคู่ เนื้อนวะโลหะ
๓. เหรียญมังกรคู่ เนื้อทองใบใหญ่
๔. เหรียญมังกรคู่ เนื้อทองแดงสามกษัตริย์
๕. เหรียญมังกรคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
๖. เหรียญมังกรคู่ เนื้อทองแดง
๗. ล็อกเก็ต รุ่นแรก-รุ่นสรงน�้า
๘. พระผงดวง เนื้อชานหมาก ตะกรุดทองค�าคู่
๙. พระผงดวง เนื้อผงใบลาน ตะกรุดทองค�า-เงิน
๑๐. พระผงดวง เนื้อเทียนชัย ตะกรุดเงินคู่
๑๑. พระผงดวง เนื้อผงอิทธิเจ ตะกรุดเงิน
๑๒. พระผงดวง รายการที่ ๕-๖-๗
๑๓. พระแก้วแจกทาน
๑๔. เหรียญหล่อ รุ่นแรก เนื้อน�้าพี้นิลกาฬ
๑๕. เหรียญหล่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดงเถื่อนโบราณ
๑๖. เหรียญหล่อ รุ่นแรก เนื้อทองผสม
๑๗. เหรียญหล่อ รุ่นแรก ชุดกรรมการ (๑ ในชุด)
๑๘. เหรียญมนต์พระยาปากเข็ด เนื้อทองค�า
๑๙. เหรียญมนต์พระยาปากเข็ด เนื้อเงิน
๒๐. เหรียญมนต์พระยาปากเข็ด เนื้อทองแดงสามกษัตริย์
๒๑. เหรียญมนต์พระยาปากเข็ด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
๒๒. เหรียญมนต์พระยาปากเข็ด เนื้อทองแดง
๒๓. เหรียญปรกใบมะขาม เนื้อทองค�า-เนื้อเงิน
๒๔. เหรียญปรกใบมะขาม เนื้อทองแดง
๒๕. พระผง รุ่นแรก ฝังตะกรุดเงิน
๒๖. พระผง รุ่นแรก ไม่ฝังตะกรุด
๒๗. จระเข้ ทุกเนื้อ
๒๘. ตลับสีผึ้งเสาร์ห้า
๒๙. พระกริ่ง รุ่นแรก เนื้อทองค�า
๓๐. พระกริ่ง รุ่นแรก เนื้อเงิน
๓๑. พระกริ่ง รุ่นแรก เนื้อนวะก้นเงิน
๓๒. รูปหล่อ รุ่นแรก เนื้อทองค�า
๓๓. รูปหล่อ รุ่นแรก เนื้อเงิน
๓๔. รูปหล่อ รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว
๓๕. รูปหล่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง
๓๖. เหรียญตอก ๑ เนื้อทองค�า
๓๗. เหรียญตอก ๑ เนื้อเงิน
๓๘. เหรียญตอก ๑ เนื้อตะกั่ว
๓๙. เหรียญตอก ๑ เนื้อทองแดง
๔๐. รูปหล่อพญาเต่า เนื้อทองค�า
๔๑. รูปหล่อพญาเต่า เนื้อเงิน-เนื้อขันลงหิน
๔๒. รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ ไม่จ�ากัดเนื้อ

คณะกรรมการตัดสิน
๑.นายธนบูรณ์ ทิวารัตน์ (โค้ก พิษณุโลก)  ๒.นายณัฎฐกรณ์ ลิ้มเฮงสิน (เบล พิษณุโลก)
๓.นายบุญเยี่ยม นาคเจือทอง (เยี่ยม พิษณุโลก)   ๔.นายอรัญ สระเลิศ
๕.นายสุรเดช คงรอด (ทีน พิษณุโลก)  ๖.นายกาญจนภัทร เอี่ยมคง (อู๋ พิษณุโลก)
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หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 
จ.นครราชสีมา ทั่วไป

โต๊ะที่ ๔๐ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญโภคทรัพย์ วัดใหม่พิเรนทร์ ปี ๒๕๑๔

๒. สมเด็จพญางิ้วด�า รุ่นพิเศษ เนื้อผง วัดใหม่บ้านดอน ปี ๒๕๑๙

๓. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทโธ ตะกรุดทองค�า ปี ๒๕๓๖

๔. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทโธ ตะกรุดเงิน ปี ๒๕๓๖

๕. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทโธ ไม่มีตะกรุด ปี ๒๕๓๖

๖. นางกวักงิ้วด�า รุ่นพิเศษเสาร์ ๕ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี ๒๕๓๖

๗. พระกริ่งงิ้วด�า รุ่นพิเศษเสาร์ ๕ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี ๒๕๓๖

๘. รูปหล่อลอยองค์ฉลุ ปี ๒๕๓๖

๙. เหรียญสมเดจ็รุ่นรับเสดจ็ ปี ๒๕๓๖

๑๐. พระปิดตาฝังตะกรุด รุ่นรับเสด็จ ปี ๒๕๓๖

๑๑. สมเด็จนางพญางิ้วด�า พิมพ์แก้วสารพัดนึก รุ่นพิเศษเสาร์ห้า 

 วัดใหม่บ้านดอน ปี ๒๕๓๖

๑๒. สมเดจ็นางพญางิว้ด�า พมิพ์ใบโพธิ ์รุน่พเิศษเสาร์ห้า วดัใหม่บ้านดอน 

 ปี ๒๕๓๖

๑๓. พระปิดตา รุน่ทีร่ะลกึสร้างหอสมดุ วัดแจ้งนอก ปี ๒๕๓๖ เนือ้ตะก่ัว

๑๔. พระชัยวัฒน์ รุ่นมหาบารมี ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี ๒๕๓๖

๑๕. พระสมเดจ็เนือ้ว่านเกสรผสมยาเส้น ฝังตะกรดุ วดัมะเกลอื ปี ๒๕๓๖

๑๖. พระกริง่ปรสิทุโธ รุน่อปุถมัภ์วดับ้านแปรง ปี ๒๕๓๖ เนือ้กะไหล่ทอง

๑๗. พระกริง่ปรสิทุโธ รุน่อปุถมัภ์วดับ้านแปรง ปี ๒๕๓๖ เนือ้ทองแดง

๑๘. พระปิดตา รุน่ทีร่ะลกึสร้างหอสมดุ วัดแจ้งนอก ปี ๒๕๓๖ เนือ้ตะก่ัว

๑๙. เหรียญหลวงพ่อคณู รุน่เงนิคณูเงนิ ปี ๒๕๓๗ ไม่จ�ากดัเนือ้

๒๐. รปูเหมอืนลอยองค์ หลวงพ่อคณู พมิพ์ใหญ่ รุ่นเงนิคูณเงนิ ปี ๒๕๓๗

๒๑. พระสมเด็จ รุ่นเงินคูณเงิน ปี ๒๕๓๗

๒๒. พระปิดตตา รุ่นเงินคูณเงิน ปี ๒๕๓๗

๒๓. พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี ๒๕๓๗

๒๔. เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว ไม่จ�ากัดปี

๒๕. ผ้ายันต์ รุ่นกูให้ลาภ วัดบ้านบุ ปี ๒๕๓๗

๒๖. พระปิดตาตะกรุดเงิน รุ่นกู้ให้ลาภ ปี ๒๕๓๗

๒๗. พระผงพระมุนีศรีไชยปราการ ปี ๒๕๓๙

๒๘. พระปิดตาสาริกามหาลาภ เนื้อผง ปี ๒๕๓๙

๒๙. เหรียญอายุยืน รุ่นแรก วัดบึง ปี ๒๕๕๓

๓๐. ปั๊มเข่ากว้าง รุ่นไพรีพินาศ วัดบึง ปี ๒๕๕๔

๓๑. เหรียญเจ้าสัวอายุยืน วัดบึง ปี ๒๕๕๕

๓๒. ลูกอม รุ่นบารมีปริสุทโธ ตะกรุดทองค�า, เงิน, นาก ปี ๒๕๕๕

๓๓. ลูกอม รุ่นบารมีปริสุทโธ ตะกรุดชนวน ปี ๒๕๕๕

๓๔. รูปเหมือนบูชา ๕ นิ้ว ไม่จ�ากัดรุ่น ไม่จ�ากัดปี

๓๕. นางกวักบูชา ๕ นิ้ว ไม่จ�ากัดรุ่น

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่
ยอดนิยม

โต๊ะที่ ๔๑ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญรุ่นแรก วัดแจ้งนอก พ.ศ.๒๕๑๒

๒. เหรียญชินราช วัดแจ้งนอก พ.ศ.๒๕๑๒

๓. เหรียญสมเด็จหลังฆ้อง วัดพันดุง พ.ศ.๒๕๑๖

๔. เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฎิสงฆ์ วัดสระแก้ว พ.ศ.๒๕๑๗

๕. เหรียญสี่เหลี่ยม หลังก�าแพง พ.ศ.๒๕๑๗

๖. เหรียญสี่เหลี่ยม พิมพ์พระพุทธ วัดโคกรักษ์

๗. เหรียญสร้างบารมี พ.ศ.๒๕๑๙

๘. เหรียญเจ้าแม่กวนอิม พ.ศ.๒๕๑๙

๙. เหรียญลูกเสือชาวบ้าน พ.ศ.๒๕๒๐

๑๐. เหรียญราชาฤกษ์โภคทรัพย์ พ.ศ.๒๕๒๑

๑๑. สมเด็จพญางิ้วด�า รุ่นเกียรตินิยม เนื้อด�า พ.ศ.๒๕๒๓

๑๒. สมเด็จพญางิ้วด�า รุ่นเกียรตินิยม เนื้อขาว พ.ศ.๒๕๒๓

๑๓. พระผงวัดพันอ้น พิมพ์พระคง ไม่จ�ากัดปี

๑๔. พระผงวัดพันอ้น พิมพ์พระรอด ไม่จ�ากัดปี

๑๕. พระผงวัดพันอ้น ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดปี

๑๖. พระปิดตาเนื้อผง วัดโพธิ์ปรือแวง พ.ศ.๒๕๒๙

๑๗. เหรียญผ้าป่านนท์ พ.ศ.๒๕๒๙

๑๘. เหรียญสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๐

๑๙. พระกริ่งสุริยุปราคา พ.ศ.๒๕๓๑

๒๐. พระกริ่งสังกัจจายน์ เสาร์ห้า พ.ศ.๒๕๓๓

๒๑. พระผงเกสรตะกรุด เสาร์ห้า พ.ศ.๒๕๓๓

๒๒. พระกริ่งญาณวิทยาคม พ.ศ.๒๕๓๕

๒๓. พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม พ.ศ.๒๕๓๕

๒๔. เหรียญนั่งยอง รุ่นพิเศษ พ.ศ.๒๕๓๖

๒๕. เหรียญเสมาวัดปรก พ.ศ.๒๕๓๖

๒๖. พระผงกูท�าเอง พ.ศ.๒๕๓๖

๒๗. เหรียญรุ่นเทพประทานพร ปี ๒๕๓๖ ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒๘. พระกริ่ง ส.ก. พ.ศ.๒๕๓๖

๒๙. เหรียญฉลุ ส.ก. พ.ศ.๒๕๓๖

๓๐. เหรียญรูปไข่ ทหารเสือราชินี พ.ศ.๒๕๓๖

๓๑. เหรียญกลมนั่งยองขอบสตางค์ เสด็จพระราชด�าเนินตัดลูกนิมิต 

 พ.ศ.๒๕๓๖

๓๒. พระกริ่งรุ่นคูณพันล้าน พ.ศ.๒๕๓๗

๓๓. พระปิดตาคูณพันล้าน พ.ศ.๒๕๓๗

๓๔. เหรียญนั่งพานชนะมาร ปี ๒๕๓๗ ไม่จ�ากัดเนื้อ

๓๕. พระกริ่งแช่น�้ามนต์ พ.ศ.๒๕๓๗
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๑. พระนางพญา รุ่นคูณลาภ ปี ๒๕๑๗
๒. พระพิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่นทหารพราน เนื้อผง ปี ๒๕๒๖
๓. เหรียญสหกรณ์ ปี ๒๕๓๐
๔. น�้าเต้า รุ่นรวย เนื้อเงินหน้าทองค�า ปี ๒๕๓๖
๕. เหรียญ รุ่นส่งเสริมศิลปะชีพ เนื้อเงินลงยา ปี ๒๕๓๖
๖. เหรียญเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี ๒๕๓๖
๗. พระผงกริ่ง รุ่นคูณลาภ คูณเงิน คูณทอง ปี ๒๕๓๖
๘. พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อเงิน ปี ๒๕๓๖
๙. พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อชุบทอง ปี ๒๕๓๖
๑๐. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทโธ รุ่นแรก ตะกรุดทองค�าแท้ ปี ๒๕๓๖
๑๑. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทโธ รุ่นแรก ตะกรุดเงิน ปี ๒๕๓๖
๑๒. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทโธ รุ่นแรก ไม่มีตะกรุด ปี ๒๕๓๖
๑๓. พระปิดตาสายรุ้ง รุ่นพลังจิต ตะกรุดทองค�าแท้ ปี ๒๕๓๖
๑๔. พระปิดตาสายรุ้ง รุ่นพลังจิต ตะกรุดเงิน ปี ๒๕๓๖
๑๕. พระปิดตาสายรุ้ง รุ่นพลังจิต ไม่มีตะกรุด ปี ๒๕๓๖
๑๖. พระสมเด็จพญางิ้วด�า รุ่นมหาลาภ ปี ๒๕๓๖
๑๗. ถงุเงิน ถงุทอง บรรจเุหรยีญ ปี ๒๕๓๖
๑๘. พระสมเด็จคะแนนหล่อ รุ่นคูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี ๒๕๓๖
๑๙. พระสมเด็จคะแนนหล่อ รุ่นคูณพันล้าน เนื้อกะไหล่ทอง ปี ๒๕๓๖
๒๐. พระปิดตา รุ่นเซ้งลี้ฮ้อ ตะกรุดทองค�า ปี ๒๕๓๗
๒๑. เหรียญกลม รุ่นพรปีใหม่ เนื้อทองแดง ปี ๒๕๓๗
๒๒. พระปิดตาจิ๋ว รุ่นพรปีใหม่ เนื้อเงิน ปี ๒๕๓๗
๒๓. พระขรรค์ (มีดหมอ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อนวะโลหะ ตะกรุดทองค�า ปี ๒๕๓๗
๒๔. พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองค�า รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี ๒๕๓๗
๒๕. พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองแดง รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี ๒๕๓๗
๒๖. พระผงไม้มงคล หลังนารายณ์ทรงครุฑ ตะกรุดทองแดง รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี ๒๕๓๗
๒๗. พระผงไม้มงคล หลังสิงห์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ตะกรุดทองค�า ปี ๒๕๓๗
๒๘. พระปรกโพธิ์ หลังยันต์ดวง ตะกรุดทองค�า เนื้อผงไม้มงคล รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี ๒๕๓๗
๒๙. พระกริ่งอู่ทอง หุ่นไพรีพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อนวะ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี ๒๕๓๗
๓๐. พระกริ่งอู่ทอง หุ่นไพรีพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อส�าริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี ๒๕๓๗
๓๑. พระกริ่งอู่ทอง หุ่นไพรีพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อทองแดง รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี ๒๕๓๗
๓๒. พระปิดตามหาลาภ (นั่งยอง) เนื้อเงิน รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี ๒๕๓๗
๓๓. พระปิดตามหาลาภ (๔ทิศ) เนื้อทองส�าริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี ๒๕๓๗
๓๔. เหรียญรูปเหมือนหลังสิงห์ ๙ โค้ด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ (กรรมการ) พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี ๒๕๓๗
๓๕. เหรียญรูปเหมือนหลังพระนารายณ์ทรงครุฑ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ (กรรมการ) พิมพ์หันข้าง เนื้อนวะ ปี ๒๕๓๗
๓๖. เหรียญรูปเหมือนหลังสิงห์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ (กรรมการ) พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวะ ปี ๒๕๓๗
๓๗. เหรียญรูปเหมือนหลังสิงห์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ (กรรมการ) พิมพ์หน้าตรง เนื้อนวะ ปี ๒๕๓๗
๓๘. เหรียญรูปเหมือนหลังพระนารายณ์ทรงครุฑ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อทองแดง ปี ๒๕๓๗
๓๙. พระปิดตาควัมบดี ตอกโค้ดเดียว รุ่นคูณรุ่งโรจน์ (กรรมการ) เนื้อนวะ ปี ๒๕๓๗
๔๐. เหรียญพระราหู (สุริยาคราส) รุ่นลาภผลคูณทวี เนื้อทองฝาบาตร ปี ๒๕๓๘
๔๑. พระบูชา ขนาด ๓ นิ้ว รุ่นคูณทรัพย์แสนล้าน ปี ๒๕๓๙
๔๒. ก�าไรข้อมือ บรรจุรูปหล่อจิ๋ว ๒ องค์ ปี ๒๕๓๙
๔๓. พระยอดเกตุ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี ๒๕๔๘
๔๔. พระจอมจักรพรรดิ พิเศษคูณสุดยอด เนื้ออัลปาก้า ปี ๒๕๕๓
๔๕. พระปิดตา บูชาขนาด ๓ นิ้ว ออกวัดตะครองงาม เนื้อมันปู ปี ๒๕๕๖

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  จ.นครราชสีมา ทั่วไป
โต๊ะที่ ๔๒ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท
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พระจังหวัดล�าปาง ทั่วไป
โต๊ะที่ ๔๔ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อทองค�า

๒. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อเงินลงยา

๓. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อนวะลงยา

๔. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อทองทิพย์ลงยา

๕. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อนวะหน้าเงิน

๖. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อชนวนหลังเรียบ

๗. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อดีบุก

๘. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อชนวน

๙. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อฝาบาตร

๑๐. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อทองแดง

๑๑. ผ้ายันต์ โภคทรัพย์ หนุนดวง รุ่นแก้วสารพัดดี

๑๒. พระรอดล�าปางหลวงเนื้อส�าริด

๑๓. พระรอดหัวข่วงหลังยันต์ห้า ไม่จ�ากัดพิมพ์

๑๔. รูปหล่อลอยองค์พระแก้วมรกต วัดหัวข่วง

๑๕. พระยอดขุนพลกรุถ�้าขุนตาล

๑๖. รูปหล่อชินราช บ้านต้า ปี ๒๕๑๔

๑๗. เหรียญครูบานันตารุ่นแรก

๑๘. เหรียญครูบาธรรมชัย วัดปงสนุก รุ่นแรก

๑๙. เหรียญครูบาอินทร์ วัดบ้านใหม่ รุ่นแรก

๒๐. เหรียญพระอุปัชฌาย์กริ่ม รุ่นแรก ปี ๒๔๙๗

๒๑. เหรียญเจ้าแม่ทับทิม ล�าปาง รุ่นแรก ปี ๒๔๙๕

๒๒. เหรียญครูบาศรีวิไชย วัดพระแก้วดอนเต้า ปี ๒๕๐๐

๒๓. เหรียญหลวงพ่อเมืองรุ่นแรก

๒๔. เหรียญหลวงพ่อเมือง ปี ๒๕๑๗

๒๕. ปรกใบมะขามหลวงพ่อเมือง ไม่จ�ากัดเนื้อ

๒๖. พระกริ่งเขลางค์หลวงพ่อเมือง

๒๗. เหรียญสองพี่น้องพระเจ้าทันใจ วัดกลางดอนไฟ ปี ๒๕๑๕

๒๘. เหรียญพระเจ้าทองทิพย์ วัดสันทราย รุ่นแรก ปี ๒๕๒๘

๒๙. เหรียญหลวงพ่อปัญญา วัดนาคต รุ่นแรก ปี ๒๕๒๒

๓๐. เหรียญครูบาค�าปัน วัดนาแส่ง รุ่นแรก

๓๑. เหรียญหลวงปู่หลวง รุ่นแรก

๓๒. พระพิฆเนศหลวงปู่หลวง ไม่จ�ากัดเนื้อ

๓๓. เหรียญครูบากลิ่นกู้ ปี ๒๕๒๑ รุ่นแรก

๓๔. เหรียญครูบาเลิศ รุ่นแรก ปี ๒๕๕๓

๓๕. เหรียญหลวงพ่อบุญมา รุ่นแรก

๓๖. เหรียญเจ้าพ่อประตูผา รุ่นแรก

๓๗. เหรียญเจ้าพ่อขุนตาล รุ่นแรก ปี ๒๕๒๖

หลวงพ่อเกษม เขมโก
สุสานไตรลักษณ์ จ.ล�าปาง ยอดนิยม

โต๊ะที่ ๔๓ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญกลมรูปเหมือนที่ระลึก ๕ รอบ ปี ๒๕๑๕
๒. พระผงพิมพ์ระฆัง ที่ระลึก ๕ รอบ ปี ๒๕๑๕
๓. เหรียญระฆังสิริมงคลเสาร์ห้า ปี ๒๕๑๖
๔. พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ศิริราช ปี ๒๕๑๗
๕. พระกริ่งไตรลักษณ์ ปี ๒๕๑๗
๖. พระกริ่งชัยวัฒน์ไตรภพ ปี ๒๕๑๗
๗. พระผงมงคลเกษม ๑ ปี ๒๕๑๗
๘. พระผงไตรเกษม (มงคลเกษม ๒) ปี ๒๕๑๗
๙. พระปรกโพธิ์ใบมะขาม หลังลายเซ็น รุ่นแรก ปี ๒๕๑๗
๑๐. เหรียญแตงโม ปี ๒๕๑๗
๑๑. เหรียญวัดพลัมพลา ปี ๒๕๑๗
๑๒. เหรียญรูปเหมือน รุ่นศาลากลาง ปี ๒๕๑๗
๑๓. เหรียญพระพุทธ รุ่นศาลากลาง ปี ๒๕๑๗
๑๔. เหรียญกองพันล�าปาง ปี ๒๕๑๗
๑๕. พระกริ่งอวโลกิเตศวร ปี ๒๕๑๘
๑๖. รูปหล่อก้นหนู - ก้นดอกจันทร์ ปี ๒๕๑๘
๑๗. พระปิดตามหาอุตม์ ปี ๒๕๑๘ 
๑๘. พระปิดตาสารพัดดี ปี ๒๕๑๘
๑๙. พระปิดตามหาโชค ปี ๒๕๑๘
๒๐. พระปิดตามหาลาภ ปี ๒๕๑๘
๒๑. เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวิละ ปี ๒๕๑๘
๒๒. เหรียญ มทบ.๗ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปี ๒๕๑๘
๒๓. เหรียญกิ่งไผ่ ปี ๒๕๑๘
๒๔. เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. ปี ๒๕๒๓
๒๕. เหรียญกลมรูปเหมือน รุ่น ๖ รอบ ปี ๒๕๒๖
๒๖. รูปหล่อลอยองค์ รุ่น ๖ รอบ ปี ๒๕๒๖
๒๗. พระผงรูปเหมือน รุ่น ๖ รอบ ปี ๒๕๒๖
๒๘. พระผงรูปเหมือน รุ่นสรงน�้า ปี ๒๕๒๗
๒๙. เหรียญเจ้าสัว รุ่นแรก ปี ๒๕๓๕
๓๐. เหรียญกองพันล�าปาง ๒ (หน่วยรบ) ปี ๒๕๓๖
๓๑. เหรียญระฆัง รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ (หลังมังกร) ปี ๒๕๓๖
๓๒. เหรียนั่งพาน รุ่นเมตตามหาบารมี (๓ ม.ต.) ปี ๒๕๓๗
๓๓. เหรียญแจกทาน ปี ๒๕๓๘
๓๔. พระกริ่งอวโลกิเตศวร ไม่จ�ากัดรุ่น (ยกเว้นรุ่นแรก)
๓๕. พระผงข้าวก้นบาตร ไม่จ�ากัดรุ่น
๓๖. พระกริ่งแก้วปฏิมากร พิมพ์ใหญ่ ปี ๒๕๑๔
๓๗. พระกริ่งแก้วปฏิมากร พิมพ์เล็ก ปี ๒๕๑๔
๓๘. เหรียญนวรัตน์ ปี ๒๕๑๗
๓๙. เหรียญวัดนางเหลียว ปี ๒๕๑๔
๔๐. เหรียญกองพันเชียงราย ปี ๒๕๑๘
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พระหลวงปู่ทาบ
และเครื่องรางสายเมตตาระยอง

โต๊ะที่ ๔๕ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญหลวงปู่ทาบ รุ่นแรก รุ่น ๒ แหนบรุ่นแรก
๒. พระเนื้อผงโสฬสมหาพรหม ปี ๒๕๐๓ ทุกพิมพ์
๓. พระสมเด็จนักเลงโต พิมพ์ใหญ่
๔. พระสมเด็จนักเลงโต พิมพ์เล็ก
๕. พระขุนแผนสะพายดาบ พิมพ์ต้อ
๖. พระขุนแผนสะพายดาบ พิมพ์ชัยมงคล
๗. พระขุนแผนสะพายดาบ พิมพ์เทวดา
๘. พระขุนแผนสะพายดาบ พิมพ์เล็ก
๙. พระพรายคู่หลวงปู่ทาบ
๑๐. พระพุทธฐานบัวหลวงปู่ทาบ
๑๑. พระสมเด็จพุทธกวัก
๑๒. พระขุนแผนพิมพ์พรายกุมาร
๑๓. พระขุนแผนไม่จ�ากัดพิมพ์
๑๔. พระหลวงปู่ทวดพิมพ์ปู่ทาบพิมพ์ใหญ่
๑๕. พระหลวงปู่ทวดพิมพ์ปู่ทาบทุกเนื้อทุกพิมพ์
๑๖. พระปิดตากิมจ๊อไม่จ�ากัดพิมพ์ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๗. รูปถ่ายหลวงปู่ทาบ ก่อน ปี ๒๕๐๙
๑๘. นางกวักจิ๋วหลวงปู่ทาบ
๑๙. นางกวักจิ๋วไม่จ�ากัดพิมพ์ไม่จ�ากัดเนื้อ
๒๐. ลูกอมหลวงพ่อสมควร รุ่นแรก ปี ๒๕๓๐
๒๑. ลูกอมหลวงพ่อสมควร ทุกรุ่น ทุกปี
๒๒. กุมารทองจังหวัดระยอง ทุกรุ่น
๒๓. พระปิดตาหลวงพ่อสาคร ปี ๒๕๒๔
๒๔. นางกวักไม้แกะหลวงปู่ทิมยุคแรก
๒๕. นางกวักงาแกะหลวงปู่ทิม
๒๖. นางกวักงาแกะหลวงปู่ทิม ทุกพิมพ์
๒๗. ตลับสีผึ้งไม่จ�ากัดเกจิ
๒๘. ตลับสีผึ้งงาช้างไม่จ�ากัดเกจิ
๒๙. พระปิดตาดิน๗โป่งหลวงพ่อสาคร ปี ๒๕๒๔
๓๐. จี้หรือล๊อกเก็ตสีผึ้งหลวงปู่ทาบ
๓๑. รูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า
๓๒. เหรียญรุ่นแรกหน้าหนุ่มหลังยันต์เต็มหลวงพ่อชื่น ปี ๒๕๑๑
๓๓. เหรียญรุ่นแรกหน้าหนุ่มหลังยันต์ไม่เต็มหลวงพ่อชื่น ปี ๒๕๑๑
๓๔. เหรียญรุ่นแรกพิมพ์สะระอูยาว-สั้นหลวงพ่อชื่น ปี ๒๕๑๑
๓๕. เหรียญไตรมาส รุ่นแรก หลวงพ่อกัสสปมุณี ปี ๒๕๑๘
๓๖. พระเจ้าตากสิน หลวงพ่อกัสสปมุณี เนื้อผง ปี ๒๕๑๘

กรรมการ
๑. นะ ระยอง ๒. ทัช สีผึ้ง ๓. โอ๋ ระยอง
๔. ตูน ระยอง ๕. โชค ระยอง

หลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ ๑
โต๊ะที่ ๔๖ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี ๒๔๙๗
๒. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี ๒๔๙๗
๓. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี ๒๔๙๗
๔. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลางลึก ปี ๒๔๙๗
๕. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี ๒๔๙๗
๖. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี ๒๔๙๗
๗. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี ๒๔๙๗
๘. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยน�้าใหญ่-เล็ก ปี ๒๕๐๒
๙. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี ๒๕๐๕
๑๐. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี ๒๕๐๕
๑๑. พระกริ่งลอยองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนื้อนวโลหะ ปี ๒๕๐๕
๑๒. พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน (เบตง) เนื้อนวโลหะ ปี ๒๕๐๕
๑๓. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี ๒๕๐๕
๑๔. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลงัเตารดีใหญ่ เนือ้โลหะผสม ปี ๒๕๐๕
๑๕. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด (เข่าตุ่ม)  
 พิมพ์นิยม ปี ๒๕๐๕
๑๖. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี ๒๕๐๕
๑๗. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี ๒๕๐๕
๑๘. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ หัวมน ปี ๒๕๐๕
๑๙. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั๊มซ�้า ปี ๒๕๐๕
๒๐. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั๊มซ�้า-ไม่ซ�้า ปี ๒๕๐๕
๒๑. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก แข้งขีด ปี ๒๕๐๕
๒๒. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก ปี ๒๕๐๕
๒๓. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่-หน้าเชิด ปี ๒๕๐๕
๒๔. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็น ปี ๒๕๐๘
๒๕. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี ๒๕๐๐
๒๖. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น ๒ ไข่ปลาใหญ่ ปี ๒๕๐๒
๒๗. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น ๒ ไข่ปลาเล็ก ปี ๒๕๐๒
๒๘. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น ๓ "สามขีดใน-กิ่งไผ่" ปี ๒๕๐๔
๒๙. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น ๓ "๒ จุด" ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี ๒๕๐๔
๓๐. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น ๓ "หน้าผาก ๒ เส้น  
 ประคดข้างเดียว" ปี ๒๕๐๔
๓๑. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี ๒๕๐๘
๓๒. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า 
 (พิมพ์นิยม) ปี ๒๕๐๘
๓๓. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล 
 ปี ๒๕๐๘
๓๔. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล 
 (บล็อกธรรมดา) ปี ๒๕๐๘
๓๕. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ 
 ปี ๒๕๐๙
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หลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ ๒
โต๊ะที่ ๔๗  ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ "ตัว ท" ปี ๒๕๐๕

๒. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "ตัว ท" ปี ๒๕๐๕

๓. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ "เสาอากาศ-สายฝน" ปี ๒๕๐๕

๔. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "ว. มีจุด" ปี ๒๕๐๕

๕. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี ๒๕๐๕

๖. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี ๒๕๐๕

๗. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่-เล็ก ปี ๒๕๐๖

๘. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "มีหู" ปี ๒๕๐๖

๙. พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี ๒๕๐๖

๑๐. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปี ๒๕๐๘

๑๑. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ กะไหล่ทอง ปี ๒๕๐๘

๑๒. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี ๒๕๐๘

๑๓. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี ๒๕๐๘

๑๔. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น ๓ เนื้อทองแดง ปี ๒๕๐๔

๑๕. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา "ช้างปล้อง" รุ่น ๓ 

 เนื้ออัลปาก้า ปี ๒๕๐๔

๑๖. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา "พ มีขีด" รุ่น ๓ เนื้ออัลปากา

 ปี ๒๕๐๔

๑๗. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น ๓ เนื้ออัลปาก้า ปี ๒๕๐๔

๑๘. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น ๓ เนื้อทองแดง ปี ๒๕๐๔

๑๙. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น ๔ เนื้ออัลปาก้า ปี ๒๕๐๔

๒๐. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น�้าเต้า ปี ๒๕๐๕

๒๑. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี ๒๕๐๖

๒๒. เหรยีญหลวงพ่อทวด พมิพ์หกเหลีย่มใหญ่-เลก็ แจกปีนัง ปี ๒๕๐๖

๒๓. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี ๒๕๐๖

๒๔. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังหนังสือ ๕ แถว" ปี ๒๕๐๖

๒๕. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี ๒๕๐๖

๒๖. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวน ปี ๒๕๐๖-๒๕๐๗

๒๗. แหวนหลวงพ่อทวด ปี ๒๕๐๖-๒๕๐๘

๒๘. เหรียญหลวงพ่อทวด พมิพ์ห้าเหลีย่ม เนือ้ทองแดงกะไหล่ทอง ปี ๒๕๐๘

๒๙. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังรุ่น ๑" ปี ๒๕๐๘

๓๐. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี ๒๕๐๘

๓๑. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวน ปี ๒๕๐๘

๓๒. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี ๒๕๑๑

๓๓. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก ปี ๒๕๑๑

๓๔. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา "หน้าเลื่อนหลังเจดีย์" 

 เนื้ออัลปาก้า ปี ๒๕๑๑

๓๕. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังรุ่น ๑" ปี ๒๕๑๑

หลวงพ่อทวด ทั่วไป
โต๊ะที่ ๔๘ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระหลวงพ่อทวด เนือ้ว่านกดมอืฝังตะกรดุ พมิพ์ใหญ่ ปี ๒๕๑๔
๒. พระหลวงพ่อทวด เนือ้ว่านกดมอืฝังตะกรดุ พมิพ์พระรอด ปี ๒๕๑๔
๓. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่านปั๊มเครื่องฝังตะกรุด พิมพ์ใหญ่ ปี ๒๕๑๔
๔. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าปั๊มเครื่องฝังตะกรุด พิมพ์เล็ก ปี ๒๕๑๔
๕. พระพุทธยมกปฏิหาร ปั๊มเครื่อง เนื้อผงน�้ามัน ปี ๒๕๑๔
๖. พระหลวงพ่อทวดปั๊มเครื่อง เนื้อผงน�้ามัน ปี ๒๕๑๔ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
๗. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สามทวด ปี ๒๕๐๗
๘. พระหลวงพ่อทวดหมาน ปี ๒๕๐๗ ไม่จ�ากัดพิมพ์
๙. รูปหล่อพระอาจารย์ทิม ก้นตัน เนื้อโลหะ ปี ๒๕๐๘
๑๐. รูปหล่อพระอาจารย์ทิม ก้นกลวง ปี ๒๕๐๘ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๑. เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ ห่มคลุม ปี ๒๕๐๘
๑๒. เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ หันข้าง ปี ๒๕๐๘
๑๓. พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี ๒๕๒๔
๑๔. พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี ๒๕๒๔
๑๕. พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี ๒๕๒๔ 
๑๖. พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี ๒๕๒๔
๑๗. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือ "นิยม หลัง ๓ จุด" 
 เนื้อโลหะ ปี ๒๕๒๔
๑๘. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือ เนื้อโลหะ ปี ๒๕๒๔
๑๙. เหรยีญหลวงพ่อทวด พมิพ์สามเหลีย่มเลก็ "ร.ศ.๒๐๐" ปี ๒๕๒๕
๒๐. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์กรรมการ ใหญ่-เล็ก ปี ๒๕๐๖
๒๑. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ ปี ๒๕๐๖ 
๒๒. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ ปี ๒๕๐๖
๒๓. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา พิมพ์ใหญ่ ปี ๒๕๐๖ 
๒๔. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา พิมพ์เล็ก ปี ๒๕๐๖ 
๒๕. รูปหล่อหลวงพ่อทวด เนื้อโลหะ "หลังตอกพะโคะ" วัดดีหลวง 
 จ.สงขลา ปี ๒๕๐๕ 
๒๖. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดดวนวิเศษ จ.ตรัง ปี ๒๕๐๖
๒๗. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดดวนวิเศษ จ.ตรัง ปี ๒๕๐๖
๒๘. รูปเหมือนหลวงพ่อทวด "ปั๊ม" วัดดวนวิเศษ จ.ตรัง ปี ๒๕๐๖
๒๙. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดบางนอน จ.ระนอง ปี ๒๕๐๖
๓๐. พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดบางนอน จ.ระนอง ปี ๒๕๐๖
๓๑. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์ใหญ่ ปีนัง (ไม่จ�ากัดปี)
๓๒. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์กลาง ปีนัง (ไม่จ�ากัดป)ี
๓๓. เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นทะเลซุง พิมพ์เล็ก ปีนัง (ไม่จ�ากัดปี)
๓๔. หลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ วัดประสาทบุญญาวาส ปี ๒๕๐๖ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๓๕. หลวงปู่ทวด พิมพ์เล็ก วัดประสาทบุญญาวาส ปี ๒๕๐๖ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๓๖. หลวงปู่ทวด พิมพ์หัวมน วัดประสาทบุญญาวาส ปี ๒๕๐๖ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)



มหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา
เหรียญคณาจารย์ และเครื่องรางของขลัง

วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ พิษณุโลก 53

พระจังหวัดพิษณุโลก
ลวงปู่รอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส - หลวงปู่แขก ปภาโส วัดสุนทรประดิษฐ์ (ทั่วไป)

โต๊ะที่ ๔๙ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญแคล้วคลาด - ปลอดภัย หลวงปู่รอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส ปี ๒๕๔๗ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒. เหรียญหนุมานแปดกร หลวงปู่รอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส ปี ๔๘  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๓. เหรียญเบญจมหาพรหม ๕ หน้า หลวงปู่รอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส ปี ๔๗ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๔. เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์ครึ่งองค์ หลวงปู่รอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส (ครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี) ปี ๔๘  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๕. พระกริ่งหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงปู่รอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส (ครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี) ปี ๔๘ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๖. พระสมเด็จเทหล่อโบราณ หลวงปู่รอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส รุ่น ๗ รอบ ๘๔ ปี ปี ๔๘  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๗. รูปเหมือนปั๊มหลวงปู่รอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส รุ่นแรก ก้นอุดผงเกศา ปี ๔๙ (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
๘. รูปหล่อโบราณหลวงปู่รอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส พิมพ์ฐานเตี้ย – ก้นอุดผงเกศา ปี ๔๗ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๙. พระรอดเนื้อผง หลวงปู่รอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดตะกรุด)
๑๐. ชุดงาแกะ หลวงปู่รอด ฐิตวิริโย วัดสันติกาวาส (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดขนาด)
๑๑. พระปรกใบมะขาม หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นแรก ปี ๕๑ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๒. เหรียญหนุมานตัว ๙ หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น ผู้ชนะสิบทิศสร้างโบสถ์ ปี ๕๑ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๓. เหรียญบาตรน�้ามนต์ขี่เสือเขี้ยวดาบ หลวงปู่แขก ปภาโส ปี ๕๒  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๔. เหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์ หลังยันต์เสือคู่สิงห์ หลวงปู่แขก ปภาโส ปี ๕๑ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๕. เหรียญนั่งพาน หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น มงคลบารมี ๘๗ ปี ๕๒ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๖. เหรียญอาร์มเสมา หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ ปี ๕๓ (เนื้อเงินหน้ากากทองค�า, เนื้อนวะหน้ากากทองค�า)
๑๗. เหรียญเสมาหลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ ปี ๕๓ (เนื้อเงินลงยาไม่จ�ากัดสี)
๑๘. เหรียญเสมาหลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ ปี ๕๓ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๙. เหรียญรูปไข่หล่อโบราณครึ่งองค์หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ ปี ๕๓ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๐. เหรียญสี่เหลี่ยมหลังโต๊ะหมู่บูชา หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ไตรมาส ปี ๕๓ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๑. เหรียญกลมนั่งเต็มองค์ บนเสือ - สิงห์ หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น ฉลองอายุ ๘๘ ปี (แซยิด) ปี ๕๔ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๒. เหรียญอาร์มบรมครูปู่ฤาษี หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น อภินิหาร ปี ๕๔ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๓. เหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์ หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น เจริญพร ปี ๕๔ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๔. เหรียญเตารีดนั่งเต็มองค์ หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น อายุยืน ปี ๕๕ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๕. เหรียญเม็ดแตงครึ่งองค์ หลวงปู่แขก ปภาโส (รุ่นแรก) รุ่น มหามงคล ๘๗ ทั่วทิศ ปี ๕๒ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๖. พระกริ่งเทหล่อ หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น พิชิตมาร ปี ๕๓ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๗. พระกริ่ง หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น ชินบัญชร ปี ๕๕ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๘. หลวงพ่อเงิน เทหล่อ (รุ่นแรก) หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น ผู้ชนะสิบทิศสร้างโบสถ์ ปี ๕๑ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๙. พระปิดตาหล่อ หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นแรก เทหล่อในวัด หลังยันต์ครู ปี ๕๑ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๓๐. พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น อภินิหาร ปี ๕๔ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๓๑. เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ ปี ๕๓  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๓๒. พระรูปหล่อปั๊ม หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่นแรก หลวงปู่แขก รุ่น เจริญพร ปี ๕๔ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๓๓. เหรียญรูปไข่ ครึ่งองค์ หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น อายุยืน ปี ๕๕ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๓๔. เหรียญอาร์มพญานาคคู่ หลวงปู่แขก ปภาโส รุ่น อภิมหามงคล ชินบัญชร ๕๕๕ ปี ๕๕ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๓๕. มีดหมอ หลวงปู่แขก ปภาโส (ไม่จ�ากัดรุ่น)
๓๖. ชุดพระรูปเหมือนและเครื่องราง งาแกะ หลวงปู่แขก ปภาโส (ไม่จ�ากัดพิมพ์)

กรรมการ
๑. อ.เอ๋ ม.นเรศวร  ๒. กาศ ร่มโพธิ์  ๓. เล็ก ร่มโพธิ์
๔. โจ้ วังจันทน์  ๕. จ่าหลิว วัดใหญ่
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พระเกจิ จังหวัดสุโขทัย  ทั่วไป
โต๊ะที่ ๕๐ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระสมเด็จผง ลด โถม วัดธรรมปัญญาราม ปี ๒๕๔๖ ไม่จ�ากัดเนื้อ-ตะกรุด 
๒. พระสมเด็จปั้ม ลป.โถม วัดธรรมปัญญาราม ปี ๒๕๔๖ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๓. พระปรกใบมะขามรุ่นแรก ลป.โถม วัดธรรมปัญญาราม ปี ๒๕๔๖ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๔. ล๊อคเกตเต็มองค์รุ่นสรงน�้า ลป.โถม วัดธรรมปัญญาราม ปี ๒๕๔๖ ไม่จ�ากัดฉาก-ขนาด
๕. ล๊อคเกตเต็มองค์รุ่นแชยิด ๘๒ ลป.โถม วัดธรรมปัญญาราม ปี ๒๕๔๖ ไม่จ�ากัดฉาก-ขนาด
๖. ล๊อคเกตเต็มองค์รุ่นแรกฉลอง ๗๐ปี ลป.ทุเรียน วัดศรีคีรีสุวรรณราม ปี ๒๕๔๖ ไม่จ�ากัดฉาก-ขนาด
๗. ล๊อคเกตครึ่งองค์หน้าตรงรุ่นพระครูธรรมประยุต ลป.ทุเรียน วัดศรีคีรีสุวรรณราม ปี ๒๕๔๖ ไม่จ�ากัดฉาก-ขนาด
๘. พระผงโต๊ะหมู่รุ่นมหามงคล ๗๖ ลป.ทุเรียน วัดศรีคีรีสุวรรณราม ปี ๒๕๔๒
๙. ล๊อคเกตถือเทียนท�าน�้ามนรุ่นเจริญธรรม รุ่นแรก ปี ๕๓ ลป.ราม ปรกโม วัดวังเงิน ไม่จ�ากัดฉาก-ขนาด
๑๐. เหรียญรุ่นแรก ลป.ราม ปรกโม ปี ๕๘ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๑. พระรูปเหมือนหล่อลอยองค์ ลป.ราม ปรกโม รุ่นแรก ปี ๕๘ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๒. พระกริ่งรุ่นแรก ลป.ราม ปรกโม ปี ๒๕๕๘ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๓. ล๊อคเกตเต็มองค์รุ่นมหามงคล ๖ รอบ ๗๒ ปี ปี ๒๕๖๐ ลป.ราม ปรกโมฉากทองจัมโบ้-ขนาดเบอร์ ๑ ไม่จ�ากัดหลัง
๑๔. ล๊อคเกตเต็มองค์รุ่นมหามงคล ๖ รอบ ๗๒ ปี ๒๕๖๐ ลป.ราม กปกโม ขนาดเบอร์ ๑ ไม่จ�ากัดฉาก-ไม่จ�ากัดหลัง
๑๕. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์รุ่นมหาบารมีเศรษฐีวังเงิน ปี ๒๕๖๐ ลป.ราม ปรกโม เนื้อเงินลงยาลายธงชาติหน้ากากทอง-เนื้อเงินลงยาลายธงชาติ
๑๖. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์รุ่นมหาบารมีเศรษฐีวังเงิน ปี ๒๕๖๐ ลป.ราม กปกโม ไม่จ�ากัดเนื้อ[ไม่ซ�้ารายการเดิม]
๑๗. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์รุ่นมหาบารมีเศรษฐีวังเงิน ปี ๒๕๖๐ ลป.ราม กปกโม ชุดกรรมการหลังเรียบไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๘. พระปรกมะขามรุ่นแรกรุ่นเศรษฐี ลป.ราม กปกโม เนื้อทองค�า
๑๙. เหรียญจอบรุ่นเศรษฐี ลป.ราม กปกโม เนื้อเงิน
๒๐. เหรียญจอบรุ่นเศรษฐี ลป.ราม กปกโม ไม่จ�ากัดเนื้อ[ไม่ซ�้ารายการเดิม]
๒๑. เหรียญเสมาเต็มองค์รุ่นมหาบารมีศรีวังเงิน ลป.ราม กปกโม เนื้อเงินหน้ากากทองค�า-เนื้อเงินลงยา
๒๒. เหรียญเสมาเต็มองค์รุ่นมหาบารมีศรีวังเงิน ลป.ราม กปกโม ไม่จ�ากัดเนื้อ [ไม่ซ�้ารายการเดิม]
๒๓. เหรียญเสมาป�้าจิ๋วรุ่นมหาบารมีศรีวังเงิน ลป.ราม กปกโม เนื้อทองค�า
๒๔. เหรียญเสมาปั้มจิ๋วรุ่นมหาบารมีศรีวังเงิน ลป.ราม กปกโม ไม่จ�ากัดเนื้อ [ไม่ซ�า้รายการเดิม]
๒๕. เหรียญป�้าจิ๋วรุ่นมหาบารมีศรีวังเงินชุดทองค�าหลังเรียบ ลปรามกปกโม ไม่จ�ากัดเนื้อ
๒๖. เหรียญจอบรุ่นเศรษฐี ลป.ราม กปกโม ชุดกรรมการหลังเรียบ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๒๗. เหรียญมนต์พระกาฬรุ่นกฐิน ลป.ราม กปกโม ไม่จ�ากัดเนื้อ
๒๘. เหรียญมนต์พระกาฬรุ่นกฐิน ลป.ราม กปกโม ชุดกรรมการหลังเรียบ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๒๙. เหรียญเลือนสมณศักดิ์ ลป.จง. วัดสังฆารามเนื้อทองค�า
๓๐. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.จง วัดสังฆาราม เนื้อเงินหน้าทองค�า-เนื้อเงินลงยา
๓๑. เหรียญเลี่อนสมณศักดิ์ ลป.จง วัดสังฆาราม ไม่จ�ากัดเนื้อ [ไม่ซ�้ารายการเดิม]
๓๒. เหรียญเลื่อนสสมณศักดิ์ ลป.จง วัดสังฆาราม ชุดกรรมการลายธงชาติ
๓๓. พระปรกมะขามรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.จง วัดสังฆาราม เนื้อทองค�า
๓๔. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลป.จง วัดสังฆาราม ชุดทองค�าหลังเรียบ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๓๕. พระปรกมะขามรุ่นเลื่อนสัมณศักดิ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๓๖. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ลปจงหลังเรียบ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๓๗. สมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงปู่บุญมี วัดโบส รุ่น ๓ แชะ
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พระบูชาจังหวัดพิษณุโลก (ยอดนิยม) ชุดที่ ๑
โต๊ะที่ ๕๑ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. แผ่นปั๊มพระพุทธชินราช พ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๗๓
๒. พระบูชาพระพุทธชินราช พ.ศ. ๒๔๙๕
๓. พระบูชาพระพุทธชินราช ปี พ.ศ. ๒๕๑๑
๔. พระบูชาพระพุทธชินราช พ.ศ. ๒๕๐๗
๕. พระพุทธรูป เชียงแสน พ.ศ. ๒๕๐๗
๖. พระพุทธรูป สุโขทัย พ.ศ. ๒๕๐๗
๗. พระพุทธรูป อู่ทอง พ.ศ. ๒๕๐๗
๘. พระพุทธรูปปางลีลา สุโขทัย พ.ศ. ๒๕๐๗
๙. พระพุทธรูป สุโขทัย (ตะกวน) พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๐. พระสีวลี พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๑. พระพุทธชินราชหลังพานพระศรีฐานดินไทยหน้าตัก ๗ นิ้ว 
 ถึง ๙ นิ้ว
๑๒. พระบูชาพระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ พ.ศ. ๒๕๑๕
๑๓. พระบูชาพระพุทธชินราช ภ.ป.ร.พ.ศ. ๒๕๑๗
๑๔. พระบูชาพระพุทธชินราช พระมาลาเบี่ยง พ.ศ. ๒๕๒๐
๑๕. พระบูชาพระพุทธชินราช รุ่นปฏิสังขรณ์ พ.ษ. ๒๕๓๐-๒๕๓๑
๑๖. พระบูชาพระพุทธชินราช วัดนางพญา พ.ศ. ๒๕๑๔
๑๗. พระบูชาพระพุทธชินราช วัดนางพญา พ.ศ. ๒๕๑๙
๑๘. พระบูชาพระพุทธชินราช วัดท่ามะปราง พ.ศ. ๒๕๑๖
๑๙. พระบูชาพระพุทธชินราช วัดจุฬามณี พ.ศ. ๒๕๑๑
๒๐. พระบูชาพระพุทธชินราช วัดวังทอง พ.ศ. ๒๕๑๔
๒๑. พระบูชาหลวงพ่อขาวไชยสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๐
๒๒. พระบูชาหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน
๒๓. พระบูชาหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรก รุ่นแรก
๒๔. พระบูชาหลวงพ่อทรัพย์ วัดปลักแรด พ.ศ. ๒๕๒๑
๒๕. พระบูชาหลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว พ.ศ. ๒๕๐๗
๒๖. พระบูชาหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน พ.ศ. ๒๕๒๔
๒๗. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๘. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๙. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๔๐๐ ปี ครองราชย์ พ.ศ. ๒๕๓๓
๓๐. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปิด
 พระบรมราชานุสาวรีย์ พ.ศ. ๒๕๓๖
๓๑. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๐๐ ปี 
 พิษณุโลกพิทยาคม
๓๒. พระบูชาพระพุทธชินราช รุ่นสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ป ี
 พ.ศ.๒๕๖๐ เนื้อนวโลหะ - เนื้อปิดทอง หน้าตัก ๙.๙ นิ้ว
๓๓. พระบูชาท้าวเวสสุวรรณ รุ่นสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ป ี
 พ.ศ.๒๕๖๐ เนื้อนวโลหะ - เนื้อทองแดงชนวน - เนื้อทองชนวน
๓๔. พระบูชาท้าวเวสสุวรรณ รุ่นสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ป ี
 พ.ศ.๒๕๖๐ (ขนาดตั้งหน้ารถ) เนื้อนวโลหะ - เนื้อทองชนวน
๓๕. ขันน�้ามนต์ชินราชา รุ่นสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ปี 
 พ.ศ.๒๕๖๐ เนื้อนวโลหะ - เนื้อทองล�าอู่

กรรมการ
๑. อ.เอ๋ ม.นเรศวร ๒. กาศ ร่มโพธิ์ ๓. เล็ก ร่มโพธิ์
๔. โจ้ วังจันทน์ ๕. จ่าหลิว วัดใหญ่

พระจังหวัดพิษณุโลก (ยอดนิยม) ชุดที่ ๒
โต๊ะที่ ๕๒ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดใหญ่เนื้อชินเงิน
๒. พระศรีศาสดาพระพุทธชินสีห์ กรุวัดใหญ่เนื้อชินเงิน
๓. พระนางพญา กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน-ดิน
๔. พระยอดอัฏฐารส กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเขียว
๕. พระชินราชใบเสมา เนื้อชินเขียว
๖. พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อสัมฤทธิ์
๗. พระสามนาง กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน-ดิน
๘. พระท่ามะปราง กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน-ดิน
๙. พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน-ดิน
๑๐. พระพุทธชินราชใบมะยม กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน
๑๑. พระกรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์
๑๒. พระพุทธชินราช พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ กรุวัดโพธิญาณ(โรงทอ)
๑๓. พระนางพญา พิมพ์มีหู กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ)
๑๔. พระนางพญา พิมพ์ไม่มีหู กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ)
๑๕. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤาษีหลังนาง
๑๖. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤาษีเปลวเพลิงหลังนาง
๑๗. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ทรงชฎาหลังนาง
๑๘. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด
๑๙. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ทรงนาง ๒ หน้า
๒๐. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นางหน้าเดียว ๓ เหลี่ยม
๒๑. พระกรุวัดจุฬามณี ไม่จ�ากัดพิมพ์
๒๒. พระลีลา กรุวัดไก่เขี่ย เนื้อชินเงิน-สนิมแดง
๒๓. พระลีลา กรุวัดวังหิน เนื้อชินเงิน-ดิน
๒๔. พระซุ้มเรือนแก้ว (ซุ้มต�าลึง) กรุวัดอรัญญิก เนื้อชินเงิน-ดิน
๒๕. พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดอรัญญิก เนื้อชินเงิน-ดิน
๒๖. พระสามนาง กรุวัดอรัญญิก เนื้อดิน
๒๗. พระนางพญา กรุวัดอรัญญิก เนื้อชินเงิน
๒๘. พระพุทธชินราช กรุสมอแคลง เนื้อชินเงิน-สนิมแดง
๒๙. พระท่ามะปราง กรุวัดท่ามะปราง เนื้อดิน
๓๐. พระท่ามะปราง กรุวัดเจดีย์ยอดทอง เนื้อชินเงิน-ดิน
๓๑. พระท่ามะปราง กรุวัดสะตือ เนื้อดิน
๓๒. พระท่ามะปราง ไม่จ�ากัดกรุ เนื้อชินเงิน
๓๓. พระยอดขุนพล วัดวังมะสระ เนื้อดิน
๓๔. พระนางพญากรุ วัดวังมะสระ เนื้อดิน
๓๕. พระท่ามะปรางกรุ วัดตายม เนื้อชิน
๓๖. พระหลวงพ่อโต กรุวัดตาประขาวหาย
๓๗. นางพญา พิมพ์หูกระต่าย กรุวัดสุดสวาท
๓๘. พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน
๓๙. พระปิดตา พิมพ์ ๓ เหลี่ยม วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง
๔๐. พระพิมพ์ ๔ เหลี่ยม ประภามณฑล วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง
๔๑. พระลีลา กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน

กรรมการ
๑. ประดบั พษิณโุลก  ๒. บญุม ีพษิณโุลก  ๓. พ.ต.อ.อบุล กนัทะเขยีว
๔. ตี๋ พิษณุโลก   ๕. ท็อป ๙ มงคล



มหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา
เหรียญคณาจารย์ และเครื่องรางของขลัง

วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ พิษณุโลก56

พระจังหวัดพิษณุโลก (ยอดนิยม) ชุดที่ ๓
โต๊ะที่ ๕๓ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว (พิมพ์เอ) มีโค๊ต พ.ศ. ๒๔๘๕
๒. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว มีโค๊ต พ.ศ. ๒๔๘๕
๓. พระพุทธชินราชิอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น(หน้าเสาร์๕) มีโค๊ต 
 พ.ศ. ๒๔๘๕
๔. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น มีโค๊ต พ.ศ. ๒๔๘๕
๕. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด มีโค๊ต พ.ศ. ๒๔๘๕
๖. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวไม่ขีด มีโค๊ต พ.ศ. ๒๔๘๕
๗. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์แต่ง เก่ามีโค๊ต พ.ศ. ๒๔๘๕
๘. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่มีโค๊ต พ.ศ.๒๔๘๕
๙. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ ไม่มีโค๊ต พ.ศ. ๒๔๘๕
๑๐. พระพุทธชินราชอินโดจีน ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่มีโค๊ต พ.ศ.๒๔๘๕
๑๑. เหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีน ปี ๒๔๘๕ บล็อคสระอุจุด
๑๒. เหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีน ปี ๒๔๘๕ บล็อคสระขีด
๑๓. เหรียญพระพุทธชินราช การแสดงพิษณุโลก พ.ศ. ๒๔๕๗
๑๔. เหรียญพระพุทธชินราช การแสดงกสิกรรมฯพ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๖๐
๑๕. เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์หลังอกเสา พ.ศ. ๒๔๖๐
๑๖. เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์หลังหนังสือสามแถว, ห้าแถว 
 พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๗. เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์เสมา ช่วงพ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๘๐
๑๘. เหรียญพระพุทธชินราช กรรมการจัดงานสมโภช 
 พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๒
๑๙. เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์เสมาเล็ก พ.ศ.๒๔๙๕
๒๐. เหรียญพระพุทธชินราช หลังพานพระศรี พ.ศ.๒๔๙๖
๒๑. เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์เสมา พ.ศ. ๒๕๐๕
๒๒. พระกริ่งนเรศวร พิมพ์สังฆาฏิเขี้ยวตะขาบ พ.ศ. ๒๕๐๗
๒๓. พระกริ่งนเรศวร พิมพ์สังฆาฏิหางปลาทู พ.ศ. ๒๕๐๗
๒๔. พระกริ่งนเรศวร พิมพ์เล็ก(ปั๊ม) พ.ศ. ๒๕๐๗
๒๕. พระกริ่งนเรศวร พิมพ์พระพุทธอุ้มบาตร พ.ศ. ๒๕๐๗
๒๖. พระพุทธชินราชมหาจักรพรรดิ พ.ศ. ๒๕๑๕
๒๗. พระชัยวัฒน์นเรศวรวังจันทน์ พ.ศ.๒๕๑๕
๒๘. พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ พ.ศ. ๒๕๑๕
๒๙. เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกรรมการ 
 พ.ศ.๒๕๑๕
๓๐. เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 มหาจักรพรรดิ พ.ศ.๒๕๑๕
๓๑. พระพุทธชินราชใบเสมา บล็อกลึก เนื้อนวโลหะ พ.ศ. ๒๕๑๕
๓๒. พระพุทธชินราชใบเสมา บล็อกตื้น นวะโลหะ พ.ศ. ๒๕๑๕
๓๓. พระยอดอัฏฐารส พ.ศ.๒๕๑๕
๓๔. เหรียญพระพุทธชินราชมหาราชา ปี ๑๕ (มั่นในธรรม) เนื้อทองค�า-เงิน
๓๕. เหรียญพระพุทธชินราชมหาราชา ปี ๑๕ (มั่นในธรรม) เนื้อทองแดง
๓๖. พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก พ.ศ. ๒๕๒๒

กรรมการ
๑. อี๊ด สถานี ๒. เต้ พิษณุโลก ๓. เดย์ วังกรด
๔. บี พิษณุโลก ๕. อ.ไตรมิตร ๖. ตี๋ ก๋วยเตี๋ยวเรือ
๗. ดร เฮงเจริญ

พระจังหวัดพิษณุโลก (ทั่วไป) ชุดที่ 1
โต๊ะที่ ๕๔ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระพุทธชินราชพิมพ์ก้นพานพระศรี-ก้นยันต์ พ.ศ. ๒๕๐๕
๒. เหรียญก�าแพงนิ้ว พ.ศ. ๒๕๐๗
๓. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศอิสรภาพ 
 พ.ศ.๒๕๐๗
๔. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผด็จศึก พ.ศ. ๒๕๐๗
๕. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โภคทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๐๗
๖. แหวนพระพุทธชินราช พ.ศ.๒๕๐๗
๗. แหวน-แหนบสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.๒๕๐๗
๘. เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์เสมา พ.ศ. ๒๕๑๑
๙. เหรียญพระพุทธชินราชพระฤกษ์ พระราชทาน พ.ศ. ๒๕๑๕
๑๐. พระชุดไตรภาคี พ.ศ. ๒๕๑๕
๑๑. พระชุดยอดขุนพล พ.ศ. ๒๕๑๕
๑๒. พระพุทธชินราชใบเสมา หลังธรรมจักร เนื้อตะกั่ว พ.ศ. ๒๕๑๕
๑๓. พระพุทธชินสีห์ หลังธรรมจักร เนื้อตะกั่ว พ.ศ.๒๕๑๕
๑๔. พระนางพญา หลังธรรมจักร เนื้อตะกั่ว ๒๕๑๕
๑๕. พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อว่าน-ดิน พ.ศ.๒๕๑๕
๑๖. พระพุทธชินราช พุทธสมาคมพิษณุโลก เนื้อดิน พ.ศ. ๒๕๑๕
๑๗. พระกริ่งพระพุทธชินราช ภ.ป.ร. พ.ศ. ๒๕๑๗
๑๘. พระกริ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.๒๕๑๗
๑๙. พระกริ่งสมเด็จพระเอกาทศรถ พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๐. เหรียญพระพุทธชินราช ในหลวงทรงผนวช พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๑. เหรียญพระพุทธชินราช  ภ.ป.ร. พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๒. เหรียญในหลวงทรงผนวช ภ.ป.ร. พ.ศ. ๒๕๑๗
๒๓. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ 
 พ.ศ.๒๕๑๗
๒๔. พระกริ่งพระพุทธชินราช พระมาลาเบี่ยง พ.ศ. ๒๕๒๐
๒๕. เหรียญพุทธชินราช พระมาลาเบี่ยง พ.ศ. ๒๕๒๐
๒๖. พระพุทธชินราช พระมาลาเบี่ยง พ.ศ. ๒๕๒๐
๒๗. พระยอดธงนเศวรเผด็จศึก พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๘. เหรียญหล่อพระพุทธชินราช พ.ศ. ๒๕๒๒
๒๙. พระรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๕๒๒
๓๐. เหรียญหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๕๒๒
๓๑. พระกริ่งนเรศวร ๔๐๐ ปีครองราชย์ พ.ศ.๒๕๓๓ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๓๒. พระชัยวัฒน์นเรศวร ๔๐๐ ปี ครองราชย์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 ไม่จ�ากัดเนื้อ
๓๓. เหรียญพระพุทธชินราช ๔๐๐ ปี ครองราชย์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 เนื้อทองค�า
๓๔. เหรียญพระพุทธชินราช ๔๐๐ ปี ครองราชย์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 เนื้อเงิน
๓๕. เหรียญพระพุทธชินราช ๔๐๐ ปี ครองราชย์ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 เนื้อนวะโลหะ-เนื้ออัลปาก้า

กรรมการ
๑. หมวดบั๊ก กองบิน ๔๖ ๒. ฑล พิษณุโลก ๓. บุ๊ค ตลาดใต้
๔. จ่าโต้ง พิษณุโลก  ๕. ปิง บึงพระ ๖. ซัน ช็อคโก้
๗. ลอง ทิสโก้
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วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
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พระจังหวัดพิษณุโลก (ทั่วไป) ชุดที่ ๒
โต๊ะที่ ๕๕ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญพระฤกษ์ สร้างอุโบสถ รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๑๒
๒. พระกริ่งนางพญา พ.ศ. ๒๕๑๔
๓. พระชัยวัฒน์นางพญา พ.ศ. ๒๕๑๔
๔. เหรียญพระฤกษ์ สร้างอุโบสถ วัดนางพญา รุ่นสอง พ.ศ. ๒๕๑๔
๕. เหรียญพระนางพญาปางลีลา วัดนางพญา พ.ศ. ๒๕๑๔
๖. พระนางพญา วัดนางพญา ยันต์ดวง พิมพ์ใหญ่เข่าโค้ง 
 พ.ศ. ๒๕๑๔
๗. พระนางพญา วัดนางพญายันต์ดวง พิมพ์สังฆาฏิ พ.ศ. ๒๕๑๔
๘. พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา พ.ศ. ๒๕๑๔
๙. พระชัยวัฒน์ธรรมราชา วัดนางพญา พ.ศ. ๒๕๑๔
๑๐. พระสังกัจจาย์ วัดนางพญา พ.ศ. ๒๕๑๔
๑๑. เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์เสมา วัดนางพญา พ.ศ.๒๕๑๔
๑๒. เหรียญนางพญามหาลาภ พิมพ์เสมา วัดนางพญา พ.ศ. ๒๕๑๔
๑๓. เข็มกลัดเน็คไท นางพญา พ.ศ. ๒๕๑๔
๑๔. พระกริ่งนางพญา พ.ศ. ๒๕๑๙
๑๕. เหรียญสมเด็จพญาเรือนแก้ว วัดนางพญา พ.ศ. ๒๕๑๙
๑๖. พระรูปหล่อหลวงพ่อแห วัดหนองบัว รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๗. เหรียญหลวงพ่อแห วัดหนองบัว พิมพ์ศิษย์เอก
๑๘. เหรียญหลวงพ่อแห วัดหนองบัว ไม่จ�ากัดรุ่น ไม่จ�ากัดพิมพ์
๑๙. เหรียญหลวงพ่อเพชร รุ่นแรก วัดจุฬามณี พ.ศ. ๒๔๘๕
๒๐. เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์หลังมณฑป วัดจุฬามณี พ.ศ. ๒๕๐๖
๒๑. เหรีญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์หยดน�้า วัดจุฬามณี พ.ศ. ๒๕๑๑
๒๒. เหรียญหลวงพ่อเพชร สมเดจ็พฒุจารย์(โต)วดัจฬุามณ ีพ.ศ. ๒๕๑๑
๒๓. เหรียญหลวงพ่อเพชร หลังเข็มกลัด-แหนบ เนื้อเงินลงยา 
 วัดจุฬามณี พ.ศ. ๒๕๑๑
๒๔. แหวนหลวงพ่อเพชรหลงัแหนบ-เขม็กลดั วดัจฬุามณ ีพ.ศ. ๒๕๑๑
๒๕. พระลีลา เนื้อว่านหน้าทองค�า,เงิน วัดจุฬามณี พ.ศ. ๒๕๑๑
๒๖. เหรยีญพระลลีา วดัจฬุามณ ีพ.ศ.๒๕๑๑ เนือ้ว่านหน้าทองค�า,เงนิ
๒๗. พระนางพญา เนือ้ว่านหน้าทองค�า,นาค,เงนิ วดัจฬุามณี พ.ศ. ๒๕๑๑
๒๘. เหรียญพระศรีอาริย์ วัดใหม่อภัยยาราม พ.ศ. ๒๔๙๒
๒๙. เหรียญพระพุทธมิ่งโมลี วัดใหม่อภัยยาราม พ.ศ. ๒๕๑๑
๓๐. เหรียญพระพุทธชินราชหล่อโบราณสี่เหลี่ยม
 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุปี ๒๔๙๕
๓๑. เหรียญหลวงพ่อเพชร รุ่นแรก วัดท่าช้าง เนื้อเงินลงถม
๓๒. พระรูปหล่อหลวงพ่อเพชร รุ่นแรก วัดหางไหล
๓๓. พระรูปหล่อหลวงพ่อเพชร รุ่นสอง วัดหางไหล
๓๔. พระรูปเหมือนหลวงพ่อขาวไชยสิทธิ์ รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๒๐
๓๕. เหรียญหลวงพ่อขาวไชยสิทธิ์ วัดพระขาวไชยสิทธิ์ รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๒๐
๓๖. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดหลวงพ่อแดง พิมพ์รูปไข่ พ.ศ. ๒๕๑๕

กรรมการ
๑. หมวดบั๊ก กองบิน ๔๖ ๒. ฑล พิษณุโลก
๓. บุ๊ค ตลาดใต้  ๔. จ่าโต้ง พิษณุโลก

พระจังหวัดพิษณุโลก (ทั่วไป) ชุดที่ ๓
โต๊ะที่ ๕๖ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญพระพุทธชินราช ขวัญถุง ญสส. พ.ศ.๒๕๔๓ (รูปไข่เล็ก)
๒. พระกริ่งชินราช ญสส. พ.ศ.๒๕๔๓ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๓. เหรียญพระพุทธชินราช (รูปไข่) ญสส. พ.ศ.๒๕๔๓ จ�ากัดเนื้อ
๔. ล็อกเก็ต พระพุทธชินราช ญสส. พ.ศ.๒๕๔๓ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๕. พระพุทธชินราช ญสส. พ.ศ.๒๕๔๓ เนื้อว่าน
๖. เหรียญกลมกะหลั่ยทอง วัดท่ามะปราง พ.ศ.๒๕๑๕
๗. พระพุทธแก้วมณโีชติ วดัสระแก้วประทมุทอง พ.ศ.๒๕๑๕ เนือ้ว่าน
๘. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อทองอินทร์ วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ รุ่นแรก  
 พ.ศ.๒๕๑๒
๙. เหรยีญหลวงพ่อทองอนิทร์ วดัไผ่หลงราษฎร์เจริญ รุน่แรก พ.ศ.๒๕๑๒
๑๐. พระรูปหล่อหลวงปู่รอด วัดสันติกาวาส รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๒๘  
 ไม่จ�ากัดพิมพ์
๑๑. เหรียญหลวงปู่รอด วัดสันติกาวาส รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๑๓
๑๒. รูปหล่อเจ้าคุณพิศาลธรรมภาณี (เชื้อ) วัดกระบังมังคลาราม 
 รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๑๗
๑๓. รูปหล่อหลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว รุ่นแรก อุดเดียว พ.ศ.๒๔๙๓
๑๔. รูปหล่อหลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว รุ่นแรก สองอุด พ.ศ.๒๔๙๓
๑๕. เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว พ.ศ.๒๔๙๓ เนื้อเงิน
๑๖. เหรยีญเสมาเลก็ หลวงพ่อแจง วดัเกาะแก้ว พ.ศ.๒๔๙๓ ทองแดง
๑๗. เหรียญหลวงปู่สุ่ม วัดหล่ม รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๐๙ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๘. เหรียญหลวงพ่อไซ่ วัดจูงนาง พิมพ์เสมา รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๑๑ 
 ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๙. เหรีพระพุทธชินราช หลวงพ่อไซ่ วัดจูงนาง พิมพ์เสมา รุ่นแรก 
 พ.ศ.๒๕๑๓
๒๐. รปูหล่อหลวงพ่อหรัง่ วดัสามเรอืน รุน่แรก พ.ศ.๒๕๑๕ ไม่จ�ากดัพิมพ์
๒๑. รปูหล่อหลวงพ่อหรัง่ วดัสามเรอืน รุน่สอง พ.ศ.๒๕๒๔ ไม่จ�ากดัพิมพ์ 
๒๒. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๐๓
๒๓. เหรียญอาร์ม หลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน เนื้อเงิน พ.ศ.๒๕๑๖
๒๔. เหรยีญเสมา หลวงพ่อหรัง่ วดัสามเรอืน พ.ศ.๒๕๑๖ ไม่จ�ากดัเนือ้
๒๕. เหรยีญรปูไข่ หลวงพ่อหรัง่ วดัสามเรอืน พ.ศ.๒๕๒๖ ไม่จ�ากัดเนือ้
๒๖. เหรียญจอบ หลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๒๔
๒๗. เหรียญจอบ หลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน รุ่นสอง พ.ศ.๒๕๒๙
๒๘. รูปหล่อหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน พ.ศ.๒๕๒๖
๒๙. เหรยีญรปูไข่ หลวงพ่อหรัง่ วดัสามเรอืน พ.ศ.๒๕๒๖ ไม่จ�ากัดเนือ้
๓๐. รูปถ่ายหลังยนัต์ใบพดั / รูปถ่ายหลังตะกรุด หลวงพ่อหรัง่ วดัสามเรอืน
๓๑. พระครูต่วน พิมพ์พระคง วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง
๓๒. พระนางพญา อาจารย์ถนอม วัดนางพญา พิมพ์หน้าบาก พ.ศ.๒๕๒๖
๓๓. พระนางพญา อาจารย์ถนอม วดันางพญา เนือ้ทองสมัฤทธิ ์พ.ศ.๒๕๐๙
๓๔. พระนางพญา วัดนางพญา พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ดวง พ.ศ.๒๕๑๔
๓๕. พระนางพญา วัดนางพญา พิมพ์เล็กหลังยันต์ดวง พ.ศ.๒๕๑๔

กรรมการ
๑. ฑล พิษณุโลก   ๒. บุ๊ค ตลาดใต้ ๓. จ่าโต้ง พิษณุโลก
๔. มิกค์ บางกระทุ่ม  ๕. บี เทศบาล   ๖. เจมส์ พิษณุโลก



มหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา
เหรียญคณาจารย์ และเครื่องรางของขลัง

วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ พิษณุโลก58

พระจังหวัดพิษณุโลก (ทั่วไป) ชุดที่ ๔
โต๊ะที่ ๕๗ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระกริ่งพระพุทธชินราชรุ่นปฎิสังขรณ์ ปี ๒๕๓๐
๒. เหรียญเสมาพระพุทธชินราชรุ่นปฎิสังขรณ์ ปี ๒๕๓๐
๓. พระกริ่งพระพุทธชินราชรุ่นปฎิสังขรณ์ ปี ๒๕๓๔
๔. เหรียญกลมพระพุทธชินราช รุ่นปฎิสังขรณ์ ปี ๒๕๓๔
๕. พระพุทธชินราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (บางทราย) พ.ศ. ๒๕๓๖
๖. พระพุทธชินราชเจ้าสัว พ.ศ. ๒๕๓๖
๗. เหรียญพระพุทธชินราช เพริธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖
๘. เหรียญพระพุทธชินราช เพริธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
๙. พระกริ่งพระพุทธชินราชอินโดจีนมหาจักรพรรดิ พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๐. พระกริ่งนเรศวรพระองค์ด�า พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อทองค�า
๑๑. พระกริ่งนเรศวรพระองค์ด�า พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อนวโลหะ
๑๒. พระกริ่งนเรศวรพระองค์ด�า พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อเงิน
๑๓. พระชัยวัฒน์นเรศวรพระองค์ด�า พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อทองค�า
๑๔. พระชัยวัฒน์นเรศวรพระองค์ด�า พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อนวโลหะ
๑๕. พระชัยวัฒน์นเรศวรพระองค์ด�า พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อเงิน
๑๖. เหรียญพระพุทธชินราช พระอัฏฐารส พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๗. เหรียญน�้ามนต์พระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อเงิน
๑๘. เหรียญน�้ามนต์พระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อนวโลหะ
๑๙. เหรียญน�้ามนต์พระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อทองเหลือง
๒๐. เหรียญน�้ามนต์พระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อทองแดง
๒๑. เหรียญพระพุทธชินราชจักรพรรดิ พิมพ์สี่เหลี่ยม พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อทองค�า
๒๒. เหรียญพระพุทธชินราชจักรพรรดิ พิมพ์สี่เหลี่ยม พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อเงิน
๒๓. เหรียญพระพุทธชินราชจักรพรรดิ พิมพ์สี่เหลี่ยม พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อเงินลงยา
๒๔. เหรียญพระพุทธชินราชจักรพรรดิ พิมพ์สี่เหลี่ยม พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อนวโลหะ
๒๕. เหรียญพระพุทธชินราชจักรพรรดิ พิมพ์สี่เหลี่ยม พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อชุบทอง
๒๖. เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกลม พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อเงิน
๒๗. เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกลม พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อชุบทองหน้าเงิน
๒๘. เหรียญพระพุทธชินราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกลม พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื้อทองแดง-อัลปาก้า
๒๙. เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกลม พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๓๐. เหรียญพระพุทธชินราชสามพระพี่น้อง พ.ศ. ๒๕๔๓
๓๑. พระพุทธชินราชใบเสมาหมาจักรพรรดิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๓๒. เหรียญมหาจักรพรรดิพระองค์ด�า พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๓๓. พระกลิ่งนเรศวรเพชรกลับ พ.ศ. ๒๕๔๔
๓๔. พระกริ่งนเรศวร ๑๐๐ ปี ทภ.๓ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓๕. ล็อกเก็ตพระพุทธชินราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นมหาราช พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๓๖. พระกริ่งพระพุทธชินราช รุ่นเปิดอนุเสาวรีย์ พ.ศ.๒๕๓๖
๓๗. พระนเรศวร รุ่นเปิดอนุเสาวรีย์ พ.ศ.๒๕๓๖

กรรมการ
๑. สน พิษณุโลก  ๒. เชาว์ พิษณุโลก  ๓. เปี๊ยก นันตามะโน
๔. ไก่ บางสะแก



มหกรรมการประกวด การอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา
เหรียญคณาจารย์ และเครื่องรางของขลัง

วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ พิษณุโลก 59

พระจังหวัดพิษณุโลก ทั่วไป ชุดที่ ๖
โต๊ะที่ ๕๘ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อพันธุ์ ออกวัดเขาสมอแคลง พิมพ์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๐

๒. เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อพันธ์ ออกวัดเขาสมอแคลง พิมพ์เล็ก พ.ศ. ๒๕๑๐

๓. เหรียญหล่อพระนางพญาหลวงพ่อพันออกวัดเขาสมอแคลง พ.ศ. ๒๕๑๐

๔. พระรูปหล่อหลวงพ่อพันธ์ ออกวัดเขาสมอแคลงเนื้อนวโลหะ พ.ศ. ๒๕๑๐

๕. พระรูปหล่อ หลวงพ่อพันธ์ ออกวัดเขาสมอแคลงเนื้อโลหะผสม พ.ศ. ๒๕๑๐

๖. เหรียญหลวงพ่อพันธ์ พิมพ์พัดยศ (กงจักร) รุ่นแรก

๗. เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพานพิมพ์สองหน้า (ใบโพธิ์) เนื้ออัลปาก้า

๘. เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน ครบรอบ ๘๐ ปี หน้าหนุ่ม รมด�า พ.ศ. ๒๕๑๖

๙. เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน ครบรอบ ๘๐ ปี หน้าหนุ่ม กะหลั่ย พ.ศ.๒๕๑๖

๑๐. เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน ครบรอบ ๘๐ ปี หน้าแก่ พ.ศ. ๒๕๑๖

๑๑. รูปหล่อหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน รุ่นสอง เนื้อทองเหลือง รมด�า พ.ศ. ๒๕๑๖

๑๒. เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หน้าพระพุทธชินราช รุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้อทองค�า พ.ศ. ๒๕๑๗

๑๓. เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หน้าพระพุทธชินราช รุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้อเงิน พ.ศ. ๒๕๑๗

๑๔. เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หน้าพระพุทธชินราชรุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้อทองแดง พ.ศ. ๒๕๑๗

๑๕. เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หลังยันต์ รุ่นมหาโชค มหาลาภ เนื้อทองค�า พ.ศ. ๒๕๑๗

๑๖. เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หลังยันต์ รุ่นมหาโชค มหาลาภเนื้อเงิน พ.ศ. ๒๕๑๗

๑๗. เหรียญหลวงพ่อพันธ์ หลังยันต์ รุ่นมหาโชค เนื้อทองแดง ปี ๒๕๑๗

๑๘. พระพุทธชินราชหลวงพ่อพันธ์ หลวงพ่อพันธ์ เนื้อชานหมาก ดิน ผง

๑๙. พระสังกัจจาย เนื้อผง วัดบางสะพาน พ.ศ. ๒๕๑๖

๒๐. พระปิดตา หลวงพ่อพัน วัดบางสะพาน พ.ศ. ๒๕๑๖

๒๑. พระรูปเหมือนหลวงพ่อพันธ์ หลังอิงเนื้อชานหมาก

๒๒. พระรูปเหมือนหลวงพ่อพันธ์ หลังอิงเนื้อดิน

๒๓. พระรูปเหมือนหลวงพ่อพันธ์ ไม่จ�ากัดพิมพ์ เนื้อ ดิน ผง

๒๔. หลวงพ่อพันธ์ เนื้อดิน เนื้อชานหมาก เนื้อว่านพิมพ์สี่เหลี่ยมรัศมี

๒๕. พระหลวงพ่อพันธ์ พิมพ์สี่เหลี่ยม ขาโต๊ะ เนื้อว่าน-ชานหมาก

๒๖. พระหลวงพ่อพันธ์ พิมพ์เม็ดกระดุม เนื้อชานหมาก

๒๗. รูปถ่ายหลวงพ่อพันธ์ หลังหลวงพ่อม้วน รุ่นแรก

๒๘. รูปถ่ายหลวงพ่อพันธ์ ไม่จ�ากัดรุ่น

๒๙. รูปถ่ายหลวงพ่อพันธ์ หุ้มฟอร์ย ชานหมาก

๓๐. ล๊อคเก็ตหลวงพ่อพันธ์ ไม่จ�ากัดรุ่น

๓๑. เหรียญพระพุทธชินราชวัดวังทอง พ.ศ. ๒๕๑๔

๓๒. พระสมเด็จ เนื้อผง วัดวังทอง ปี ๒๕๑๔

๓๓. รูปหล่อพ่อปู่ขุนเณร หลวงพ่อพันธ์ปลุกเสก รุ่นแรก

๓๔. เหรียญจอบพ่อปู่ขุนเณร หลวงพ่อพันธ์ปลุกเสกรุ่นแรก

๓๕. แหวนลงถม หลวงพ่อพันธ์

กรรมการ

๑. วงค์กรด นครไทย ๒. นริศร์ จิ๋วนางนอง ๓. อ.โชคชัย ๕. ก�านันนก วังทอง  ๖. เต้ พิษณุโลก
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พระจังหวัดพิษณุโลก
พระเครื่องอ�าเภอบางระก�า (ชุดที่ ๑)

โต๊ะที่ ๕๙ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระพิมพ์สิงห์ป้อนเหยื่อรุ่นแรก (ฝักไม้ด�า) วัดสุนทรประดิษฐ์  

๒. พระสมเด็จบางระก�า รุ่นแรก (ฝักไม้ขาว)   วัดสุนทรประดิษฐ์

๓. พระยอดขุนพลเนื้อชิน กรุชุมแสงสงคราม

๔.  เหรียญหล่อหลวงพ่ออินทร์รุ่นแรก ออกวัดกรับพวง 

๕. รูปถ่ายอัดกระจกเลี่ยมเงิน พระครูพุทธิสุนทร( หรุ่น ) 

๖. เหรียญพระครูพุทธิสุนทร ( หรุ่น )   ปี ๒๕๐๐ วัดสุนทรประดิษฐ์ 

๗. รูปหล่อหล่อหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นแรก ( อุนูน) 

๘. รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์รุ่นสอง ( อุจม ฐานบัว ) 

๙. รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์รุ่นสอง ( อุจมนั่งเพชรกลับ ) 

๑๐. รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์รุ่นสอง พิมพ์ต้อ ( อุจม ) 

๑๑. รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์รุ่นสอง ( อุลอย ) 

๑๒. รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์รุ่นสาม ( อุจมฐานสูง )  

๑๓. รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์รุ่นสาม ( อุจมฐานเตี้ย )  

๑๔. เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นแรก  ( วอหยัก  เอตรง )  

๑๕. เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นแรก  ( วอตรง   เอตรง )  

๑๖. เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นสอง  ( วอหยัก   เองอ )  

๑๗. รูปถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อทรัพย์ปี ๒๕๐๑

๑๘. รูปถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อทรัพย์ พิมพ์นั่งเสื่อน�้ามัน

๑๙. รูปถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อทรัพย์ พิมพ์มีตาลปัด

๒๐. รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นสร้างวิหาร ปี ๒๕๒๒

๒๑. เหรียญเต่าหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นสร้างวิหาร ปี ๒๕๒๒

๒๒. เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ลงยา รุ่นสร้างวิหาร ปี ๒๕๒๒

๒๓. หลวงพ่อทรัพย์เนื้อดินเผา ออกวัดพันเสา ปี ๒๕๒๖

๒๔. เหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงพ่อทรัพย์ ปี ๒๕๓๖    

๒๕. รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นซุ้มประตู 

๒๖. เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นซุ้มประตู 

๒๗. ล็อกเก็ตหลวงพ่อทรัพย์ ปี ๒๕๔๔

๒๘. หลวงพ่อทรัพย์เนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์  

๒๙. เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ รุ่นทรัพย์ไหลมา

๓๐. เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ปี ๒๕๕๕

๓๑. รูปหล่อหลวงพ่อทรัพย์ปี ๒๕๕๕

๓๒. พระสมเด็จพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงพ่อมาก เนื้อดินเจ็ดป่าช้า หลังยันต์ 

 วัดบางแก้ว

๓๓. พระสมเด็จพิมพ์สามเหลี่ยมหลวงพ่อมาก เนื้อดินเจ็ดป่าช้า หลังยันต์ 

 วัดบางแก้ว

๓๔. รูปหล่อหลวงพ่อมาก รุ่นแรก ปี ๒๕๑๔  วัดบางแก้ว

๓๕. เหรียญเสมาหลวงพ่อมาก รุ่นแรก ปี ๒๕๑๔ วัดบางแก้ว

๓๖. เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์บก วัดหนองหลวง

๓๗. ล็อกเกต “ทรัพย์มาก”
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พระจังหวัดพิษณุโลก
พระเครื่องอ�าเภอบางระก�า (ชุดที่ ๒)

โต๊ะที่ ๖๐ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระพิมพ์สิงห์ป้อนเหยื่อ ปี ๒๕๑๒ ( ผงเก่าผสมว่าน แร่) วัดสุนทรประดิษฐ์  
๒. พระพิมพ์นางพญาหน้าทอง ( รุ่นพระบิน) อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์ 
๓.  พระพิมพ์นางวัดจุฬาหน้าทอง (รุ่นพระบิน) อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์ 
๔. พระพิมพ์พุทธชินราชหน้าทอง (รุ่นพระบิน) อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์ 
๕. พระพิมพ์สิงห์ป้อนเหยื่อ (รุ่นพระบิน) อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์ 
๖. พระพิมพ์สมเด็จบางระก�า (รุ่นพระบิน) อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์ 
๗. พระพิมพ์สิงห์ป้อนเหยื่อ ปี ๒๕๓๔ วัดสุนทรประดิษฐ์
๘.  พระสมเด็จบางระก�า (ฝักไม้ขาว) ปี ๒๕๓๔ วัดสุนทรประดิษฐ์
๙.  เหรียญหล่อฉีดหลวงพ่ออินทร์ ปี ๒๕๒๕ วัดสุนทรประดิษฐ์
๑๐. พระกริ่งหลวงพ่ออินทร์  ปี ๒๕๓๔ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดสุนทรประดิษฐ์
๑๑. เหรียญหล่อหลวงพ่ออินทร์ ปี ๒๕๓๔ วัดสุนทรประดิษฐ์
๑๒. เหรียญหายห่วงหลวงพ่ออินทร์ ปี ๒๕๓๔ วัดสุนทรประดิษฐ์
๑๓. เหรียญพระพุทธชินราช อกเลา ปี ๒๕๓๔  วัดสุนทรประดิษฐ์
๑๔. เหรียญหล่อรุ่นแรกพิมพ์จอบ หลวงพ่อขาว วัดหนองพะยอม
๑๕. พระพิมพ์ลีลา ทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อคูณ
๑๖. พระพิมพ์พระประธาน ฐานผ้าทิพย์ หลวงพ่อคูณ
๑๗. พระพิมพ์สมเด็จห้าชั้น หลวงพ่อคูณ
๑๘. พระพิมพ์สมเด็จหกเหลี่ยม ฐานหมอน หลวงพ่อคูณ
๑๙. พระพิมพ์พรายคู่ หลวงพ่อคูณ
๒๐. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคูณ พิมพ์แอปเปิล ปี๒๕๑๗  
๒๑. รูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อคูณ วัดบ้านดง
๒๒. เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์ถาวรหลังหลวงพ่อชินราช
๒๓. เหรียญอาร์มรุ่นแรก หลวงปู่เอี่ยม วัดหนองอ้อ
๒๔. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญจันทร์ ออกวัดถ�้าทราย
๒๕. เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อบุญจันทร์ ออกวัดในห้วย
๒๖. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแขก
๒๗. รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อแขก ไม่จ�ากัดพิมพ์
๒๘. รูปหล่อหลวงพ่อแขก รุ่นสอง
๒๙. เหรียญ ทรัพย์ คูณ มาก ปี ๒๕๓๔
๓๐. ล็อกเกต รุ่นแรก อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
๓๑. ปิดตาเนื้อผงรุ่นแรก(หน้าทอง) อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
๓๒. รูปหล่อรุ่นแรก อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
๓๓. เหรียญรุ่นแรก อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
๓๔. ล็อกเกตมหานิยม อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์ ไม่จ�ากัดพิมพ์
๓๕. เหรียญสมปรารถนา อาจารย์ไสว วัดสุนทรประดิษฐ์
๓๖. เหรียญปั้มเจ้าสัวหลวงพ่ออินท์ รุ่นแรก ปี ๒๕๕๙
๓๗. เหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงพ่ออินท์ รุ่นแรก ปี ๒๕๕๙
๓๘. ดอกไม้สวรรค์ อาจารย์ไสว

คณะกรรมการ รับพระ-ตัดสินพระ
๑. สมชาย บางระก�า  ๒. ชิต บางระก�า    ๓. ใหญ่ อีซูซุ   
๔. ต่อ ปศุสัตว์     ๕. โจ จูงนาง ๖. เอ๊ะ เสาหิน
๗. เกรียง พันเสา ๘. แอ๊ป พรพระนเรศ ๙. ต้น บางระก�า
๑๐. หนู พิษณุโลก
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วัตถุมงคลรุ่นสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ปี จ.พิษณุโลก
โต๊ะที่ ๖๑ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญแปดทิศมงคล พระพุทธชินราชหลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองค�าลงยาราชาวดี

๒. เหรียญแปดทิศมงคล พระพุทธชินราชหลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินลงยาราชาวดี - เงิน

๓. เหรียญแปดทิศมงคล พระพุทธชินราชหลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินหน้ากากทองค�า - นวะหน้ากากทองค�า

๔. เหรียญแปดทิศมงคล พระพุทธชินราชหลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อนวโลหะกลับด�า

๕. เหรียญแปดทิศมงคล พระพุทธชินราชหลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อชุบทองด้านลงยาราชาวดี

๖. เหรียญแปดทิศมงคล พระพุทธชินราชหลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง

๗. เหรียญเสมา พระพุทธชินราช - หลังพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อทองค�าลงยาราชาวดี - ไม่ลงยา

๘. เหรียญเสมา พระพุทธชินราช - หลังพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อเงินลงยาราชาวดี - เงิน

๙. เหรียญเสมา พระพุทธชินราช - หลังพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อเงินหน้ากากทองค�า - นวะหน้ากากทองค�า

๑๐. เหรียญเสมา พระพุทธชินราช - หลังพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อนวโลหะกลับด�า

๑๑. เหรียญเสมา พระพุทธชินราช - หลังพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อชุบทองด้านลงยาราชาวดี

๑๒. เหรียญเสมา พระพุทธชินราช - หลังพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อทองแดง

๑๓. เหรียญรูปไข่ พระพุทธชินราช - หลังพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อทองค�าลงยาราชาวดี - ไม่ลงยา

๑๔. เหรียญรูปไข่ พระพุทธชินราช - หลังพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อเงินลงยาราชาวดี - เงิน

๑๕. เหรียญรูปไข่ พระพุทธชินราช - หลังพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อเงินหน้ากากทองค�า - นวะหน้ากากทองค�า

๑๖. เหรียญรูปไข่ พระพุทธชินราช - หลังพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อนวโลหะกลับด�า

๑๗. เหรียญรูปไข่ พระพุทธชินราช - หลังพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อเงินหน้ากากทองค�า - นวะหน้ากากทองค�า

๑๘. เหรียญรูปไข่ พระพุทธชินราช - หลังพระนารายณ์ทรงสุบรรณ เนื้อทองแดง

๑๙. รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ (ขนาดคล้องคอ)   เนื้อทองค�า

๒๐. รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ (ขนาดคล้องคอ)   เนื้อนวโลหะใต้ฐานอุดทองค�า

๒๑. รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ (ขนาดคล้องคอ)   เนื้อเงิน

๒๒. รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ (ขนาดคล้องคอ)   เนื้อนวโลหะ

๒๓. รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ (ขนาดคล้องคอ)   เนื้อตะกั่ว - ทองชนวน - ทองแดง

๒๔. รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ (ขนาดคล้องคอ)   เนื้อใบพัดเรือ

๒๕. ท้าวเวสสุวรรณ หลังยันต์อกเลา พิมพ์จอบเจ้าสัว  เนื้อทองค�า - เงิน

๒๖. ท้าวเวสสุวรรณ หลังยันต์อกเลา พิมพ์จอบเจ้าสัว  เนื้อนวโลหะ

๒๗. ท้าวเวสสุวรรณ หลังยันต์อกเลา พิมพ์จอบเจ้าสัว  เนื้อทองแดง

๒๘. เหรียญพระพุทธชินราช - หลังยันต์อกเลา ย้อนยุค (แจกทาน) เนื้อทองค�า - เงิน

๒๙. เหรียญพระพุทธชินราช - หลังยันต์อกเลา ย้อนยุค (แจกทาน) เนื้อนวโลหะ

๓๐. เหรียญพระนางพญาแขนอ่อน - หลังยันต์อกเลา  เนื้อทองค�า - เงิน

๓๑. เหรียญพระนางพญาแขนอ่อน - หลังยันต์อกเลา  เนื้อนวโลหะ

๓๒. เหรียญพระนางพญาแขนอ่อน - หลังยันต์อกเลา  เนื้อใบพัดเรือ - ทองแดง

๓๓. ท้าวเวสสุวรรณ (ใบมะขาม) หลังยันต์อกเลา   เนื้อทองค�า

๓๔. ท้าวเวสสุวรรณ (ใบมะขาม) หลังยันต์อกเลา   เนื้อเงินหน้ากากทองค�า - นวะหน้ากากทองค�า

๓๕. ท้าวเวสสุวรรณ (ใบมะขาม) หลังยันต์อกเลา   เนื้อเงิน - นวโลหะ

๓๖. ท้าวเวสสุวรรณ (ใบมะขาม) หลังยันต์อกเลา   เนื้อใบพัดเรือ - ทองแดง

กรรมการ

๑. สน พิษณุโลก  ๒. สมพงษ์ พิษณุโลก  ๓. ทัช พิษณุโลก  ๔. หนุ่ม พิษณุโลก
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โต๊ะที่ ๖๒ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญพระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ รุ่นแรกเนื้อฝาบาตร 
 ไม่จ�ากัดพิมพ์
๒. เหรียญพระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง
๓. เหรียญพระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ รุ่นสอง
๔. เหรียญพระสมเด็จครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ เนื้อฝาบาตร
๕. เหรียญฉลองสมณศักดิ์ หลังพัดยศ พระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร ์
 ไม่จ�ากัดเนื้อ
๖. เหรียญฉลองสมณศักดิ์ รุ่นพิเศษ พระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร ์
 ไม่จ�ากัดเนื้อ
๗. เหรียญนั่งพานพะครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๘. เหรยีญพระครบูาสร้อย หลังหนุมาน วัดมงคลครีีเขตร์ ไม่จ�ากัดเน้ือ
๙. เหรยีญเสมาพระราหพูระครบูาสร้อย วัดมงคลครีเีขตร์ ไม่จ�ากดัเน้ือ
๑๐. เหรยีญพระครบูาสร้อย วัดมงคลครีีเขตร์ รุ่นสรุยุิปราคา ไม่จ�ากัดเนือ้
๑๑. เหรียญพุฒซ้อนพระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๒. เหรียญพระปิดตาชัยวรมันพระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ 
 ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๓. เหรียญไตรมาส พระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๔. เหรยีญหล่อเจ้าสวัพระครบูาสร้อย วดัมงคลครีเีขตร์ ไม่จ�ากดัเนือ้
๑๕. เหรียญหล่อพระนาคปรก (รูปไข่) พระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร ์ 
 ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๖. เหรียญหล่อซุม้กอพระครบูาสร้อย วดัมงคลครีเีขตร์ ไม่จ�ากดัเนือ้
๑๗. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม พระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร ์ 
 ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๘. พระกริ่งอรหัง พระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๙. พระกริง่ชยัวรมนั พระครบูาสร้อย วัดมงคลครีเีขตร์ ไม่จ�ากดัเนือ้
๒๐. พระกร่ิงขนัตสิาโร พระครบูาสร้อย วดัมงคลครีเีขตร์ ไม่จ�ากดัเนือ้
๒๑. พระกร่ิง พระครบูาสร้อย วดัมงคลครีเีขตร์ รุน่มูลนธิิ ไม่จ�ากดัเนือ้
๒๒. พระกริ่งพระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ รุ่นสร้อยชัยมงคล 
 ไม่จ�ากัดเนื้อ
๒๓. รูปหล่อพระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ
๒๔. รูปหล่อพระครูบาสร้อย วดัมงคลครีีเขตร์ รุน่ ข.ส.ร. ไม่จ�ากดัเนือ้
๒๕. รปูหล่อพระครบูาสร้อย วดัมงคลครีเีขตร์ รุน่สริุยคราส ไม่จ�ากดัเน้ือ
๒๖. รูปหล่อพระครบูาสร้อย วดัมงคลครีีเขตร์ รุน่สร้างตกึสงฆ์นางรอง 
 ไม่จ�ากัดเนื้อ
๒๗. รูปปั้นเหมือนพระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ รุ่นวัดเชียงทอง
๒๘. พระชัยวัฒน์พระสังกัจจาย ครูบาสร้อยวัดมงคลคีรีเขตร์
๒๙. พระปิดตาพระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ รุ่นแรก
๓๐. พระรอดพระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ (ยุคต้น)
๓๑. ล็อกเก็ตครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์ ไม่จ�ากัดพิมพ์
๓๒. นกสาลิกา พระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์
๓๓. ผ้ายันต์ (มีชื่อ) ไม่จ�ากัดพิมพ์ พระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์
๓๔. ตะกรุดเก้ากุ่มใหญ่เชือกขาว พระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์
๓๕. เม็ดแร่เมฆพัด ไม่จ�ากัดแบบ พระครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขตร์

คณะกรรมการรับและตัดสินพระ
๑.จ่าแคป็ นครสวรรค์  ๒.แนน แม่สอด  ๓.รสั บรีุรมัย์  ๔.ครเูอม็ แม่สอด

พระเครื่องครูบาสร้อย ขันติสาโร
วัดมงคลคีรีเขตร์  จ.ตาก

โต๊ะที่ ๖๓ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. กะลาราหู โบราณล้านนา

๒. วัวธนู โบราณล้านนา

๓. วัวธนู ครูบาค�าแสน วัดป่าดอนมูล (ไม่จ�ากัดรุ่น)

๔. วัวธนูอาจารย์เณร วิเศษณ์ สิงห์ค�า วัดป่าสัก

๕. กุมารทอง อาจารย์เณร วิเศษณ์สิงห์ค�า วัดป่าสัก

๖. มีดแหก โบราณล้านนา

๗. มีดหลูบ ล้านนา

๘. นางกวัก โบราณล้านนา

๙. อิ่นโบราณล้านนา ไม่จ�ากัดเนื้อ

๑๐. ลูกอม ครูบาปากกอง ไม่จ�ากัดรุ่น

๑๑. ตะกรุด คาดเอว โบราณล้านนา

๑๒. มหาว่านยาสัก โบราณล้านนา

๑๓. ตะกรุด ยันต์หนีบ โบราณล้านนา

๑๔. สร้อยประค�า โบราณล้านนา

๑๕. ตะกรุด พอกครั่ง โบราณล้านนา

๑๖. ตะกรุดพอกครั่ง ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า

๑๗. ยันต์หนีบ ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า

๑๘. ตะกรุดครูบาขันแก้ว ไม่จ�ากัดรุ่น

๑๙. ผ้ายันต์ ครูบาวัง (เขียนมือกึ่งพิมพ์)

๒๐. ผ้ายันต์ ครูบาวัง (แบบพิมพ์ 2 ชื่อ)

๒๑. ผ้ายันต์ ครูบาวัง ไม่จ�ากัดพิมพ์

๒๒. ผ้ายันต์ ม้าเสพนาง ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า ไม่จ�ากัดรุ่น

๒๓. ผ้ายันต์ เมตตา, ค้าขาย, ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า ไม่จ�ากัดรุ่น

๒๔. ผ้ายันต์เมตตา โบราณล้านนา

๒๕.ตะกรุด หนังพอกครั่ง ทาทอง ครูบาชุ่ม (แจกศิษย์ วัดท่าซุง)

๒๖. ตะกรุด หนังพอกครั่ง ครูบาชุ่ม วัดวังมุย คตล้านนา

๒๗. ปั้นเหน่ง โบราณล้านนา

๒๘. เขี้ยว, เขา, เล็บ, งา โบราณล้านนา

๒๙. เสื้อยันต์ โบราณล้านนา

๓๐. ขุนแผน ละลวยลม อาจารย์เบส เมืองฝาง

๓๑. ผ้ายันต์ ฟ้าประทานพร (กาเล็ก)

๓๒. ผ้ายันต์ ฟ้าประทานพร (กาใหญ่)

๓๓. ล็อคเกต หนังไก่ อาแปะโรงสี

๓๔. เครื่องรางล้านนาโบราณ ไม่จ�ากัดรูปลักษณ์

กรรมการ
๑. ต๊อก เมืองเหนือ ๒. โต้งซาวด์ ๓. คิมล�าปาง
๔. หนึ่ง ธนพรหมสรรค์ ๕. เอ เชียงใหม่ ๖. เก่ง กระทงสาย
๗. ธันชนก อักษรธรรม ๘. ปลั๊ก มนตราล้านนา ๙. ดุ๊ก เมืองตาก

เครื่องรางเมืองเหนือ ยอดนิยม
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โต๊ะที่ ๖๔  ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์เสมา รุ่นแรก
๒. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเงิน พิมพ์เสมา รุ่นแรก ปี ๒๕๐๐
๓. เหรียญหลวงพ่อเงิน ฉลองพระอุปัชฌาน้อม ปี ๒๕๐๗
๔. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่นแรก พิมพ์รัดอกแบบเต็มองค์/
 แบบแหนบ ปี ๒๕๐๙
๕. รูปหล่อปั๊มพิมพ์หน้ายักษ์ ก้นอุ ปี ๒๕๑๕ เนื้อทองเหลือง
๖. รปูหล่อป๊ัมพมิพ์หน้ายกัษ์ ก้นอ ุปี ๒๕๑๕ เนือ้ทองเหลอืงชบุนเิกิล้
๗. รูปหล่อปั๊มพิมพ์ฐานสูง ปี ๒๕๑๕ เนื้อเงิน/ทองเหลือง
๘. รูปหล่อปั๊มพิมพ์ฐานสูง ปี ๒๕๑๕ เนื้อทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
๙. รูปหล่อปั๊มพิมพ์ฐานสูง ออกวัดสมาบาป ปี ๒๕๑๕
๑๐. รูปหล่อหลวงพ่อ เนื้อชินถ้าชา ปี ๒๕๑๕
๑๑. เหรียญแอปเปิ้ลหน้าหลวงพ่อเงิน หลังหลวงพ่อเขียว ปี ๒๕๑๕
๑๒. เหรียญจอบใหญ่ไข่ปลา ปี ๒๕๑๕ เนื้อเงิน
๑๓. เหรียญจอบใหญ่ไข่ปลา / แหนบจอบใหญ่ไข่ปลา ปี ๒๕๑๕
๑๔. เหรียญจอบเล็ก ปี ๒๕๑๕
๑๕.เหรียญโล่ห์หน้าหลวงพ่อเงิน หลังหลวงพ่อโปร่ง ปี ๒๕๑๕
๑๖. เหรียญขวัญถุง ปี ๒๕๑๕
๑๗. แหนบแอปเปิ้ล ปี ๒๕๑๕
๑๘. สมเด็จ ๙ ชั้นหลังหลวงพ่อเงิน/สมเด็จปกโพธิ์ ปี ๒๕๑๕
๑๙. รูปหล่อปั๊มพิมพ์ฐานเตี้ย ด้านหลังตอกวัดท้ายน�้า
๒๐. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก หลวงพ่อน้อม ปี ๒๕๒๐ กะไหล่ทอง
๒๑. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก หลวงพ่อน้อม ปี ๒๕๒๐ เนื้อทองแดง
๒๒. รูปหล่อปั๊มนั่งข้าง รุ่นก�าแพงเงิน ปี ๒๕๒๕
๒๓. รปูหล่อหลวงพ่อเงนิ รุน่ช้างคู ่พมิพ์ใหญ่ เนือ้ทองค�าและเงนิ ปี ๒๕๒๖
๒๔. รปูหล่อหลวงพ่อเงนิ รุ่นช้างคู ่พมิพ์ใหญ่ เนือ้ทองเก่า ปี ๒๕๒๖ บลอ็กแตก
๒๕. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเก่า ปี ๒๕๒๖  
 บล็อกธรรมดา
๒๖. รูปหล่อหลวงพ่อเดิม รุ่นช้างคู่ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี ๒๕๒๖
๒๗. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี ๒๕๒๖
๒๘. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์กรรมการ ปี ๒๕๒๖
๒๙. เหรยีญรปูไข่ หน้าหลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อเดิม ปี ๒๕๒๖ ไม่จ�ากดัพมิพ์
๓๐. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อชินกรุเก่า ปี ๒๕๒๙
๓๑. รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่น ๙๙ ดาวตรีคูณ
๓๒. รปูหล่อหลวงพ่อเงิน รุน่ฉลองสะพาน ปี ๒๕๓๑ พมิพ์ใหญ่/กรรมการ
๓๓. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ ปี ๒๕๓๗
๓๔. รูปหล่อรุ่นเมตตาบารมี ๔๓ เนื้อนวะ
๓๕. รูปหล่อรุ่นเมตตาบารมี ๔๓ เนื้อทองชนวน

กรรมการ
๑. สัน ท้ายน�้า ๒. พงษ์ โพทะเล ๓. วีระ บางลาย
๔. ติ บางนาก ๕. ธิ โพทะเล ๖. เจตน์ ท้ายน�้า

พระหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน�้า จ.พิจิตร (ทั่วไป) พระหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว (ทั่วไป)

โต๊ะที่ ๖๕ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑.  เหรียญลงยาธงชาติ ไม่จ�ากัดแบบ
๒.  เหรียญเสมาประกบ หน้าหลวงพ่อกัน หลังหลวงพ่อกัน
๓.  เหรียญเสมาประกบ หลังยันต์ + ปีนักษัตร ไม่จ�ากัดแบบ
๔.  เหรียญหยดน�้าประกบ ไม่จ�ากัดพิมพ์
๕.  เหรียญรูปไข่ ลงยาสี หลังลงถม
๖.  เหรียญแปดเหลี่ยม
๗.  เหรียญเสมาจับเข่า
๘.  เหรียญเสมาลงยาสี
๙. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ ปี ๒๕๐๕
๑๐. เหรียญเตารีด อุดตะกั่ว ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๑. เหรียญกลมหัวโต เนื้อฝาบาตร หลังยันต์ + หลังพระประจ�าวัน
๑๒. เหรียญเสมา ปี ๒๕๐๘ เนื้อเงิน
๑๓. เหรียญเสมา ปี ๒๕๐๘ ตัดห่วง กะไหล่ทอง
๑๔. เหรียญเสมา ปี ๒๕๐๘ เนื้อทองแดง มีใฝ
๑๕. เหรียญเสมา ปี ๒๕๐๘ เนื้อทองแดง ไม่มีใฝ
๑๖. เหรียญสี่เหลี่ยมฉลองพัดยศ ออกวัดเนินมะกอก ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๗. เหรียญเม็ดแตง หลังยันต์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๘. เหรียญเตารีด หลังสิงห์
๑๙. เหรียญเสมาสกรีน
๒๐. เหรียญลูกท้อสกรีน
๒๑. เหรียญเสมา เนื้อเงิน แบบปี ๒๕๑๑
๒๒. เหรียญใบโพธิ์ ไม่จ�ากัดแบบ
๒๓. รูปหล่อ เนื้อตะกั่ว ไม่จ�ากัดแบบ
๒๔. รูปหล่อหัวไม้ขีด อุดตะกั่ว
๒๕. รูปหล่อปั้ม อุดตะกั่ว ออกวัดเขาแก้ว
๒๖. รูปหล่อมปั้ม อุดกริ่ง ออกวัดหนองราง (วัดเนินมะกอก)
๒๗. รูปหล่อหลังยันต์เฑาะว์ ตอก silver
๒๘. รูปหล่อหลังยันต์เฑาว์
๒๙. รูปหล่อหัวโตฐานสูง
๓๐. รูปหล่อ เนื้อเงิน ปี ๒๕๑๑
๓๑. แหวนเพชรกลับลงยาธงชาติ
๓๒. แหวนเพชรกลับลงยาสีประจ�าวัน
๓๓. แหวนหน้าโล่ห์
๓๔. แหวนไม่จ�ากัดแบบ
๓๕. ล็อกเก็ต ไม่จ�ากัดแบบ
๓๖. แหนบ ไม่จ�ากัดแบบ

กรรมการ
๑. นา นครสวรรค์ ๒. ท๊อป พยุหะ ๓. ต่อ พยุหะ  
๔. ปาล์ม ลูกชิ้นแชมป์
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พระหลวงพ่อเขียน จ.พิจิตร ยอดนิยม
โต๊ะที่ ๖๖ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงใหญ่ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
๒. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงเล็ก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
๓. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู วัดวังตะกู (หน้าเล็กหรือหน้าแตก)
๔. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู วัดท่าหอย (หน้าใหญ่)
๕. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน-ทบ ปี ๒๕๐๐ วัดวังตะกู
๖. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก (วัดส�านักขุนเณร)
๗. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก (วัดพร้าว)
๘. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์เฒ่าแก่หอเตี๊ยะ
๙. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นก�านันเถาว์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
๑๐. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นก�านันวิรัตน์ เนื้อเงิน(ไม่จ�ากัดพิมพ์)
๑๑. พระกริ่งประทานพรหลวงพ่อเขียน รุ่น ๑๐๐ ปี
๑๒. รูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเขียน รุ่น ๑๐๐ ปี
๑๓. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น ๑๐๐ ปี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๔. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น ส ๕ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๕. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น ข ๕ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๖. รูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ฐานมีชื่อ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๑๗. พระผงหลวงพ่อเขียน พิมพ์หลวงพ่อเงิน ปี ๒๕๐๓
๑๘. เหรียญหลวงพ่อเขียนหลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
๑๙. เหรียญ๒เกจิ หลวงพ่อเขียน-หลวงพ่อทบ
๒๐. เหรียญกลมเสาร์ ๕ หลวงพ่อเขียน
๒๑. เหรียญเสมาใหญ่ รุ่น ๑๐๐ ปี (ไม่จ�ากัดบล็อก)
๒๒. เหรียญรูปไข่สระเอขีดยาว หลวงพ่อเขียน
๒๓. เหรียญกงจักรหลังยันต์ หลวงพ่อเขียน
๒๔. เหรียญใบต�าลึงหลังยันต์ หลวงพ่อเขียน
๒๕. เหรียญอาร์มหลวงพ่อเขียน วัดวังส�าโรง
๒๖. เหรียญแสตมป์ วัดท่าหอย บล็อกวัด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๗. เหรียญแสตมป์ วัดท่าหอย บล็อกบ้าน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๒๘. เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อเขียน วัดชัยมงคล
๒๙. เหรียญใบโพธิ์เล็กหลวงพ่อเขียน วัดชัยมงคล
๓๐. เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียน ปี ๒๕๐๕
๓๑. เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียน ปี ๒๕๐๖
๓๒. เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียน ปี ๒๕๐๗ (หลังยันต์)
๓๓. เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียน ปี ๒๕๐๗ (หลังหลวงปู่ศุข)
๓๔. แหวนหลวงพ่อเขียน ไม่จ�ากัดรุ่น (ไม่เกินปี๒๕๐๗)
๓๕. รูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเขียน ปี ๒๕๑๖ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
๓๖. เหรียญรูปไข่๒เกจิ หลวงพ่อเขียน-หลวงพ่อเงิน ปี ๒๕๑๖

กรรมการงานประกวดกองบิน ๔๖ (พิษณุโลก) 
๑.โนช บางนาก  ๒.เจมส์ LK  ๓.เอ คลองลาน   ๔.มร วังตะกู   ๕.นนท์ กระยาสารท  ๖.หนึ่ง วังตะกู ๗.ใหม่ สแปโร่ว์
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ชุดพระวัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
โต๊ะที่ ๖๗ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ พิมพ์เศียรโต A บล็อคแรก
๒. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ พิมพ์เศียรโต บล็อค B
๓. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ พิมพ์เส้นด้ายลึก
๔. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ พิมพ์เส้นด้ายใหญ่-เล็ก
๕. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ พิมพ์ไข่ปลาเลือน
๖. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ พิมพ์ซุ้มซ้อน
๗. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ พิมพ์ไข่ปลาใหญ่
๘. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ พิมพ์ต้อใหญ่-เล็ก
๙. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ พิมพ์คะแนน
๑๐. พระผง รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์ (โต)
๑๑. พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ พิมพ์พระประธาน ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๒. รูปเหมือนหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๓. เหรียญรูปเหมือน รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ขนาดใหญ่ ๔.๑ ซ.ม.(ขึ้นไป)ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๔. เหรียญรูปเหมือน รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ขนาดกลาง ๒.๔ ซ.ม.ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๕. เหรียญรูปเหมือน รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ขนาดเล็ก ๑.๕ ซ.ม. ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๖. เหรียญสมเด็จ (จิ๋ว) รุ่น ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๑๗. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๐๘ ปี พ.ศ.๒๕๒๓ พิมพ์พระประธานใหญ่ A นิยม
๑๘. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๐๘ ปี พ.ศ.๒๕๒๓ พิมพ์ใหญ่
๑๙. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๐๘ ปี พ.ศ.๒๕๒๓ พิมพ์พระคะแนน
๒๐. พระผง รุ่น ๑๐๘ ปี พ.ศ.๒๕๒๓ พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
๒๑. เหรียญหล่อสมเด็จ รุ่น ๑๐๘ ปี พ.ศ.๒๕๒๓ เนื้อตะกั่วถ�้าชา
๒๒. พระหล่อ พิมพ์พระประธาน รุ่น ๑๐๘ ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๒๓. พระหล่อ พิมพ์รูปเหมือนฯ รุ่น ๑๐๘ ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๒๔. เหรียญปั๊มพิมพ์รูปเหมือนฯ รุ่น ๑๐๘ ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่จ�ากัดขนาด
๒๕. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๓๓ พิมพ์พระประธานใหญ่
๒๖. พระผงสมเด็จ รุ่น ๑๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ไม่จ�ากัดพิมพ์
๒๗. พระผง รุ่น ๑๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๓๓ พิมพ์รูปเหมือน
๒๘. พระหล่อ พิมพ์รูปเหมือน รุ่น ๑๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
๒๙. เหรียญปั๊มพิมพ์รูปเหมือน รุ่น ๑๑๘ ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่จ�ากัดขนาด
๓๐. พระสมเด็จ รุ่น ๑๒๒ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์พระประธานใหญ่
๓๑. พระกริ่ง รุ่น ๑๒๒ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์พระประธาน ไม่จ�ากัดเนื้อ
๓๒. รูปเหมือนหล่อลอยองค์ รุ่น ๑๒๒ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่จ�ากัดขนาด
๓๓. พระผงสมเด็จ รุ่น เสาร์ห้า รุ่นแรก ปี พ.ศ.๒๕๓๖
๓๔. พระสมเด็จ รุ่น ๒๑๔ ปีเกิด พ.ศ.๒๕๔๕ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม
๓๕. พระสมเด็จ รุ่น ๒๑๔ ปีเกิด พ.ศ.๒๕๔๕ พิมพ์เกศจรดซุ้ม

รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน 
๑.นาย ดุสิต แซ่ตั้ง (ติ่ง พญาไม้) T.๐๘๑-๔๒๑๐๕๓๓  ๒.นาย ชัยยุทธ วูวนิช (เอก จรัญ) T.๐๘๖-๕๐๐๓๗๗๗
๓.นาย อิศรา เตชะสา (ป.สตูดิโอ) T.๐๘๕-๑๒๑๓๒๘๗  ๔.นาย พินิจ ก�าลังหาญ (เบียร์ พัฒนาการ) T.๐๘๑-๘๐๘๐๐๕๔
๕.อัมรินทร์ ข�าสอาด (ป๊อก เบญจบารมี) T.๐๘๙-๘๐๓๖๑๗๖ ๖.สุรเดช ปะชาติ (ขุนเดช-น้อย) T.๐๘๐-๘๐๔๔๓๔๗
๗.อานนท์ มีมาก (อานนท์ นครสวรรค์) T.๐๘๗-๒๑๑๔๑๖๙ ๘.อ.บุญรอด พิษณุโลก
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หลวงพ่อหวั่น กุสลจิตฺโต  วัดคลองคูณ  (ทั่วไป)
โต๊ะที่ ๖๘ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑. เหรียญรุ่นแรก ปี ๒๕๔๖

๒. รูปหล่อโบราณรุ่นแรก ปี ๒๕๕๐ ทุกเนื้อ

๓. สมเด็จอายุ ๗๒ ปี ๒๕๕๐

๔. ล็อกเก็ตรุ่นแรก ปี ๒๕๕๒

๕. เหรียญเสมารุ่น ๒ ปี ๒๕๕๔ ทุกเนื้อ

๖. เหรียญมหาลาภ – มหาอุตม์ เนื้อเงิน เนื้อนวะโลหะ เนื้อสัตตะโลหะ ปี ๒๕๕๔

๗. เหรียญมหาลาภ – มหาอุตม์ เนื้ออัลปาก้า เนื้อทองระฆัง เนื้อทองแดง ปี ๒๕๕๔

๘. เหรียญมหาปราบเนื้อเงิน / เนื้อเงินลงยา / หน้ากาก ทุกเนื้อ ปี ๒๕๕๖

๙. เหรียญมหาปราบเนื้อนวะโลหะ / สัตตะโลหะ ปี ๒๕๕๖

๑๐. เหรียญมหาปราบเนื้ออัลปาก้า  เนื้อทองทิพย์  เนื้อทองแดงมันปู ปี ๒๕๕๖

๑๑. รูปหล่อรุ่นสร้างศาลา วัดดงตะขบ ปี ๒๕๕๖

๑๒. เหรียญเจริญพรบน – ล่าง ทุกเนื้อ ปี ๒๕๕๗

๑๓. สิงห์หล่อรุ่นสร้างศาลา  วัดดงตะขบ ปี ๒๕๕๗

๑๔. เหรียญอายุวัฒนะ ๘๑ ปี ๒๕๕๘ ทุกเนื้อ

๑๕. เหรียญอุดมทรัพย์ครึ่งองค์  เต็มองค์ ปี ๒๕๕๙ ทุกเนื้อ

๑๖. พญาสุบรรณบุญฤทธิ์ เสาร์ ๕ ปี ๒๕๖๐ ทุกเนื้อ

๑๗. พญาสุบรรณสุภฤทธิ์ ปี ๒๕๖๐ ทุกเนื้อ

๑๘. เหรียญเจริญพรเต็มองค์ลงยา / หน้ากาก ทุกเนื้อ  ๒๕๖๐

๑๙. เหรียญเจริญพรเต็มองค์  ทุกเนื้อ ปี ๒๕๖๐

๒๐. เหรียญเจริญพรเต็มองค์  เนื้อสัตตะ / เนื้อทองประธาน / เนื้อทองแดง โค๊ต ๙ รอบปี ๒๕๖๐

๒๑. เหรียญมนต์พระกาฬ เนื้อเงิน เนื้อสัตตะหน้ากากเงิน ปี ๒๕๖๐

๒๒. เหรียญมนต์พระกาฬ เนื้อทองแดงผิวรุ้ง เนื้อตะกั่ว ปี ๒๕๖๐

๒๓. เหรียญพญาเต่าเรือน ๗ รอบ รุ่นฉลองวิหารแก้วหลวงปู่จันทร์ ทุกเนื้อ ปี ๒๕๖๑

๒๔. ตระกุดไม้พิกุล รุ่นเศรษฐีพิกุลทอง ปี ๒๕๖๑

๒๕. เหรียญพญาปราบ หน้ากาก ทุกเนื้อ ปี ๒๕๖๑

๒๖. เหรียญพญาปราบ ทุกเนื้อ ปี ๒๕๖๑

๒๗. สมเด็จหล่อ  กฐิน  ๖๑  ปี ๒๕๖๑

๒๘. เหรียญมนต์พระเวทย์ ลงยาธงชาติ ทุกเนื้อ ปี ๒๕๖๑

๒๙. เหรียญมนต์พระเวทย์ ทุกเนื้อ ปี ๒๕๖๑

๓๐. เหรียญปราบประจัญบาน  หน้ากาก / ลงยา ทุกเนื้อ ปี ๒๕๖๑

๓๑. เหรียญปราบประจัญบาน ทุกเนื้อ ปี ๒๕๖๑ 

๓๒. ล็อกเก็ตโชคดี ขนาดจั๊มโบ้ทุกสี  ปี ๒๕๖๑

๓๓. ล็อกเก็ตโชคดี  ทุกสี  ปี ๒๕๖๑

๓๔. เหรียญสยบไพรี หน้ากาก ทุกเนื้อ ปี ๒๕๖๑

๓๕. เหรียญสยบไพรี ทุกเนื้อ ปี ๒๕๖๑

กรรมการ

๑.ครูอ้วน วังหลุม  ๒.หลวงน้อย ลูกทับคล้อ  ๓.อ๊อด มหาปราบ  ๔.นั้ง พุทธศิลป์  ๕.ตาอ๋อย รังสิต
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อาจารย์ตี๋เล็ก ส�านักสงฆ์เขาสุนะโม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
โต๊ะที่ ๖๙ ค่าส่งรายการละ ๓๐๐ บาท

๑.  เหรียญรุ่นชนะชัย พ.ศ.๒๕๕๔ เนื้อเงิน ไม่จ�ากัดแบบ

๒.  เหรียญรุ่นชนะชัย พ.ศ.๒๕๕๔ เนื้อนวะโลหะ ไม่จ�ากัดแบบ

๓.  เหรียญรุ่นชนะชัย พ.ศ.๒๕๕๔ เนื้อทองทิพย์ ไม่จ�ากัดแบบ

๔.  เหรียญรุ่นชนะชัย พ.ศ.๒๕๕๔ ไม่จ�ากัดเนื้อและไม่จ�ากัดแบบ

๕.  รูปหล่อรุ่นแรก พ.ศ.๒๕๕๕ ไม่จ�ากัดเนื้อ

๖.  พระกริ่งชัยมงคล (รุ่นแรก) พ.ศ.๒๕๕๖ ไม่จ�ากัดเนื้อ

๗.  เหรียญชัยมงคล พ.ศ.๒๕๕๖ เนื้อทองค�า ไม่จ�ากัดแบบ

๘.  เหรียญชัยมงคล พ.ศ.๒๕๕๖ เนื้อเงิน ไม่จ�ากัดแบบ

๙.  เหรียญชัยมงคล พ.ศ.๒๕๕๖ เนื้อนวะโลหะ ไม่จ�ากัดแบบ

๑๐. เหรียญชัยมงคล พิมพ์โล่ห์เล็ก (เหรียญเต่า) พ.ศ.๒๕๕๖ ไม่จ�ากัดเนื้อและไม่จ�ากัดแบบ

๑๑. เหรียญโสฬสมหามงคล พ.ศ.๒๕๕๙ ไม่จ�ากัดเนื้อและไม่จ�ากัดแบบ

๑๒. พระปิดตารุ่นเมตตามหาลาภ พ.ศ.๒๕๕๙ ไม่จ�ากัดเนื้อและไม่จ�ากัดแบบ

๑๓. พระปิดตารุ่นเมตตามหาลาภ พ.ศ.๒๕๕๙ ไม่จ�ากัดเนื้อ

๑๔. พระปิดตาพังพระกาฬ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่จ�ากัดเนื้อ

๑๕. เหรียญชนะชัย ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อเงิน ไม่จ�ากัดแบบ

๑๖. เหรียญชนะชัย ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่จ�ากัดเนื้อและไม่จ�ากัดแบบ

๑๗. พระนาคปรกรุ่นแรก พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่จ�ากัดเนื้อและไม่จ�ากัดแบบ

๑๘. ตะกรุดรุ่นมหาลาภรวยเงินทอง พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อทองค�า

๑๙. ตะกรุดรุ่นมหาลาภรวยเงินทอง พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อเงิน

๒๐. หนุมาน ชนะจน งาช้างแกะมือ พ.ศ.๒๕๖๑

๒๑. ล็อกเก็ต หลวงพ่อครนรุ่นแรกพระอาจารย์ตี๋เล็ก พ.ศ.๒๕๖๑

๒๒. พระปิดตารุ่นมหาลาภรวยเงินทอง พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่จ�ากัดเนื้อ

๒๓. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อทองค�าหลังเรียบไม่ตัดปีก ตอกโค๊ต๙ ๙ตัว จารมือ

๒๔. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อทองค�าหลังเรียบจารมือ

๒๕. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อทองค�าหลังยันต์

๒๖. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อเงินหลังเรียบ ไม่ตัดปีก หน้ากากทองค�า ตอกโค๊ต๙ ๙ตัว จารมือ

๒๗. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อเงินหลังเรียบ ไม่ตัดปีก ตอกโค๊ต ๙ ตัว จารมือ

๒๘. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อเงินหลังยันต์

๒๙. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อนวะโลหะหลังเรียบไม่ตัดปีก หน้ากากเงินตอกโค๊ต๙ ๙ตัว จารมือ

๓๐. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อนวะโลหะหลังเรียบไม่ตัดปีก ตอกโค๊ต๙ ๙ตัว จารมือ

๓๑. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อนวะโลหะหลังยันต์

๓๒. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้ออัลปาก้าหลังเรียบไม่ตัดปีก หน้ากากฝาบาท ตอกโค๊ต๙ ๙ตัว จารมือ

๓๓. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อตะกั่วหลังเรียบไม่ตัดปีก หน้ากากฝาบาท ตอกโค๊ต๙ ๙ตัว จารมือ

๓๔. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อชนวนหลังยันต์

๓๕. เหรียญมังกรคู่บารมี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ ปีกกว้าง จารมือ หน้าหลัง
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