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สารบัญรายการพระประกวดฯ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดระยอง

โต๊ะที่ รายการ จำานวนรายการ หน้าที่

1 เทวรูป-พระบูชา-รูปเหมือน ยอดนิยม 46 27

2 พระเบญจภาคี ยอดนิยม 43 28

3 พระเนื้อดิน ยอดนิยม 37 29

4 พระยอดขุนพล ยอดนิยม                                     43 30

5 พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 1            39 31

6 พระเนื้อผง ยอดนิยม ชุดที่ 2 38 32

7 เหรียญพระพุทธ-พระคณาจารย์ ยอดนิยม  39 33

8 พระกริ่ง-พระรูปหล่อ ยอดนิยม 37 34

9 พระปิดตา-พระมหาอุด ยอดนิยม 36 35

10 เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 1 36 36

11 เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 2 35 37

12 พระเนื้อดิน ทั่วไป 35 38

13 พระเนื้อผง ทั่วไป 37 39

14 พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์-พระรูปเหมือน ทั่วไป 36 40

15 พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป 36 41

16 พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1 35 42

17 พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2 35 43

18 พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3 35 44

19 พระวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม กรุงเทพฯ ยอดนิยม 35 45

20 พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ยอดนิยม 35 46

21 พระวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น214 ปี ชาตกาล กรุงเทพฯ ทั่วไป 35 47

22 พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ยอดนิยม 35 48

23 พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ทั่วไป 35 49

24 พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม 35 50

25 พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป 35 51

26 พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป 35 52

27 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ) จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป 35 53

28 พระหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป 36 54

29 พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม 35 55

30 พระหลวงปู่สี วัดเขาถำ้าบุญนาค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม 36 56

31 พระหลวงพ่อจ้อย  วัดศรีอุทุมพร จ. นครสวรรค์ ทั่วไป 35 57

32 พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท ทั่วไป 35 58

33 พระกรุสุโขทัย ยอดนิยม 35 59

34 พระหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม 35 60

35 พระหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1 35 61
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สารบัญรายการพระประกวดฯ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดระยอง

โต๊ะที่ รายการ จำานวนรายการ หน้าที่

36 พระหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 2 35 62

37 พระหลวงปู่เฮง ปภาโส วัดด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ ทั่วไป 35 63

38 พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ยอดนิยม 37 64

39 พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป 35 65

40 พระหลวงปู่ละมัย ฐิตมโน สวนป่าสมุนไร จ.เพชรบูรณ์ ทั่วไป 35 66

41 พระหลวงปู่ทวด ยอดนิยม ชุดที่ 1 35 67

42 พระหลวงปู่ทวด ยอดนิยม ชุดที่ 2 35 68

43 พระหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ยอดนิยม 35 69

44 พระหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ จ.กาญจนบุรี ทั่วไป 35 70

45 เครื่องรางจังหวัดกาญจนบุรี ทั่วไป 35 71

46 พระคณาจารย์จังหวัดราชบุรี ทั่วไป 35 72

47 พระปิดตายอดนิยมภาคตะวันออก 35 73

48 พระหลวงพ่ออี๋  วัดสัตหีบ และพระท้องถิ่น จ.ชลบุรี ทั่วไป 35 74

49 พระบูชายอดนิยม จ.ระยอง 35 75

50 พระจังหวัดระยองยอดนิยม ชุดที่ 1 35 76

51 พระจังหวัดระยองยอดนิยม ชุดที่ 2 35 77

52 พระจังหวัดระยองยอดนิยม ชุดที่ 3 35 78

53 พระจังหวัดระยองยอดนิยม ชุดที่ 4 35 79

54 พระจังหวัดระยองยอดนิยม ชุดที่ 5 35 80

55 พระจังหวัดระยองยอดนิยม ชุดที่ 6 35 81

56 พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 1 35 82

57 พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 2 35 83

58 พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ทั่วไป 35 84

59 พระหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 1 35 85

60 พระหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 2 35 86

61 พระหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ จ.ระยอง ทั่วไป 35 87

62 พระหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง จ.ระยอง ทั่วไป 35 88

63 พระเครื่องหลวงพ่อเชย ถาวโร วัดกระเฉท จ.ระยอง ทั่วไป 35 89

64 พระหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ จ.ระยอง ทั่วไป 35 90

65 พระยอดนิยม จังหวัดจันทบุรี 35 91

66 พระเครื่องหลวงปู่สมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี ทั่วไป 37 92

67 พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี ยอดนิยม 35 93

68 พระหลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร วัดจันทคุณาราม (วัดโป่งยาง) จ.จันทบุรี ทั่วไป 35 94

69 ท่านก๋งเตื่อง เตชปัญโญ วัดคลองจาก จ.ตราด ทั่วไป 35 95

70 พระคณาจารย์อีสานยอดนิยม   36 96

                                                          รวม 2505 รายการ 
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เทวรูป-พระบูชา-รูปเหมือน ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 1 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (46 รายการ)   

1   พระพุทธรูปสมัยทวารวดี ยืน, นั่ง ไม่จำากัดขนาด
2   เทวรูปสมัยลพบุรี, พระศิวะ, พระนารายณ์ หรือ พระโพธิสัตว์ ยืน, นั่ง ไม่จำากัดขนาด
3   พระพุทธรูปสมัยลพบุรีนั่ง ไม่จำากัดขนาด
4   พระพุทธรูปนาคปรก สมัยลพบุรี  
5   พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ลังกาวงศ์ ไม่จำากัดขนาด
6   พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน สิงห์สาม 
7   พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนนั่ง ทรงเครื่อง ไม่จำากัดขนาด
8   พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนั่ง ไม่จำากัดขนาด
9   พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ไม่จำากัดขนาด
10   พระพุทธรูปสมัยกำาแพงเพชร ไม่จำากัดขนาด
11   พระพุทธรูปสมัยอยุธยานั่ง ไม่จำากัดขนาด
12   พระพุทธรูปสมัยอยุธยายืน ไม่จำากัดขนาด
13   พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ยืน ทรงเครื่อง ไม่จำากัดขนาด
14   พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ยืน จีวรดอก ไม่จำากัดขนาด
15   พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์นั่ง ทรงเครื่อง ไม่จำากัดขนาด
16   พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์นั่ง จีวรดอก ไม่จำากัดขนาด
17   พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ปางนาคปรก ไม่จำากัดขนาด
18   พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ พระสังกัจจายน์ ไม่จำากัดขนาด
19   พระนางกวัก, พระแม่โพสพ สมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดขนาด
20   พระสมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จำากัดปาง และ ขนาด
21   พระพุทธรูป นั่ง, ยืน แกะด้วยไม้ สมัยอยุธยา, รัตนโกสินทร์
22   พระพุทธรูปสมัยรัชกาลยืน ไม่จำากัดขนาด
23   พระพุทธรูปสมัยรัชกาลนั่ง ไม่จำากัดขนาด
24   พระบูชาพระหลวงพ่อโสธร ปั๊มครึ่งซีก (หน้ากาก) วัดโสธรฯ ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
25   พระบูชาพระหลวงพ่อโสธร ปี 2503 - 2509 ไม่จำากัดขนาด จ.ฉะเชิงเทรา
26   พระบูชาพระหลวงพ่อโสธร ปี 2509 ไม่ตรงปี - ไม่จำากัดขนาด จ.ฉะเชิงเทรา
27   พระบูชาแผ่นปั๊มสี่เหลี่ยม พระหลวงพ่อโสธร ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา
28   พระบูชาพระพุทธชินราช ภ.ป.ร. แม่ทัพภาค 3 ปี 2517 ไม่จำากัดขนาด
29   พระบูชาพระพุทธชินราช ภ.ป.ร., ว.ม.ก. วัดเบญจมบพิตร ปี 2519 ไม่จำากัดขนาด
30   พระบูชาพระพุทธชินราช รุ่นพระมาลาเบี่ยง ไม่จำากัดขนาด  ปี 2520
31   พระบูชา ภ.ป.ร. วัดเทวสังฆาราม ปี 2506 จ.กาญจนบุรี ไม่จำากัดขนาด
32   พระบูชา ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศน์ รุ่นแรก ปี 2508  ไม่จำากัดขนาด
33   พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2503 - 2512 จ.ปัตตานี
34   พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ฐานสี่เหลี่ยม ไม่จำากัดขนาด, รุ่น, ปี
35   พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ฐานกลม ไม่จำากัดขนาด, รุ่น, ปี
36   พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์ ไม่จำากัดรุ่นและ ขนาด
37   พระบูชาพระพุทธสิหิงค์ จ.ชลบุรี ไม่จำากัดรุ่นและ ขนาด
38   พระบูชาหลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกะเฌอ จ.ชลบุรี ไม่จำากัดขนาด
39   พระกริ่งปรโม ขนาดบูชา 3 นิ้ว ปี 34 หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกะเฌอ จ.ชลบุรี
40   พระบูชาหลวงพ่อบัวเกตุ วัดช่องลม นาเกลือ ไม่จำากัดรุ่นและ ขนาด
41   พระบูชาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเขาบางทราย จ.ชลบุรี ไม่จำากัดรุ่นและ ขนาด
42   พระบูชาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี ไม่จำากัดรุ่นและ ขนาด
43   พระบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ไม่จำากัดรุ่นและ ขนาด
44   พระบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง ไม่จำากัดรุ่นและ ขนาด
45   กุมาร ขนาดบูชา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง ไม่จำากัดปี 
46   พระบูชาพระหลวงพ่อโสธร รุ่นสร้างบารมี 100 ปี
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พระเบญจภาคี ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 2 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (43 รายการ)   

47   พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน)

48   พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์

49   พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม

50   พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

51   พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์

52   พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

53   พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย

54   พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์

55   พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม

56   พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

57   พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิ

58   พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ

59   พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่

60   พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์

61   พระสมเด็จจิตรลดา ปี 2508 - 2513

62   พระสมเด็จอรหัง พิมพ์สังฆาฏิ วัดมหาธาตุ

63   พระสมเด็จอรหัง พิมพ์ฐานคู่ วัดมหาธาตุ

64   พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหาธาตุ, วัดสร้อยทอง

65   พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม จ.อ่างทอง

66   พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน จ.อ่างทอง

67   พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด จ.อ่างทอง

68   พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก จ.กำาแพงเพชร

69   พระกำาแพงซุ้มกอ (ซุ้มกอดำา) พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.กำาแพงเพชร

70   พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.กำาแพงเพชร

71   พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.กำาแพงเพชร

72   พระกำาแพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุ่งเศรษฐี จ.กำาแพงเพชร

73   พระกำาแพงลีลาพลูจีบ จ.กำาแพงเพชร

74   พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน

75   พระรอด พิมพ์กลาง กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน

76   พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน

77   พระรอด พิมพ์ต้อ กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน

78   พระรอด พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน

79   พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

80   พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

81   พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

82   พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

83   พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

84   พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

85   พระนางพญา พิมพ์สังฆาฎิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

86   พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

87   พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

88   พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์อกใหญ่ ฐานสูง, ฐานเตี้ย กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

89   พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์แขนอ่อน (พิมพ์เล็ก) กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระเนือ้ดิน ยอดนิยม    
โต๊ะที่ 3 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)   

90   พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัย

91   พระร่วงยืนเปิดโลก จ.สุโขทัย

92   พระร่วงนั่งเชตุพน จ.สุโขทัย

93   พระงบนำ้าอ้อย จ.สุโขทัย

94   พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง จ.สุโขทัย

95   พระนางพญา กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก

96   พระท่ามะปราง ไม่จำากัดกรุ จ.พิษณุโลก

97   พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง จ.พิษณุโลก

98   พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มเปลวเพลิง จ.พิษณุโลก

99   พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราช จ.พิษณุโลก

100   พระกรุวัดจุฬามณี ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พิษณุโลก

101   พระหลวงพ่อโต กรุวัดชีปะขาวหาย จ.พิษณุโลก

102   พระกำาแพงลีลา กลีบจำาปา จ.กำาแพงเพชร

103   พระกำาแพงเปิดโลก เม็ดทองหลาง จ.กำาแพงเพชร

104   พระนางกำาแพงกลีบบัว จ.กำาแพงเพชร

105   พระนางกำาแพงกลีบบัว ฐานตาราง จ.กำาแพงเพชร

106   พระนางกำาแพง พิมพ์ตื้น จ.กำาแพงเพชร

107   พระนางกำาแพง พิมพ์ลึก จ.กำาแพงเพชร

108   พระกำาแพงเม็ดมะลื่น จ.กำาแพงเพชร

109   พระกำาแพงเม็ดมะเคล็ด จ.กำาแพงเพชร

110   พระกำาแพงงบนำ้าอ้อย จ.กำาแพงเพชร

111   พระกำาแพงปรกลูกยอ จ.กำาแพงเพชร

112   พระกำาแพงซุ้มยอ จ.กำาแพงเพชร

113   พระกำาแพงหน้าอิฐ จ.กำาแพงเพชร

114   พระกำาแพงลีลา จ.กำาแพงเพชร

115   พระนางกำาแพงลูกแป้งคู่, ลูกแป้งเดี่ยว จ.กำาแพงเพชร

116   พระคง จ.ลำาพูน

117   พระเปิม จ.ลำาพูน

118   พระบาง จ.ลำาพูน

119   พระเลี่ยง จ.ลำาพูน

120   พระลบ จ.ลำาพูน

121   พระสรรค์นั่ง จ.ชัยนาท

122   พระสรรค์ยืน จ.ชัยนาท

123   พระนารายณ์ทรงปืน จ.ลพบุรี

124   พระซุ้มกระรอก กระแต จ.ลพบุรี

125   พระซุ้มนครโกษา จ.ลพบุรี

126   พระยอดขุนพล ไม่จำากัดกรุ 
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พระยอดขุนพล ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 4 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (43 รายการ)   

127   พระร่วงยืนหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดพระศีรรัตนมหาธาตุ สวรรคโลก จ.สุโขทัย

128   พระร่วงยืนหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุใหม่ ไม่จำากัดจังหวัด

129   พระร่วงทรงเกราะ เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย

130   พระร่วงนั่งหลังลิ่ม เนื้อชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย

131   พระท่ามะปรางค์ เนื้อชินเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุโขทัย

132   พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

133   พระลีลาอัฏฐารส เนื้อชินเขียว กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

134   พระชินสีห์ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

135   พระซุ้มกอ เนื้อชินเงิน ไม่จำากัดกรุ จ.กำาแพงเพชร

136   พระลีลาเชยคางข้างเม็ด เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

137   พระท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

138   พระยอดขุนพลเสมาตัด เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

139   พระลีลากำาแพงขาว เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

140   พระนาคปรกลูกยอ เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

141   พระซุ้มนครโกษา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค์

142   พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไม่จำากัดกรุ  จ.ลพบุรี - จ.สิงห์บุรี - จ.กาญจนบุรี

143   พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เนื้อตะกั่วสนิมแดง ไม่จำากัดกรุ จ.ลพบุรี - จ.กาญจนบุรี

144   พระหูยาน เนื้อชินเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ชัยนาท

145   พระลีลาเมืองสรรค์ เนื้อชินเงิน ไม่จำากัดกรุ จ.ชัยนาท

146   พระร่วงยืนหลังลายผ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง - ชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

147   พระหูยานพิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี (กรุเก่า)

148   พระหูยานพิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี (กรุใหม่)

149   พระหูยานพิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี 

150   พระหูยานพิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

151   พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

152   พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

153   พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี

154   พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน กรุถำ้ามหาเถร จ.ลพบุรี

155   พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุม่วงค่อม จ.ลพบุรี

156   พระอู่ทองท้องช้าง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

157   พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

158   พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน, ตะกั่วสนิมแดง กรุวิหารกรอ จ.ลพบุรี

159   พระรอดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี

160   พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน กรุช่างกล จ.ลพบุรี

161   พระหลวงพ่อพัด เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี - จ.ชัยนาท

162   พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุถำ้าพุพระ จ.กาญจนบุรี

163   พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเก่าศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

164   พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุใหม่ไม่จำากัดกรุ จ.กาญจนบุรี

165   พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

166   พระมเหศวร พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

167   พระมเหศวร พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

168   พระมเหศวรเดี่ยว - ศวรตรง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

169   พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง - ชินเงิน กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิ
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พระเนือ้ผง ยอดนิยม ชุดที่ 1   
โต๊ะที่ 5 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (39 รายการ)   

170   พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ไหล่ตรง จ.อ่างทอง

171   พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แข้งหมอน จ.อ่างทอง

172   พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น หูประบ่า จ.อ่างทอง

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

174   พระกรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ฐานคู่ วัดบางขุนพรหม กรุงเทพฯ

175   พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

176   พระวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา กรุงเทพฯ

177   พระวัดพลับ พิมพตุ๊กตาใหญ่ กรุงเทพฯ

178   พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก กรุงเทพฯ

179   พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่ กรุงเทพฯ

180   พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก กรุงเทพฯ

181   พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง กรุงเทพฯ

182   พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิ กรุงเทพฯ

183   พระวัดพลับ พิมพ์ปิดตา กรุงเทพฯ

184   พระหลวงปู่ภู พิมพ์ฐานคู่ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

185   พระหลวงปู่ภู พิมพ์ยืนอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

186   พระหลวงปู่ภู พิมพ์ไสยาสน์ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

187   พระหลวงปู่ภู พิมพ์ลีลา ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

188   พระหลวงปู่ภู พิมพ์แซยิด ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

189   พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้นแขนหักศอก วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

190   พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้นแขนกลม วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

191   พระหลวงปู่ภู พิมพ์ 7 ชั้นแขนกลม วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

192   พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นทรงเจดีย์ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

193   พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นหูบายศรี วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

194   พระหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้นหูติ่งพิมพ์โย้ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

195   พระหลวงปู่ภู พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยม วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

196   พระหลวงปู่ภู พิมพ์สังกัจจายน์ห้าเหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

197   พระหลวงปู่ภู พิมพ์ปิดตา ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ

198   พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่าน วัดทรงประมูล กรุงเทพฯ

199   พระวัดรังษี พิมพ์ใหญ่, กลางห้าเหลี่ยม กรุงเทพฯ

200   พระเพชรหลีก พิมพ์ขัดสมาธิเพชร, พิมพ์ขัดสมาธิราบ วัดอินทราม วัดใต้ กรุงเทพฯ

201   พระวัดปากนำ้า รุ่นแรก มีเคลือบ กรุงเทพฯ

202   พระวัดปากนำ้า รุ่นแรก ไม่เคลือบ กรุงเทพฯ

203   พระวัดปากนำ้า รุ่นสาม พิมพ์ตื้น กรุงเทพฯ

204   พระวัดปากนำ้า รุ่นสาม พิมพ์ลึก กรุงเทพฯ

205   พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุดสระใหญ่ ปี 2460 จ.สมุทรปราการ

206   พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ขุดสระเล็ก ปี 2460 จ.สมุทรปราการ

207   พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

208   พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท



32 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดระยอง

พระเนือ้ผง ยอดนิยม ชุดที่ 2   
โต๊ะที่ 6 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (38 รายการ)   

209   พระปิลันทน์  พิมพ์ซุ้มประตู วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ

210   พระปิลันทน์  พิมพ์ปางปฐมเทศนา วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ

211   พระปิลันทน์  พิมพ์ครอบแก้วใหญ่ วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ

212   พระปิลันทน์  พิมพ์โมคคัลลา - สารีบุตร วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ

213   พระปิลันทน์  พิมพ์ครอบแก้วเล็ก วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ

214   พระปิลันทน์  พิมพ์ปิดตา วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ

215   พระปิลันทน์  พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ

216   พระปิลันทน์  พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ

217   พระปิลันทน์  พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์ วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ

218   พระปิลันทร์  พิมพ์หยดแป้ง วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ

219   พระปิลันทน์  ไม่จำากัดพิมพ์ วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ

220   พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์พระสังกัจจายน์ กรุงเทพฯ

221   พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอฐานสูง กรุงเทพฯ

222   พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย กรุงเทพฯ

223   พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสมาธิ, เล็บมือสะดุ้งมาร กรุงเทพฯ

224   พระวัดเงินคลองเตย ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

225   พระวัดสามปลื้ม พิมพ์เศียรโล้น กรุงเทพฯ

226   พระวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

227   พระวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

228   พระวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัว ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

229   พระวัดเฉลิมพระเกียรติ์ พิมพ์สามชั้น ยันต์ห้าตัว จ.นนทบุรี

230   พระวัดเฉลิมพระเกียรติ์ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.นนทบุรี

231   พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิบัวสองชั้น กรุงเทพฯ

232   พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ป่าเลไลย์ กรุงเทพฯ

233   พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ไสยาสน์ กรุงเทพฯ

234   พระวัดท้ายตลาด พิมพ์นาคปรก กรุงเทพฯ

235   พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พระพุทธ, ขัดสมาธิเพชร, ขัดสมาธิราบ กรุงเทพฯ

236   พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธกวัก กรุงเทพฯ

237   พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิเล็กข้างกนก กรุงเทพฯ

238   พระวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือ กรุงเทพฯ

239   พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิจิ๋วข้างเม็ด, ข้างเส้น กรุงเทพฯ

240   พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ปิดตา ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

241   พระวัดท้ายตลาด ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่ซำ้ารายการเดิม กรุงเทพฯ

242   พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

243   พระหลวงปู่ปั้น พิมพ์ทรงกรวย ไม่จำากัดพิมพ์ วัดสะพานสูง กรุงเทพฯ

244   พระนาคปรกวัดพระแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

245   พระสมเด็จพระครูสังฆ์ ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

246   พระครูสังฆ์ ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่ซำ้ารายการเดิม กรุงเทพฯ
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เหรียญพระพุทธ-พระคณาจารย์ ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 7 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (39 รายการ)   

247   เหรียญอาร์มพระพุทธพระหลวงพ่อโสธร ปี 2460 ไม่จำากัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา

248   เหรียญเสมาพระพุทธพระหลวงพ่อโสธร กรรมการ ปี 2460 ไม่จำากัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา

249   เหรียญพระพุทธหลวงพ่อมงคลบพิตร รุ่นแรก ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา

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

251   เหรียญหลวงพ่อหรุ่นเก้ายอด รุ่นแรก วัดอัมพวัน ปี 2460 กรุงเทพฯ

252   เหรียญหลวงพ่อโม รุ่นแรก วัดสามจีน ปี 2460 กรุงเทพฯ

253   เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466 จ.ชัยนาท

254   เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2466 กทม.

255   เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน - ทองแดง ปี 2467 กรุงเทพฯ

256   เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก ปี 2468 กรุงเทพฯ

257   เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์ห้า ปี 2469 กรุงเทพฯ

258   เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ ปี 2469 กรุงเทพฯ

259   เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ขอเบ็ด ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา

260   เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์เสี้ยนตอง, หลังเรียบ ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา

261   เหรียญกลมนั่งเต็มองค์ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

262   เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ปี 2473 จ.ชลบุรี

263   เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา

264   เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ปี 2482 จ.นครสวรรค์

265   เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ปี 2482 จ.ลำาพูน

266   เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำาป่าง่าม ปี 2483 ไม่จำากัดเนื้อ  จ.ฉะเชิงเทรา

267   เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ปี 2483 กรุงเทพฯ

268   เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพร้อม ปี 2484 จ.สมุทรสงคราม

269   เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หน้าแก่ยันต์หยิก ปี 2484 จ.สมุทรสาคร

270   เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2484 จ.สมุทรสาคร

271   เหรียญพระพุทธหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก ปี 2485 กรุงเทพฯ

272   เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485 กรุงเทพฯ

273   เหรียญพระพุทธหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ รุ่นแรก ปี 2488 กรุงเทพฯ

274   เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแรก ปี 2495 กรุงเทพฯ

275   เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ่นแรก เนื้อทองคำา, เงิน ปี 2495 กรุงเทพฯ

276   เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 กรุงเทพฯ

277   เหรียญพระพุทธพระหลวงพ่อโสธร เนื้อเงินลงยา พิมพ์ 4 จุด, 5 จุด ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา

278   เหรียญพระพุทธ 25 พุทธศตวรรษ เนื้อทองคำา, เงิน, นาค กรุงเทพฯ

279   เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากนำ้า ปี 2500 ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ

280   เหรียญถวายภัตตาหาร หลวงพ่อสด วัดปากนำ้า ปี 2501 ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ

281   เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก ปี 2503 จ.เพรชบุรี

282   เหรียญ ร.9 ทรงผนวช ปี 2508 บล็อกนิยม กรุงเทพฯ

283   เหรียญจักรเพชร วัดดอน ปี 2508 ไม่จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ

284   เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร

285   เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
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พระกริ่ง-พระรูปหล่อ ยอดนิยม    
โต๊ะที่ 8 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)   

286   พระกริ่งหน้าอินเดีย ปี 2482 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

287   พระกริ่งนำ้าท่วม ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

288   พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์แต่ง ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

289   พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิยาว มีโค๊ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

290   พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิสั้น มีโค๊ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

291   พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อมีโค๊ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

292   พระพุทธชินราชอินโดจีน ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่มีโค๊ด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

293   พระกริ่งทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

294   พระชัยวัฒน์นำ้าเต้าเอียง ปี 2482 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

295   พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

296   พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา ไม่จำากัดพิมพ์ วัดสามปลื้มฯ กรุงเทพฯ

297   พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวแหลม ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

298   พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

299   พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

300   พระกริ่ง 7 รอบ ปี 2499 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

301   พระกริ่งประภามณฑล อาจารย์กึ๋น ปี 2480 วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ

302   พระรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

303   พระหล่อเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม ไม่จำากัดพิมพ์ (ไม่รับพระปิดตา) กรุงเทพฯ 

304   เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่  วัดบางคลาน จ.พิจิตร

305   เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก  วัดบางคลาน จ.พิจิตร

306   พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดบางคลาน จ.พิจิตร

307   พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดบางคลาน จ.พิจิตร

308   พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อชุ่มสร้าง วัดท้ายนำ้า จ.พิจิตร

309   พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดห้วยเขน จ.พิจิตร

310   พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยมเนื้อทองแดง ไม่จำากัดพิมพ์ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

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

312   พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประทานมณฑล เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

313   พระหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดหัวหาด 

314   พระหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดส้มเสี้ยว 

315   พระหลวงปู่ศุข ไม่จำากัดพิมพ์ วัดคลองขอม 

316   พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิม ไม่จำากัดเนื้อ วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

317   พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิม พิมพ์คอตึง วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

318   พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์

319   พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า พิมพ์คอแอล วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร

320   พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน เนื้ออัลปาก้า ไม่จำากัดพิมพ์ วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร

321   พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน เนื้อทองเหลือง ไม่จำากัดพิมพ์ วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร

322   พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิง จ.พิจิตร
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พระปิดตา-พระมหาอุด ยอดนิยม    
โต๊ะที่ 9 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)   

323   พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อชินตะกั่ว วัดหนัง กรุงเทพฯ

324   พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง วัดหนัง กรุงเทพฯ

325   พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อชินตะกั่ว วัดหนัง กรุงเทพฯ

326   พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อชินตะกั่ว วัดหนัง กรุงเทพฯ

327   พระมหาอุดหลวงปู่เอี่ยม เนื้อสัมฤทธิ์ วัดหนัง กรุงเทพฯ

328   พระปิดตาหลวงพ่อทับ พิมพ์แต่ง เนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงค์ฯ กรุงเทพฯ

329   พระปิดตาหลวงพ่อทับ พิมพ์ไม่แต่ง เนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงค์ฯ กรุงเทพฯ

330   พระมหาอุดหลวงพ่อทับ เนื้อสัมฤทธิ์ วัดทอง กรุงเทพฯ

331   พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงคลุกรัก กรุเก่า วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

332   พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงคลุกรัก กรุใหม่ วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

333   พระปิดตาหลวงปู่จันทร์ แร่บางไผ่ วัดโมลี จ.นนทบุรี

334   พระปิดตา พิมพ์กบ-พิมพ์เขียด เนื้อแร่พลวง วัดท้ายย่าน จ.ชัยนาท

335   พระปิดตา พิมพ์ชีโบ เนื้อแร่พลวง วัดท้ายย่าน จ.ชัยนาท

336   พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว พิมพ์ปั้นลอยองค์ เนื้อผงคลุกรัก วัดปากทะเล จ.เพชรบุรี

337   พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว เนื้อผงคลุกรัก วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี

338   พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว เนื้อตะกั่ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี

339   พระปิดตาหลวงปู่ภู่ วัดนอก จ.ชลบุรี

340   พระปิดตาหลวงปู่เจียม วัดกำาแพง จ.ชลบุรี

341   พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่อง วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

342   พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ เนื้อผงคลุกรัก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

343   พระปิดตาอาจารย์เปิง วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี

344   พระปิดตาหลวงปู่จีน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดท่าลาด จ.ฉะเชิงเทรา

345   พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย จ.สิงห์บุรี

346   พระปิดตา พิมพ์เข่าบุ๋ม ไม่จำากัดพิมพ์-ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์เอน จ.สระบุรี

347   พระปิดตา วัดห้วยจรเข้ จ.นครปฐม

348   พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม พิมพ์ใหญ่ วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี

349   พระหลวงปู่ยิ้ม พิมพ์สังกัจจายน์ วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี

350   พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง เนื้อเมฆพัด วัดหลุมดิน จ.ราชบุรี

351   พระปิดตาพระครูญาณ วัดสัมปะทวน จ.ฉะเชิงเทรา

352   พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน กรุงเทพฯ

353   พระปิดตา วัดอัมพวา กรุงเทพฯ

354   พระมหาอุดหลวงพ่อเกิด วัดบางเดื่อ จ.นนทบุรี

355   พระปิดตาพิชัย ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

356   พระปิดตาหลวงพ่อเชย พิมพ์แขนกลม เนื้อผงคลุกรัก วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

357   พระปิดตาหลวงพ่อเชย พิมพ์หักศอก เนื้อผงคลุกรัก วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

358   พระปิดตาหลวงพ่อแย้ม เนื้อผงคลุกรัก วัดด่านสำาโรง จ.สมุทรปราการ
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เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 1   
โต๊ะที่ 10 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)   

359   หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

360   พิศมรใบลาน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย

361   ตะโพน หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์

362   ลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม

363   แหวนพิรอดเก่า ไม่จำากัดสำานัก

364   ลูกอม พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา

365   เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง

366   เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำา วัดโพธิ์ปลำ้า

367   เบี้ยแก้ หลวงพ่อภักตร์ วัดโบสถ์

368   เบี้ยแก้ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

369   เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

370   เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว

371   ตะกรุด หน้าผากเสือ หลวงปู่นาค วัดแจ้ง

372   ตะกรุด หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง

373   ตะกรุดไม้รวก หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก

374   ตะกรุด หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

375   ตะกรุดโสฬส หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง

376   ตะกรุดลูกอม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ

377   ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม

378   ตะกรุด หน้าผากเสือ หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ

379   ตะกรุด หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช

380   ตะกรุดเก่า ไม่จำากัดคณาจารย์

381   ปลัดขิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

382   ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ์หัวกระจ่า จารอุ

383   ปลัดขิก หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก พิมพ์ก้นลูกแก้ว

384   ปลัดขิก พระครูสัมฤทธิ์ วัดอู่ทอง

385   ปลัดขิก หลวงพ่อฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

386   ปลัดขิก หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง

387   ปลัดขิก หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม

388   ปลัดขิก หลวงพ่อสนิท วัดลำาบัวลอย

389   เสื้อยันต์วิรุฬจำาบัง หลวงพ่อคง วัดบางกระพร้อม

390   ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญ หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ

391   จิ้งจก หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง

392   ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

393   ผ้ายันต์ม้าเสพนางครูบาวัง วัดบ้านเด่น ไม่จำากัดพิมพ์

394   ผ้ายันต์ม้าเสพนางครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า ไม่จำากัดพิมพ์
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เครื่องราง ยอดนิยม ชุดที่ 2   
โต๊ะที่ 11 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

395   เหรียญพรหมสี่หน้า อาจารย์เฮง ไพรวัลย์

396   เหรียญพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก

397   ผ้ายันต์ อ.เฮง ไพรวัลย์ วัดสะแก ไม่จำากัดพิมพ์

398   มีดหมอ หลวงพ่อเดิม (ขนาดใหญ่ ไม่จำากัดขนาด)

399   มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ (ขนาดปากกา)

400   มีดหมอ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

401   มีดหมอ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

402   องคต หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ

403   ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว

404   หนุมาน หลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน ไม่จำากัดเนื้อ

405   เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย พิมพ์หุบปาก

406   เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย พิมพ์อ้าปาก

407   คชสิงห์ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

408   คชสิงห์ หลวงปู่รอด วัดศรีษะทอง

409   สิงห์งาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

410   แหวนเงิน หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ไม่จำากัดรุ่น

411   สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก

412   เสือ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

413   เสือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี

414   เสือ หลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาส ไม่จำากัดรุ่น

415   เครื่องรางหลวงพ่อสังข์ วัดนากันตม ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ศรีสะเกษ

416   วัวธนู หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง

417   แพะ หลวงพ่ออำ่า วัดหนองกระบอก จ.ระยอง

418   ปลัดขิก หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

419   ราหูกะลาแกะ หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง ขนาดห้อยคอ

420   ตะกรุดโสฬสมงคล อ.แปลก ร้อยบาง วัดสะพานสูง

421   ตะกรุดโสฬสมงคล (ย้อยยุค) วัดสะพานสูง

422   งาแกะปีนักกษัตริย์ หลวงพ่อเดิม ไม่จำากัดพิมพ์

423   นางกวัก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

424   สี่หู-ห้าตา ครูบาบุญยัง วัดห้วยนำ้าอุ่น จ.ลำาพูน ไม่จำากัดรุ่น

425   นำ้าเต้ารุ่นแรกภาพขาวดำา หลวงพ่อสด วัดปากนำ้า 

426   แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ

427   แหวนนะปัดตลอด หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง

428   สาริกา หลวงพ่อสนิท วัดลำาบัวลอย

429   กะลาแกะ ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้



38 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดระยอง

พระเนือ้ดิน ทั่วไป   
โต๊ะที่ 12 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

430   พระรอดเสาร์ 5 จ.ลำาพูน

431   พระกรุวัดทัพผึ้ง พิมพ์นั่ง จ.สุโขทัย

432   พระกรุวัดทัพผึ้ง พิมพ์ยืน จ.สุโขทัย

433   พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ จ.สระบุรี

434   พระสมเด็จหลวงพ่อนุ่ม พิมพ์นั่งบัว วัดนางใน จ.อ่างทอง

435   พระกลีบบัวหลวงพ่อนุ่ม พิมพ์สมาธิ วัดนางใน จ.อ่างทอง

436   พระกลีบบัวหลวงพ่อนุ่ม พิมพ์ไสยาสน์ วัดนางใน จ.อ่างทอง

437   พระพุทธชินราช กรุวัดเสาธงทอง จ.สุพรรณบุรี

438   พระอู่ทองออกศึก จ.สุพรรณบุรี

439   พระหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี

440   พระหลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน จ.นนทบุรี

441   พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี

442   พระหลวงปู่โต๊ะ วัดกำาแพง จ.สิงห์บุรี

443   พระสมเด็จหลวงปู่ทอง ไม่จำากัดพิมพ์ วัดราชโยธา กรุงเทพฯ

444   พระปิดตาหลวงปู่ทอง ไม่จำากัดพิมพ์ วัดราชโยธา กรุงเทพฯ

445   พระกรุวัดประยูร ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

446   พระบัณฑูร กรุวังหน้า กรุงเทพฯ

447   พระกรุขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ กรุงเทพฯ

448   พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

449   พระกลีบบัว กรุวัดบางสระแก กรุงเทพฯ

450   พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ กรุงเทพฯ

451   พระพิมพ์เม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ

452   พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ

453   พระลีลาพุทธ 25 ศตวรรษ ปี 2500 กรุงเทพฯ

454   พระพุทธชินราช โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ

455   พระรอด โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ

456   พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ

457   พระรูปเหมือนในหลวง ร. 9 ทรงผนวช กรุงเทพฯ

458   พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน กรุงเทพฯ

459   พระหลวงพ่ออ๋อย พิมพ์เม็ดบัว วัดไทร กรุงเทพฯ

460   พระขุนแผนหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ

461   พระหลวงปู่ชู พิมพ์หลวงพ่อโต วัดนาคปรก กรุงเทพฯ

462   พระรอด กรุวัดโปรดเกษ จ.นนทบุรี

463   พระหลวงพ่อหรำ่า วัดกร่าง จ.ปทุมธานี

464   พระงบนำ้าอ้อย ไม่จำากัดพิมพ์
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พระเนือ้ผง ทั่วไป   
โต๊ะที่ 13 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)   

465   พระหลวงพ่อจาด วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

466   พระวัดนก พิมพ์นางกวัก จ.อ่างทอง

467   พระวัดนก ไม่จำากัดพิมพ์ จ.อ่างทอง

468   พระผงของขวัญ วัดจันทรังษี จ.อ่างทอง

469   พระพิมพ์เล็บมือ หลวงพ่อชื่น วัดป่ามุนี จ.อ่างทอง

470   พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นแรก วัดศีลขันธ์ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.อ่างทอง

471   พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ 7 ชั้น จ.อ่างทอง

472   พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ 3 ชั้น จ.อ่างทอง

473   พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์ 7 ชั้น จ.อ่างทอง

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

475   พระสมเด็จหลวงปู่พริ้ง เนื้อผงใบลาน ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

476   พระคงใหญ่หลวงปู่พริ้ง เนื้อผงคลุกรักจุ่มรัก ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

477   พระสมเด็จพิมพ์รัศมี กรุวัดคลองขอม จ.สุพรรณบุรี

478   พระหลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี

479   พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ปทุมธานี

480   พระผงของขวัญ วัดเกาะจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

481   พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่นแรก วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ

482   พระกรุวัดอัมพวา ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

483   พระพิมพ์สามเหลี่ยมเกศอุ วัดสะพานสูง กรุงเทพฯ

484   พระผงเกสร ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ

485   พระประจำาวัน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

486   พระเล็บมือท่านเจ้าจุ้ย วัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ

487   พระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีย์ รุ่นพล.ต.อ.เผ่า วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

488   พระสมเด็จพิมพ์อกร่อง รุ่นพล.ต.อ.เผ่า วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

489   พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์มีหน้าตา วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

490   พระสมเด็จ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ

491   พระสมเด็จ พิมพ์เล็บมือ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ

492   พระสมเด็จเกศมงคล รุ่นแรก วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ

493   พระขุนแผนหลวงพ่อโชติ วัดตะโน กรุงเทพฯ

494   พระพิมพ์เม็ดบัวหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร กรุงเทพฯ

495   พระผงของขวัญวัดปากนำ้า พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่น4 กรุงเทพฯ

496   พระผงของขวัญวัดปากนำ้า พิมพ์สามเหลี่ยม รุ่น4 กรุงเทพฯ

497   พระหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่ เนื้อขาว วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ

498   พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ เนื้อดำา - เทา วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ

499   พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ

500   พระสมเด็จปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ วัดเขาตะเครา รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ จ.เพชรบุรี

501   พระปิดตาหลวงพ่อแดง ไม่จำากัดสี วัดเขาบันไดอิฐ  จ.เพชรบุรี
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พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์-พระรูปเหมือน ทั่วไป   
โต๊ะที่ 14 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)   

502   พระนาคปรก วัดบรมนิวาส - วัดสุปัฎฯ

503   เหรียญหล่อวัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ

504   พระวัดระฆังหลังฆ้อน กรุงเทพฯ

505   พระกริ่งใหญ่ ปี 2484 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

506   พระชัยวัฒน์ ปี 2484 วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

507   พระชัยวัฒน์ ปี 2487 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

508   พระกริ่งวัดตรีทศเทพ ปี 2491 วัดตรีทศเทพฯ กรุงเทพฯ

509   พระพุทธชินราชสามเหลี่ยม ปี 2493 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

510   พระรูปหล่อพระเจ้าตาก วัดสุทัศน์ฯ ปี 2493 กรุงเทพฯ

511   พระพุทธชินราชห้าเหลี่ยม ปี 2494 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

512   พระประจำาวันเจ้าคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศน์ฯ ปี 2494 กรุงเทพฯ

513   พระชัยวัฒน์ ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

514   พระรูปหล่อไต่ฮงกง รุ่นแรก กรุงเทพฯ

515   พระรูปหล่อหลวงพ่อจาด รุ่นแรก วัดบางกะเบา จ.ปราจีนบุรี

516   พระกริ่งหลวงพ่อจาด พิมพ์ใหญ่ วัดบางหอย จ.ปราจีนบุรี

517   พระกริ่งหลวงพ่อจาด พิมพ์กลาง - เล็ก วัดบางหอย จ.ปราจีนบุรี

518   พระหล่อหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

519   พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

520   พระกริ่งอาจารย์เชื้อ วัดสะพานสูง ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

521   พระกริ่งวัดประสาทบุญญาวาส ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2506 กรุงเทพฯ

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

523   พระกริ่งสมเด็จย่า ปี 2515 กรุงเทพฯ

524   พระกริ่งโสฬส ม.ป.ร. วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515 กรุงเทพฯ

525   พระกริ่งหลังปิ วัดสุทัศน์ ปี 2506 กรุงเทพฯ

526   พระกริ่งปวเรศ รุ่น2 วัดบวรฯ ปี 2530 กรุงเทพฯ 

527   พระชัยวัฒน์ปวเรศ รุ่น2 วัดบวรฯ ปี 2530 กรุงเทพฯ 

528   พระเหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ รุ่นสอง กรุงเทพฯ

529   พระกริ่งนเรศวร วังจันทร์ ปี 2515 จ.พิษณุโลก

530   พระกริ่งเสาร์ห้า วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ

531   พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างอำาเภอ ปี 2522 จ.พิจิตร

532   พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ วัดท้ายนำ้า ปี 2526 จ.พิจิตร

533   พระกริ่งพระหลวงพ่อโสธร ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา

534   พระกริ่งโสธร รุ่น80 ปี กรมตำารวจ เนื้อเงิน จ.ฉะเชิงเทรา

535   พระกริ่งโสธร รุ่น80 ปี กรมตำารวจ ไม่จำากัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา

536   พระกริ่งพระหลวงพ่อโสธร ปี 2530 จ.ฉะเชิงเทรา

537   พระอุปคุตเขมร เนื้อสำาริด
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พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป   
โต๊ะที่ 15 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)   

538   ปลัดขิกไม้เขยตายขนาดบูชา (ทันยุค) หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ

539   ปลัดขิกไม้เขยตาย (3 นิ้วขึ้นไป) หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ

540   ปลัดขิกไม้เขยตาย (ตำ่ากว่า 3 นิ้ว) หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ

541   ปลัดขิกไม้เขยตายท้องเว้านิยม (3 นิ้วขึ้นไป) หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ

542   ปลัดขิกไม้เขยตายท้องเว้านิยม(ตำ่ากว่า 3 นิ้ว) หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ

543   ปลัดขิกไม้เขยตายสาริกาท้องเว้านิยม หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ

544   ปลัดขิกไม้เขยตายสาริกา ไม่จำากัดศิลป์ หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ 

545   ปลัดขิกไม้เขยตายศิลป์หลังค้อมนิยม หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ 

546   ปลัดขิกไม้เขยตาย ขนาดตำ่ากว่า 3 นิ้ว ไม่จำากัดศิลป์ หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ 

547   ปลัดขิกไม้เขยตายลงแลคเกอร์ทันยุค ไม่จำากัดศิลป์ หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ 

548   ปลัดขิกไม้เขยตายตัวตรง ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ 

549   ปลัดขิกไม้เขยตายตัวตรง ขนาดเกิน 2 นิ้วขึ้นไป หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ 

550   ไม้เขยตายแกะไม่จำากัดศิลป์ หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ 

551   วัตถุมงคล หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ 

552   นางกวัก กุมาร ไม้แกะ หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

553   ลิงไม้แกะขนาดบูชา หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

554   ลิงไม้แกะขนาดห้อยคอตำ่ากว่า 3 ซ.ม. หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

555   ลิงไม้แกะขนาดห้อยคอ 3 ซ.ม.ขึ้นไป หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

556   ปลัดลิงเกาะขนาดไม่เกิน 2.5 นิ้ว หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

557   ปลัดลิงเกาะขนาดเกิน 2.5 นิ้วขึ้นไป หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

558   ปลัดนางแอ่น หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

559   ปลัดขิกเพชรพญาธร ไม่จำากัดศิลป์และขนาด หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

560   ปลัดขิกขนาดบูชา ไม่จำากัดศิลป์ หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

561   นกคุ้มไม้แกะ หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

562   ปลัดขิกไม้พยุง หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

563   ปลัดขิกกัลปังหา หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

564   ปลัดขิกไม้พญาดำาดง หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

565   ปลัดขิกไม้มงคล หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

566   ปลัดขิก หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

567   พระสมเด็จ รุ่นแรก อาจารย์แก่ วัดใหม่ กบเจา จ.พระนครศรีอยุธยา

568   พระนางพญา รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2539

569   ปลาตะเพียน รุ่นแรก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2539

570   สิงห์ เนื้องาแกะ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2546

571   ราหู กะลาตาเดียวแกะพิมพ์ทรงกลม หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

572   พระขุนแผน 8 รอบ เนื้อเกษร หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2552

573   พระปิดตา ไม่จำากัดพิมพ์และเนื้อ หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา



42 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดระยอง

พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1   
โต๊ะที่ 16 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

574   พระสมเด็จฐานสิงห์ลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

575   พระสมเด็จปรกโพธิ์ลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

576   พระสมเด็จฐานแซมลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

577   พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบบ เนื้อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

578   พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันต์ เนื้อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

579   พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันต์ เนื้อขันลงหิน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

580   พระสมเด็จ 5 ชั้น หลังรูปเหมือน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

581   พระสมเด็จ 9ชั้น หลังรูปเหมือน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

582   พระสมเด็จ หลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

583   พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

584   พระสมเด็จ หลังยันต์ เนื้อทองแดง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

585   พระสมเด็จนาคปรก เนื้อเกสร รุ่นแพ 91 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2538

586   พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์คะแนน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

587   พระสมเด็จคะแนน แพพัน รุ่น 2 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519

588   พระสมเด็จคะแนน 9 ชั้น หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

589   พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อดำา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

590   พระสมเด็จ 16 ชั้น เสาร์ห้า เนื้อเกสร หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2536

591   พระสมเด็จแซยิดหล่อ ยันต์เกาะเพชร เนื้อทองระฆัง หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

592   พระสมเด็จ 100 ปี เนื้อลายดำา หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข ปี 2536

593   พระสมเด็จ 100 ปี เนื้อลายเขียว หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข ปี 2536

594   พระพุทธประทับไก่ เนื้อผงใบลาน รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2540           

595   เหรียญหล่อพระพุทธทรงหนุมาน เนื้อทองระฆัง หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

596   พระพรหม 7 รอบ เนื้อผงเกสร 108 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540

597   พระพรหม 7 รอบ เนื้อผงผสมผงชานหมากหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540

598   พระพิมพ์พระรอด เนื้อดำา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514          

599   พระพิมพ์พระรอด เนื้อขาว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514          

600   พระลีลาทุ่งเศรษฐี รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511          

601   พระสิวลี เนื้อผงเกสร 108 รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516          

602   พระนางพญา รุ่น 2 เนื้อผงเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

603   พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบบ เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

604   พระสมเด็จ หลังรูปเหมืน เนื้อเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509

605   พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

606   พระสมเด็จชนะจน หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540

607   พระสมเด็จฐานแซม เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

608   พระพิมพ์ซุ้มลพบุรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519
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พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2   
โต๊ะที่ 17 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

609   พระขุนแผนเคลือบเหลือง รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน ปี 2544

610   พระขุนแผน รุ่น 2 เนื้อผงผสมชานหมากฝังตะกรุด หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2541

611   พระขุนแผน รุ่น 2 เนื้อผงเกสรฝังพลอย หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2541

612   พระขุนแผน 8 รอบ เนื้อผงเกสรโรยพลอย หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2552

613   พระขุนแผน 8 รอบ เนื้อผงเกสรฝังตะกรุด หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2552

614   พระขุนแผนเคลือบ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2545

615   พระปิดตา รุ่น 1 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2513

616   พระปิดตา รุ่น 2 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

617   พระปิดตา มหาอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

618   พระปิดตาจิ๋ว รุ่น ทำาบุญอายุ 70 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

619   พระปิดตาจัมโบ้ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2531

620   พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2547

621   พระปิดตามหาเสน่ห์ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2543

622   พระปิดตาฟ้าลั่น หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2517

623   พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540

624   พระปิดตาหัวบานเย็น วัดโคนอน หลวงปู่โต๊ะเสก ปี 2515

625   พระปิดตาหลังพระราหู ฝังตะกรุดทองคำา หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2535

626   พระปิดตาสารพัดนึก หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ ปี 2528

627   พระปิดตายันต์ยุ่ง เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2536

628   พระปิดตาฝังพลอย รุ่นแจกทหารพราน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2535

629   พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังยันต์ หลวงพ่อกวย ออกวัดราชนัดดา ปี 2518

630   พระสมเด็จ หลังยันต์ครู หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2539

631   พระปิดตาหลังแบบ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย จ.อยุธยาปี 2539

632   พระปิดตา ข้าวก้นบาตร หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2524

633   กุมารทองประสพโชค เนื้อผงเกสร 108 หลวงปู่ทิม วัดพระขาวเสก ปี 2543

634   กุมารทองประสพโชค เนื้อผงผสมชานหมาก หลวงปู่ทิม วัดพระขาวเสก ปี 2543

635   พระชัยวัฒน์ ศิลปะลพบุรี รุ่น 3 เนื้อเงิน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

636   พระยอดธง รุ่นแรก เนื้อทองทิพย์ หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ปี 2552

637   พระชินราชฐานผ้าทิพย์ ฝังตะกรุดหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2537

638   พระกริ่ง ธรรมมุณี เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

639   พระกริ่งชินบัญชร เนื้อนวโลหะ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2548

640   ลูกอมปลาตะเพียนอุดกริ่ง หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2544   

641   เหรียญพระราหูหล่อ พิมพ์ 2 หน้า หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2535

642   ปลาตะเพียน เงิน-ทอง หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2547

643   ตะกรุดโทน 2 นิ้ว เลี่ยมเดิม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524          
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พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3   
โต๊ะที่ 18 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)    

644   เหรียญพระมหาธวัชชัย วัดพังตรุ จ.กาญจนบุรี

645   เหรียญหลวงพ่อผา วัดไทรสามัคคี รุ่นแรก จ.สมุทรปราการ

646   เหรียญหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อหอม วัดไตรคามวสี จ.สกลนคร

647   เหรียญเจริญพรบน เต็มองค์ หลวงพ่อหลาย วัดนาจอมเทียน

648   เหรียญรุ่นแสวงโชค หลวงพ่อแสวง วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี

649   เหรียญเต่า รุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

650   เหรียญเต่าปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

651   เหรียญเต่าเศรษฐีจัมโบ้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

652   พระกริ่ง รุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

653   ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อนวะ พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขันธ์ จ.ลพบุรี

654   พระแก้วมรกต กรมสรรพากร เนื้อเงิน

655   พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อเงิน

656   เหรียญเจ้าสัว 4 เนื้อทองแดง

657   พระสมเด็จยกฐานะ ไม่จำากัดเนื้อ วัดระฆัง กรุงเทพฯ

658   พระสมเด็จยกฐานะ เนื้อตะปูสังฆวานร-ตะกั่วถำ้าชา วัดระฆัง

659   พระสมเด็จหลังยันต์ตรี เนื้อเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

660   พระรอด พ.ศ.2514 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

661   พระสมเด็จหลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2519 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

662   พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ ปี 2522 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

663   พระขุนแผน พิมพ์เล็ก ปี 2522 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

664   พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อขาว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

665   พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อดำา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

666   พระสมเด็จ แพ 7 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

667   พระสมเด็จ แพ 8 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

668   พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

669   พระสมเด็จฐานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

670   พระสมเด็จ 100 ปี เนื้อขาว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

671   พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

672   พระอุณาโลม ทรงจิตรลดา พิมพ์เล็ก ปี 2519

673   พระนางพญา สก. ปี 2519

674   พระกริ่งก้นลายเซน เนื้อทองแดง หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง

675   เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่น 250 ปี เนื้อทองเหลือง

676   เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่น 250 ปี เนื้อทองแดง

677   พระพุทธชินราช รุ่นจอมราชันย์ เนื้อนวโลหะ

678   พญาเต่า วัดเขาดินสุวรรณบาท จ.อุตรดิตถ์



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดระยอง45 

พระวัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม กรุงเทพฯ ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 19 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

679   พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม (นิยม) ปี 2509 

680   พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม ปี 2509 

681   พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2509

682   พระสมเด็จ พิมพ์ทรงเจดีย์ ปี 2509

683   พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายใหญ่ ปี 2509

684   พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2509

685   พระสมเด็จ พิมพ์เกศบัวตูม ปี 2509

686   พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม ปี 2509

687   พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ปี 2509

688   พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ หูมีจุด ปี 2509

689   พระสมเด็จ พิมพ์สังฆาฏิ ปี 2509

690   พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2509

691   พระสมเด็จ พิมพ์จันทร์ลอย ปี 2509

692   พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ ปี 2509

693   พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2517

694   พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ 5 จุด ปี 2517

695   พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ 3 จุด ปี 2517

696   พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2517

697   พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2517

698   พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ ปี 2517

699   พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม ปี 2517

700   พระสมเด็จ พิมพ์ฐานคู่ ปี 2517

701   พระรูปเหมือน สมเด็จโต ปี 2517

702   เหรียญสมเด็จโต ปี 2517

703   พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2531

704   พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิเศษโรยผง ปี 2531

705   พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2531

706   พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ A ปี 2543

707   พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ B ปี 2543

708   พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2543

709   พระสมเด็จ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2543

710   พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม พิมพ์ A ปี 2554

711   พระสมเด็จ พิมพ์ B ปี 2554

712   พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย ปี 2554

713   พระสมเด็จ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2554



46 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดระยอง

พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ยอดนิยม    
โต๊ะที่ 20 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

714   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 พิมพ์เศียรโต A

715   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 พิมพ์เศียรโต B

716   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 พิมพ์เส้นด้ายลึก

717   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 พิมพ์เส้นด้ายใหญ่-เล็ก

718   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ไข่ปลาเลือน

719   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ซุ้มซ้อน

720   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ต้อใหญ่-เล็ก

721   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่

722   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 ไม่จำากัดพิมพ์

723   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 พิมพ์คะแนน

724   พระผงรุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต ไม่จำากัดพิมพ์

725   พระกริ่งพระประธาน รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 ไม่จำากัดเนื้อ

726   พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 ไม่จำากัดเนื้อ

727   เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 ขนาด 4.1 ซ.ม. ขึ้นไป

728   เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 ขนาด 2.4 ซ.ม. ไม่จำากัดเนื้อ

729   เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 ขนาด 1.5 ซ.ม. ไม่จำากัดเนื้อ

730   เหรียญสมเด็จ (จิ๋ว) รุ่นอนุสรณ์ฯ 100 ปี ปี 2515 ไม่จำากัดเนื้อ

731   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 108 ปี ปี 2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ (A) ลึก

732   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 108 ปี ปี 2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ อกลำ่า

733   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 108 ปี ปี 2523 พิมพ์พระประธานใหญ่

734   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 108 ปี ปี 2523 พิมพ์คะแนน

735   พระผง รุ่นอนุสรณ์ฯ 108 ปี ปี 2523 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต

736   พระสมเด็จหล่อ รุ่นอนุสรณ์ฯ 108 ปี ปี 2523 เนื้อตะกั่วถำ้าชา

737   พระหล่อพระประธาน รุ่นอนุสรณ์ฯ 108 ปี ปี 2523 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

738   พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่นอนุสรณ์ฯ 108 ปี ปี 2523 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

739   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 118 ปี พิมพ์ใหญ่ทรงนิยม (ยืด) ปี 2533

740   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 118 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2533

741   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 118 ปี ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2533

742   พระผงพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่นอนุสรณ์ฯ 118 ปี  ปี 2533

743   พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่นอนุสรณ์ฯ 118 ปี ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2533

744   เหรียญรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่นอนุสรณ์ฯ 118 ปี ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดขนาด ปี 2533

745   พระผงสมเด็จ รุ่นอนุสรณ์ฯ 122 ปี ปี 2537 พิมพ์พระประธานใหญ่

746   พระกริ่งพระประธาน รุ่นอนุสรณ์ฯ 122 ปี ปี 2537 ไม่จำากัดเนื้อ

747   พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต รุ่นอนุสรณ์ฯ 122 ปี ปี 2537 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดขนาด 

748   พระผงสมเด็จ พิธีเสาร์ห้า รุ่นแรก วัดระฆังโฆสิตาราม ปี 2536



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดระยอง47 

พระวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น 214 ปี ชาตกาล กรุงเทพฯ ทั่วไป    
โต๊ะที่ 21 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

749   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เศียรโตนิยม ปี 2545

750   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกยาง เนื้อเข้ม ปี 2545

751   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกยาง เนื้อขาวปูน ปี 2545

752   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกแก้มขีด เนื้อเข้ม ปี 2545

753   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกแก้มขีด เนื้อขาวปูน ปี 2545

754   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545

755   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรใหญ่ เนื้อขาวปูน ปี 2545

756   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรเล็ก เกศใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545

757   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรเล็ก เกศใหญ่ เนื้อขาวปูน ปี 2545

758   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเทา ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545

759   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเหลือง ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545

760   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อขาวปูน ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545

761   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ขัดลายงา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

762   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม จัมโบ้นิยม ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

763   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เศียรใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

764   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เศียรเล็ก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

765   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

766   พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม ขัดลายงา ปี 2545

767   พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อทองคำา,เนื้อเงิน ปี 2545

768   พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ผิวเดิม ปี 2545

769   พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545

770   พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ผิวรมดำา ปี 2545

771   พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อทองคำา ปี 2545

772   พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2545

773   พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อนวโลหะ ผิวเดิม ปี 2545

774   พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อนวโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545

775   พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อนวโลหะ ผิวรมดำา ปี 2545

776   เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต เนื้อทองคำา ปี 2545

777   เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต เนื้อเงิน ปี 2545

778   เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต เนื้อทองแดง ปี 2545

779   เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ผิวกะไหล่ทอง ปี 2545

780   สมเด็จลองพิมพ์ เกศทะลุซุ้ม เนื้อชานหมาก ปี 2545

781   สมเด็จลองพิมพ์ เกศทะลุซุ้ม เนื้อถ่านช่อฟ้า ปี 2545

782   สมเด็จลองพิมพ์ เกศจรดซุ้ม เนื้อชานหมาก ปี 2545

783   สมเด็จลองพิมพ์ เกศจรดซุ้ม เนื้อถ่านช่อฟ้า ปี 2545
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พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 22 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

784   พระแช่นำ้ามนต์ รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์

785   พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก

786   พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อเกสร, เนื้อผงธูป, เนื้อใบลาน

787   พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อผงธูป, เนื้อใบลาน 

788   พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

789   พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

790   พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์ตรี 

791   พระปิดตาเงินล้าน เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

792   พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่

793   พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

794   พระปิดตา พิมพ์หลังเต่า

795   พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน 

796   พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

797   พระสังกัจจายน์ เนื้อใบลาน, เนื้อเกสร, เนื้อนวะ ปี 2520

798   พระกริ่งใหญ่ รุ่นเป๋งย้ง

799   พระชัยวัฒน์ รุ่นเป๋งย้ง

800   พระกริ่ง รุ่นสายฟ้า

801   พระชัยวัฒน์ รุ่นสายฟ้า

802   เหรียญรุ่นแรก ปี 2510

803   เหรียญรุ่นสาม กลมใหญ่ (จิ๊กโก๋) ปี 2512

804   เหรียญล้อแม็กซ์ใหญ่, ล้อแม็กซ์เล็ก

805   พระผงรูปเหมือนเตารีด พิมพ์ใหญ่

806   พระสมเด็จ, พระผงรูปเหมือนหันข้าง หลังตาชั่ง ปี 2516

807   พระปรกใบมะขาม หลังยันต์ตรี, หลังยันต์นะ

808   เหรียญรุ่นสาม ขนาดกลมกลาง - กลมเล็ก ปี 2512

809   เหรียญรุ่นสอง ปี 2511

810   เหรียญพัดยศ พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก ปี 2516

811   เหรียญเสมา หลังยันต์ตรี ปี 2517

812   เหรียญเสมา, เหรียญรูปไข่ หลังพัดยศ ปี 2518

813   พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2518

814   พระสมเด็จปรกโพธิ์เยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก ปี 2519

815   เหรียญรุ่นเยือนอินเดีย ปี 2519

816   พระสิวลี พิมพ์สี่เหลี่ยม, พิมพ์รูปไข่ ปี 2521 

817   พระกลีบบัว พิมพ์ใหญ่ , พิมพ์เล็ก ปี 2521

818   พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2523
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พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ทั่วไป   
โต๊ะที่ 23 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)    

819   พระสมเด็จชินบัญชร

820   พระนางพญา สก. เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ

821   พระกริ่งไพรีพินาศ เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง ปี 2535-2556

822   พระสมเด็จไพรีพินาศ ปี 2530

823   พระสมเด็จไพรีพินาศ ปี 2533-2556

824   พระผงรูปเหมือน ปี 2528-2530

825   พระกริ่งบารมี 80

826   พระกริ่งบารมี 84

827   พระกริ่งเจริญพร

828   พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี

829   พระกริ่งญาณรังสี 79

830   พระกริ่งญาณรังสี 47

831   พระกริ่งอรหัง ปี 2556

832   พระกริ่งอิสาวะสุ ปี 2556

833   พระกริ่งเจริญสุวัฑโน ปี 2556

834   พระกริ่งเจริญโภคทรัพย์ ปี 2556

835   พระกริ่งพุทธสิริมงคล

836   พระกริ่งชินบัญชร ก้นอุดผงพรายกุมารทาบรอนซ์ ตะกรุดสาริกา

837   พระกริ่งชินบัญชร ก้นอุดผงพรายกุมารผงหัวเชื้อลงรักปิดทอง

838   พระกริ่งชินบัญชร ก้นทองแดง

839   พระปิดตานำาโชค เนื้อผงคลุกรักดำา

840   พระปิดตานำาโชค เนื้อผงคลุกรักจีน

841   พระปิดตานำาโชค เนื้อผงคลุกรักลายเสือ

842   พระปิดตากนกข้าง รุ่น 7 รอบ

843   พระปิดตา เนื้อผง ไม่จำากัดรุ่น

844   พระสมเด็จ รุ่น 100 ปี

845   พระปิดตา รุ่น 100 ปี

846   พระกริ่งชินรังสี 90 พรรษา

847   พระหลวงปู่ทวด ไม่จำากัดรุ่น

848   พระกริ่งบูชาพระคุณ 90 พรรษา

849   พระสมเด็จศาสดา รุ่น 7 รอบ

850   พระแก้วมรกต

851   พระกริ่งพระราชสังวราภิมณฑ์ พระสมเด็จพระญาณฯ ร่วมเสก

852   เหรียญ ร.9 ทรงผนวช รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2550

853   เหรียญ ร.9 คุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ
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พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 24 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

854   พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง

855   พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม

856   พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น

857   พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ฟ้า

858   พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ต๊อก

859   พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น

860   พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ทรงเครื่อง

861   พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ไม่ทรงเครื่อง

862   พระพิมพ์ยันต์แถวเดียว ไม่จำากัดพิมพ์

863   พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น

864   พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน

865   พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก

866   พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ลึก

867   พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ตื้น

868   พระพิมพ์ทรงครุฑปีกแข็ง

869   พระพิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ

870   พระพิมพ์ทรงเม่น บัวชั้นเดียว

871   พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 7 จุด

872   พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 8 จุด

873   พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร

874   พระพิมพ์ทรงเม่น บัวโค้ง

875   พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก

876   พระพิมพ์ทรงเม่น หัวกลับ

877   พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิชัย

878   พระพิมพ์ทรงปางสมาธิ บัวเม็ด

879   พระพิมพ์ทรงนก ฐานสามชั้น

880   พระพิมพ์ทรงนก ฐานสายบัว - บัวฟันปลา

881   พระพิมพ์ทรงปลาจีน

882   พระพิมพ์ทรงปลากัด

883   พระพิมพ์ทรงปลาหมอ

884   พระพิมพ์ทรงปลาหมู

885   พระพิมพ์ทรงโบราณ ไม่จำากัดพิมพ์

886   พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร ไม่จำากัดพิมพ์

887   พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำากัดพิมพ์

888   ผงลูกอม
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พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป   
โต๊ะที่ 25 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)    

889   พระรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ทวด - หลวงปู่ดู่ เนื้อเงิน, เนื้อโลหะผสม ปี 2522

890   เหรียญหล่อรูปเหมือน พิมพ์สี่เหลี่ยม, เสมา เนื้อเงิน, เนื้อโลหะผสม  ปี 2522

891   เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม เนื้อเงิน ปี 2522

892   เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม เนื้อโลหะผสม ปี 2522

893   พระชัยวัฒน์ รุ่นคลุมโปง เนื้อโลหะผสม ปี 2519

894   พระชัยวัฒน์ รุ่นสอง เนื้อเงิน, เนื้อโลหะผสม ปี 2522

895   เหรียญหลวงปู่ทวด บัวข้าง เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง ปี 2520

896   เหรียญเสมา รุ่นปฏิบัติธรรม ปี 2524

897   เหรียญเสมา ร.ศ.200 เนื้อเงิน, ตะกั่ว ปี 2525

898   เหรียญเสมา ร.ศ.200 เนื้อทองแดง ปี 2525

899   ล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่ ปี 2525, ปี 2529

900   เหรียญเสมา  เนื้อนวะ, เนื้อทองแดง ปี 2526

901   เหรียญยันต์ดวง เนื้อทองคำา, เงิน ปี 2526

902   เหรียญยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526

903   เหรียญยืน รุ่นอันตรายาปิ เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง  ปี 2526

904   เหรียญเศรษฐี เนื้อทองคำา, เงิน, ตะกั่ว, นวะ ปี 2531

905   เหรียญเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531

906   เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเปิดโลก เนื้อทองคำา, เงิน, ตะกั่ว ปี 2532

907   เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532

908   เหรียญหลวงปู่ทวด เนื้อทองแดง ปี 2528

909   พระปรกใบมะขาม เนื้อทองคำา, เงิน, ทองแดง ปี 2531

910   เหรียญพระพุทธเหนือพรหม เนื้อเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2532

911   พระปิดตายันต์ยุ่ง คุณคณิต ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2526 - 2532

912   เหรียญฉลองอายุครบ 84 ปี เนื้อเงิน, เนื้อแดงดำารม, เนื้ออัลปาก้า ปี 2531

913   พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นวิเชียร เนื้อเงิน, เนื้อโลหะผสม ปี 2530

914   พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นป่าหวาย เนื้อเงิน, เนื้อโลหะผสม ปี 2531

915   พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน, เนื้อโลหะผสม ปี 2532

916   แหวนหน้าพระพุทธ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519, ปี 2522

917   แหวนหน้าพระพุทธ ไเม่จำากัดเนื้อ ปี 2524, ปี 25, ปี 27, ปี 30, ปี 31, ปี 32

918   แหวนปลอกมีด ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2523, ปี 29, ปี 32

919   พระพุทธเหนือพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2517

920   พระพิมพ์สมเด็จจารดินสอ รุ่นแรก เนื้อโขลก ปี 2492 - 2493

921   พระพิมพ์สมเด็จ รุ่นเสด็จนิวัตพระนคร ปี 2503 - 2504

922   เหรียญหลวงพ่อโต (ซำาปอกง) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2532

923   พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำากัดพิมพ์
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พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป   
โต๊ะที่ 26 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)    

924   พระสมเด็จพิมพ์ 9 ชั้น รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2498

925   พระสมเด็จพิมพ์พระชินราช รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498

926   พระสมเด็จพิมพ์หูบายศรี รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498

927   พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498

928   พระสมเด็จ เนื้อกระเบื้องมหามงคลสร้างอุโบสถ ปี 2538

929   พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2539

930   พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงพุทธคุณโรยผงตะไบทอง ปี 2539

931   พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงใบลานโรยผงตะไบทอง ปี 2539

932   พระปิดตา รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2539

933   นางกวักมหาลาภ รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540

934   เหรียญรวยมหาลาภ เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2540

935   ล็อกเก็ตฉากฟ้า ฝาปิดหลัง เนื้อทองผสม ปี 2540

936   พระสังกัจจายน์ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2541

937   พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2550

938   พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อผงยาฝังตะกรุดเงิน ปี 2550

939   พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเคลือบสังคโลกสีเขียว ปี 2550

940   พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเคลือบสังคโลกสีเหลือง ปี 2550

941   เหรียญเสมาไตรมาส 89 เนื้อเงินลงยาสีแดง ปี 2553

942   เหรียญรูปไข่ รุ่นอายุยืนบารมี เนื้อสัตตะ ปี 2555

943   เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงซาติน ปี 2555

944   เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2555

945   เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อปลอกลูกปืน ปี 2555

946   เหรียญพระพิฆเนศ เนื้อชนวน ปี 2555

947   เหรียญเสมา รุ่นสรงนำ้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2557

948   เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อชนวน ปี 2557

949   เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินหน้ากากเงินขอบเงิน ปี 2557

950   เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

951   เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตโลหะ ปี 2557

952   เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อชนวน ปี 2557

953   เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาสีนำ้าเงิน ปี 2557

954   เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

955   เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตโลหะ ปี 2557

956   เหรียญเสมา รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยาสีฟ้า ปี 2558

957   เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส 59 เนื้อทองทิพย์ ปี 2559

958   เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส 59 เนื้ออัลปาก้า ปี 2559
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พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ) จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป   
โต๊ะที่ 27 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)    

959   เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2544

960   แม่นางพิม อุดผงอาถรรพ์ ปิดแผ่นยันต์ ปี 2550

961   พระชัยวัฒน์ โชคดีทวีลาภ เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2559

962   พระชัยวัฒน์ โชคดีทวีลาภ เนื้อขันลงหิน ปี 2559

963   พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมาส เนื้อระฆัง ปี 2559

964   พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมาส เนื้อตะกั่ว ปี 2559

965   พระรูปหล่อ รุ่นแรก โชคดีทวีลาภ เนื้อระฆัง ปี 2559

966   พระรูปหล่อ รุ่นแรก โชคดีทวีลาภ เนื้อสัมฤทธิ์ชนวน ปี 2559

967   พระกริ่ง โชคดีทวีลาภ เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2559

968   เหรียญหนุมานชนะศึก เนื้อสัมฤทธิ์ชนวน ปี 2560

969   เหรียญหนุมานชนะศึก เนื้อทองผสม ปี 2560

970   แม่นางพิม เนื้อนวโลหะ ปี 2560

971   แม่นางพิม เนื้อสัมฤทธิ์ชนวน ปี 2560

972   แม่นางพิม เนื้อทองเหลือง ปี 2560

973   พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อเงินอุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

974   พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อนวโลหะอุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

975   พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อสัมฤทธิ์อุดผงเกศา ฝังตะกรุดเทองเหลือง ปี 2560

976   พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อทองเหลืองอุดผงเกศา ฝังตะกรุดเทองเหลือง ปี 2560

977   รูปหล่อบรมครูปู่เสือ เนื้อเงินอุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

978   รูปหล่อบรมครูปู่เสือ เนื้อนวโลหะอุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

979   รูปหล่อบรมครูปู่เสือ เนื้อสัมฤทธิ์แดงผสมชนวนอุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

980   รูปหล่อบรมครูปู่เสือ เนื้อชนวนสัมฤทธิ์อุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

981   เบี้ยแก้ ปี 2560

982   กุมาร เนื้อว่าน ปี 2560

983   ตะกรุดลูกอม ปี 2560

984   กุมารมหาลาภ ปี 2561

985   พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อพรายดอกรัก ปี 2561

986   พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อพรายดอกรักฝังตะกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2561

987   พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2561

988   พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านสบู่เลือดฝังตะกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2561

989   พระขุนแผน พิมพ์เล็ก เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2561

990   พระขุนแผน พิมพ์เล็ก เนื้อว่านสบู่เลือดปัดทอง ปี 2561

991   พระขุนแผน พิมพ์เล็ก เนื้อพรายดอกรัก ปี 2561

992   พระขุนแผน พิมพ์เล็ก เนื้อพรายดอกรักปัดทอง ปี 2561

993   เหรียญหล่อโบราณ รุ่นแรก เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2561
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พระหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป   
โต๊ะที่ 28 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)    

994   เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2516

995   เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2516

996   เหรียญเต่าเล็ก รุ่นแรก ตัดชิด วัดสนามแย้ ปี 2517

997   เหรียญเต่าเล็ก รุ่นแรก ยันต์เคลื่อนมีปีก วัดสนามแย้ ปี 2517

998   เหรียญเต่าใหญ่ (เต่ามังกร) เนื้อนวโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2518

999   เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นแรก สันขอบคอเหรียญ ไม่จำากัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2505

1000   พระรูปหล่อมหาอุตม์ รุ่นแรก (หล่อขี้เหร่) เนื้อตะกั่ว วัดสนามแย้ ปี 2506

1001   เหรียญรูปไข่รูปเหมือน (พิมพ์เม็ดแตง) เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2513

1002   เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นพิเศษ สงครามเกาหลี ไม่จำากัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2518

1003   เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นบัว 5 ดอก ไม่จำากัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2525

1004   เหรียญเต่าใหญ่ (บล็อก ล.) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2525

1005   เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นหงส์ฟ้า ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2527

1006   พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นฉลองอายุ 84 ปี หล่อในตัว ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

1007   พระรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นร่มโพธิ์ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

1008   พระปิดตาปุ้มปุ้ย (หัวแตงโม) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

1009   เหรียญลายฉลุ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

1010   พระปิดตาพาโชค ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

1011   เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสร้างโบสถ์ (รวยไม่หยุด) เนื้อทองคำา-นาก วัดไร่แตงทอง ปี 2535

1012   เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสร้างโบสถ์ (รวยไม่หยุด) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

1013   เหรียญเสมา รุ่นเสาร์ห้า ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

1014   เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองคำา มีโค๊ต วัดไร่แตงทอง ปี 2535

1015   เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นปลดหนี้ ไม่จำากัดเนื้อ มีโค๊ต วัดไร่แตงทอง ปี 2535

1016   เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นมหาลาภ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

1017   เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองคำา วัดไร่แตงทอง ปี 2536

1018   เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นรวย รวย รวย ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

1019   เหรียญเต่าเล็ก รุ่นไตรมาส เนื้อทองคำา วัดไร่แตงทอง ปี 2536

1020   เหรียญเต่าเล็ก รุ่นไตรมาส ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

1021   เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำา วัดไร่แตงทอง ปี 2536

1022   เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเสาร์ห้า ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

1023   พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537

1024   เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสุขใจ เนื้อทองคำา 2 โค๊ต วัดไร่แตงทอง ปี 2537

1025   เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสุขใจ ไม่จำากัดเนื้อ 2 โค๊ต วัดไร่แตงทอง ปี 2537

1026   เหรียญเต่าหล่อ รุ่นสุขใจ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537

1027   เหรียยเต่าเล็ก รุ่นเจ้าสัว ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

1028   เหรียญเต่าปั้ม รุ่นปางเปิดโลก ไม่จำากัดเนื้อ, ขนาด วัดไร่แตงทอง ปี 2539

1029   เหรียญเต่าล็อกเกต รุ่นสำาเร็จจิต ไม่จำากัดเนื้อ, ขนาด วัดไร่แตงทอง ปี 2542
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พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 29 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1030   เหรียญกลมใหญ่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507

1031   เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507

1032   พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์นิ้วกระดก ปี 2507

1033   พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์หูกาง ปี 2508

1034   เหรียญรูปไข่ รุ่น2 ปี 2508

1035   พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2512

1036   พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512

1037   พระรูปหล่อโบราณ รุ่นเสาร์ 5 เนื้อเงิน ปี 2512

1038   เหรียญเสมาเล็ก ครึ่งองค์ ปี 2512

1039   เหรียญเสมาเต็มองค์ ปี 2512

1040   เหรียญใบสาเก ปี 2512

1041   พระผงรูปเหมือน ฟ้าผ่า ปี 2512

1042   พระรูปเหมือนปั้ม รุ่นแม่ชีกุหลาบ ปี 2513

1043   พระรูปเหมือนปั้ม รุ่นผู้ใหญ่ลี ปี 2513

1044   เหรียญกลม หลังพระปิดตา ปี 2513

1045   เหรียญ ส.ช. ปี 2513

1046   เหรียญมณฑป ปี 2514

1047   เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2515

1048   เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น ปี 2515

1049   เหรียญครั้งที่ 2 ปี 2515

1050   พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองระฆัง ปี 2516

1051   พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516

1052   พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2516

1053   พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองระฆัง ปี 2516

1054   พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่ว ปี 2516

1055   พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516

1056   พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ากว้าง ไม่จำากัดหลัง ปี 2516

1057   พระสมเด็จ หลังยันต์สิบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516

1058   พระสมเด็จ หลังเรียบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516

1059   เหรียญมหาลาภ ปี 2516

1060   เหรียญโล่ห์ใหญ่ ปี 2516

1061   เหรียญทำาบุญสรงนำ้า ปี 2517

1062   เหรียญ รุ่น90 ปี  ปี 2517

1063   พระผง รุ่นเมตตา

1064   รูปถ่ายขนาดห้อยคอ
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พระหลวงปู่สี วัดเขาถ�้าบุญนาค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 30 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)    

1065   พระรูปหล่อ รุ่นแรก หลวงปู่สี เนื้อนวะ - เนื้อทองเหลือง ปี 2518

1066   พระรูปหล่อ รุ่นสอง หลวงปู่สี เนื้อเงิน - เนื้อนวะ ปี 2518

1067   พระรูปหล่อ รุ่นสอง หลวงปู่สี เนื้อทองเหลืองรมดำา พิมพ์ 2 ตรง และ 2 โค้ง ปี 2518

1068   พระรูปหล่อ รุ่นวัดโพธิ์ หลวงปู่สี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1069   เหรียญ รุ่นแรก หลวงปู่สี เนื้อทองแดง ปี 2514 

1070   เหรียญ  รุ่นแรก หลวงปู่สี เนื้ออัลปาก้า ปี 2514

1071   เหรียญ  อายุยืน หลวงปู่สี "เต็มองค์ " เนื้อทองคำา - เนื้อเงิน ปี 2517

1072   เหรียญ  อายุยืน หลวงปู่สี "เต็มองค์ " เนื้อนวะ ปี 2517

1073   เหรียญ  อายุยืน หลวงปู่สี "เต็มองค์ " เนื้อทองแดง ปี 2517

1074   เหรียญ  อายุยืน หลวงปู่สี "ครึ่งองค์ " เนื้อเงิน ปี 2517

1075   เหรียญ  อายุยืน หลวงปู่สี "ครึ่งองค์ " เนื้อนวะ ปี 2517

1076   เหรียญ  อายุยืน หลวงปู่สี "ครึ่งองค์ " เนื้อทองแดง ปี 2517

1077   เหรียญ  ขวัญถุง รุ่นแรก หลวงปู่สี ( สีหน้า-สีหลัง ) ปี 2517

1078   เหรียญ  พระนาคปรก ใบมะขาม หลวงปู่สี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2517

1079   เหรียญ  มหาลาภ หลวงปู่สี เนื้อเงิน - เนื้ออัลปาก้า ปี 2518

1080   เหรียญ  มหาลาภ หลวงปู่สี เนื้อนวะ ปี 2518

1081   เหรียญ  มหาลาภ หลวงปู่สี เนื้อทองแดง ปี 2518 

1082   เหรียญ  หลังพญานาค หลวงปู่สี ปี 2518

1083   เหรียญ  จตุรพิธพรชัย หลวงปู่สี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2518

1084   เหรียญ  กนกข้าง หลวงปู่สี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2518

1085   เหรียญ  พรหมวิหารธรรม หลวงปู่สี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2518

1086   เหรียญ  หน้าแก่ หรือ หน้าอรหันต์ หลวงปู่สี ปี 2519

1087   เหรียญ  เกลียวเชือก หลวงปู่สี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1088   เหรียญ หน้าหนุ่ม หลังพระปิดตา หลวงปู่สี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1089   เหรียญ โภคทรัพย์ หลวงปู่สี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1090   เหรียญ  ยันต์ดวง ราชาฤกษ์ หลวงปู่สี ปี 2519

1091   เหรียญ  2 อาจารย์ หลวงปู่สี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1092   เหรียญ  ขวัญถุง มั่งมี ศรีสุข หลวงปู่สี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

1093   เหรียญ  ขวัญถุง หลังเรียบ แบบมีจาร และ ไม่มีจาร ปี 2519

1094   เหรียญ  ขวัญถุง (มีหู และ ไม่มีหู) ปี 2518

1095   พระผง รูปเหมือน ชานหมาก หลวงปู่สี ปี 2514

1096   พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ฐานติ่ง และ ปรกโพธิ์ หลวงปู่สี ปี 2514

1097   พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน หลวงปู่สี ปี 2518

1098   พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน หลวงปู่สี รุ่นผูกพัทธสีมา ปี 2519

1099   ล็อคเก็ต แมงกะบี้ ไม่จำากัดสี ปี 2515

1100   ปรก รุ่น 2 หลังพระพรหม เนื้อทองแดงรมดำา ปี 2519
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พระหลวงพ่อจ้อย  วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ ทั่วไป   
โต๊ะที่ 31 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)    

1101   เหรียญกงจักรพระอธิการจ้อย รุ่นแรก พิมพ์สี่จุด หลังที่ระลึกงานประจำาปี  ปี 2499

1102   เหรียญกงจักรพระอธิการจ้อย พิมพ์สี่จุด หลังยันต์  ปี 2499เนื้อทองแดง

1103   เหรียญกงจักรพระอธิการจ้อย พิมพ์สี่จุด หลังยันต์  ปี 2499 เนื้ออัลปาก้า

1104   เหรียญกงจักรพระอธิการจ้อย พิมพ์สามจุด หลังที่ระลึกงานประจำาปี ปี 2500

1105   เหรียญรูปไข่  นั่งเต็มองค์ ปี 2507

1106   เหรียญกลม ที่ระลึกงานฉลองพระอุโบสถ ปี 2509 ไม่จำากัดเนื้อ

1107   พระสมเด็จหลวงพ่อจ้อยรุ่นแรก  หลังเงา  พิมพ์ลึก  ปี 2516

1108   พระสมเด็จหลวงพ่อจ้อยรุ่นแรก  หลังเงา  พิมพ์ตื้น  ปี 2516

1109   พระสมเด็จหลังกระดุม ปี 2519  

1110   พระรูปหล่อปั๊ม  หลวงพ่อจ้อย ตัวหนังสือจม  รุ่นแรก  ปี 2499

1111   พระรูปหล่อปั๊ม  หลวงพ่อจ้อย  ตัวหนังสือนูน  รุ่นสอง  ปี 2500

1112   พระรูปหล่อปั๊ม  หลวงพ่อจ้อย พิมพ์อ้วน รุ่นสาม  ปี 2516  

1113   พระรูปหล่อปั๊ม  รุ่นมหาลาภ (วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์) ปี 2535 ไม่จำากัดเนื้อ

1114   พระรูปหล่อปั๊ม  รุ่นเจริญพร ไตรมาส 92 ปี ปี 2547 ไม่จำากัดเนื้อ

1115   เหรียญสี่เหลี่ยมปลอดภัย 29 ปี 2532 เนื้อนวะ

1116   เหรียญสี่เหลี่ยมปลอดภัย 29 ปี 2532 เนื้ออัลปาก้า

1117   เหรียญมหาลาภ (วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์) ปี 2535 ไม่จำากัดเนื้อ

1118   เหรียญแจกทาน รูปไข่ ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ

1119   เหรียญครบรอบ 80 ปี รุ่นปลอดภัย ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ

1120   เหรียญนั่งพานปลอดภัยกันภัย  ปี 2538 ไม่จำากัดเนื้อ

1121   เหรียญรูปไข่รุ่นรับเสด็จเจริญก้าวหน้า  ปี 2539 ไม่จำากัดเนื้อ

1122   เหรียญบัวควำ่า  บัวหงาย รุ่นพิเศษ 82 ปี ปี 2539  ไม่จำากัดเนื้อ

1123   เหรียญเสมาหลังยันต์ลายมือ ๙.๙.๙๙๙  ที่ระลึกสร้างหอสวดมนต์/หอฉัน ปี 2544 ไม่จำากัดเนื้อ

1124   เหรียญที่ระลึกสร้างมณฑป  หอพระไตรปิฎก ปี 2546 ไม่จำากัดเนื้อ

1125   เหรียญมังกรสี่แคว ปี 2546 ไม่จำากัดเนื้อ

1126   พระกริ่ง จันทสุวัณโณ ปี2535 ไม่จำากัดเนื้อ

1127   พระกริ่งใหญ่ สมใจนึก 91 ปี ปี 2546  ไม่จำากัดเนื้อ

1128   สิงห์และคชสิงห์งาแกะทรงเครื่องและไม่ทรงเครื่อง ไม่จำากัดปีและขนาด ( ศิลปะช่างสมคิดมโนรมย์ )

1129   สิงห์งาแกะไม่ทรงเครื่อง พ.จ. 1-9, พ.จ. 48-50, ลพ.จ. ไม่จำากัดปีและขนาด (ศิลปะช่างสมคิดมโนรมย์)

1130   สิงห์งาแกะพิมพ์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์,วงเดือน, ข้าวหลามตัด, หัวใจ, งาแกะพิมพ์จิตรลดา, พิมพ์สมเด็จปิดตา  ไม่จำากัดปี 

        (ศิลปะช่างสมคิดมโนรมย์)

1131   มีดสาลิกา ไม่จำากัดปี (แบบมีรอยจาร)

1132   มีดปากกา  ไม่จำากัดปี (แบบมีรอยจาร)

1133   มีดพก ขนาด 7 นิ้วขึ้นไป  ไม่จำากัดปี (แบบมีรอยจาร)

1134   ล็อคเก็ตหินขนาดห้อยคอ ปี 2499 – 2541

1135   ล็อคเก็ตภาพถ่ายและภาพถ่ายอัดกระจก ปี 2499 – 2536 ขนาดห้อยคอ
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พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท ทั่วไป   
โต๊ะที่ 32 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)    

1136   พระสมเด็จปรกโพธิ์เก้าใบ ไม่จำากัดหลัง

1137   พระแหวกม่านพิมพ์มารวิชัยอกใหญ่ และพิมพ์สมาธิ

1138   พระแหวกม่านไม่จำากัดพิมพ์ (พิมพ์มารวิชัยข้างเม็ด,พิมพ์สมาธิเนื้อดิน,พิมพ์ต้อเนื้อผงนำ้ามัน,พิมพ์รัศมีทรงเจดีย์)

1139   พระนางพญาซุ้มคู่เนื้อพระแหวกม่าน

1140   พระสมเด็จหลังรูปเหมือน(รุ่นหนึ่ง,รุ่นสอง,รุ่นสาม,หลังรูปหน้าเดียว)

1141   พระสมเด็จเนื้อผงชุดที่1(หลังยันต์ มะอะอุ ,พิมพ์อกอุ,พิมพ์นักเลงโต,พิมพ์ซุ้มระฆังเถาวัลย์)

1142   พระสมเด็จเนื้อผงชุดที่2(พิมพ์โพธิ์ตุ่ม,พิมพ์เกศยาว,พิมพ์เกศทะลุซุ้ม)

1143   พระสมเด็จเนื้อผงนำ้ามันชุดที่1 (พุทธกวัก,พุทธเจ้าในวิหารพิมพ์เล็กมีปรกโพธิ์,พุทธเจ้าในวิหารพิมพ์ใหญ่ อรหำ ภควา)

1144   พระสมเด็จเนื้อผงนำ้ามันชุดที่2 (พิมพ์สมเด็จหลังสีวลีไม่มีย่าม,พิมพ์ปรกโพธิ์กิ่ง,พิมพ์ขาโต๊ะ)

1145   พระสมเด็จปี2521(หลังหนังสือ ,หลังแป้นพิมพ์,เนื้อขาวหลังตรายาง,สมเด็จดำาฐานสิงห์)

1146   พระสมเด็จชุดแตกลายงา(พิมพ์ประทับสิงห์หลังสิงห์,พิมพ์ซุ้มระฆังหลังสิงห์,พิมพ์สมเด็จหลังยันต์ห้าแถว)

1147   พระเนื้อผงวัดหนองอีดุกชุดที่1(แหวกม่าน,สังกัจจายน์,ซุ้มไข่ปลาฐานบัว,ปรกโพธิ์ฐานบัว,สมเด็จมีหน้ามีตา)

1148   พระเนื้อผงวัดหนองอีดุกชุดที่2(พระพุทธฐานปลาดุก,พระผงสุพรรณ,พระลีลา,พระจันทร์ลอย)

1149   พระสรรค์ข้างเม็ดแกะพิมพ์โดยอาจารย์ไพ่

1150   พระสรรค์นั่งพิมพ์มาตรฐาน(พิมพ์ขีดข้างหู,พิมพ์ขีดใต้ฐาน)

1151   พระลีลาสรรค์พิมพ์มาตรฐานชูสามนิ้ว

1152   พระเนื้อดินยุคแรก (พระสีวลีจัมโบ้,พระสีวลีกางร่ม,พระกันผีใหญ่,พระซุ้มกอ,พระขุนแผนแข้งหมอน)

1153   พระสีวลีองค์จ้อยเนื้อดิน พิมพ์ไม่มีย่าม

1154   พระสีวลีองค์จ้อยเนื้อผงนำ้ามันพิมพ์มีย่าม

1155   รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก

1156   รูปหล่อรุ่นสอง ก้น มะอะอุ

1157   เหรียญรุ่นแรก หลังยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า

1158   เหรียญรุ่นสอง หลังยันต์นะโมตาบอด

1159   เหรียญรุ่นสาม พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์

1160   เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังหนุมาน อรหำ เต็ม

1161   เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังหนุมาน อรหำ  ไม่เต็ม

1162   เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมณ์ รมดำา

1163   เหรียญรุ่นสาม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมณ์ รมนำ้าตาลและผิวไฟ

1164   เหรียญรุ่นสามกะไหล่ทองเดิม (หลังหนุมาน,หลังยันต์)

1165   เหรียญหลวงพ่อกวย ออกวัดเดิมบาง กะไหล่นาก

1166   เหรียญหลวงพ่อกวย ออกวัดเดิมบาง รมดำา

1167   เหรียญหลวงพ่อกวย พิธีจตุรพิธพรชัย

1168   รูปถ่ายรุ่นแรกหลังสิงห์,รูปถ่ายเลี่ยมเดิมหลังจีวร ปี 2521

1169   รูปถ่ายหลังตะกรุดสามกษัตริย์เลี่ยมเดิมครึ่งตัวและเต็มตัว (ขาวดำาและระบายสี)

1170   แหวนท้องอิติทุกรุ่น( รุ่นแรก ,หัวรูปไข่ สาริกา,หัวโล่ห์,หัวตาราง
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พระกรุจังหวัดสุโขทัย ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 33 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)    

1171   พระชินราชใบเสมา เนื้อดิน กรุวัดยายมาก

1172   พระร่วงประทานพร เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1173   พระลีลา เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1174   พระลีลา เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1175   พระนางตะกวน เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1176   พระนางเข่าปวง-เข่ากว้าง เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1177   พระนางเข่าปวง-เข่ากว้าง เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1178   พระยอดขุนพล เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1179   พระร่วงนั่ง กรุร่องไม้แดง เนื้อดิน-ชิน

1180   พระใบขนุน เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1181   พระนาคปรก เนื้อดิน กรุวัดกุฏีราย-กรุเตาทุเรียง

1182   พระท่ามะปราง เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1183   พระร่วงเปิดโลก เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1184   พระร่วงนั่ง กรุนำ้าผึ้ง

1185   พระซุ้มเรือนแก้ว (กระต่ายแกลบ) เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง-กรุวัดมหาธาตุ

1186   พระพุทธกวัก เนื้อดิน-ชิน กรุวัดแสนตอ

1187   พระกรุบางขลัง เนื้อชิน ไม่จำากัดพิมพ์

1188   พระกรุวัดพญาดำา ไม่จำากัดพิมพ์

1189   พระสังกัจจาย เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1190   พระนาง กรุวัดเขาพระศรี เนื้อชิน

1191   พระนางข้างเม็ด เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง

1192   พระยอดธง เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1193   พระนางบางขลัง เนื้อดิน

1194   พระหัวใจกำาแพง กดเดี่ยว-กดแผง เนื้อดิน

1195   พระซุ้มนครโกษา เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1196   พระนางดอนลาน เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

1197   พระกรุวัดมหาธาตุ เนื้อชิน ไม่จำากัดพิมพ์

1198   พระกรุวัดมหาธาตุ เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

1199   พระกรุวัดโปงมะขาม ไม่จำากัดพิมพ์

1200   พระอู่ทองนั่ง เนื้อชิน ไม่จำากัดกรุ

1201   พระนางขนนก เนื้อดิน ไม่จำากัดกรุ

1202   พระกรุวัดทรงมะค่า เนื้อดิน-ชิน

1203   พระกรุเตาทุเรียง เนื้อดิน  ไม่จำากัดพิมพ์

1204   พระกรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชิน  ไม่จำากัดพิมพ์

1205   พระร่วงประธานพรเนื้อชิน
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 34 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1206   เหรียญรุ่นแรก วัดแจ้งนอก ปี 2512

1207   เหรียญชินราช วัดแจ้งนอก ปี 2512

1208   เหรียญพระพุทธวัดยางใหญ่ ปี 2512

1209   เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดสระแก้ว ปี 2517

1210   พระปรกใบมะขาม ปี 2517

1211   เหรียญสี่เหลี่ยม หลังกำาแพง ปี 2517

1212   เหรียญสร้างบารมี ปี 2519

1213   พระรูปหล่อ, พระปิดตาหัวจรวด รุ่นแรก ปี 2519

1214   เหรียญวัดใหม่พระพิเรนท์ ปี 2519

1215   เหรียญลูกเสือชาวบ้าน ปี 2520

1216   เหรียญตลาดไทรเก่า ปี 2522

1217   พระเนื้อผง ไม่จำากัดพิมพ์ วัดพันอ้น ปี 2523

1218   พระกริ่งรุ่นทหารพราน ปี 2526

1219   เหรียญสร้างบารมีเล็ก วัดบ้านบุ ปี 2526

1220   พระปิดตาเนื้อผง วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2529

1221   เหรียญผ้าป่านนทบุรี ปี 2529

1222   เหรียญสหกรณ์เล็ก หลวงพ่อคูณ ปี 2530

1223   เหรียญพัดยศ ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2535

1224   พระกริ่งญาณวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปี 2535

1225   พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปี 2535

1226   เหรียญเจริญพรบน (ครึ่งองค์) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

1227   เหรียญเจริญพรล่าง (ครึ่งองค์) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

1228   พระรูปเหมือนปั้ม รุ่นเทพประทานพร ปี 2536

1229   เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536

1230   เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536

1231   พระกริ่ง ส.ก. ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

1232   เหรียญฉลุ ส.ก. และเหรียญรูปไข่ ทหารเสือราชินี ส.ก. ปี 2536

1233   เหรียญรูปไข่ รุ่นมหาบารมี ไม่จำากัดเนื้อ วัดแจ้งนอก ปี 2536

1234   พระปิดตาหลังรูปเหมือน วัดปรก ปี 2536

1235   เหรียญรุ่นแป๊ะขนมปัง ปี 2536

1236   พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ศิษย์อุตรดิตถ์สร้างถวาย ปี 2536

1237   เหรียญรุ่นสิริมงคล ปี 2536

1238   เหรียญนั่งพานวัดบ้านคลอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

1239   พระปิดตา รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537

1240   เหรียญนั่งพานชนะมาร ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1   
โต๊ะที่ 35 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)    

1241   พระนางพญา รุ่น คูณลาภ ปี 2517

1242   เหรียญมิ่งเมือง ปี 2521

1243   นำ้าเต้า รุ่นรวย เนื้อเงินหน้าทองคำา ปี 2536

1244   เหรียญรุ่นส่งเสริมศิลปะชีพ เนื้อเงินลงยา ปี 2536

1245   พระสมเด็จคะแนนหล่อ รุ่นคูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2536

1246   พระสมเด็จคะแนนหล่อ รุ่นคูณพันล้าน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2536

1247   เหรียญเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2536

1248   พระผงกริ่ง รุ่นคูณลาภ คูณเงิน คูณทอง ปี 2536

1249   พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อเงิน ปี 2536

1250   พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อชุบทอง ปี 2536

1251   พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทฺโธ รุ่นแรก ตะกรุดทองคำาแท้ ปี 2536

1252   พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทฺโธ รุ่นแรก ตะกรุดเงิน ปี 2536

1253   พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทฺโธ รุ่นแรก ไม่มีตะกรุด ปี 2536

1254   พระปิดตาสายรุ้ง รุ่นพลังจิต ตะกรุดทองคำาแท้ ปี 2536

1255   พระปิดตาสายรุ้ง รุ่นพลังจิต ตะกรุดเงิน ปี 2536

1256   พระปิดตาสายรุ้ง รุ่นพลังจิต ไม่มีตะกรุด ปี 2536

1257   พระสมเด็จพญางิ้วดำา รุ่นมหาลาภ ปี 2536

1258   พระปิดตา รุ่นเซ้งลี้ฮ้อ ตะกรุดทองคำา ปี 2537

1259   เหรียญกลม รุ่นพรปีใหม่ เนื้อทองแดง ปี 2537

1260   พระปิดตาจิ๋ว รุ่นพรปีใหม่ เนื้อเงิน ปี 2537

1261   พระขรรค์ (มีดหมอ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อนวโลหะ ตะกรุดทองคำา ปี 2537

1262   พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองคำา รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1263   พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองแดง รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1264   พระผงไม้มงคล หลังนารายณ์ทรงครุฑ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ตะกรุดทองคำา ปี 2537

1265   พระผงไม้มงคล หลังสิงห์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ตะกรุดทองคำา ปี 2537

1266   พระกริ่งอู่ทอง หุ่นไพรีพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อนวะ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1267   พระกริ่งอู่ทอง หุ่นไพรีพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อสำาริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1268   พระปิดตามหาลาภ (๔ทิศ) เนื้อทองสำาริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1269   เหรียญรูปเหมือนหลังสิงห์ 9 โค๊ด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ (กรรมการ) เนื้อเงิน ปี 2537

1270   เหรียญรูปเหมือนหลังนารายณ์ทรงครุฑ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ตะกรุดทองคำา ปี 2537

1271   พระปิดตาควัมบดี ตอกโค้ดเดียว รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ตะกรุดทองคำา ปี 2537

1272   เหรียญพระราหู (สุริยาคราส) รุ่นลาภผลคูณทวี เนื้อทองฝาบาตร ปี 2538

1273   พระยอดเกตุ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2548

1274   พระจอมจักรพรรดิ พิเศษคูณสุดยอด เนื้ออัลปาก้า ปี 2553

1275   พระปิดตา บูชาขนาด 3 นิ้ว ออกวัดตะครองงาม เนื้อมันปู ปี 2556
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 2   
โต๊ะที่ 36 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)    

1276   เหรียญสมเด็จระฆังหลังฆ้อง วัดพันดุง ปี 2516

1277   พระสมเด็จพญางิ้วดำา รุ่นพิเศษ เนื้อผง ปี 2519

1278   พระสมเด็จนาคปรก รุ่นทหารพราน ปี 2526

1279   พระปิดตา รุ่นทหารพราน ปี 2526

1280   พระสังกัจจายน์ รุ่นทหารพราน ปี 2526

1281   พระสมเด็จนางพญางิ้วดำา รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสวัดใหม่บ้านดอน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2521

1282   พระสมเด็จนางพญางิ้วดำา รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสวัดใหม่บ้านดอน พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2521

1283   เหรียญสี่เหลี่ยมยืนทำาน้ามนต์ ปี 2528

1284   เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างหอฉันต์และกำาแพง วัดใหม่อัมพร ปี 2528

1285   พระปิดตาเนื้อผงต้นคูณศักดิ์สิทธิ์ ภควัมบดีคูณลาภ ปี 2532

1286   พระกริ่งร่มเกล้า ปี 2531

1287   พระสมเด็จว่าน 108 วัดเจริญพรต ปี 2533

1288   พระสมเด็จปริสุทโธ ฝังตพกรุด วัดเจริญพรต ปี 2534

1289   นางกวักพญางิ้วดำา รุ่นพิเศษเสาร์ 5 เนื้อผง ปี 2536

1290   พระกริ่งงิ้วดำา รุ่นพิเศษเสาร์5 ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

1291   พระผงกริ่งผสมยาเส้น ปี 2536

1292   เหรียญสมเด็จรุ่นรับเสด็จ ปี 2536

1293   พระปิดตาฝังตะกรุด รุ่นรับเสด็จ ปี 2536

1294   พระกริ่งปริสุทโธ รุ่นอุปถัมภ์วัดบ้านแปรง ปี 2536 เนื้อกะหลั่ยทอง

1295   พระกริ่งปริสุทโธ รุ่นอุปถัมภ์วัดบ้านแปรง ปี 2536 เนื้อทองแดง

1296   พระปิดตารุ่นที่ระลึกสร้างหอสมุด วัดแจ้งนอก ปี 2536 เนื้อตะกั่ว

1297   พระปิดตาหัวจรวด รุ่นคูณรุ่นโรจน์ ปี 2537 เนื้อเงิน

1298   ผ้ายันต์ รุ่นกูให้ลาภ วัดบ้านบุ ปี 2537

1299   พระปิดตา ตะกรุดเงิน รุ่นกูให้ลาภ วัดบ้านบุ ปี 2537

1300   พระกริ่งแช่น้ามนต์ ปี 2537

1301   พระสมเด็จแช่นำ้านมต์ ปี 2537

1302   พระปิดตาแช่นำ้ามนต์ ปี 2537

1303   เหรียญกลมราหู ปี 2538

1304   พระสามสมัย รุ่นคูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539

1305   พระมุนีศรีไชยปราการ ปี 2539

1306   พระปิดตาสาริกา มหาลาภ เนื้อผง ปี 2539

1307   พระยอดธง รุ่น 5 ปี 2540

1308   ลูกอม รุ่นบารมีปริสุทโธ ตะกรุดทองคำา,เงิน,นาก ปี 2555

1309   ลูกอม รุ่นบารมีปริสุทโธ ตะกรุดชนวน ปี 2555

1310   พระรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ รุ่นบารมีปริสุทโธ ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดระยอง63 

พระหลวงปู่เฮง ปภาโส วัดด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ ทั่วไป   
โต๊ะที่ 37 ค่าส่งรายการละ 3 00 บาท (35 รายการ)    

1311   พระรูปหล่อรุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำา

1312   พระรูปหล่อรุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเงิน

1313   พระรูปหล่อรุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวโลหะ

1314   พระรูปหล่อรุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อแร่เหล็กนำ้าพี้

1315   พระรูปหล่อรุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อรวมแร่มหามงคล,เนื้อมหาชนวน,เนื้อแร่ทองแดง

1316   เหรียญหล่อเสาร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำา

1317   เหรียญหล่อเสาร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเงิน

1318   เหรียญหล่อเสาร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวโลหะ

1319   เหรียญหล่อเสาร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง จ.สุรินทร์ เนื้อแร่เหล็กนำ้าพี้

1320   เหรียญหล่อเสาร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง จ.สุรินทร์ เนื้อรวมแร่มหามงคล, เนื้อมหาชนวน, เนื้อแร่ทองแดง

1321   เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำา

1322   เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เงินลงยา 

1323   เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเงิน

1324   เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวโลหะ 

1325   เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อมหาชนวน 

1326   เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อ 3 กษัตริย์ 

1327   เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อปลอกลูกปืนลายธงชาติ

1328   เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองแดง

1329   เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ ชุดกรรมลงยา ไม่จำากัดเนื้อรายการ

1330   รูปหล่อเสือพยัคฆ์,รุ่นเสาร์๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำา

1331   รูปหล่อเสือพยัคฆ์,รุ่นเสาร์๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเงิน

1332   รูปหล่อเสือพยัคฆ์,รุ่นเสาร์๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวะ

1333   รูปหล่อเสือพยัคฆ์,รุ่นเสาร์๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเมฆพัตร์

1334   รูปหล่อเสือพยัคฆ์,รุ่นเสาร์๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองแดงเถื่อน

1335   ตะกรุดหล่อมังกรจักรพรรดิ รุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำา

1336   ตะกรุดหล่อมังกรจักรพรรดิ รุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเงิน

1337   ตะกรุดหล่อมังกรจักรพรรดิ รุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวะ

1338   ตะกรุดหล่อมังกรจักรพรรดิ รุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ

1339   ตะกรุดหล่อมังกรจักรพรรดิ รุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองทิพย์

1340   พระผงนั่งชุ้มสิงห์เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงชานหมาก

1341   พระผงนั่งชุ้มสิงห์เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงแร่เหล็กนำ้าพี้

1342   พระผงนั่งชุ้มสิงห์เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงวาสนาจินดามณี

1343   พระผงนั่งชุ้มสิงห์เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงรวมแร่มหามงคล

1344   พระผงนั่งชุ้มสิงห์เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงมหาชนวนมวลสาร

1345   เหรียญเม็ดยาเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จำากัดเนื้อรายการ
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พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีษะเกษ ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 38 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)    

1346   พระกริ่งเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 

1347   พระกริ่งชินบัญชร ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กนำ้าพี้ ปี 2543 

1348   พระกริ่งพรหมรังสี,พระสมเด็จหล่อโบราณ พิธีมหาสมปรารถนา ปี 2543 , พระกริ่งหิรัญญราช วัดซับลำาใย ปี 2542

1349   พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กนำ้าพี้ ปี 2543 

1350   พระชัยวัฒน์ชินบัญชร ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กนำ้าพี้ ปี 2543 

1351   เหรียญหล่อโบราณ ไตรมาสรวยทันใจ ร.ศ.218 เนื้อเหล็กนำ้าพี้ ปี 2543 

1352   เหรียญหล่อโบราณ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองคำา,ทองทิพย์ ปี 2543 

1353   เหรียญรุ่นแรก (ตอกโค้ด เลข 1) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2543 

1354   เหรียญอาร์ม หลังนารายณ์ทรงครุฑ ไม่จำากัดโค้ด ปี 2542 

1355   เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประคำา 19 เม็ด เนื้อทองคำา,เงิน  ปี 2542 

1356   เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประคำา 19 เม็ด เนื้อทองแดง  ปี 2542 

1357   เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประคำา 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ไม่จำากัดบล็อก หนา-บาง ปี 2542 

1358   เหรียญมังกรคู่ เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองคำา,เงิน,นวะ ปี 2543 

1359   เหรียญมังกรคู่ เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 

1360   เหรียญหน้าใหญ่ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองคำา,เงิน ปี 2543 

1361   เหรียญหน้าใหญ่ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง, ทองแดง ปี 2543 

1362   เหรียญมนต์พระกาฬ หลังหนุมาน เนื้อทองคำา,เงิน, นวะ ปี 2543 

1363   เหรียญมนต์พระกาฬ หลังหนุมาน เนื้อทองแดง ปี 2543 

1364   เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อเงิน 3 ชิ้นประกบ, เนื้อนวะ 3 ชิ้นประกบ โค๊ตหมายเลขมาตรฐาน (อุมีเสี้ยน)

1365   เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อเงิน 3 ชิ้นประกบ, เนื้อนวะ 3 ชิ้นประกบ โค๊ตหมายเลขมาตรฐาน (อุไม่มีเสี้ยน)

1366   เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาเย็น, เนื้อนวะลงยา โค๊ตหมายเลขมาตรฐาน ปี 2543

1367   เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อทองแดงลงยา บล็อกแตก 7 โค๊ต หลังเหรียญตอกหมายเลข ปี 2543

1368   เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ตอก 3 โค๊ต (อุมีเสี้ยน) ปี 2543

1369   เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ตอก 3 โค๊ต (อุไม่มีเสี้ยน)

1370   เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาร้อน, เนื้อนวะลงยาร้อน ตอก 1 โค๊ต ตอกโค๊ตสังฆาฏิ ออกวัดศรัทธาธรรม

1371   รูปหล่อรุ่นแรก ก้นจารยันต์กอหญ้า ปี 2542

1372   รูปหล่อเตารีดเจริญลาภ ปี 2542 

1373   พระรูปหล่อโบราณ เสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เบ้าทุบ ปี 2543

1374   พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำา , เงิน ปี 2543 

1375   พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ, ทองทิพย์ แต่งดินไทย ปี 2543 

1376   พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองทิพย์ แต่งดินไทย ปี 2543 

1377   พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองทิพย์ ไม่แต่งดินไทย ปี 2543 

1378   พระปิดตาไตรมาสรวยทันใจ เนื้อขาวผงงาช้าง ไม่จำากัด ปี 2543 

1379   พระปิดตาไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงกสินไฟ (เนื้อเทา) 1 โค้ด , 2 โค้ด ไม่จำากัดชนวนพระแก้วมรกต ปี 2543 

1380   พระปิดตาไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงต่างๆ ไม่จำากัดเนื้อ,โค๊ด ปี 2543 

1381   พระผงรูปไข่ หลังยันต์ดวงเศรษฐี เนื้อผงชานหมาก , เนื้อผงพุทธคุณ ฝังตะกรุด ปี 2543 

1382   พระผงรูปไข่ หลังยันต์ดวงเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2543 
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พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีษะเกษ ทั่วไป   
โต๊ะที่ 39 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)    

1383   พระกริ่งพระแก้วมรกตอุดกริ่ง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2542

1384   พระกริ่งชินบัญชร ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2543 

1385   พระปิดตา เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเหล็กนำ้าพี้ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2543

1386   พระชัยวัฒน์ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ ปี 2543 

1387   พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองคำา, เงิน ปี 2543

1388   พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543

1389   พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองทิพย์ ปี 2543

1390   พระกริ่งมหาสมปรารถนา, พระชัยวัฒน์สมปรารถนา เนื้อนวะ โค๊ดและหมายเลขมาตรฐาน ปี 2543

1391   พระกริ่งอุบาเก็ง เนื้อนวโลหะ รุ่นพระเจ้า 5 พระองค์ ปี 2544

1392   พระกริ่งจักรพรรดิ พิมพ์สะดุ้งกลับ ไม่จำากัดเกศ ปี 2545

1393   พระรูปหล่อมหาสมปรารถนา โค๊ดและหมายเลขมาตรฐาน ปี 2543

1394   เหรียญข้าวหลามตัด หลังพรหมสี่หน้า รุ่นจักรพรรดิตราธิราช ปี 2545

1395   เหรียญเม็ดแตง เสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองคำา, เงิน, นวะ  ปี 2543

1396   เหรียญเม็ดแตง เสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543

1397   เหรียญรวย รวย เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543

1398   เหรียญโภคทรัพย์นางกวัก เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2543

1399   เหรียญบาตรนำ้ามนต์ เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543

1400   เหรียญเม็ดยา มหาสมปรารถนา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2543

1401   เหรียญรูปเหมือน วัดคลองทราย ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2543

1402   ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก วัดป่าหนองหล่ม ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2543

1403   ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นไตรมาสชนะมาร ปี 2544, รุ่นจักรพรรดิตราธิราช  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

1404   พระนาคปรกใบมะขาม เสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองคำา, เงิน, นวะ  ปี 2543

1405   พระนาคปรกใบมะขาม เสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543

1406   พระสมเด็จ รุ่นแรก หลังยันต์ห้า ปี 2541

1407   พระสมเด็จหลังปั๊มลายเซ็น ไม่จำากัดเนื้อ วัดซับลำาไย ปี 2543

1408   พระแก้วมรกตแจกทาน เนื้อผงชานหมาก,เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542

1409   พระผงรูปเหมือน พิมพ์นั่งตั่ง รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ฝังตะกรุด ปี 2542

1410   พระผงรูปเหมือน พิมพ์นั่งตั่ง รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542

1411   พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ฝังตะกรุด ปี 2542

1412   พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542

1413   พระปิดตามหาลาภ พิมพ์ปั้นมือโบราณ เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543

1414   พระปิดตา พิมพ์ยันต์ยุ่ง เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543

1415   ล็อกเก็ตเจริญลาภ ปี 2542, ล็อกเก็ตไหว้ครูเปิดธาตุ ปี 2544

1416   ล็อกเก็ตเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543

1417   พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์วัดป่าหนองหล่ม ไม่จำากัดวัด ปี 2542



66 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดระยอง

พระหลวงปู่ละมัย ฐิตมโน สวนป่าสมุนไพร จ.เพชรบูรณ์ ทั่วไป   
โต๊ะที่ 40 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1418   เหรียญรุ่นแรกรูปกงจักร ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2514

1419   พระผงจันทร์ลอย หลังพระเจ้าห้าพระองค์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2543

1420   พระผงพิมพ์แม่ซื้อ ไม่จำากัดสี ปี 2543

1421   เหรียญรูปไข่ วัดแดนคงคาวนาราม ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2548

1422   พระผงพิมพ์หลวงพ่อธรรมจักร วัดหนองระกำา ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2548

1423   พระผงปิดตา วัดหนองระกำา ปี 2548

1424   พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อธรรมจักร วัดหนองระกำา ม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2548

1425   พระปิดตา เนื้อปรอท ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

1426   พระเนื้อปรอท พิมพ์ปากทิพย์, พิมพ์ตาทิพย์, พิมพ์หูทิพย์ เนื้อปรอทขาว, เนื้อปรอททองคำาดำา

1427   พระเนื้อปรอท พิมพ์ปีนักษัตร เนื้อปรอทขาว, เนื้อปรอททองคำาดำา

1428   พระกริ่งสายรกพระพุทธเจ้า ปี 2550

1429   เหรียญหล่อ พิมพ์พระนารายณ์พระพรหม ปี 2553

1430   พระผงกินไม่ไหวใช้ไม่หมด วัดทุ่งสามัคคีธรรม ปี 2553

1431   พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ เนื้อปรอทนำาฤกษ์ ปี 2553

1432   พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ เนื้อปรอท ปี 2554

1433   พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ เนื้อทองคำา, เนื้อนาค, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ ปี 2554

1434   พระกริ่งชินบัญชรเพชรกลับ เนื้อทองทิพย์ ปี 2554

1435   พระชัยวัฒน์ชินบัญชรเพชรกลับ เนื้อทองคำา, เนื้อปรอทนำาฤกษ์, เนื้อนาค, เนื้อเงิน

1436   พระชัยวัฒน์ชินบัญชรเพชรกลับเนื้อปรอท ปี 2554

1437   พระชัยวัฒน์ชินบัญชรเพชรกลับ เนื้อทองทิพย์ ปี 2554

1438   เหรียยหล่อรูปเหมือน เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน, เนื้อนาค ปี 2554

1439   เหรียยหล่อรูปเหมือน เนื้อปรอท ไม่จำากัดโค๊ต ปี 2554

1440   เหรียยหล่อรูปเหมือน เนื้อทองทิพย์ ปี 2554

1441   เหรียญหล่อพระกริ่งชินบัญชร ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2554

1442   เหรียญนาคปรกชินบัญชรเพชรกลับ เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน, เนื้อนวะ, เนื้อตะกั่ว ปี 2554

1443   เหรียญนาคปรกชินบัญชรเพชรกลับ เนื้อทองแดงผิวไฟ ไม่จำากัดโค๊ต ปี 2554

1444   เหรียญนาคปรกชินบัญชรเพชรกลับ เนื้อทองแดงรมดำา ไม่จำากัดโค๊ต ปี 2554

1445   พระชัยไพรีพินาศเพชรกลับชนะมาร วัดป่าโนนตะคร้อ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2554

1446   เหรียญงบนำ้าอ้อย เนื้อตะกั่ว ปี 2554

1447   พระรูปหล่อพิมพ์เศียรฤาษีสัมฤทธิ์ผล ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2554

1448   พระรูปหล่อพิมพ์ฤาษีองค์จิ๋ว ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2554

1449   พระรูปหล่อพิมพ์ท้าวเวสสุวรรณ ตอกโค๊ต, พระรูปหล่อพิมพ์พระพิฆเนศ ตอกโค๊ต ปี 2554

1450   พระรูปเหมือนลอยองค์ เนื้องาช้างโบราณแกะ ปี 2554

1451   เหรียญหล่อชินบัญชรหลังจ่าดำา เนื้อปรอท ไม่จำากัดโค๊ต ปี 2554

1452   เหรียญหล่อชินบัญชรหลังจ่าดำา เนื้อทองทิพย์ ไม่จำากัดโค๊ต ปี 2554
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พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 1   
โต๊ะที่ 41 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1453   พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2497

1454   พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497

1455   พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497

1456   พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497

1457   พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี 2497

1458   พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2497

1459   พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยนำ้าใหญ่-เล็ก ปี 2502

1460   พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2505

1461   พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505

1462   พระกริ่งพระองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2505

1463   พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน (เบตง) เนื้อนวโลหะ ปี 2505

1464   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "A" เนื้อนวโลหะ  ปี 2505

1465   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "A" เนื้อโลหะผสม  ปี 2505

1466   พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด เนื้อเหลือง ปี 2505

1467   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่  เนื้อเมฆพัด ปี 2505

1468   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่  เนื้อแร่ ปี 2505

1469   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่  หัวมน ปี 2505

1470   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่  ปั๊มซำ้า ปี 2505

1471   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั๊มซำ้า-ไม่ปั๊ม ปี 2505

1472   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก(นิยม) ปี 2505

1473   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่-หน้าเชิด  ปี 2505

1474   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็น   ปี 2508

1475   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500

1476   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาใหญ่ ปี 2502

1477   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาเล็กปี 2502

1478   เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508

1479   เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

1480   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509

1481   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ "ตัว ท" ปี 2505

1482   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "ตัว ท" ปี 2505

1483   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่  ปี 2505

1484   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2505

1485   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "มีหู" ปี 2506

1486   พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506

1487   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "หน้าจีน" ปี 25508
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พระหลวงพ่อทวด ยอดนิยม ชุดที่ 2   
โต๊ะที่ 42 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1488   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2508

1489   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2508

1490   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504

1491   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504

1492   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504

1493   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505

1494   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์นำ้าเต้า ปี 2505

1495   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง  ปี 2506

1496   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่-เล็ก แจกปีนัง  ปี 2506

1497   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก  ปี 2506

1498   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก ''หลังหนังสือ 5 แถว"  ปี 2506

1499   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง (หน้าผาก 3 เส้น,4 เส้น,หนังสือเลยหู )เนื้ออัลปาก้า ปี 2506

1500   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงไหล่ทอง ปี 2508

1501   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก ''หลังรุ่น ๑"  ปี 2508

1502   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

1503   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509

1504   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511

1505   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา "หน้าเลื่อนหลังเจดีย์"เนื้ออัลปาก้า ปี 2511

1506   แหวนหลวงพ่อทวด ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2503-2508

1507   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวน กะไหล่ทอง-อัลปาก้า ปี 2506-2508

1508   เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังรุ่น ๑" ปี 2511

1509   รูปหล่อพระอาจารย์ทิม ไม่จำากัดเนื้อ วัดช้างให้ ปี 2508

1510   เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ห่มคลุม-หันข้าง วัดช้างให้ ปี 2508

1511   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "อุ้มลูกแก้ว" เนื้อโลหะ วัดช้างให้ ปี 2508

1512   เหรียญหลวงพ่อทวด "ทะเลซุง" แจกปีนัง ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดปี

1513   เหรียญหลวงพ่อทวด "ทะเลซุง" พิมพ์ซุ้มกอ  ไม่จำากัดพิมพ์ แจกปีนัง ปี 2508

1514   พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2524

1515   พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2524

1516   พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2524

1517   พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2524

1518   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่หน้าเล็ก (ตอก-ไม่ตอกหมู ) วัดคอกหมู ปี 2506

1519   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด เนื้อโลหะผสม วัดไทร จ.นครสวรรค์ ปี 2506

1520   พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ ปี 2506

1521   พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา ปี 2506

1522   พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่านฝังตะกรุด วัดทรายขาว ปี 2514
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พระหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 43 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1523   พระหลวงพ่อโสธร สองหน้า ปี 2497 พิมพ์วงแหวนเต็ม

1524   พระหลวงพ่อโสธร สองหน้า ปี 2497 พิมพ์วงแหวนไม่เต็ม

1525   พระหลวงพ่อโสธร สองหน้า ปี 2497 ไม่จำากัดพิมพ์

1526   พระหลวงพ่อโสธร พิมพ์อาร์ม ปี 2498 ห้าจุด เนื้อเงินลงยา

1527   พระหลวงพ่อโสธร พิมพ์อาร์ม ปี 2498 สี่จุด เนื้อเงินลงยา

1528   พระหลวงพ่อโสธร กริ่งรมดำา ปี 2500 หน้าใหญ่ ไม่จำากัดพิมพ์

1529   พระหลวงพ่อโสธร กริ่งรมดำา ปี 2500 หน้ากลาง ไม่จำากัดพิมพ์

1530   พระหลวงพ่อโสธร กริ่งรมดำา ปี 2500 หน้าเล็ก ไม่จำากัดพิมพ์

1531   พระหลวงพ่อโสธร พระชัยวัฒน์ ปี 2500

1532   พระหลวงพ่อโสธร สองหน้า ปี 2508 ก้นตอกโสธร

1533   พระหลวงพ่อโสธร สองหน้า ปี 2508 ก้นตัด

1534   พระหลวงพ่อโสธร กริ่งรมดำา ปี 2508 หน้าใหญ่

1535   พระหลวงพ่อโสธร กริ่งรมดำา ปี 2508 หน้ากลาง

1536   พระหลวงพ่อโสธร กริ่งรมดำา ปี 2508 หน้าเล็ก

1537   พระหลวงพ่อโสธร กริ่งเล็ก กำาไลมือ กำาไลเท้า ปี 2500

1538   พระหลวงพ่อโสธร กริ่งเล็ก  ปี 2503-2506

1539   พระหลวงพ่อโสธร กริ่งรมดำา ปี 2530 พิมพ์ใหญ่

1540   พระหลวงพ่อโสธร กริ่งรมดำา ปี 2530 พิมพ์เล็ก

1541   พระหลวงพ่อโสธร กริ่ง  ปี 2514 เนื้อนวะ

1542   พระหลวงพ่อโสธร กริ่ง  ปี 2514 เนื้อทองเหลือง

1543   พระหลวงพ่อโสธร พิมพ์ใบโพธิ์ ปี 2503 ไม่จำากัดเนื้อ

1544   พระหลวงพ่อโสธร เนื้อเงินลงถม ปี 2509-2515

1545   พระหลวงพ่อโสธร พิมพ์อาร์ม ปี 2504-2509 เนื้อเงินลงยา

1546   พระหลวงพ่อโสธร พิมพ์เสมา ปี 2509 เนื้อเงินลงยา (ไม่จำากัดสี)

1547   พระหลวงพ่อโสธร เหรียญรูปไข่ ปี 2511-2513 เนื้อเงินลงยา

1548   หลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์ลอยองค์ 80 ปี  กรมตำารวจ เนื้อทองคำา พิมพ์ใหญ่ ขัดเงาบางส่วน

1549   หลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์ลอยองค์ 80 ปี  กรมตำารวจ เนื้อทองคำา พิมพ์ใหญ่ ประกายเพชร

1550   หลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์ลอยองค์ 80 ปี  กรมตำารวจ เนื้อทองคำา พิมพ์เล็ก ขัดเงาบางส่วน

1551   หลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์ลอยองค์ 80 ปี  กรมตำารวจ เนื้อทองคำา พิมพ์เล็ก ประกายเพชร

1552   หลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์แปดเหลี่ยม 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อทองคำา

1553   หลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์แปดเหลี่ยม 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อเงิน 3 กษัตริย์

1554   หลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์แปดเหลี่ยม 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อเงิน

1555   หลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์ลอยองค์ 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อเงิน ขัดเงาบางส่วน

1556   หลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์ลอยองค์ 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อเงิน ประกายเพชร

1557   หลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์ลอยองค์ 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อเงิน 3 กษัตริย์
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พระหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะราษฎร์บ�ารุง จ.กาญจนบุรี ทั่วไป   
โต๊ะที่ 44 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1558   พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้าหนุ่ม

1559   พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้ากลาง

1560   พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้าแก่ (ฤาษี)

1561   พระท่ากระดาน พิมพ์เล็ก

1562   พระท่ากระดาน พิมพ์กลีบบัว

1563   พระท่ากระดานหล่อโบราณ พิมพ์ใหญ่ พิธีเสาร์ห้า

1564   พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อผงพุทธคุณ ฝังตะกรุด (ขีดแดง)

1565   พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่ชำ้ารายการเดิม

1566   พระกริ่งที่ระลึกเสด็จฯ เททอง (มวก.)ปี 2524

1567   พระชัยวัฒน์ที่ระลึกเสด็จฯเททอง (มวก.)ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2524

1568   พระปิดตาพิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อตะกั่ว

1569   พระปิดตาตามหาอุตม์ เนื้อเมฆพัตร หลังมีตัวหนังสือ

1570   เหรียญหลวงพ่อนารถ รุ่นแรก ปี 2503

1571   เหรียญรุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

1572   เหรียญรุ่น 2 เนื้อทองแดงรมดำา

1573   เหรียญรุ่น 3 ไม่จำากัดบล็อก ไม่จำากัดเนื้อ

1574   เหรียญฉลองอายุ 74 ปี พ.ศ.2517

1575   เหรียญรุ่นสิงห์มอเตอร์ไซด์ เนื้ออัลปาก้า

1576   เหรียญฉลองอายุ 79 ปี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2522

1577   เหรียญที่ระลึกฉลองพัดยศ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2522

1578   เหรียญฉลองอายุ 81 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

1579   เหรียญฉลองอายุ 83 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

1580   เหรียญฉลองอายุ 84 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

1581   เหรียญฉลองอายุ 85 ปี บ่ามีขีด ไม่จำากัดเนื้อ

1582   เหรียญที่ระลึก 60 ปี โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำารุง

1583   เหรียญที่ระลึก 25ปี โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำารุง

1584   เหรียญที่ระลึกวันเกษตรกร ปี 2522

1585   เหรียญรุ่นลูกเสือชาวบ้าน

1586   เหรียญรุ่นดาบไขว้ ปี 2524

1587   เหรียญที่ระลึกเปิดธนาคารกรุงเทพ ปี 2527

1588   ล็อกเก็ตพระครูยติวัตรวิบูล (พรต) 2479 ไม่จำากัดเนื้อ

1589   เหรียญที่ระลึก 100 ปี พระครูยติวัตรวิบูล (พรต) ไม่จำากัดเนื้อ

1590   ล็อกเก็ตใหญ่หลังติดกระจกเพชรกลับ (คันฉ่อง)หลวงพ่อนารถ

1591   ล็อกเก็ตหินอ่อน หลวงพ่อนารถ รุ่นแรก ไม่จำากัดขนาดและสี

1592   ล็อกเก็ตรูปถ่ายขนาดห้อยคอ หลวงพ่อนารถ ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดแบบ
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เครื่องรางจังหวัดกาญจนบุรี ทั่วไป   
โต๊ะที่ 45 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1593   มีดหมอ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1594   พิรอดนิ้ว หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1595   พิรอดนิ้ว หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน

1596   พิรอดแขนลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน

1597   ตะกรุดโลกธาตุ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

1598   ตะกรุดโทน เชือกคาดเอว หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

1599   ลูกอมด้ายสายสิญจน์ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

1600   ผ้ายันต์รองหมวก หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

1601   สิงห์งาแกะ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

1602   ไม้เสาโบสถ์แกะ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว ไม่จำากัดพิมพ์

1603   ลูกอมหลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว (ลูกใหญ่)

1604   ลูกอมหลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว (กลาง-เล็ก)

1605   ตะกรุดหนังเสือ  หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว

1606   ตะกรุดโลกธาตุ หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้

1607   เสื้อยันต์ หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้

1608   ผ้ายันต์รองหมวก หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้

1609   ประคำา หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1610   พระราหู กะลาแกะ หลวงพ่อกริ่ง (ขนาดห้อยคอ) วัดโพธิ์เลี้ยว

1611   พระราหู กะลาแกะ หลวงพ่อกริ่ง (ขนาดบูชา) วัดโพธิ์เลี้ยว

1612   พระราหู เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว

1613   ลูกอมด้ายสาวพรหมจรรย์ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1614   หวายมงคลคาดเอว หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1615   ประคตคาดเอว หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1616   ตะกรุดโทน หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1617   เสือ-สิงห์ ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1618   หวายคาดเอวลงอาคม หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่

1619   หนุมานครองเมือง ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

1620   เกรียรติมุข หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน ไม่จำากัดขนาด

1621   ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม

1622   ตะกรุด หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ

1623   ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ

1624   จิ้กจกหล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง

1625   เสือหล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง

1626   แมวหล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง

1627   ประคำา หลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม ไม่จำากัดเนื้อ
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พระคณาจารย์จังหวัดราชบุรี ทั่วไป   
โต๊ะที่ 46 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1628   เหรียญปั๊มหลวงพ่ออ๊อด เขมทตฺโต วัดโกสินารายณ์ รุ่นแรก ปี 2500 ไม่จำากัดบล็อก

1629   เหรียญปั๊มพระครูวิจิตรสารคุณ (หลวงพ่อสุรินทร์ สุนฺตจิตฺโต) รุ่นแรก ปี 2512 ไม่จำากัดพิมพ์

1630   พระสมเด็จหลวงปู่บุญ พรหฺมโชโต วัดดอนเสลา พิมพ์ 9 ชิ้น ปี 2517 (มีกริ่ง)

1631   เหรียญปั๊มหลวงพ่อมหาปิ่น ชลิโต วัดป่าพระธาตุเขาน้อย รุ่นแรก ปี 2518

1632   เหรียญปั๊มพระครูวรพตธาดา (หลวงพ่อทองสุข สุขิโต) วัดหนองปลาดุก พิมพ์ 9 เหลี่ยม ปี 2545

1633   เหรียญปั๊มพระครูสมุห์วิรัช วิรโช วัดดีบอน รุ่นแรก ปี 2555 

1634   เหรียญปั๊มหลวงพ่อวิรัช วิรโช วัดดีบอน รุ่นหนุมานเชิญธง ปี 2555 

1635   เหรียญปั๊มพระครูวิภัชธรรมวิสิฐ รุ่นกฐิน 58 วัดดีบอน ปี 2558 ไม่จำากัดเนื้อ

1636   เหรียญปั๊มหลวงพ่อวิภัช วิรโช รุ่นนารายณ์ทรงครุฑ วัดดีบอน ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2554

1637   รูปหล่อพญาสุกัน หลวงพ่อวิรัช วิรโช วัดดีบอน ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2559

1638   เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงพ่อประทานพร วัดหัวป่ง รุ่นพระประทานรำ่ารวย ไม่จำากัดเนื้อไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2561

1639   เหรียญปั๊มรุ่นแรกพระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า อนุปุพฺโพ) วัดหนองม่วง ปี 2511 (บล็อกไม่มี พ.ศ.)

1640   เหรียญปั๊มรุ่นแรกพระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า อนุปุพฺโพ) วัดหนองม่วง ปี 2511 (บล็อกมี พ.ศ.)

1641   เหรียญปั๊มพระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า อนุปุพฺโพ) วัดหนองม่วง ปี 2530 ไม่จำากัดเนื้อ

1642   เหรียญปั๊มหลวงพ่อสง่า อนุปุพฺโพ วัดหนองม่วง ปี 2533 รุ่นแจกแม่ครัว ไม่จำากัดเนื้อ

1643   เหรียญปั๊มพระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า อนุปุพฺโพ) วัดหนองม่วง ปี 2537 รุ่นหลอมไม่ละลาย ไม่จำากัดเนื้อ

1644   พระรูปหล่อหลวงพ่อสง่า อนุปุพฺโพ วัดหนองม่วง รุ่นอุ้มสายสิญจน์ ปี 2538

1645   พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อสง่า อนุปุพฺโพ วัดหนองม่วง รุ่นแรก ปี 2537 ไม่จำากัดเนื้อ

1646   หุ่นพยนต์หลวงพ่อสง่า อนุปุพฺโพ วัดหนองม่วง เนื้อโลหะอาถรรพ์ ปี 2546

1647   พระปิดตาหลวงพ่อสง่า อนุปุพฺโพ วัดหนองม่วง เนื้อโลหะ ปี 2536 ไม่จำากัดพิมพ์

1648   เหรียญปั๊มระฆังหลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่นแรก ปี 2526

1649   เหรียญปั๊มระฆังหลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่น 2 ปี 2526 (บล็อกกลาง)

1650   พระรูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด ปี 2539 ไม่จำากัดเนื้อ

1651   เหรียญปั๊มรูปไข่หลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่นเลื่อนฯ ปี 2541 ไม่จำากัดเนื้อ

1652   เหรียญหล่อระฆัง หลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่น 4 ปี 2542

1653   พระรูปหล่อหลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่น 4 ปี 2542

1654   เสืออุ้มทรัพย์หลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่นแรก เนื้อนวะโลหะ ปี 2557

1655   เสืออุ้มทรัพย์หลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่นแรก เนื้อทองทิพย์ ปี 2557

1656   เหรียญปั๊มพุดซ้อนหลวงพ่ออุทัย ปภงฺกโร วัดเกาะตาพุด รุ่นนำ้ามนต์พันล้าน เนื้อทองคำา ปี 2558

1657   เหรียญปั๊มพุดซ้อนหลวงพ่ออุทัย ปภงกโร วัดเกาะตาพุด รุ่นนำ้ามนต์พันล้าน ปี 2558

1658   เหรียญปั๊มหลวงปู่หนู ฉินฺนกาโม วัดทุ่งแหลม ปี 2519 ไม่จำากัดโค๊ต

1659   เหรียญปั๊มหลวงปู่หนู ฉินฺนกาโม วัดทุ่งแหลม รุ่นอุเทนถวาย (กส) ปี 2523

1660   เหรียญปั๊มหลวงปู่หนู ฉินฺนกาโม วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ ๘๔ ปี (ดอกจันทร์ ) ปี 2523

1661   เหรียญปั๊มหลวงปู่หนู ฉินฺนกาโม วัดทุ่งแหลม รุ่นแจกแม่ครัว ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2523

1662   เหรียญปั๊มหลวงปู่หนู ฉินฺนกาโม วัดทุ่งแหลม รุ่นคฑาไขว้ ปี 2524
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พระปิดตายอดนิยมภาคตะวันออก   
โต๊ะที่ 47 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1663   พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หกเหลี่ยมหลังตะแกรง

1664   พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สะดือเล็ก

1665   พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สะดือใหญ่

1666   พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังเมต

1667   พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มโปร่ง

1668   พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มตัน

1669   พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สังกัจจายน์ ไม่จำากัดพิมพ์

1670   พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สองหน้า

1671   พระหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์พระพุทธ

1672   พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เศียรโต รุ่นสุดท้าย

1673   พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ ไม่จำากัดพิมพ์

1674   พระเพชรหลีก เจ้าคุณศรีฯ วัดอ่างศิลา

1675   พระปิดตาเจ้าคุณศรีฯ วัดอ่างศิลา รุ่นแรก หลังยันต์ 

1676   พระปิดตาเจ้าคุณศรีฯ วัดอ่างศิลา รุ่นแรก หลังเรียบ

1677   พระปิดตาเจ้าคุณศรีฯ วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่

1678   พระปิดตาเจ้าคุณศรีฯ วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง

1679   พระปิดตาเจ้าคุณศรีฯ วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก-จิ๋ว

1680   พระปิดตาเจ้าคุณศรีฯ วัดอ่างศิลา รุ่นสุรพล

1681   พระปิดตาเจ้าคุณศรีฯ วัดอ่างศิลา รุ่นจารุณี

1682   พระปิดตาเจ้าคุณศรีฯ วัดอ่างศิลา พิมพ์สมเด็จใหญ่-เล็ก

1683   พระปิดตาหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก พิมพ์ปุ้มปุ้ย

1684   พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำาแพง พิมพ์หลังอุ

1685   พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำาแพง พิมพ์หลังตะแกรง

1686   พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำาแพง ไม่จำากัดพิมพ์

1687   พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำาลึง

1688   พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่

1689   พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์นิยม

1690   พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์เล็ก

1691   พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ ไม่จำากัดหลัง

1692   พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแว่น

1693   พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์ชะลูดกลาง

1694   พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ ไม่จำากัดพิมพ์

1695   พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก เก่าไม่จำากัดวัด

1696   พระปิดตา อาจารย์ภุชงค์ วัดช่องลม

1697   พระปิดตาพระปลัดผัน วัดโบสถ์
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พระหลวงพ่ออี๋  วัดสัตหีบ และพระท้องถิ่น จ.ชลบุรี ทั่วไป   
โต๊ะที่ 48 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1698   เหรียญตะกั่ว พระอาจารย์แตง วัดอ่างศิลา  ปี 2471 หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1699   เหรียญรูปไข่รุ่นสอง  ปี 2483 ไม่จำากัดรุ่น  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1700   เหรียญกลมรุ่นสอง  ปี 2483 (เหรียญใยแมงมุม)  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1701   เหรียญใหญ่ รุ่นสร้างพระอุโบสถ ปี 2504 ไม่จำากัดเนื้อ  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1702   เหรียญเล็กนั่งเต็มองค์ ปี 2504/2511/2515 ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดเนื้อ  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1703   เหรียญกลม  ปี 2508/2509/2513ไม่จำากัดเนื้อหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1704   เหรียญใหญ่ รุ่นผูกพัทธสีมา ปี 2511 เนื้อทองคำา,เงิน,นาค  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1705   เหรียญใหญ่ รุ่นผูกพัทธสีมา ปี 2511 เนื้อทองแดง  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1706   เหรียญใหญ่ รุ่นผูกพัทธสีมา ปี 2511 เนื้ออัลปาก้า  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ 

1707   เหรียญครึ่งองค์ รุ่นผูกพัทธสีมา ปี 2511 ไม่จำากัดเนื้อ  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1708   รูปเหมือนปั๊มลอยองค์  ปี 2511 – 2512  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1709   เหรียญใหญ่ รุ่นเข้าประดิษฐานวิหาร ปี 2515 เนื้อทองคำา,เงิน,นาค  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1710   เหรียญใหญ่ รุ่นเข้าประดิษฐานวิหาร ปี 2515 เนื้อทองแดง  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1711   เหรียญใหญ่ รุ่นเข้าประดิษฐานวิหาร ปี 2515 เนื้ออัลปาก้า  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1712   รูปเหมือนปั๊มลอยองค์  ปี 2515 ไม่จำากัดพิมพ์  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1713   เหรียญใหญ่ ปี 2519 ไม่จำากัดเนื้อ  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1714   หล่อรูปเหมือน รุ่นงานสร้างรูปเหรียญ  ปี 2519 ไม่จำากัดเนื้อ  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1715   แหนบหลวงพ่ออี๋ ไม่จำากัดรุ่น

1716   เหรียญสมอ  รุ่นจัดตั้งสาขาคณะราษฎร์ ปี 2475 ไม่จำากัดเนื้อ  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1717   พระพรหมสามหน้า  พระพรหมสี่หน้า  เนื้อเมฆพัตร  ปี 2483 – 2486  หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ

1718   พระปิดตาเนื้อว่าน พิมพ์ 2 หน้า ปี 2503 หลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่

1719   พระปิดตาเนื้อว่าน พิมพ์หน้าเดียว ปี 2503  หลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่

1720   พระปิดตาเนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2503  หลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่

1721   รูปหล่อโบราณ ไม่จำากัดปี  หลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่

1722   เหรียญรุ่นแรก ปี 2503 บล็อกสายฝน  หลวงพ่อทองอยุ่ วัดบางเสร่

1723   เหรียญรุ่นแรก ปี 2503 บล็อกเจ็คต้ม  หลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่

1724   เหรียญข้าวหลามตัด รสพ ปี 2511 ไม่จำากัดเนื้อ  หลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่

1725   เหรียญข้าวหลามตัด รสพ ปี 2513  หลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่

1726   รูปเหมือนปั๊ม  รุ่นกระเบนธง ปี 2511  หลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่

1727   รูปหล่อเนื้อแร่ ปี 2514 หลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่

1728   เหรียญเสมารุ่นแรก ปี 2500  หลวงพ่อโต วัดสุทธาวาส อ.บางละมุง

1729   เหรียญรุ่นแรก ปี 2503 ไม่จำากัดเนื้อ  หลวงพ่อลั้ง วัดอัมพาราม

1730   เหรียญพระอุปัชย์ฌายะหรั่ง  วัดทุ่งระหาร ปี 2504 ไม่จำากัดบล็อก

1731   เหรียญรุ่นแรก ปี 2511  หลวงปู่คง วัดแหลมฉบัง

1732   เหรียญรุ่นแรก ปี 2517  พระอาจารย์หลาย วัดนาจอมเทียน  ไม่จำากัดพิมพ์
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พระบูชายอดนิยมจังหวัดระยอง   
โต๊ะที่ 49 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1733   พระรูปหล่อบูชา ปูนปั้น รุ่นแรก ขนาด5นิ้ว หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่     

1734   พระรูปหล่อบูชา ปูนปั้น รุ่นกาโม่ ขนาด5-7นิ้ว หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

1735   พระรูปหล่อบูชา หนังสือตรง รุ่นแรก ขนาด5นิ้ว หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

1736   พระรูปหล่อบูชา หนังสือโค้ง รุ่นสอง ขนาด5นิ้ว หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

1737   พระรูปหล่อบูชา รุ่นแรก ขนาด3นิ้ว หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

1738   พระรูปหล่อบูชา โสฬส ปี 2533 ขนาด3-5นิ้ว หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

1739   พระรูปหล่อบูชา ไม่จำากัดรุ่น หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

1740   พระสังกัจจายน์ เนื้อดินเผา วัดยายร้า(วัดสุวรรณรังสรรค์)

1741   พระบูชา เนื้อดินเผา ไม่จำากัดพิมพ์ วัดเนินพระ ปี 2516

1742   พระรูปหล่อบูชา พระยาเสือ ค่ายพัน ร.7 ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2521

1743   พระบูชา พระพุทธอังคีรส ไม่จำากัดพิมพ์

1744   พระบูชา เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดพยูน

1745   พระบูชาสมเด็จโต ไม่จำากัดพิมพ์ วัดพลา

1746   พระรูปหล่อบูชา รุ่นแรก หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม

1747   พระรูปหล่อบูชา รุ่นแรก หลวงพ่อแอ่ว วัดป่าประดู่

1748   พระรูปหล่อบูชา รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง

1749   พระรูปหล่อบูชา รุ่นแรก หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง

1750   พระรูปหล่อบูชา รุ่นแรก (ออกวัดแม่นำ้าคู้) ปี 2518 หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1751   พระรูปหล่อบูชา หลวงพ่อชื่น ออกวัดมาบข่า

1752   พระรูปหล่อบูชา ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก

1753   พระรูปหล่อบูชา ปี 2519 ขนาด5นิ้ว หลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย

1754   พระรูปหล่อบูชา รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อรวย วัดท่าเรือแกลง

1755   พระรูปหล่อบูชา รุ่นแรก หลวงพ่อทอง วัดนำ้าคอก

1756   พระรูปหล่อบูชา รุ่นแรก หลวงพ่อจันทร์ วัดตะพงนอก

1757   พระรูปหล่อบูชา รุ่นแรก หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา

1758   พระรูปหล่อบูชา รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1759   พระบูชาสังกัจจายน์ 12ราศี หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1760   พระรูปหล่อบูชา ไม่จำากัดรุ่น หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1761   พระรูปหล่อบูชา รุ่นแรก 3-5นิ้ว หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ

1762   พระรูปหล่อบูชา รุ่นแรก 5นิ้ว หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่

1763   ภาพถ่ายบูชา ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก

1764   ภาพถ่ายบูชา ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง

1765   ภาพถ่ายบูชา ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม

1766   ภาพถ่ายบูชา ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง

1767   ภาพถ่ายบูชา ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อรวย วัดท่าเรือ
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พระจังหวัดระยองยอดนิยม ชุดที่ 1   
โต๊ะที่ 50 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1768   พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2498 หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม       

1769   พระรูปหล่อโบราณ รุ่นสอง ปี 2502 หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม

1770   เหรียญรุ่นแรก ปี 2489 หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม

1771   เหรียญรุ่นสอง ปี 2498 หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม

1772   เหรียญรุ่นสาม ปี 2502 หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม

1773   รูปถ่าย ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม

1774   เหรียญชินราชบัวผุด รุ่นแรก หลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย

1775   เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า (บล็อกวัดบ้านใข้) หลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย

1776   เหรียญรุ่นสอง เนื้อเงิน (บล็อกวัดบ้านค่าย) หลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย

1777   เหรียญห้าเหลี่ยม รุ่น แจกแม่ครัว หลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย

1778   เหรียญอาร์ม 80 ปี หลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย

1779   เหรียญรุ่นแรก ปี 2500 หลวงพ่อเย็น วัดบ้านแลง

1780   เหรียญรูปไข่ รุ่นสอง ปี 2509 หลวงพ่อเย็น วัดบ้านแลง

1781   เหรียญรุ่นสาม ปี 2516 หลวงพ่อเย็น วัดบ้านแลง

1782   พระผงพิมพ์สมเด็จ ปี 2496 หลวงพ่อเย็น วัดบ้านแลง

1783   พระผง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2496 หลวงพ่อเย็น วัดบ้านแลง

1784   เหรียญพระพุทธชินราช ปี 2507 วัดหนองกระบอก

1785   เหรียญรุ่นแรก ปี 2507หลวงพ่ออำ่า วัดหนองกระบอก

1786   เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2507 ไม่จำากัดพิมพ์ วัดลุ่ม มหาชัยชุมพล

1787   พระรูปหล่อโบราณสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2507 วัดลุ่มมหาชัยชุมพล

1788   พระผงว่านสาวหลง รุ่นแรก พิมพ์ฐานเกย์ วัดเภตราสุขารมย์

1789   พระผงพิมพ์สมเด็จ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดเภตราสุขารมย์

1790   พระกริ่งปั้มหลวงพ่อทอง พิมพ์หนังสือจม วัดเภตราสุขารมย์

1791   พระกริ่งปั้มหลวงพ่อทอง พิมพ์หนังสือนูน  วัดเภตราสุขารมย์

1792   เหรียญหลวงพ่อทอง ไม่จำากัดพิมพ์ วัดเภตราสุขารมย์

1793   พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่อนิด วัดทับมา

1794   เหรียญรุ่นแรก ปี 2509 หลวงพ่อนิด วัดทับมา

1795   เหรียญรุ่นสอง ปี 2514 หลวงพ่อนิด วัดทับมา

1796   เหรียญมหาโชค หลวงพ่อนิด วัดทับมา

1797   พระขุนแผนไข่ผ่าซีก หลวงพ่อนิด วัดทับมา

1798   พระผง ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อนิด วัดทับมา

1799   พระรูปหล่อรุ่นแรก ปี 2519 หลวงพ่อจันทร์ วัดตะพงนอก

1800   เหรียญ พิมพ์นั่งเสื่อ ปี 2511 หลวงพ่อจันทร์ วัดตะพงนอก

1801   เหรียญรุ่นแรก บล็อกไม่มีผด ปี 2511 หลวงพ่อจันทร์ วัดตะพงนอก

1802   เหรียญรุ่นแรก บล็อกมีผด ปี 2513 หลวงพ่อจันทร์ วัดตะพงนอก
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พระจังหวัดระยองยอดนิยม ชุดที่ 2   
โต๊ะที่ 51 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1803   เหรียญรุ่นแรก ปี 2518 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่แก้ว เกสาโร      

1804   เหรียญรุ่นแรก ปี 2518 เนื้อทองแดง หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1805   เหรียญพระปิดตา ปี 2519 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1806   เหรียญพระปิดตา ปี 2519 เนื้อทองแดง หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1807   เหรียญฉลุ ปี 2519 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่แก้ว เกสาโร 

1808   เหรียญฉลุ เนื้อตะกั่ว หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1809   พระกริ่งเก้าแก้ว ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1810   พระกริ่งเก้าแก้ว เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1811   พระปรกใบมะขาม ปี 2519 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1812   พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นแรก หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1813   ล็อกเก็ต รุ่นแรก ปี 2526 หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1814   เหรียญ นั่งเต็มองค์ ออกวัดหนองพะวา ปี 2526 หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1815   เหรียญนั่งเต็มองค์ ออกวัดแม่นำ้าคู้ ปี 2518 หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1816   พระขุนแผน พิมพ์ไข่ผ่าซีก หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1817   พระผงพิมพ์พรายคู่ พิมพ์ใหญ่ หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1818   พระปิดตา เนื้อผงยาจินดามณี ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1819   พระผงสมเด็จนั่งพาน หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1820   พระผงพิมพ์ตรีกาย เนื้อว่าน  หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1821   พระผงพรายคู่พิมพ์เล็ก หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1822   พระสมเด็จหลังยันต์ห้า พ ย รุ่นศิษย์สร้าง หลวงปู่แก้ว เกสาโร

1823   พระผงสมเด็จนักเลงโต พิมพ์ใหญ่-เล็ก หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง

1824   พระปิดตา เนื้อผงคลุกรักหลังแบบ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง

1825   พระผงเนื้อใบลาน ปี 2505 ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง

1826   เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง

1827   แหนบ รุ่นแรก หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง

1828   เหรียญ รุ่นสองหน้าวัว หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง ปี 2505

1829   พระผงจันลอย หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง

1830   รูปถ่ายขาว ดำา ขนาดห้อยคอ ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง

1831   พระกรุ วัดเก๋งจีน พิมพ์ประจำาวัน (วันจันทร์- วันอาทิตย์)

1832   พระกรุ วัดเก๋งจีน พิมพ์หายาก-ไม่จำากัดพิมพ์

1833   พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่อแอ่ว วัดป่าประดู่

1834   เหรียญรุ่นแรก ปี 2507หลวงพ่อแอ่ว วัดป่าประดู่

1835   เหรียญรุ่นแรก ปี 2500 หลวงพ่อฉุย วัดนาตาขวัญ

1836   เหรียญรุ่นสอง ปี 2509 หลวงพ่อฉุย วัดนาตาขวัญ

1837   พระรูปหล่อปั๊ม รุ่นแรก ปี 2516 หลวงพ่อฉุย วัดนาตาขวัญ
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1838   พระรูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1839   พระรูปหล่อปั้ม รุ่นสอง หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า 

1840   พระรูปหล่อ ปี 2518 หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า เนื้อเงิน

1841   พระรูปหล่อ ปี 2518 หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า ไม่จำากัดเนื้อ

1842   เหรียญรุ่นแรก (หน้าหนุ่ม) ปี 2511 หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1843   เหรียญรุ่นแรก (หน้าแก่ อูสั้น) ปี 2511 หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1844   เหรียญรุ่นแรก (หน้าแก่ อูยาว) ปี 2511 หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1845   แหนบโล่ รุ่นแรก หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1846   เหรียญกริ่ง รุ่นพิเศษ ชุบนิเกิล หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1847   เหรียญ รุ่นสอง ปี 2518 หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1848   เหรียญนั่งเต็มองค์ ยกช่อฟ้า ปี 2518 หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1849   พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก ปี 2511 หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1850   พระผง ไม่จำากัดพิมพ์  หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1851   เหรียญกริ่งรมดำา (ออกวัดแม่นำ้าคู้) ปี 2518 หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1852   เหรียญปาดตาล (ออกวัดปกรณ์) ปี 2519 หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1853   เหรียญกะลา(ออกวัดปกรณ์) ปี 2519 หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า

1854   เหรียญพระพุทธ หลังนางกวัก (ออกวัดปกรณ์) ปี 2519 หลวงพ่อชื่นวัดมาบข่า

1855   รูปถ่าย ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อชื่นวัดมาบข่า

1856   เหรียญ รุ่นแรก หน้าโหนก ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก

1857   เหรียญ รุ่นแรก หน้าแบน ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก

1858   รูปหล่อ พระครูหอมรุ่นแรก วัดชากหมาก

1859   รูปถ่าย ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก

1860   พระรูปหล่อหัวหลิม รุ่นสอง หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก

1861   พระรูปหล่อ รุ่นสาม (หลังยันต์ใบพัด) หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก

1862   เหรียญเสมาหลังสิงห์ ปี 2517 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก 

1863   เหรียญรูปไข่งาคู่ ปี 2520 หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก

1864   พระผงพิมพ์พระทรงสิงห์ ปี 2512 หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก

1865   พระผง ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก

1866   พระรูปหล่อรุ่นแรก-รุ่นสอง หลวงพ่อลัด วัดหนองกระบอก

1867   เหรียญสิทธิโชค หลวงพ่อลัด วัดหนองกระบอก รุ่นแรก ออกวัดมะขามคู่ ปี 2519

1868   เหรียญเม็ดกระดุม หลวงพ่อลัด วัดหนองกระบอก

1869   พระปิดตาฝนเสนห่า ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อลัด วัดหนองกระบอก

1870   พระผงหลวงพ่อลัด วัดหนองกระบอก พิมพ์สมเด็จทรงแพะ ปี 2507

1871   พระผงหลวงพ่อลัด วัดหนองกระบอก ไม่จำากัดพิมพ์

1872   เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อเพ่ง วัดละหารใหญ่
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1873   พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสอด วัดปากนำ้า

1874   พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์กลาง หลวงพ่อสอด วัดปากนำ้า

1875   พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสอด วัดปากนำ้า

1876   เหรียญเสมา รุ่นแรก  หลวงพ่อสอด วัดปากนำ้า

1877   เหรียญกลม รุ่นแรก หลวงพ่อสอด วัดปากนำ้า

1878   เหรียญเสมา รุ่นพิเศษ ปี 2517 หลวงพ่อสอด วัดปากนำ้า

1879   เหรียญหลวงพ่อเพลาะ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 วัดตะพงใน

1880   เหรียญพระประสาทพร  รุ่นแรก ปี 2511 วัดบ้านดอน

1881   เหรียญ 25 พุทธศตวรรษ ปี 2501 ไม่จำากัดเนื้อ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

1882   เหรียญพระพุทธชินราช ปี 2512 วัดเนินพระ

1883   เหรียญรุ่นแรก ปี 2512 หลวงพ่อแพรว วัดยายดา

1884   เหรียญจอบห้าเหลี่ยม ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อแพรว วัดยายดา

1885   เหรียญรุ่นแรก ปี 2512 หลวงพ่อรวย วัดท่าเรือแกลง

1886   แหนบรุ่นแรก ปี 2512 หลวงพ่อรวย วัดท่าเรือแกลง

1887   พระรูปหล่อปั้ม รุ่นแรก หลวงพ่อรวย วัดท่าเรือแกลง

1888   พระสมเด็จ รุ่นแรก หลวงพ่อรวย วัดท่าเรือแกลง

1889   เหรียญมหาลาภ ปี 2519 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อรวย วัดท่าเรือแกลง

1890   เหรียญเสมา ปี 2535 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อรวย วัดท่าเรือแกลง

1891   พระปิดตา เนื้อผง ปี 2516 วัดยายร้า (วัดสุวรรณรังสรรค์)

1892   เหรียญหลวงพ่อนิมิต ไม่จำากัดพิมพ์ วัดหนองสะพาน

1893   พระกริ่ง ปี 2514 ไม่จำากัดพิมพ์ วัดเขาสำาเภาทอง

1894   เหรียญกงจักรปรกโพธิ์ ปี 2514 วัดไผ่ล้อมบ้านค่าย

1895   เหรียญรุ่นแรก ปี 2514 หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อมบ้านค่าย

1896   พระเนื้อผง ไม่จำากัดพิมพ์ วัดไผ่ล้อมบ้านค่าย

1897   พระเนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดไผ่ล้อมบ้านค่าย

1898   รูปหล่อพระยาเสือ ขนาดห้อยคอ ปี 2521 ค่ายพัน ร.7

1899   เหรียญชินราช ปี 2515 ไม่จำากัดพิมพ์ วัดชากลูกหญ้า

1900   พระรูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อจำารัส วัดสระแก้ว

1901   พระชัยวัฒน์ รุ่นแรก หลวงพ่อจำารัส วัดสระแก้ว

1902   เหรียญ ปี 2510 หลวงพ่อจำารัส วัดสระแก้ว

1903   เหรียญหลวงพ่อ กัสสปมุณี รุ่นแรก ปี 2518

1904   เหรียญ 80 ปี ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อก๋วน วัดตะเคียนทอง

1905   พระผง ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อก๋วน วัดตะเคียนทอง

1906   เหรียญรุ่นแรก(นาคู่) ปี 2522 หลวงปู่นาค วัดหนองพวา

1907   หนุมาน วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก
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1908   เหรียญ รุ่นแรก ปี 2510 หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา                         

1909   เหรียญ รุ่นสอง เนื้อเงิน  ปี 2519 หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา

1910   เหรียญ รุ่นสอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519 หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา

1911   เหรียญ รุ่นสาม๘๔ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2531 หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา

1912   เหรียญ รูปไข่89 ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537 หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา

1913   เหรียญไตรมาส ออกวัดหนองจระเข้ ปี 2520 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา

1914   เหรียญเสมา  ปี 2535 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา

1915   พระกริ่งบุญบารมี 90 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา

1916   พระกริ่งทูลเกล้า ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา

1917   พระกริ่งอุปถัมภ์ ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา

1918   พระรูปหล่อ84 รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา

1919   พระสมเด็จปรกโพธิ์ รุ่นแรก หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา

1920   พระปรกใบมะขาม89 รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา

1921   พระรูปหล่อ ไม่จำากัดรุ่น หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา

1922   พระสมเด็จหน้าทอง 5 ชั้น – 9 ชั้น ปี 2539 หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา

1923   พระยอดธง เนื้อเงิน ปี 2539 หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา

1924   เหรียญสังกัจจายน์ เนื้อเงิน – เงินลงยา ปี 2539 หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา

1925   เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อหนิด วัดท่ากง

1926   เหรียญเสมา รุ่นสอง หลวงพ่อหนิด วัดท่ากง

1927   เหรียญหลวงพ่อปั้น  วัดทะเลน้อย

1928   เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อหร่วน วัดบุนนาค

1929   เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อหร่วน วัดบุนนาค

1930   พระขุนแผน ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดกระแสร์บน

1931   พระรูปหล่ออุ้มบาตร ปี 2517 หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต ออกวัดสารนาถ

1932   เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงิน ปี 2555 วัดหนองกระพ้อ

1933   เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อหันต์ วัดปากนำ้าพังราด

1934   เหรียญหมวกเหล็ก รุ่นแรก หลวงพ่อหันต์ วัดปากนำ้าพังราด

1935   พระรูปหล่อ รุ่นแรก หลวงพ่อหันต์ วัดปากนำ้าพังราด

1936   พระยอดธง กรุวัดโพธิ์ทอง

1937   พระสมเด็จมงคลมหาลาภ ปี 2499 ไม่จำากัดพิมพ์ วัดสารนารถ

1938   เหรียญพุทโธจอมมุนี ปี 2499

1939   เหรียญชินราช ปี 2506 เนื้อเงิน วัดสารนารถ

1940   เหรียญชินราช ปี 2506 เนื้อทองแดง วัดสารนารถ

1941   พระพุทโธ หลังยันต์เทาะ วัดสารนารถ

1942   เหรียญรุ่นแรก ปี 2502 หลวงพ่อเหลี่ยม วัดกลางกรำ่า
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พระจังหวัดระยองยอดนิยม ชุดที่ 6   
โต๊ะที่ 55 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1943   เหรียญ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า     

1944   เหรียญที่ระลึกงานหล่อรูปเหมือน ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2516 หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1945   เหรียญ รุ่นสร้างพระธาตุสุขไพรวัลย์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2518 หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1946   เหรียญขอบกระด้ง ปี 2517 หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1947   เหรียญท้าวมหาพรหม ปี 2517 หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า 

1948   เหรียญสร้างบารมี  หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1949   เหรียญเสมา รุ่นศิษย์สร้างถวาย รุ่นสุดท้าย ปี 2521 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1950   เหรียญสรงนำ้าเสาร์ห้า ปี 2537 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1951   เหรียญ รุ่นแจกทานเสริมอายุ ปี 2531 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1952   เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ รุ่นสร้างหุ่นขี้ผึ้ง ปี 2533 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1953   เหรียญ รุ่นสร้างหอหุ่นขี้ผึ้ง ปี 2535 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1954   เหรียญเสมา 8 รอบ ปี 2535 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1955   เหรียญมาหาโภคทรัพย์ (ไม่เท้า ) ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1956   เหรียญลายเซ็น 8 รอบ ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1957   เหรียญแสตมป์ 8 รอบ ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1958   พระชัยวัฒน์ รุ่นแรก ปี 2530 หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1959   พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1960   พระรูปหล่อโบราณ นาซี หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1961   พระรูปหล่อกะไหล่ทอง ปี 2520 หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1962   พระรูปหล่อ ไม่จำากัดรุ่น หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1963   พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2530 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1964   พระสมเด็จปรกโพธิ์ดำา หลังรูปเหมือนรุ่นแรก ปี 2518 หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1965   พระสมเด็จนาคปรก หลังรูปเหมือน รุ่นแรก ปี 2518 หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1966   พระสมเด็จพิมพ์คะแนน รุ่นแรก ปี 2529 หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1967   พระกริ่ง รุ่นสร้างกำาแพง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2530 หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1968   พระกริ่งฉลองอายุครบ 8 รอบ (กริ่งผู้พิพากษา) ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1969   พระสังกัจจาย์วงเดือนวิลล่า ปี 2532 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1970   พระปิดตา เนื้อผง รุ่นแรก ปี 2529 หลวงปู่ครำ่า วัดวังหว้า

1971   พระรูปหล่อกรมหลวงชุมพร ปี 2512 ออกปากนำ้าประแสร์

1972   เหรียญ รุ่นแรก ปี 2511 หลวงพ่อเซ่ง วัดป่ากรำ่า

1973   เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดกระแสบน

1974   เหรียญ รุ่นแรก ปี 2512 หลวงพ่อวาด วัดพลงไสว

1975   พระรูปหล่อ รุ่นแรก หลวงพ่อวาด วัดพลงไสว

1976   เหรียญรุ่นแรก ปี 2511 หลวงพ่อเจิม วัดหนองนำ้าขุ่น

1977   เหรียญวาสนาบารมี หลวงพ่ออ่อง ถาวโร สำานักถำ้าเขาวงกต ออกวัดวังเจ้ารุ่ง
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พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 1   
โต๊ะที่ 56 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1978   พระกริ่งชินบัญชร

1979   พระชัยวัฒน์ชินบัญชร

1980   พระสังกัจจายน์ชินบัญชร

1981   พระปิดตามหาลาภชินบัญชร(ปุ้มปุ้ย)

1982   พระสมเด็จชินบัญชร หลังยันต์แดง

1983   พระสมเด็จ วัดไร่วารี

1984   พระผงโสฬสมหาพรหม ไม่จำากัดพิมพ์

1985   เหรียญรุ่นแรกฉลองสมณศักดิ์ ปี 2508

1986   พระขุนแผนพรายกุมาร เนื้อกระยาสารท ไม่จำากัดพิมพ์

1987   พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อกแรก)

1988   พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อกแรก)

1989   พระผงพรายกุมาร พิมพ์เศียรโต – เศียรเล็ก

1990   พระผงพรายกุมาร ไม่จำากัดพิมพ์

1991   พระสมเด็จหลังยันต์ห้า

1992   พระปิดตาหลังยันต์ห้าฝังทับทิม

1993   เหรียญเจริญพรบน

1994   เหรียญเจริญพรล่าง

1995   เหรียญห่วงเชื่อม 8 รอบ

1996   เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา ไม่จำากัดเนื้อ

1997   เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อนวโลหะ – ทองแดง

1998   เหรียญนาคปรก 8 รอบ 

1999   พระรูปหล่อไตรมาส

2000   เหรียญเจริญพรสอง ไตรมาส

2001   เหรียญนาคปรกไตรมาส

2002   เหรียญหล่อฉลุ

2003   พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม

2004   พระปิดตาหลังรูปเหมือน

2005   พระนาคปรกใบมะขามองค์จ้อย

2006   เหรียญบาตรนำ้ามนต์

2007   เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์นั่งพาน

2008   เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์หยดนำ้า

2009   เหรียญผูกพัทธสีมารูปไข่

2010   เหรียญคอนำ้าเต้าหลังนูน

2011   เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ

2012   หนุมานก้นอุดผงพราย
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พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 2   
โต๊ะที่ 57 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2013   เหรียญรุ่นแรก ปี 2508 (บล็อกเสริม)

2014   เหรียญคอนำ้าเต้าหลังเรียบ รุ่นแรก ปี 2508

2015   พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อกสอง)

2016   พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อกสอง)

2017   พระสมเด็จหลังยันต์สาม

2018   พระรูปหล่อยกช่อฟ้า ไม่จำากัดก้น

2019   พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม เนื้อตะกั่ว

2020   พระปิดตาข้าวตอกแตก

2021   พระปิดตาสาริกา

2022   เหรียญกลม พระพุทธโสธร

2023   พระผงบรรจุกรุ ไม่จำากัดพิมพ์

2024   พระผงบรรจุกรุ พิมพ์พระประจำาวัน

2025   พระร่วงรัตนฤทธิ์ เนื้อเงิน – นวโลหะ

2026   พระสมเด็จ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์

2027   พระกริ่งประทานอภัย วัดป่าประดู่

2028   พระผงคลุกรัก ไม่จำากัดพิมพ์

2029   เหรียญรูปไข่ วัดสุวรรณรังสรรค์ (วัดยายร้า)

2030   พระปิดตา วัดหนองกานำ้า

2031   พระสมเด็จ วัดกุฏิโง้ง ไม่จำากัดพิมพ์

2032   พระปิดตา วัดกุฏิโง้ง

2033   พระผงดำา รุ่นอุดมความสุข ไม่จำากัดพิมพ์

2034   พระนาคปรกประชา

2035   เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำาเถาทอง

2036   พระกริ่งตากสิน ปี 2518

2037   พระรูปหล่อยืนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2518

2038   เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2518

2039   พระเนื้อตะกั่ว รุ่นนำ้าท่วม ไม่จำากัดพิมพ์

2040   เหรียญอรหันต์ วัดแม่นำ้าคู้เหรียญ

2041   แหนบก้านยาว – ก้านสั้น

2042   ล็อกเก็ต หลวงปู่ทิม   ไม่จำากัดพิมพ์  

2043   ตะกรุดโทนตอกโค้ด

2044   ปลัดขิกไม้แกะตอกโค้ด

2045   ลูกอมผงพรายกุมาร

2046   พระกริ่งพุทธอังคีรส พิมพ์ใหญ่ ปี 2508

2047   พระกริ่งพุทธอังคีรส ปี 2508 พิมพ์กลาง-พิมพ์เล็ก
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พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ทั่วไป   
โต๊ะที่ 58 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2048   รูปถ่าย-ขาวดำา ขนาดห้อยคอ

2049   กระดาษยันต์สารพัดกัน ปี 2518 

2050   พระปิดตา พระผงรูปเหมือน หลังยันต์นำ้าเต้า

2051   พระรูปหล่อไม้แกะพระปิดตาไม้แกะ ขนาดห้อยคอ ไม่จำากัดพิมพ์

2052   พระรูปหล่อดินเจ็ดโป่ง

2053   เม็ดประคำาผงพราย ไม่จำากัดเนื้อ

2054   เหรียญกลมพระพุทธโสธร วัดมาบชะลูด ปี 2514

2055   พระผงจันลอย รุ่น100วัน

2056   เหรียญปิดตา วัดเนินกระปรอก

2057   เหรียญโสธร วัดเนินกระปรอก

2058   พระปิดตา เนื้อผง วัดเนินกระปรอก

2059   พระปรกมะขาม รุ่นเอวคอด 

2060   พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง 

2061   เหรียญ ออกวัดผาทั้ง ไม่จำากัดพิมพ์

2062   เหรียญกลมเล็ก หลวงปู่ทิม วัดโพธิ์สัมพันธ์

2063   เหรียญใบสาเก ปี 2518 วัดโพธิ์สัมพันธ์

2064   เหรียญกลม ตอกโค๊ดนะ หลวงพ่อสิม

2065   เหรียญพระวิษณุ อุเทนถวาย ปี 2518

2066   พระผงจันลอย ออกวัดบ่อวิน

2067   พระปิดตา เนื้อผง วัดยายร้า (วัดสุวรรณรังสรรค์)

2068   พระชุดไตรเทพ วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์

2069   พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ชุดวัดราชประดิษฐ์  ปี2515

2070   เหรียญชุดวัดราชประดิษฐ์ ปี 2515

2071   พระกริ่ง รุ่นโสฬส ปี 2533 ก้นโลหะ 

2072   พระกริ่ง รุ่นโสฬส ปี 2533 ก้นอุดผง 

2073   พระชัยวัฒน์ รุ่นโสฬส ปี 2533 

2074   พระสังกัจจายน์ รุ่นโสฬส ปี 2533 

2075   พระปิดตาปุ้มปุ้ย รุ่นโสฬส ปี 2533 

2076   พระขุนแผน รุ่นโสฬส ปี 2533 พิมพ์เล็ก – พิมพ์ใหญ่

2077   พระขุนแผน รุ่นสากหัก ปี 2546 พิมพ์เล็ก -พิมพ์ใหญ่ 

2078   พระปรกมะขาม รุ่นโสฬส ปี 2533  

2079   พระรูปหล่อห้อยคอ รุ่นโสฬส ปี 2533 

2080   ล็อกเก็ต รุ่นโสฬส ปี 2533 

2081   พระกริ่งชินบัญชร เสาร์5 พญากาลนาค 

2082   พระเนื้อผงพราย สัตตมาส กระดานโรงผี ไม่จำากัดพิมพ์



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดระยอง85 

พระหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 1   
โต๊ะที่ 59 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2083   พระชุดเนื้อผง ปี 2503 หลวงปู่ทิมปลุกเสก

2084   พระสมเด็จทรงหนุมาน ปี 2514 หลวงปู่ทิมปลุกเสก

2085   พระปรกใบมะขาม ปี 2518 หลวงปู่ทิมปลุกเสก

2086   เหรียญพระปิดตา รุ่นแรก ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2524

2087   พระปิดตาเนื้อดิน พระปรกใบมะขามเนื้อดิน ปี 2524 ไม่จำากัดพิมพ์

2088   พระสมเด็จพุทธนิมิต รุ่นแรก ปี 2524

2089   พระกริ่งชินบัญชร รุ่นแรก ปี 2530 พิมพ์หน้าชินบัญชร, พิมพ์หน้าจีน ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดพิมพ์

2090   พระขุนแผนผงพรายกุมาร รุ่นแรก ปี 2530 พิมพ์ใหญ่

2091   พระขุนแผนผงพรายกุมาร รุ่นแรก ปี 2530 พิมพ์เล็ก

2092   พระขุนแผนผงพรายกุมาร รุ่นแรก ปี 2530 พิมพ์จิ๋ว

2093   เหรียญรูปเหมือนหน้าตรง รุ่นแรก ปี 2530 

2094   พระปิดตาบัวผุด ผงพรายกุมาร รุ่นแรก ปี 2530

2095   พระสมเด็จจิ๋ว หลังยันต์นะ โภคทรัพย์ ปี 2530

2096   พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิม รุ่นบูชาครู ปี 2530

2097   เศียรพ่อแก่ฤาษี หลังยันต์ ปี 2530

2098   พระสิวลี หลังยันต์นะ โภคทรัพย์ ปี 2530

2099   พระทุ่งเศรษฐี (ปางลีลา) หลังยันต์นะเศรษฐี ปี 2530

2100   เหรียญเจริญบารมี ปี 2535

2101   พระปิดตามหาลาภ ลอยองค์ (ปุ้มปุ้ย) ปี 2537

2102   พระขุนแผนผงพราย รุ่น 2 ปี 2538

2103   พระกริ่งชินบัญชร ปี 2540

2104   เหรียญหล่อลายฉลุ ปี 2540

2105   พระกริ่งธรรมวัตร ปี 2542

2106   พระสมเด็จชินบัญชร (หลังลายเซ็น) ปี 2542

2107   พระขุนแผนผงพราย รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ ปี 2543

2108   พระขุนแผนผงพราย รุ่น 3 พิมพ์เล็ก ปี 2543

2109   พระสังกัจจายน์ลอยองค์ รุ่นแรก  ปี 2544 ไม่จำากัดเนื้อ

2110   พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ ปี 2546

2111   พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์เล็ก ปี 2546

2112   เหรียญข้าวหลามตัด กรมหลวงชุมพร ปี 2546 

2113   ชูชกโภคทรัพย์มหาเศรษฐี เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2547 

2114   พระผงรูปเหมือน (เศียรโต) เนื้อผงพราย ปี 2548

2115   เหรียญรูปไข่ พระพิฆเนศ ปี 2548

2116   ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2548 

2117   เหรียญเจริญพร รุ่นแรก ปี 2551
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พระหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ จ.ระยอง ยอดนิยม ชุดที่ 2   
โต๊ะที่ 60 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2118   เหรียญปรกไตรมาส ปี 2551

2119   พระขุนแผนผงพราย ไตรมาส ปี 51 พิมพ์ใหญ่

2120   พระขุนแผนผงพราย ไตรมาส ปี 51 พิมพ์เล็ก

2121   พระรูปเหมือนหล่อลอยองค์ ฐานปูปลา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2551

2122   เหรียญห่วงเชื่อม ปี 2552

2123   หนุมานมหาปราบ รุ่นแรก  ปี 2552

2124   เหรียญเสมา 6 รอบ ปะฉลุ ปี 2553

2125   เหรียญเสมา 6 รอบ ชิ้นเดียว ไม่ปะฉลุ ปี 2553

2126   เหรียญเม็ดฟักทองอุดมโชค 6 รอบ ปี 2553

2127   พระปิดตาอุตตโม ปี 2553 ไม่จำากัดเนื้อ-พิมพ์

2128   เหรียญมหาโภคทรัพย์ รูปไข่ ปี 2554

2129   เหรียญมหาโภคทรัพย์ รูปอาร์ม ปี 2554

2130   พระสังกัจจายน์ รับทรัพย์ ไตรมาส ปี 2554

2131   พระปิดตา พิมพ์ข้าวตอกแตก ปี 2555

2132   เหรียญเสมาจิ๋ว ปี 2555

2133   พระขุนแผนผงพรายกุมาร "รุ่นเทพนิมิต" (ออกวัดเทพนิมิต จ.อุทัยธานี) ปี 2555 

2134   เหรียญเจริญพร ไตรมาศ ปี 2555 (รุ่นฟ้าผ่า) 

2135   พระกริ่งชินบัญชร ปี 2556

2136   พระปิดตาชินบัญชร ปี 2556

2137   พระรูปเหมือนผงพรายกุมาร ไตรมาส 2556 พิมพ์ 5 เหลี่ยม 

2138   พระขุนแผน บรรจุกรุ  ปี 2556 ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดพิมพ์

2139   หนุมาน มหาปราบคุมพล

2140   ล็อกเก็ต 80 ปี ชาตกาล ปี 2561 

2141   พระปรกใบมะขาม ไม่จำากัดรุ่น (ยกเว้นปี 2518)

2142   หมูหล่อมหาลาภ ไม่จำากัดรุ่น

2143   เหรียญบาตรนำ้ามนต์ ไม่จำากัดรุ่น

2144   ล็อกเก็ต ไม่จำากัดรุ่น

2145   กุมารทอง ลอยองค์ ไม่จำากัดรุ่น

2146   พระขุนแผน ยอดขุนพล บ้านค่าย ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2552

2147   เหรียญแม่ทัพ กรมหลวงชุมพร ปี 2555 

2148   พระขุนแผน พรายจินดามณี  วัดสันนาเม็ง จ.เชียงใหม่ ปี 2555

2149   หนุมานปราบไตรจักร ปี 2555  (สำานักสงฆ์เขาดินเนินหน่อง) 

2150   เหรียญบารมี อิสริโก วัดแม่นำ้าคู้เก่า ปี 2554

2151   เหรียญเจริญพร เชื่อมบารมี (สร้างสะพาน) ปี 2559

2152   เหรียญอาร์มเสาร์ห้า หนุมานแปดกร เรืองฤทธิ์ ปี 2553
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พระหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ จ.ระยอง ทั่วไป   
โต๊ะที่ 61 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2153   เหรียญรุ่นแรก มั่งมีศรีสุข ปี 2531                                                              

2154   พระเนื้อผงเก่า หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2536 ไม่จำากัดพิมพ์

2155   พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ

2156   เหรียญรุ่นมงคลมหาลาภ ปี 2537 ไม่จำากัดเนื้อ

2157   พระปิดตา รุ่นมงคลมหาลาภ ปี 2537 ไม่จำากัดเนื้อ

2158   พระสังกัจจายน์ รุ่นสร้างโรงครัว ปี 2538 ไม่จำากัดเนื้อ

2159   เหรียญเสมา รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงินลายาสีเดียว,เงิน,นวะ,ทองแดง,ทองฝาบาตร ปี 2540

2160   เหรียญเสมาสร้างอุโบสถ ปะฉลุลงยา3สี บล็อกปี 2540-2541 ไม่จำากัดเนื้อ

2161   เหรียญนำ้าเต้า สร้างอุโบสถ ปี 2541 ไม่จำากัดเนื้อ

2162   เหรียญรุ่นฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ปี 2542 ไม่จำากัดเนื้อ

2163   พระกริ่ง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ ปี 2545 ไม่จำากัดเนื้อ

2164   เหรียญหลังเต่า ปี 2546 ไม่จำากัดเนื้อ

2165   พระขุนแผนมงคลเมตตามหานิยม ปี 2549 พิมพ์ใหญ่

2166   พระขุนแผนมงคลเมตตามหานิยม ปี 2549 พิมพ์เล็ก

2167   พระสมเด็จเนื้อว่าน108 ปี 2549

2168   เหรียญบาตรนำ้ามนต์ รุ่นฉลองอายุครบ 80 ปี ปี 2551 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2169   เหรียญนาคปรกไตรมาส ปี 2551 (ปรกยิ้ม) ไม่จำากัดเนื้อ

2170   เหรียญหันข้าง รุ่นฉลองอายุครบ83 ปี ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ

2171   เหรียญเจริญพรไตรมาส ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ

2172   เหรียญห่วงเชื่อม รุ่นแรก ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ

2173   เหรียญเสมา รุ่นฉลองอายุครบ7รอบ ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ

2174   พระกริ่งชินบัญชร รุ่นฉลองอายุครบ7รอบ ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ

2175   พระชัยวัฒน์ชินบัญชร รุ่นฉลองอายุครบ7รอบ ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ

2176   พระขุนแผนผงพรายกุมาร รุ่นฉลองอายุครบ7รอบ ปี 2555 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2177   พระนาคปรกไตรมาส ปี 2555 รุ่นฉลองอายุครบ7รอบ พิมพ์รูปไข่ ไม่จำากัดเนื้อ

2178   พระรูปหล่อลอยองค์ ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดเนื้อ

2179   หนุมาน รุ่นแรก ปี 2551 ไม่จำากัดเนื้อ

2180   หนุมาน รุ่น2 ปี 2552 ไม่จำากัดเนื้อ

2181   เหรียญเจริญพรบน รุ่นฉลองสมณศักดิ์ ทผจล. ปี 2556 ไม่จำากัดเนื้อ

2182   เหรียญเสมาที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา ปี 2558 ไม่จำากัดเนื้อ

2183   เหรียญหลังเต่าที่ระลึกงานกฐิน ปี 2558 ไม่จำากัดเนื้อ

2184   เหรียญเจริญพรล่าง รุ่นอายุวัฒนะมงคล88ปี ปี 2559 ไม่จำากัดเนื้อ

2185   เหรียญเสมาที่ระลึกงานกฐิน ปี 2559 ไม่จำากัดเนื้อ

2186   เหรียญห่วงเชื่อมที่ระลึกอายุวัฒนะมงคล 89ปี ปี 2559 ไม่จำากัดเนื้อ

2187   เหรียญเจริญพรไตรมาส ปี 2561 ไม่จำากัดเนื้อ
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พระหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง จ.ระยอง ทั่วไป   
โต๊ะที่ 62 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2188   เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อโต                                                     

2189   เหรียญ รุ่นสอง หลวงพ่อโต  

2190   เหรียญ รุ่นสาม หลวงพ่อโต  

2191   เหรียญ รุ่นสี่ ปี 2507  หลวงพ่อโต     

2192   เหรียญหน้าวัว ฉลองโรงเรียน ปี 2479    

2193   เหรียญพระสังกัจจายน์ วัดบุนนาค   

2194   พระสังกัจจายน์ เนื้อโลหะ หน้าใหญ่    

2195   พระสังกัจจายน์ เนื้อดิน  

2196   พระกริ่งหน้ายักษ์     

2197   พระกริ่งหน้าครุฑ 

2198   พระกริ่งหน้านาง วงแหวน 

2199   พระกริ่งหน้านาง วัดใน 

2200   พระกริ่งหน้ามงคล 

2201   พระกริ่งหน้านาง วัดนอก 

2202   พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก พิมพ์ตัวหนอน 

2203   พระรูปหล่อ รุ่นอินทรีทอง 

2204   พระรูปหล่อ รุ่น เสาร์5  

2205   พระรูปหล่อ รุ่นแท้งก์นำ้า 

2206   พระรูปหล่อลอยองค์ เนื้อดิน 

2207   พระรูปเหมือนปั๊ม วัดเขาบ่อทอง 

2208   พระชัยวัฒน์ปั๊ม เขาบ่อทอง 

2209   พระสังกัจจายน์ปั๊ม เขาบ่อทอง  

2210   พระสมเด็จเนื้อฟักทอง พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก  

2211   พระสมเด็จปิลันท์ พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก

2212   พระสมเด็จปรกโพธิ์ขาว  

2213   พระสมเด็จปรกโพธิ์ (กลักไม้ขีด)   

2214   พระพิมพ์ขุนแผน  

2215   พระสมเด็จวังหน้า  

2216   พระนางพญา ไม่จำากัดพิมพ์   

2217   พระปิดตา พิมพ์เขียด 

2218   พระพิมพ์นางกวัก   

2219   แหนบ และ เข็มกลัด 

2220   เหรียญซุ้มพญานาค ปี 2519     

2221   เหรียญรวงข้าว ปี 2519

2222   พระรูปหล่องานพระราชทานเพลิง ปี 2519
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พระเครื่องหลวงพ่อเชย ถาวโร วัดกระเฉท จ.ระยอง ทั่วไป   
โต๊ะที่ 63 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2223   พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2536

2224   พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2541

2225   พระสมเด็จพิมพ์กลาง, พิมพ์เล็ก ปี 2541

2226   เหรียญหน้าหนุ่ม บล็อกแรก ปี 2541

2227   เหรียญด้านหน้าหลวงพ่อชื่น ด้านหลังหลวงพ่อเชย เนื้อเงิน ปี 2558

2228   เหรียญด้านหน้าหลวงพ่อชื่น ด้านหลังหลวงพ่อเชย เนื้อกะไหล่เงิน, กระไหล่ทอง เนื้อทองแดง ปี 2558

2229   พระรูปหล่อรุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2559

2230   พระรูปหล่อ รุ่นแรก เนื้อนวะ, เนื้อทองแดง ปี 2559

2231   พระขุนแผน รุ่นแรก ทุกเนื้อ ปี 2559

2232   เหรียญเจริญพร ลงยาพื้น ทุกเนื้อ ทุกสี ปี 2560

2233   เหรียญเจริญพร เนื้อเงินลงยาจีวร ปี 2560

2234   เหรียญเจริญพร เนื้อนวะลงยาจีวร, เนื้อนวะไม่ลงยา ปี 2560

2235   เหรียญเจริญพร เนื้อทองแดงลงยา ปี 2560

2236   เหรียญเจริญพร เนื้อตะกั่ว ทุกพิมพ์ ปี 2560

2237   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก เนื้อเงินหน้ากากทองคำา ปี 2561

2238   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก เนื้อนวะหน้ากากทองคำา ปี 2561

2239   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก เนื้อเงินหน้าเงินลงยา 3 สี ปี 2561

2240   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก เนื้อนวะหน้าเงินลงยา 3 สี ปี 2561

2241   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก เนื้อเงินลงยาจีวร ตอก 9 รอบ ปี 2561

2242   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก เนื้อเงินลงยา ราชาวดี 4 สี ปี 2561

2243   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก ชุดกรรมการ ทั้งชุด 4 เหรียญ ปี 2561

2244   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก เนื้อเงินเพียว ปี 2561

2245   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก เนื้อนวะ ปี 2561

2246   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าลงยา 2 สี ปี 2561

2247   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงลงยา 2 สี ปี 2561

2248   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก เนื้อฝาบาตรลงยา 2 สี ปี 2561

2249   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงหน้าอัลปาก้าขอบฝาบาตรลงยา 2 สี ปี 2561

2250   เหรียญเสมาหัวสิงห์ รุ่นแรก เนื้อตะกั่วหลังจารหน้ากากฝาบาตร ปี 2561

2251   เหรียญกริ่ง รุ่นพิเศษ เนื้อเงินหน้ากากทองคำา ปี 2561

2252   เหรียญกริ่ง รุ่นพิเศษ เนื้อนวะหน้ากากทองคำา ปี 2561

2253   เหรียญกริ่ง รุ่นพิเศษ เนื้อเงินหน้ากากทองคำา (กรรมการ) ปี 2561

2254   เหรียญกริ่ง รุ่นพิเศษ เนื้อเงินหน้ากากเงิน ปี 2561

2255   เหรียญกริ่ง รุ่นพิเศษ เนื้อเงินหน้าเงินลงยาสีประจำาวันเกิด ปี 2561

2256   เหรียญกริ่ง รุ่นพิเศษ เนื้อนวะหน้าเงิน ปี 2561

2257   เหรียญกริ่ง รุ่นพิเศษ เนื้ออัลปาก้าลงยา 67 องค์ ปี 2561
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พระหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ จ.ระยอง ทั่วไป   
โต๊ะที่ 64 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2258   เหรียญเสมาหัวสิงห์ เนื้อทองคำา

2259   เหรียญเสมาหัวสิงห์รายการหน้ากากทองคำา

2260   เหรียญเสมาหัวสิงห์รายการลงยา

2261   เหรียญเสมาหัวสิงห์ไม่ลงยา

2262   เหรียญเสมาหัวสิงห์รายการหน้ากากทุกรายการ (ยกเว้นหน้ากากทองคำา)

2263   เหรียญเสมาหัวสิงห์รายการ เนื้อทองแดงทุกรายการ

2264   เหรียญเจริญพรไตรมาส เนื้อทองคำา

2265   เหรียญเจริญพรไตรมาสรายการหน้ากากทองคำา

2266   เหรียญเจริญพรไตรมาสรายการลงยา

2267   เหรียญเจริญพรไตรมาสไม่ลงยา

2268   เหรียญเจริญพรไตรมาสรายการมีหน้ากาก (ยกเว้นทองคำา)

2269   เหรียญเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงทุกรายการ

2270   พระนาคปรกไตรมาสรายการลงยา

2271   พระนาคปรกไตรมาสรายการไม่ลงยา

2272   พระนาคปรกไตรมาสรายการมีหน้ากาก

2273   พระนาคปรกไตรมาสรายทองแดง

2274   เหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณ์ศักดิ์ เนื้อทองคำา

2275   เหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณ์ศักดิ์ รายการมีหน้ากากทองคำา

2276   เหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณ์ศักดิ์รายการลงยา

2277   เหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณ์ศักดิ์รายการไม่ลงยา

2278   เหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณ์ศักดิ์รายการหน้ากาก (ยกเว้นหน้ากากทองคำา)

2279   เหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณ์ศักดิ์ เนื้อทองแดง

2280   เหรียญเสมาหัวสิงห์จิ๋ว เนื้อทองคำา

2281   เหรียญเสมาหัวสิงห์จิ๋วรายการหน้ากากทองคำา

2282   เหรียญเสมาหัวสิงห์จิ๋วรายการไม่ลงยา

2283   เหรียญเสมาหัวสิงห์จิ๋วรายการมีหน้ากาก

2284   เหรียญเสมาหัวสิงห์จิ๋วรายการลงยาทุกรายการ

2285   เหรียญเสมาหัวสิงห์จิ๋ว เนื้อทองแดง

2286   เหรียญเสมาหัวสิงห์จิ๋ว เนื้อฝาบาตรและฝาบาตรรุ้ง

2287   รายการเหรียญตั้งแต่ ปี 2550-2559

2288   รายการพระผงทุกพิมพ์ทุกเนื้อ ตั้งแต่ปี 2530-2560

2289   พระผงรูปเหมือนรายการฝังตระกรุด

2290   พระผงรูปเหมือนรายการไม่ฝังตระกรุด

2291   สิงห์ราชมงคลทุกพิมพ์ทุกเนื้อ ตั้งแต่ปี 2530-2560

2292   พระบูชาฐานปูปลา รุ่นแรก ขนาด 5 นิ้ว
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พระยอดนิยมจังหวัดจันทบุรี   
โต๊ะที่ 65 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2293   พระยอดธงกรุวัดพลับบางกะจะ พิมพ์ใหญ่

2294   พระยอดธงกรุวัดพลับบางกะจะ พิมพ์เล็ก

2295   พระท่านพ่อลี เนื้อช็อกโกแลต ปี 2496 ไม่จำากัดพิมพ์

2296   พระท่านพ่อลี เนื้อดิน ปี 2496 ไม่จำากัดพิมพ์

2297   เหรียญรูปไข่ท่านพ่อลี รุ่นแรก ปี 2497

2298   พระปิดตาหลวงพ่อผุด วัดวังเวียน พิมพ์ใหญ่

2299   พระปิดตาหลวงพ่อผุด วัดวังเวียน พิมพ์เล็ก

2300   เหรียญหล่อหลวงพ่อหนุน วัดเสม็ดโพธิ์ศรี

2301   เหรียญขรัวแผน วัดพลับพลา รุ่นแรก ปี 2470

2302   เหรียญหลวงพ่อสุ่น วัดแหลมสิงห์ รุ่นแรก ปี 2480

2303   เหรียญหลวงพ่อเฉียบ วัดหนองอ้อ ปี 2481

2304   เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดกระทิง รุ่นแรก

2305   เหรียญเจ้าคุณธรรมวงศ์ศาจารย์ วัดโบสถ์ ปี 2485

2306   เหรียญหลวงพ่อจิ่น วัดวันยาวบน ปี 2490

2307   เหรียญพระครูสังฆกิจบูรพา ปี 2498

2308   เหรียญหลวงพ่อทอก วัดหนองชิ่ม ปี 2499

2309   พระรูปหล่อหลวงพ่อทอก วัดหนองชิ่ม รุ่นแรก

2310   เหรียญหล่อหลวพ่อพอดี วัดหนองอ้อ รุ่นแรก

2311   เหรียญสังกัจจายน์ วัดพลับบางกะจะ ปี 2516

2312   เหรียญเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี รุ่นแรก

2313   เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์โต วัดใหม่ ปี 2512

2314   เหรียญหลวงพ่อดุก วัดบึงชนัง รุ่นแรก

2315   เหรียญหลวงปู่พิศดู วัดเทพธารทอง รุ่นแรก

2316   เหรียญหลวงพ่อกล้วย วัดหมูดูด รุ่นพิเศษ

2317   เหรียญหลวงพ่อใย วัดมะขาม รุ่นแรก ปี 2516

2318   พระขุนแผนหลวงพ่อสีนวล วัดเกวียนหัก รุ่นแรก

2319   พระขุนแผนสามพราย หลวงพ่อโสต วัดเขาหินโคร่ง

2320   พระปิดตาแข้งหมอน หลวงพ่อเชย วัดเขาเจ้าหลาว

2321   ลิงอุ้มทรัพย์ รุ่นแรก หลวงพ่ออิน วัดลาด

2322   เหรียญหลวงพ่ออิน วัดลาด รุ่นแรก

2323   เหรียญหลวงพ่ออ่อง วัดเขาวงกต รุ่นฉันทำาเอง

2324   เหรียญนาคปรกหลวงพ่อทวน วัดโปร่งยาง

2325   เหรียญอาจารย์มนัส วัดถนนมะม่วง รุ่นแรก

2326   เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ค่ายตากสิน ปี 2554

2327   เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ค่ายตากสิน ปี 2559
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พระเครื่องหลวงปู่สมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี ทั่วไป   
โต๊ะที่ 66 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)   

2328   ล็อกเกตรุ่นแรก(25 บาท) สี่เหลี่ยม

2329   ล็อกเกตรุ่นแรก(25 บาท) รูปไข่

2330   ล็อกเกตรุ่น 2 สี่เหลี่ยม (50บาท)

2331   ล็อกเกตรุ่น 2 รูปไข่ (50บาท)

2332   เหรียญนั่งนาค รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ (บล็อกหมอวิจิตร)

2333   เหรียญกรมแผนที่ทหาร ปี 2519 เนื้อทองแดง

2334   เหรียญลูกเสือชาวบ้าน (หัวเสือ) ปี 2519

2335   เหรียญเสือย่อง ปี 2520

2336   เหรียญเสือนอนกิน (หมอบใหญ่) ปี 2520 เนื้อเงิน-นวะ

2337   เหรียญเสือนอนกิน (หมอบใหญ่) ปี 2520 เนื้อทองแดง

2338   เหรียญเสือยืนใหญ่ ปี 2520 เนื้อทองคำา เงิน

2339   เหรียญเสือยืนใหญ่ ปี 2520 เนื้อทองแดง

2340   เหรียญเสือวัวใหญ่ ปี 2521 เนื้อทองคำา เงิน นวะ

2341   เหรียญเสือวัวใหญ่ (ทุกบล็อก) ปี 2521 เนื้อทองแดง-กะไหล่ทอง

2342   เหรียญเสือวัวเล็ก ปี 2521 เนื้อทองแดง-กะไหล่ทอง

2343   เหรียญพิชิตไพรี (จักรี) ปี 2521 เนื้อทองแดง-กะไหล่ทอง

2344   เหรียญเสือตะปบใหญ่ ปี 2521 เนื้อทองคำา เงิน นวะ

2345   เหรียญเสือตะปบใหญ่ ปี 2521 เนื้อทองแดง

2346   เหรียญนาคคู่ (หลังเขา) ปี 2521 เนื้อทองแดง

2347   เหรียญหยดนำ้าไตรมาส ปี 2521 ทองแดง-กะไหล่ทอง

2348   เหรียญธนาคารศรีนคร(ลายเซ็น) ปี 2521 เนื้อทองแดง-กะไหล่ทอง

2349   เหรียญนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2521 เนื้อทองแดง

2350   เหรียญลายฉลุหันข้าง ปี 2521 เนื้อนวะ

2351   เหรียญลายฉลุเต็มองค์หลังปิดตา ปี 2521 เนื้อนวะ

2352   เหรียญประทานพร ปี 2527 เนื้อทองแดง-กะไหล่ทอง

2353   เหรียญพัดยศ ปี 2533 เนื้อเงิน-เงินลงยา

2354   รูปหล่อพระประธาน รุ่นแรก ปี 2520 ไม่จำากัดเนื้อ

2355   พระรูปหล่อกริ่ง รุ่นแรก ปี 2521

2356   พระรูปหล่อโรตารี่หัวหลิม ปี 2521 เนื้อนวะ

2357   พระรูปหล่อกริ่งหลังเสือ ปี 2521

2358   พระรูปหล่อหลวงพ่อทอง รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2359   พระรูปหล่อใหญ่เสือวัว ปี 2536 เนื้อเงิน

2360   พระกริ่งพุทโธ ปี 2536 เนื้อนวะ

2361   พระกริ่งแป๊ะยิ้ม ปี 2536 เนื้อเงิน-นวะ

2362   พระกริ่งบารมี ปี 2537 เนื้อเงิน-นวะ

2363   พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นเหลือกินเหลือใช้ ตะกรุดเงิน-ทองคำา 1 ดอก

2364   พระสมเด็จไหแตก พิมพ์นิยม
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พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 67 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2365   พระกริ่งโลกนาถ ก้นทองคำา, ก้นเงิน

2366   พระกริ่งโลกนาถ ก้นทองแดง

2367   พระชัยวัฒน์โลกนาถ ไม่จำากัดเนื้อ

2368   พระกริ่งยอดขุนพล ก้นเงิน

2369   พระกริ่งคงสวัสดี ไม่จำากัดเนื้อ

2370   พระชัยวัฒน์คงสวัสดี ไม่จำากัดเนื้อ

2371   พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงผสมดินเจ็ดป่าช้า

2372   พระเนื้อผงผสมดินเจ็ดป่าช้า ไม่จำากัดพิมพ์

2373   พระปิดตาภูหินร่องกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง

2374   พระปิดตา เนื้อผง ไม่จำากัดรุ่น

2375   พระขุนแผน เนื้อผงเสน่ห์จันทร์

2376   พระรูปเหมือน เนื้อผง ไม่จำากัดรุ่น

2377   หนุมาน เนื้อเงิน, นวโลหะ

2378   หนุมาน เนื้อผง

2379   พระปิดตา รุ่นห้านัด

2380   ล็อกเก็ต ไม่จำากัดรุ่น

2381   พระรูปหล่อ รุ่นแรก พิมพ์บ่าร้าว

2382   พระรูปหล่อ พิมพ์บ่าไม่ร้าว

2383   เสือรุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบ

2384   เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า

2385   เหรียญคิง รุ่นสอง ไม่จำากัดพิมพ์

2386   เหรียญรุ่นสี่ มีพระคู่ ปี 2511

2387   เหรียญรุ่นห้า ไม่จำากัดเนื้อ

2388   เหรียญนั่งหลังเสือ พิมพ์ใบสาเก

2389   เหรียญยืนหลังเสือ พิมพ์ตอร์ปิโด

2390   เหรียญไพรีพินาศ ไม่จำากัดพิมพ์

2391   เหรียญรุ่นแซยิด 6 รอบ ไม่จำากัดพิมพ์

2392   เหรียญรุ่นธนาคารศรีนคร

2393   เหรียญรุ่นห้าเสือ ไม่จำากัดพิมพ์

2394   เหรียญรุ่นไตรมาส ไม่จำากัดพิมพ์

2395   เหรียญฉลองสมณศักดิ์ หลังหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง

2396   เหรียญจับบาตรเสกนำ้ามนต์

2397   เหรียญชนะศึก หลังลิงลม

2398   พระปรกใบมะขาม รุ่นคงสวัสดี

2399   พระรุ่นมงคลเก้า เนื้อทองฝาบาตร ไม่จำากัดพิมพ์
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พระหลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร วัดจันทคุณาราม (วัดโป่งยาง) จ.จันทบุรี ทั่วไป   
โต๊ะที่ 68 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2400   พระขุนแผนรุ่นแรก ปี 2559 หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2401   พระสิวลีรุ่นแรก ปี 2559 หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2402   พระสมเด็จฯ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดรุ่น

2403   หนุมาน ไพรีพินาศ ปี 2559 ไม่จำากัดเนื้อ

2404   เหรียญพระปิดตา ๙ รอบ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ 

2405   พระขุนแผน พิมพ์เล็ก ปี 2559 ไม่จำากัดเนื้อ

2406   พระกริ่ง รุ่นรวยทันใจ ปี 2559 ไม่จำากัดเนื้อ

2407   เหรียญเสมา สมปรารถนา ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ

2408   พระนาคปรก หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดรุ่น

2409   พระรูปหล่อลอยองค์ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร  ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดรุ่น

2410   เหรียญหล่อ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ

2411   เหรียญนั่งพาน เสาร์ ๕ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร รุ่น มหาเศรษฐี ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ

2412   พระผงมหาเศรษฐี เสาร์ ๕ ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ

2413   ล็อตเก็ต หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดรุ่น

2414   เหรียญเจริญพร ไตรมาส ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ 

2415   เหรียญกฐิน หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดรุ่น

2416   พระผงรูปเหมือนเต็มองค์ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดรุ่น

2417   พญาครุฑ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร รุ่น มหาอำานาจ ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ

2418   เหรียญมังกรคู่ รุ่นแรก หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ปี 2561 ไม่จำากัดเนื้อ

2419   เหรียญเศรษฐี 9 รอบ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร เนื้อทองคำา เนื้อเงิน

2420   เหรียญเศรษฐี 9 รอบ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ ยกเว้นเนื้อทองคำา เนื้อเงิน

2421   เหรียญเจ้าสัวแปดทิศ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2422   เหรียญเสมา มหาสมปรารถนา หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2423   พระขุนแผน ปี 2561 หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2424   พญาหมูพลิกแผ่นดิน หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2425   เหรียญ๑๑ทศวรรษ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2426   เหรียญมหามงคล๑๐๙ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2427   เหรียญเต่าโภคทรัพย์ รุ่นแรก หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2428   พระหลวงพ่อทวด แจกทาน หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2429   เหรียญเพชรบูรพา หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2430   พระรูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2431   ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร รุ่นแรก ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ 

2432   พระผงดวงเศรษฐี หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2433   ลิงขนาดบูชา 2.5 นิ้ว หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ

2434   ลิงเล็ก หลวงปู่ทวน ปุสฺสวโร ไม่จำากัดเนื้อ
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ท่านก๋งเตื่อง เตชปัญโญ วัดคลองจาก จ.ตราด ทั่วไป   
โต๊ะที่ 69 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2435   เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก ปี 2552 ไม่จำากัดเนื้อ

2436   พระขุนแผน เนื้อผง รุ่นแรก ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดตะกรุด

2437   เหรียญเสมา นย.รุ่นแรก ปี 2554 ไม่จำากัดเนื้อ

2438   พระสมเด็จรุ่นแรก หลังยันต์ห้า ปี 2555

2439   พระรูปเหมือนรุ่นแรก ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ

2440   เหรียญเสมา รุ่นสร้างกำาแพง ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ

2441   เหรียญเจริญพร บน-ล่าง รุ่นสร้างกุฎิ ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ

2442   พระกริ่งมหาลาภปทุมสุริยะวงศ์ ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดก้น

2443   พระชัยวัฒน์มหาลาภปทุมสุริยะวงศ์  ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดก้น

2444   พระปิดตามหาลาภปทุมสุริยะวงศ์ ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดก้น

2445   พระสังกัจจายน์มหาลาภปทุมสุริยะวงศ์ ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดก้น

2446   พระผงรูปไข่รุ่นแรก ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ

2447   พระสมเด็จหลังพุทธซ้อน ปี 2555

2448   พระรูปเหมือน ผงกระดานผี ปี 2556 ไม่จำากัดเนื้อ

2449   พระขุนแผนผงกระดานผี พิมพ์ใหญ่ ปี 2557 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดตะกรุด 

2450   พระขุนแผนผงกระดานผี พิมพ์เล็ก ปี 2557 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดตะกรุด

2451   พระปิดตามหาลาภ มหารวย ผงกระดานผี ปี 2557 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดตะกรุด

2452   เหรียญฉลองอายุครบ๙๐ปี ศิษย์บูชาครู ปี 2557 ไม่จำากัดเนื้อ 

2453   เหรียญเสมาปั๊ม ปี 2557 ไม่จำากัดเนื้อ

2454   พระรูปหล่อปั๊ม ปี 2557 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดก้น

2455   ล็อกเก็ตรุ่นแรก เจ้าสัวพิชิตชัย ปี 2557 ไม่จำากัดตะกรุด

2456   เหรียญหล่อโบราณ รุ่นไหว้ครู๙๑ ปี 2557 ไม่จำากัดเนื้อ

2457   เหรียญปั๊มหัวโต รุ่นไหว้ครู๙๑ ปี 2557 ไม่จำากัดเนื้อ

2458   พระปิดตาข้าวตอกแตก รุ่นไหว้ครู๙๑ ปี 2557 ไม่จำากัดเนื้อ

2459   ต่อเงินต่อทอง ปี 2557 ไม่จำากัดตะกรุด

2460   เหรียญมหาลาภ ออกวัดใหญ่พลิ้ว ปี 2558 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดลงยา

2461   เหรียญชนะศึก หลังลิงลม ปี 2559 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดหน้ากาก

2462   เหรียญเสมามหาบารมี ปี 2559 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดลงยา

2463   เหรียญเสมามหาบารมี ปี 2559 พิมพ์มีห่วง ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดลงยา

2464   ตะกรุด รุ่นมหาบารมี ปี 2559 เนื้อทองคำา

2465   พระผงกระดานผีรูปเหมือนเกลียวเชือก รุ่นบารมีเศรษฐี ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดตะกรุด

2466   เหรียญมังกร ที่ระลึกสรงนำ้า อายุครบ ๙๕ ปี 2561 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดลงยา

2467   เหรียญหล่อท่านก๋งเตื่อง รุ่น รวยทันใจ ปี 2561 ไม่จำากัดเนื้อ

2468   พระรูปหล่อเบ้าทุบท่านก๋งเตื่อง รุ่น รวยทันใจ ปี 2561 ไม่จำากัดเนื้อ

2469   เหรียญเม็ดยาท่านก๋งเตื่อง รุ่นบารมีศรัทธา ไม่จำากัดเนื้อ
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พระคณาจารย์อีสานยอดนิยม    
โต๊ะที่ 70 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)    

2470  เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 2-5   

2471  เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6-7   

2472  เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 ไม่จำากัดเนื้อ   

2473  เหรียญพระอาจารย์วัน วัดถำ้าอภัยดำารงธรรม รุ่นแรก ปี 2514   

2474  เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง กาก 2+3   

2475  เหรียญสารพัดนึก หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง ไม่จำากัดเนื้อ   

2476  เหรียญกายทิพย์ หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม ปี 2521   

2477  เหรียญ 8 รอบ หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม ปี 2526   

2478  เหรียญช้างหมอบ หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม ปี 2521   

2479  เหรียญรุ่นแรก  หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง ปี 2518   

2480  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง ปี 2483 ไม่จำากัดพิมพ์   

2481  เหรียญรุ่นแรก ญาท่านสวน วัดนาอุดม ปี 2520   

2482  เหรียญหลวงพ่อมุม  วัดปราสาทเยอร์ รุ่นแรก ปี 2507 ไม่จำากัดพิมพ์  

2483  เหรียญนักกล้าม หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ ปี 2517 ไม่จำากัดเนื้อ   

2484  เหรียญรุ่นแรก  หลวงตาพวง วัดศรีธรรมาราม ปี 2513   

2485  เหรียญกลมรุ่นแรก หลวงปู่หนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล ปี 2517   

2486  เหรียญนับประคำา หลวงปู่หนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล ปี 2518 ไม่จำากัดเนื้อ   

2487  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต ปี 2512   

2488  เหรียญเจ้าพ่อ พญาแล ปี 2496 ไม่จำากัดเนื้อ จ.ชัยภูมิ   

2489  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญมา วัดผาเกิ้ง ปี 2532 ไม่จำากัดเนื้อ   

2490  เหรียญกลม หลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก ปี 2516-17   

2491  เหรียญมะละกอ หลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก ปี 2517   

2492  เหรียญ รุ่น3 หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2515   

2493  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่จวน วัดภูทอก บึงกาฬ ปี 2513   

2494  เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อทองพูล วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ ปี 2518 ไม่จำากัดพิมพ์-เนื้อ   

2495  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง ปี 2516   

2496  เหรียญดอกจิก หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์อ้วน-ผอม ปี 2492-2497   

2497  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญญบรรพต ปี 2521   

2498  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ ปี 2514 ไม่จำากัดเนื้อ   

2499  หรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ ปี 2514 ไม่จำากัดเนื้อ   

2500  เหรียญ หลวงพ่อทองมา วัดสว่างทาสี ปี2518 ไม่จำากัดพิมพ์-เนื้อ   

2501  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ขาว วัดถำ้ากลองเพล ปี 2509 ไม่จำากัดพิมพ์   

2502  เหรียญ หลวงปู่ขาว วัดถำ้ากลองเพล สร้างถังนำ้า ปี 2517   

2503  เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ ปี 2506 วัดประสิทธิธรรม   

2504  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่อ่อนสา วัดป่าประชาชุมพลพัฒนาราม ปี 2532  

2505  เหรียญ100ปี พระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส ปี2514 ไม่จำากัดเนื้อ  


