
โตะ๊ที่ สารบัญรายการพระประกวดของงาน รายการ

1 พระจังหวดัประจวบคีรีขันธ ์ชุดที่ 1 35

2 พระจังหวดัประจวบคีรีขันธ ์ชุดที่ 2 29

3 พระเคร่ืองอ ำเภอกุยบรีุ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 35

4 พระหลวงพอ่พำน สุขกำโม วดัโปง่กะสัง จ.ประจวบคีรีชันธ์ 35

5 พระหลวงพอ่แดง วดัเขำบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ ชุดที่ 1 35

6 พระหลวงพอ่แดง วดัเขำบนัไดอิฐ จ.เพชรบรีุ ชุดที่ 2 35

7 พระหลวงพอ่จิ วดัหนองหวำ้  -  หลวงพอ่เผือน  วดัช่อม่วง จ.เพชรบรีุ 36

8 พระหลวงพอ่อุ้น สุขกำโม วดัตำลกง จ.เพชรบรีุ 35

9 เคร่ืองรำงจังหวดักำญจนบรีุ 35

10 พระหลวงพอ่นำรถ นำคเสโน วดัศรีโลหะรำษฎร์บ ำรุง จ.กำญจนบรีุ 35

11 พระหลวงพอ่จืด นิมมฺโล วดัโพธิเ์ศรษฐี จ .นครปฐม 35

12 พระหลวงพอ่พฒุ สุนทโฺร วดักลำงบำงพระ จ .นครปฐม 35

13 พระหลวงปู่ปั่น กวสุิสโร วดัหนองกระทุ่ม จ.นครปฐม 35

14 พระวดัใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม 35

15 พระจังหวดัอุตรดิตถ์ - สุโขทยั 36

16 พระหลวงพอ่คูณ วดับำ้นไร่ จ.นครรำชสีมำ ชุดที่ 1 35

17 พระหลวงพอ่คูณ วดับำ้นไร่ จ.นครรำชสีมำ ชุดที่ 2 36

18 พระหลวงปู่แสน ปสนฺโน วดับำ้นหนองจิก จ.ศรีษะเกษ 35

19 เหรียญพระคณำจำรย์เมตตำสำยบญุ 36

20 พระกรุวดัรำชบรูณะ - พระกรุอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 35

21 พระหลวงพอ่รวย วดัตะโก จ .พระนครศรีอยุธยำ 35

22 พระหลวงพอ่พนม วดัเทพคันธำรำม (วดัทำ่รำบ) จ.พระนครศรีอยุธยำ 35

23 พระสมเด็จญำณสังวรฯ วดับวรนิเวศวหิำร กรุงเทพฯ 35

24 พระวดัระฆังโฆสิตำรำม รุ่น 214 ป ีชำตกำล กรุงเทพฯ 35

25 พระพทุธ - พระคณำจำรย์ ชุดที่ 1 27

26 พระพทุธ - พระคณำจำรย์ ชุดที่ 2 32

27 พระพทุธ - พระคณำจำรย์ ชุดที่ 3 35

28 พระพทุธ - พระคณำจำรย์ ชุดที่ 4 35

29 พระพทุธ - พระคณำจำรย์ ชุดที่ 5 35

ทัง้หมด 1000 รายการ



พระจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ชดุที ่1

โตะ๊ที ่1 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

1 เหรียญหลวงพ่อนำค รุ่นแรก วัดหวัหนิ

2 เหรียญหลวงพ่อเปีย่ม รุ่นแรก วัดเกำะหลัก ป ี2480

3 เหรียญหลวงพ่อคืบ รุ่นแรก วัดปรำณบรีุ ป ี2480

4 เหรียญหลวงพ่อในกฏุ ิวัดกยุบรีุ ป ี2485

5 เหรียญหลวงพ่อในกฏุ ิวัดกยุบรีุ ป ี2496

6 เหรียญหลวงพ่อหว่ำง รุ่นแรก วัดปำกคลองปรำณ ป ี2496

7 เหรียญหลวงพ่อเกล้ียง รุ่นแรก วัดเขำบำ้นกลำง

8 เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดถ้ ำคีรีวงศ์ ป ี2497 - 2498

9 เหรียญหลวงพ่อท้วม รุ่นแรก บล็อกทองแดง ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดเขำโบสถ์

10 เหรียญหลวงพ่อเปีย่ม รุ่น 3 วัดเกำะหลัก ป ี2489

11 เหรียญหลวงพ่อเปีย่ม รุ่น 4 ไมจ่ ำกดับล็อก วัดเกำะหลัก 

12 เหรียญหลวงพ่อเปีย่ม บล็อก 0 กลม วัดเกำะหลัก ป ี2480

13 เหรียญหลวงพ่อเปีย่ม วัดเกำะหลัก ป ี2506

14 เหรียญหลวงพ่อนำค รุ่น 2 วัดหวัหนิ ป ี2499

15 เหรียญหลวงพ่อนำค รุ่น 120 ป ีวัดหวัหนิ 

16 เหรียญหลวงพ่อนำค รุ่นสร้ำงวิหำร วัดหวัหนิ ป ี2533

17 เหรียญหลวงพ่อละมำ้ย รุ่นแรก วัดหวัหนิ ป ี2495

18 เหรียญหลวงพ่อท้วม รุ่นแรก บล็อกอลัปำกำ้ ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดเขำโบสถ์

19 เหรียญหลวงพ่อท้วม รุ่น 2 วัดเขำโบสถ์

20 เหรียญหลวงพ่อท้วม รุ่นเสด็จ วัดเขำโบสถ์

21 รูปหล่อหลวงพ่อท้วม รุ่นแรก วัดเขำโบสถ์

22 เหรียญหลวงพ่อค ำ รุ่นแรก วัดหนองแก ป ี2509

23 เหรียญหลวงพ่อค ำ รุ่น 2 วัดหนองแก ป ี2512

24 เหรียญหลวงพ่อค ำ รุ่น 3 วัดหนองพรำนพุก

25 เหรียญหลวงพ่อฉลวย รุ่นแรก วัดปำ่วลัย ป ี2500

26 เหรียญหลวงพ่อนิม่ รุ่นแรก วัดเขำนอ้ย

27 เหรียญหลวงพ่อนิม่ รุ่นหม่ดอง เนือ้ทองค ำ , เงิน วัดเขำนอ้ย ป ี2518

28 เหรียญหลวงพ่อนิม่ รุ่นหม่ดอง เนือ้ทองแดง วัดเขำนอ้ย ป ี2518

29 เหรียญพ่อปูส่ำมร้อยยอด รุ่นแรก

30 เหรียญหลวงพ่อฟัก รุ่นแรก วัดนคิม

31 เหรียญหลวงพ่อปูท่อง รุ่นแรก วัดนำหกูวำง

32 พระสมเด็จมฤคทำยวัน พิมพ์ปรกโพธิ์

33 พระมฤคทำยวัน พิมพ์ชินรำช

34 พระมฤคทำยวัน พิมพ์นำงกวัก



35 พระมฤคทำยวัน ไมจ่ ำกดัพิมพ์ ไมซ้่ ำรำยกำรเดิม

พระจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ชดุที ่2

โตะ๊ที ่2 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (29 รายการ)

36 เหรียญรูปไข่หลวงพ่อสุพรรณ รุ่นแรก วัดน้ ำตกหว้ยยำง จ.ประจวบคีรีขันธ์

37 เหรียญเสมำหลวงพ่อสุพรรณ รุ่นแรก วัดน้ ำตกหว้ยยำง จ.ประจวบคีรีขันธ์

38 เหรียญเมตตำบำรมหีลวงพ่อสุพรรณ วัดน้ ำตกหว้ยยำง จ.ประจวบคีรีขันธ์

39 พระนำงพญำนพคุณ วัดนำผักขวง บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์

40 เหรียญนำคปรกหลักเมอืงประจวบฯ ไมจ่ ำกดัเนือ้ จ .ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2536

41 พระปดิตำพังพพกำฬหลักเมอืงประจวบฯ ไมจ่ ำกดัเนือ้ จ .ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2536

42 เหรียญหลวงพ่อเปีย่ม หนำ้ใหญ่ ตระกลูถำวรนนัท์ ไมจ่ ำกดัเนือ้ จ .ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2490

43 เหรียญพระเทพสิทธิวิมล (หลวงพ่อเอยีด) 6 รอบ 72 ป ีไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดคลองวำฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

44 เหรียญหลวงพ่ออบ รุ่นแรก วัดไร่ใหมส่ำมคัคี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

45 เหรียญหลวงพ่อนิม่มงฺคโล รุ่นเจริญพร 108 ป ีจ.ประจวบคีรีขันธ์ 

46 เหรียญพระครูวิริยำธิกำรี เนือ้ทองค ำ , เงิน วัดหนองตำแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

47 เหรียญพระครูวิริยำธิกำรี เนือ้ทองแดง วัดหนองตำแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

48 เหรียญพระครูโกศลสุภกจิ 5 รอบ 60 ป ีวัดวังยำวกยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

49 เหรียญเล่ือนสมณศักด์ิพระครูโกศลสุภกจิ วัดวังยำวกยุบรีุ จ .ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2552

50 เหรียญหลวงพ่อกำ้น รุ่นแรก วัดเขำต้นเกตุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

51 เหรียญหลวงพ่อเมีย้น ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหนองข้ำวเหนยีว จ .ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2537

52 เหรียญหลวงพ่อรัตน ์รุ่นแรก วัดเขำล่ันทม กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

53 เหรียญหล่อจักรพรรดิหลวงพ่อรัตน ์วัดเขำล่ันทม กยุบรีุ จ .ประจวบคีรีขันธ์

54 พระหลวงพ่อในกฏุ ิเนือ้ผง ไมจ่ ำกดัพิทมพ์ วัดปำกคลองเกลียว จ .ประจวบคีรีขันธ์

55 วัวธนหูลวงพ่อรัตน ์วัดเขำล่ันทม กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

56 รูปหล่อหลวงพ่อซ่วน เขมโิย รุ่นแรก วัดเขำแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์

57 เหรียญหลวงพ่อในกฏุ ิวัดอูต่ะเภำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2509

58 เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นแรก วัดบอ่นอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

59 เหรียญหลวงพ่อนดั รุ่นแรก วัดหนองตำแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

60 เหรียญหลวงพ่อเกตุ รุ่นแรก วัดเกำะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2519

61 เหรียญหลวงพ่อชอบ รุ่นแรก วัดนคิมฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2519

62 หลวงปูท่วด อ.เจีย๊บ วัดหบุตำโครต ปรำณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

63 จระเข้หลวงพ่อโส รุ่น 1 วัดเขำกะโหลก ปรำณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

64 มดีหมอนะเมตตำ หลวงพ่อรัตน ์วัดเขำล่ันทม กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 



พระอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

โตะ๊ที ่3 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

65 เหรียญหลวงพ่อในกฏุ ิวัดกยุบรีุ - วัดวังยำว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2490

66 เหรียญหลวงพ่อในกฏุ ิวัดกยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2492

67 พระหลวงพ่อในกฏุ ิเนือ้ผงขำว รุ่นแรก ไมจ่ ำกดัพิมพ์ วัดกยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

68 พระหลวงพ่อในกฏุ ิเนือ้น้ ำมนั รุ่นสอง ไมจ่ ำกดัพิมพ์ วัดกยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

69 รูปเหมือนปัม๊หลวงพ่อในกฏุ ิวัดกยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

70 เหรียญหลวงพ่อในกฏุ ิวัดอดุมพลำรำม (ไร่บน) จ.ประจวบคีรีขันธ์

71 เหรียญเสำร์ 5 หลวงพ่อในกฏุ ิวัดกยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2516

72 เหรียญหลวงพ่อในกฏุ ิลงยำ ไมจ่ ำกดัสี วัดกยุบรีุ จ .ประจวบคีรีขันธ์

73 เหรียญหลวงพ่อในกฏุ ิวัดกยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2506 - 2542

74 รูปหล่อหลวงพ่อในกฏุ ิวัดกยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2533

75 เหรียญพระพุทธชินรำช หลวงพ่อทองเบิม้ วัดวังยำว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2495

76 เหรียญหลวงพ่อทองเบิม้ วัดวังยำว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2505

77 เหรียญหลวงพ่อทองเบิม้ (ร่องตัน) วัดวังยำว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2505

78 เหรียญหลวงพ่อทองเบิม้ ไมจ่ ำกดัรุ่น วัดวังยำว จ.ประจวบคีรีขันธ์

79 พระสมเด็จหลวงพ่อทองเบิม้ ไมจ่ ำกดัรุ่น วัดวังยำว จ.ประจวบคีรีขันธ์

80 รูปหล่อหลวงพ่อทองเบิม้ ไมจ่ ำกดัรุ่น วัดวังยำว จ.ประจวบคีรีขันธ์

81 พระกร่ิงวิริยำกร 84 ป ีหลวงพ่อทองเบิม้ วัดวังยำว จ.ประจวบคีรีขันธ์

82 พระปดิตำจัมโบ ้หลวงพ่อทองเบิม้ อำยุ 7 รอบ 84 ป ีวัดวังยำว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2537

83 เหรียญรวยลูกเดียว หลวงพ่อทองเบิม้ วัดวังยำว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2537

84 ล็อกเกต็ หลวงพ่อทองเบิม้ ไมจ่ ำกดัรุ่น วัดวังยำว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

85 เหรียญหลวงพ่อยิด รุ่นแรก ไมจ่ ำกดัพิมพ์ วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2530

86 พระปดิตำหลวงพ่อยิด ไมจ่ ำกดัเนือ้และรุ่น วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

87 พระนำคปรกใบมะขำมหลวงพ่อยิด รุ่นแรก ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

88 พระชัยวัฒนห์ลวงพ่อยิด ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2533

89 เหรียญกะทะหลวงพ่อยิด ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2534

90 เหรียญรวงข้ำวใหญ่หลวงพ่อยิด ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2534

91 เหรียญพ่อแมห่ลวงพ่อยิด ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2534

92 เหรียญที่ระลึก 75 ป ีหลวงพ่อยิด ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

93 รูปเหมือนปัม้หลวงพ่อยิด รุ่นแรก ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2535

94 เหรียญเปดิที่ว่ำกำรอ ำเภอกยุบรีุ หลวงพ่อยิด ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหนองจอก จ .ประจวบคีรีขันธ์ 

95 เหรียญพิชิตชัยหลวงพ่อยิด ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2536

96 เหรียญอธิษฐำนจิต(หนัข้ำง) หลวงพ่อยิด ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2537



97 พระกร่ิงเจริญพร หลวงพ่อยิด ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2537

98 เหรียญเจริญพร หลวงพ่อยิด ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป ี2537

99 ปลัดขิก หลวงพ่อยิด ไมจ่ ำกดัเนือ้และรุ่น วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

พระหลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง จ.ประจวบคีรีขนัธ์

โตะ๊ที ่4 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

100 พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ป ี2494

101 พระสมเด็จ รุ่นแรก พิมพ์คะแนน ป ี2494

102 พระสมเด็จปรกโพธิ์ ยันต์แถวเดียว

103 พระสมเด็จปรกโพธิ์ ยันต์สองแถว

104 พระสมเด็จหบูำยศรี ไมจ่ ำกดัพิมพ์

105 รูปถ่ำย - ล็อกเกต็ ทุกรุ่น (ที่ทันหลวงพ่อ)

106 เหรียญรุ่นแรก ป ี2519

107 เหรียญรุ่นสอง เล่ือนสมณศักด์ิ ป ี2526

108 เหรียญกนกข้ำง รุ่น 3 เนือ้ทองค ำ , เงิน ป ี2535

109 เหรียญกนกข้ำง รุ่น 3 เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2535

110 เหรียญเสมำ รุ่นเสำร์หำ้ ไมจ่ ำกดัเนือ้

111 เหรียญหล่อนัง่พำน 7 รอบ เนือ้ทองค ำ , เงิน ป ี2537

112 เหรียญหล่อนัง่พำน 7 รอบ เนือ้ทองเหลือง ป ี2537

113 รูปหล่อลอยองค์ รุ่นแรก เนือ้ทองค ำ , เงิน

114 รูปหล่อลอยองค์ รุ่นแรก เนือ้ทองผสม

115 พระนำคปรกใบมะขำม เนือ้ทองค ำ , เงิน , ตะกัว่ ป ี2538

116 พระนำคปรกใบมะขำม เนือ้นวะ , ทองแดง หลังเรียบ ป ี2538

117 พระนำคปรกใบมะขำม เนือ้ทองแดง ป ี2538

118 เหรียญพระพุทธโคดม เนือ้เงิน ไมจ่ ำกดัพิมพ์ ป ี2538

119 เหรียญพระพุทธโคดม เนือ้ทองแดง ไมจ่ ำกดัพิมพ์ ป ี2538

120 เหรียญปัม้ตะกรุดคู่ เนือ้ทองค ำ , เงิน ป ี2538

121 เหรียญปัม้ตะกรุดคู่ เนือ้ทองแดง ป ี2538

122 พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก ป ี2535

123 พระสมเด็จร้อยป ีรุ่น 1 ป ี2535

124 พระผงรูปเหมือน บรรจุตะกรุด ป ี2537

125 พระปดิตำเสำร์หำ้ ป ี2536

126 พระสมเด็จ หลังนำงกวัก ป ี2537

127 รูปหล่อลอยองค์ กน้อดุตะกรุด ป ี2539

128 เหรียญหล่อ ไม่จ ำกดัพิมพ์ ออกวัดหว้ยมงคล

129 เหรียญปัม้ ไมจ่ ำกดัพิมพ์ ออกวัดไร่เนนิ ป ี2538

130 พระผง รุ่นชะแลงงัด



131 พระบชูำ หนำ้ตัก 5 นิว้

132 เหรียญกลมชุบทอง รุ่นสร้ำงบำรม ีป ี2538

133 เหรียญหล่อมงคลเศรษฐี 108 ป ีชำตะกำล

134 ตะกรุดโทน 9 ปล้อง

พระหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ชดุที ่1

โตะ๊ที ่5 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

135 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแรก เนือ้เงิน ป ี2503

136 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแรก เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2503

137 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 2 บล็อกเลข 7 ฝนเฉียง เนือ้เงิน

138 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 2 บล็อกเลข 7 ฝนข้ำง - เฉียง เนือ้ทองแดงรมด ำ

139 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 2 บล็อกเลข 8 ใหญ่หวัจุกคอสำมเส้น เนือ้เงิน

140 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 2 บล็อกเลข 8 ใหญ่หวัจุกคอสำมเส้น เนือ้ทองแดงรมด ำ

141 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 2 บล็อกเลข 7 ฝนตรง ทุกบล็อก เนือ้เงิน , ทองแดงรมด ำ

142 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 2 บล็อกเลข 7 ฝนข้ำง บล็อกสอง ไมจ่ ำกดัเนือ้

143 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 2 บล็อกเลข 8 พ่อครัว เนือ้ทองแดงรมด ำ

144 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 2 บล็อกเลข 8 พ่อครัว เนือ้อลัปำกำ้

145 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 2 บล็อกเลข 8 วงเดือน เนือ้อลัปำกำ้

146 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 2 บล็อกเลข 8 ไมจ่ ำกดับล็อก

147 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 2 บล็อกเลข 7 ไมจ่ ำกดับล็อก

148 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแจกแมค่รัว บล็อกตำไก ่เนือ้ทองแดงรมด ำ

149 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแจกแมค่รัว บล็อกแรก ทุกบล็อก เนือ้อลัปำกำ้

150 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแจกแมค่รัว บล็อกตำไกบ่ำ่รำง เนือ้อลัปำกำ้

151 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแจกแมค่รัว บล็อกตำไก ่เนือ้อลัปำกำ้

152 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแจกแมค่รัว เนือ้อลัปำกำ้ชุบนเิกิล้ ไมจ่ ำกดับล็อก

153 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแจกแมค่รัว เนือ้ทองแดงรมด ำ ไมจ่ ำกดับล็อก

154 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นสำม หนำ้หวำน เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2509

155 ล็อกเกต็หลวงพ่อแดง รุ่นแรก ขนำดหอ้ยคอ ขำว - ด ำ (ภำพถ่ำยกระดำษด้ำนหลังนำงคุกเข่ำ)

156 ล็อกเกต็หลวงพ่อแดง รุ่นแรก ขนำดหอ้ยคอ ไมจ่ ำกดัสี (ภำพถ่ำยกระดำษด้ำนหลังนำงคุกเข่ำ)

157 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแมท่ัพ ไมจ่ ำกดับล็อก เนือ้ทองค ำ ป ี2511

158 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแมท่ัพ บล็อกลึก เนือ้เงิน ป ี2511

159 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแมท่ัพ บล็อกต้ืน เนือ้เงิน ป ี2511

160 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแมท่ัพ บล็อกไมม่ดีำว เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2511

161 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแมท่ัพ บล็อกมดีำว ทุกบล็อก เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2511

162 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นโบสถ์ล่ัน เนือ้ทองค ำ ป ี2512

163 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นโบสถ์ล่ัน เนือ้เงิน ป ี2512

164 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นโบสถ์ล่ัน บล็อกมเีสำ เปลือกตำ 2 ชัน้ เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2512



165 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นโบสถ์ล่ัน บล็อกมเีสำ เปลือกตำชัน้เดียว เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2512

166 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นโบสถ์ล่ัน บล็อกไมก้อล์ฟ เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2512

167 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นโบสถ์ล่ัน บล็อกกอ้นเมฆ เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2512

168 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นออกวัดพลับพลำชัย พิมพ์เสมำ เนือ้ทองค ำ , เงิน ป ี2514

169 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นออกวัดพลับพลำชัย ไมจ่ ำกดัพิมพ์ เนือ้ทองแดง ป ี2514

พระหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี ชดุที ่2

โตะ๊ที ่6 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

170 พระบชูำรูปเหมือนหลวงพ่อแดง พิมพ์คกเข่ำ หนำ้ตัก 9 นิว้ กน้ดินไทย วัดเขำบนัไดอฐิ ป ี2518

171 พระบชูำรูปเหมือนหลวงพ่อแดง พิมพ์คกเข่ำ หนำ้ตัก 5 นิว้ กน้ดินไทย วัดเขำบนัไดอฐิ ป ี2518

172 พระบชูำรูปเหมือนหลวงพ่อแดง หนำ้ตัก 3 นิว้ วัดเขำบนัไดอฐิ

173 รูปถ่ำยบชูำหลวงพ่อแดง รุ่นแรก เทียนคู่ วัดเขำบนัไดอฐิ ป ี2503

174 รูปถ่ำยบชูำหลวงพ่อแดง คุกเข่ำโต๊ะหมู ่วัดเขำบนัไดอฐิ

175 รูปถ่ำยบชูำหลวงพ่อแดง หนำ้เหรียญแมท่ัพ อำยุ 90 ป ีวัดเขำบนัไดอฐิ

176 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น จปร. เนือ้พิเศษ ป ี2513

177 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น จปร. บล็อกหนำ เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2513

178 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น จปร. บล็อกบำง เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2513

179 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแซยิด บล็อกมะย้อย เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2513

180 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแซยิด บล็อกธรรมดำ เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2513

181 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 4 ไมจ่ ำกดับล็อก เนือ้พิเศษ

182 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น 4 ไมจ่ ำกดับล็อก เนือ้ทองแดง

183 พระผงญำณวิลำศ พิมพ์ต้ืน ป ี2509

184 พระผงญำณวิลำศ พิมพ์ลึก โรยแร่ ดิสโกใ้หญ่

185 พระผงญำณวิลำศ พิมพ์ลึก โรยแร่ ดิสโกเ้ล็ก

186 พระผงญำณวิลำศ พิมพ์ลึก สีเขียวกำ้นมะลิ

187 พระผงญำณวิลำศ พิมพ์ลึก สีด ำ

188 พระผงญำณวิลำศ พิมพ์ลึก สีแดง

189 พระผงญำณวิลำศ พิมพ์ลึก สีเหลือง

190 พระผงญำณวิลำศ พิมพ์ลึก สีขำว

191 พระผงญำณวิลำศ พิมพ์คะแนน ทุกสี

192 พระผงญำณวิลำศ พิมพ์นำงพญำ ทุกสี

193 พระผงญำณวิลำศ พิมพ์ปดิตำ ทุกสี พิมพ์นยิมมเีนือ้เกนิระหว่ำงแขน

194 พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เนือ้ตะกัว่

195 พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน เนือ้ตะกัว่ ไมจ่ ำกดัพิมพ์

196 พระสมเด็จ พิมพ์ภควัม (ปดิตำ) เนือ้ตะกัว่

197 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นออกวัดทุ่งเฟื้อฯ ไมจ่ ำกดัพิมพ์ ป ี2514

198 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นรตฺโต ไมจ่ ำกดับล็อก เนือ้เงิน ป ี2516



199 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นรตฺโต ไมจ่ ำกดับล็อก เนือ้ทองแดง ป ี2516

200 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นผ้ำปำ่ ไมจ่ ำกดับล็อก เนือ้เงิน ป ี2516

201 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นผ้ำปำ่ ไมจ่ ำกดับล็อก เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2516

202 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นคุกเข่ำ ไมจ่ ำกดับล็อก เนือ้ทองค ำ , เงิน

203 เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นคุกเข่ำ ไมจ่ ำกดับล็อก เนือ้ทองแดงรมด ำ

204 เหรียญหลวงพ่อแดง ออกวัดหว้ยท่ำช้ำง

พระหลวงพ่อจิ วัดหนองหว้า  -  หลวงพ่อเผือน  วัดชอ่มว่ง จ.เพชรบุรี

โตะ๊ที ่7 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (36 รายการ)

205 พระปดิตำหลวงพ่อจิ พิมพ์บำงแซะ  ปี2544

206 เหรียญหนมุำนเกรำะเพชรหลวงพ่อจิ ป ี2547  

207 พระปดิตำพุทโธหลวงพ่อจิ ป ี2548  

208 ล็อกเกต็หลวงพ่อจิ รุ่นแรก ป ี2548  

209 พระนำคปรกหลวงพ่อจิ รุ่นแรก ป ี2548  

210 เหรียญหลวงปูท่วดหลวงพ่อจิ ป ี2549  

211 เหรียญหลวงพ่อจิ รุ่นแรก เนือ้เงิน  ป ี2549   

212 8.เหรียญหลวงพ่อจิ รุ่นแรก เนือ้ นวะ , ทองแดงกรรมกำร ป ี2549

213 เหรียญ หลวงพ่อจิ รุ่นแรก เนือ้กะไหล่ทอง , กะไหล่เงิน ป ี2549  

214 เหรียญหลวงพ่อจิ รุ่นแรก เนือ้ทองแดง  ป ี2549

215 เหรียญหลวงพ่อจิ รุ่นแรก เนือ้ทองแดงหลังคร่ัง  ป ี2549

216 เหรียญพระพรหมนัง่พำนหลวงพ่อจิ ป ี2549  

217 เหรียญเทวดำมีสุขหลวงพ่อจิ ป ี2551  

218 ล็อกเกต็หลวงพ่อจิ รวมรุ่น (ยกเว้นรุ่นแรก)

219 เหรียญพญำเต่ำเรือนเล่ือนยศหลวงพ่อจิ ป ี2552  

220 รูปเหมือนปัม๊หลวงพ่อจิ รุ่นแรก ป ี2553  

221 เหรียญเจริญพรหลวงพ่อจิ ป ี2553  

222 เหรียญเจริญพร หลวงพ่อจิ (ชุดโค๊ต  ร.ย.) ป ี2553

223 พระกร่ิงชินบญัชรหลวงพ่อจิ ป ี2554  

224 เหรียญเสมำยันต์โย้หลวงพ่อจิ ป ี2554  

225 เหรียญพิทักษช์้ำงไทยหลวงพ่อจิ ป ี2554  

226 เหรียญโภคทรัพย์หลวงพ่อจิ ป ี2554  

227 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อจิ ป ี2558  

228 เหรียญพ่อแมห่ลวงพ่อจิ ปี2560

229 ปลัดขิกหลวงพ่อจิ เนือ้โลหะ ไมจ่ ำกดัรุ่น  

230 ปลัดขิกหลวงพ่อจิ เนือ้งำช้ำงและไมม้งคลต่ำงๆ  

231 เหรียญหลวงพ่อสุโขทัยหลวงพ่อเผือน ป ี2538  

232 เหรียญหลวงพ่อเผือน รุ่นแรก เนือ้เงิน  ป ี2547



233 เหรียญหลวงพ่อเผือน รุ่นแรก เนือ้นวะ  ป ี2547  

234 เหรียญหลวงพ่อเผือน รุ่นแรก  เนือ้ฝำบำตร  ป ี2547 

235 เหรียญหลวงพ่อเผือน รุ่นแรก เนือ้ทองแดง  ป ี2537 

236 พระสมเด็จหลวงพ่อเผือน รุ่นแรก หลังนำงกวัก ป ี2558  

237 พระขุนแผนพรำยกมุำรหลวงพ่อเผือน ป ี2558  

238 เหรียญเล่ือนสมณศักด์ิหลวงพ่อเผือน  เนือ้สัตตะโลหะ  ป ี2559

239 เหรียญเล่ือนสมณศักด์ิหลวงพ่อเผือน ไมจ่ ำกดัเนือ้  ป ี2559  

240 พระนำคปรกหลวงพ่อเผือน รุ่นแรก ป ี2559  

พระหลวงพ่ออุ้น สุขกาโม วัดตาลกง จ.เพชรบุรี

โตะ๊ที ่8 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

241 พระสมเด็จเหม็น (พระสมเด็จคะแนน) ป ี2497

242 พระผงสมเด็จขีเ่สือผสมแร่ ป ี2522

243 พระสมเด็จขีเ่สือ พิมพ์เล็ก เนือ้แร่ ป ี2530

244 พระสมเด็จฐำนโต๊ะ 3 ชัน้ เนือ้แร่ ป ี2532

245 พระสมเด็จ 3ชัน้ เนือ้แร่ ป ี2532

246 นำงกวัก เนือ้แร่ ป ี2535

247 เหรียญปัม๊รูปไข่ รุ่นแรก 80 ป ีเนือ้อลัปำกำ้ ป ี2540

248 เหรียญเสมำหล่อโบรำณ รุ่น 1 เนือ้ทองผสม ป ี2540

249 เหรียญหล่อเต็มองค์ รุ่น 1 เนือ้ทองผสม ป ี2540

250 พระขุนแผนยันต์เดียว เนือ้ผงคลุกรัก ป ี2543

251 พระปดิตำลอยองค์ พิมพ์ใหญ่ ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2543

252 พระปดิตำ เนือ้ผงพุทธคุณ รุ่นเงินล้ำนฝังตะกรุดทองค ำ 1 ดอก ป ี2543

253 เหรียญหล่อพระเจ้ำ 5 พระองค์ ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2544

254 พระกร่ิงต๊ักแตนนอ้ย เนือ้นวโลหะ ป ี2544

255 พระผงชุดผงยำเพชรจินดำพิมพ์น้ ำออ้ย ป ี2544

256 พระปดิตำอติิ 85 ป ีเนือ้สัมฤทธิ ป ี2544

257 พระปดิตำลอยองค์ พิมพ์ชลูด เนือ้นวโลหะ ป ี2544

258 พระสังกจัจำยน ์หล่อไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2544

259 พระกร่ิงยอดขุนพล เนือ้นวโลหะกน้เงิน ป ี2544

260 พระกร่ิงยอดขุนพล ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2544

261 พระพิมพ์ขุนแผนยอดขุนพล ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2544

262 ล็อกเกต็รุ่นเพชรยอดขุนพล มหำเมตตำไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2544

263 เหรียญพระพรหม เนือ้อลัปำกำ้ ป ี2544

264 พระปดิตำเกลอเด่ียว ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2544

265 พระปดิตำสองเกลอ ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2544

266 พระปดิตำขีเ่สือ ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2544

267 พระปดิตำโยงกนั ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2544



268 พระสมเด็จขีเ่สือ เนือ้แร่ ป ี2544

269 พระสมเด็จขีเ่สือ เนือ้แร่ (ปรกโพธิ)์ป ี2545

270 พระสิวลี เนือ้แร่ ป ี2545

271 พระกร่ิงอปุคุตอุม้บำตร เนือ้ส ำริด ป ี2546

272 พระกร่ิงอปุคุตอุม้บำตร เนือ้สัมฤทธิ ป ี2547

273 เหรียญพระพุทธชินรำช (เข่ำลอย) รุ่น1 เนือ้นวโลหะ ป ี2547

274 เหรียญหล่อพระสมเด็จขีเ่สือใหญ่ เนือ้ทองแดง ป ี2547

275 พระรูปเหมือนปัม๊หลังเซ็น เนือ้ทองเหลือง ป ี2547

เครื่องรางจังหวัดกาญจนบุรี

โตะ๊ที ่9 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

276 มดีหมอหลวงปูย่ิม้ วัดหนองบวั

277 พิรอดนิว้หลวงปูย้ิม้ วัดหนองบวั

278 ประค ำหลวงปูย่ิม้ วัดหนองบวั

279 ลูกอมด้ำยสำวพรหมจรรย์หลวงปูย่ิม้ วัดหนองบวั

280 ตะกรุดโทนหลวงปูเ่ปล่ียน วัดใต้

281 ประคตคำดเอวหลวงปูย่ิม้ วัดหนองบวั

282 ตะกรุดโทนหลวงปูย่ิม้ วัดหนองบวั

283 พญำหมปูำ่หลวงพ่อเสง่ียม วัดบำ้นทวน

284 ประค ำหลวงพ่ออตุตมะ วัดวังวิเวกำรำม

285 พิรอดนิว้หลวงพ่อมว่ง วัดบำ้นทวน

286 พิรอดแขนหลวงพ่อมว่ง วัดบำ้นทวน

287 ตะกรุดโลกธำตุหลวงปูเ่หรียญ วัดหนองบวั

288 ตะกรุดโทนเชือกคำดเอวหลวงปูเ่หรียญ วัดหนองบวั

289 ลูกอมด้ำยสำยสินจนห์ลวงปูเ่หรียญ วัดหนองบวั

290 ผ้ำยันต์รองหมวกหลวงปูเ่หรียญ วัดหนองบวั

291 สิงหง์ำแกะหลวงปูเ่หรียญ วัดหนองบวั

292 ไม้เสำโบสถ์แกะ หลวงปูเ่หรียญ ไมจ่ ำกดัพิมพ์ วัดหนองบวั

293 ลูกอมหลวงพ่อแนน่ ลูกใหญ่ วัดหนองชำว

294 ลูกอมหลวงพ่อแนน่ กลำง-เล็ก วัดหนองขำว

295 ตะกรุดหนงัเสือหลวงพ่อแนน่ วัดหนองขำว

296 ตะกรุดโลกธำตุหลวงพ่อเปล่ียน วัดใต้

297 เส้ือยันต์หลวงพ่อเปล่ียน วัดใต้

298 ผ้ำยันต์รองหมวกหลวงพ่อเปล่ียน วัดใต้

299 พระรำหกูะลำแกะขนำดหอ้ยคอ หลวงพ่อกร่ิง วัดโพธิ์เล้ียว

300 พระรำหกูะลำแกะขนำดบชูำ หลวงพ่อกร่ิง วัดโพธิ์เล้ียว

301 พระรำหเูสมำหลวงพ่อกร่ิง เนือ้ตะกัว่ วัดโพธิ์เล้ียว



302 หวำยคำดเอวลงอำคม หลวงพ่อเกล้ียง วัดเขำใหญ่

303 หนมุำนง ำเมืองหลวงพ่อเล็ก ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดเขำดิน

304 เกรียรติมุขหลวงพ่อเล็ก ไมจ่ ำกดัขนำด วัดเขำดิน

305 ตะกรุดหนงัเสือหลวงพ่อเที่ยง วัดมว่งชุม

306 ตะกรุดหลวงพ่อทอง แบบไมม่หีว่ง วัดหมอสอ

307 ตะกรุดสำมหว่งหลวงพ่อทอง วัดหมอสอ

308 จิง้จกหล่อโบรำณหลวงปูชู่ วัดหนองโรง

309 เสือหล่อโบรำณหลวงปูชู่ วัดหนองโรง

310 แมวหล่อโบรำณหลวงปูชู่ วัดหนองโรง

พระหลวงพ่อนารถ นาคเสโน วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง จ.กาญจนบุรี

โตะ๊ที ่10 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

311 พระท่ำกระดำน พิมพ์ใหญ่ หนำ้หนุม่

312 พระท่ำกระดำน พิมพ์ใหญ่ หนำ้กลำง

313 พระท่ำกระดำน พิมพ์ใหญ่ หนำ้แก่

314 พระท่ำกระดำน พิมพ์เล็ก

315 พระท่ำกระดำน พิมพ์กลีบบวั

316 พระท่ำกระดำน รุ่นสร้ำงโบสถ์ (ตอกตัดสิว)

317 พระพิมพ์สมเด็จ เนือ้ผงพุทธคุณ ฝังตะกรุด (ขีดแดง)

318 พระเนือ้ผง พุทธคุณ ไมจ่ ำกดัพิมพ์ ไมซ้่ ำรำยกำรเดิม

319 พระกร่ิง ที่ระลึกเสด็จฯ เททอง (มวก.) ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2524

320 พระชัยวัฒน ์ที่ระลึกเสด็จฯ เททอง(มวก.) ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2524

321 พระปดิตำ พิมพ์ยันต์ยุง่ เนือ้ตะกัว่

322 พระปดิตำมหำอตุมห์ลังมตัีวหนงัสือ เนือ้เมฆพัด

323 เหรียญหลวงพ่อนำรถ รุ่นแรก ป ี2503

324 เหรียญรุ่น 2 เนือ้ทองแดงะไหล่ทอง

325 เหรียญรุ่น 2 เนือ้ทองแดงรมด ำ

326 เหรียญรุ่น 3 ไม่จ ำกดับล็อก ไมจ่ ำกดัเนือ้

327 เหรียญฉลองอำยุครบ 74 ป ี2517

328 เหรียญรุ่นสิงหม์อเตอร์ไซค์ เนือ้อลัปำกำ้

329 เหรียญฉลองอำยุครบ 79 ป ีไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2522

330 เหรียญที่ระลึกฉลองพัดยศ ไมจ่ ำกดัเนือ้ 2522

331 เหรียญฉลองอำยุครบ 81 ป ีไมจ่ ำกดัเนือ้

332 เหรียญฉลองอำยุครบ 83 ป ีไมจ่ ำกดัเนือ้

333 เหรียญฉลองอำยุครบ 84 ป ีไมจ่ ำกดัเนือ้

334 เหรียญฉลองอำยุครบ 85 ป ีบำ่มขีีด ไมจ่ ำกดัเนือ้

335 เหรียญที่ระลึก 60 ป ีโรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฏร์บ ำรุง



336 เหรียญที่ระลึก 25 ป ีโรงเรียนท่ำมว่งรำษฏร์บ ำรุง

337 เหรียญที่ระลึกวันเกษตรกร ป ี2522

338 เหรียญรุ่นลูกเสือชำวบำ้น

339 เหรียญรุ่นดำบไขว้ ป ี2524

340 เหรียญที่ระลึกเปดิธนำคำรกรุงเทพ ป ี2527

341 ล็อกเกต็พระครูยติวัตรวิบลู (พรต) ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2479

342 เหรียญที่ระลึก 100 ป ีพระครูยติวัตรวิบลู (พรต) ไมจ่ ำกดัเนือ้

343 ล็อกเกต็ใหญ่ หลังติดกระจกเพชรกลับ (คันฉ่อง) หลวงพ่อนำรถ

344 ล็อกเกต็หนิออ่น หลวงพ่อนำรถ รุ่นแรก ไมจ่ ำกดัขนำดและสี

345 ล็อกเกต็รูปถ่ำยขนำดหอ้ยคอ หลวงพ่อนำรถ ไมจ่ ำกดัรุ่น ไมจ่ ำกดัแบบ

พระหลวงพ่อจืด นิมมโฺล วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม

โตะ๊ที ่11 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

346 เหรียญหล่อชนะมำร พิมพ์ใหญ่, เหรียญหล่อหวัลูกปนื ชนะมำร พิมพ์เล็ก

347 พระผงชนะมำร พิมพ์เล็ก , พิมพ์ใหญ่

348 พระสมเด็จ หลังปัม๊รำหู, เศียรครู, หลังเรียบ ไมจ่ ำกดัพิมพ์ ป ี2511

349 พระผง ไม่จ ำกดัพิมพ์ ป ี2511

350 เหรียญหล่อหนำ้กำร์ตูน เนือ้เงิน

351 เหรียญหล่อหนำ้กำร์ตูน เนือ้ทองผสม

352 เหรียญหล่อมงกฏุพระเจ้ำ พิมพ์ใหญ่

353 เศียรครูงำแกะ รำหอูมจันทร์งำแกะ ไมจ่ ำกดัพิมพ์

354 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์สำมเกลอ

355 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์หนำ้แมท่ัพ พิมพ์ใหญ่,พิมพ์เล็ก

356 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์นำคเกีย้ว

357 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์มำลัยดอกรัก

358 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ รุ่นประสบกำรณ์ใหญ่

359 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ รุ่นประสบกำรณ์เล็ก

360 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์เสมำใหญ่

361 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์เสมำกลำง

362 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์เสมำเล็ก

363 กะลำแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมำใหญ่

364 กะลำแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมำเล็ก

365 กะลำแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมใหญ่

366 กะลำแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมเล็ก

367 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์กน้แมงดำใหญ่

368 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์กน้แมงดำกลำง

369 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์กน้แมงดำเล็ก



370 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์นพเกำ้

371 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ ศิลปพ์ิเศษ

372 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์รูปดำว

373 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์เต่ำใหญ่

374 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์ปลำ

375 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์ตัวต่อเล็ก

376 กะลำแกะปดิตำ พิมพ์รูปไข่ใหญ่

377 กะลำแกะปดิตำ พิมพ์รูปไข่เล็ก

378 กะลำแกะ พิมพ์รูปเหมอืนอำจำรย์จืด ฝังตะกรุด, ไมฝั่งตะกรุด

379 กะลำแกะ ศิลปลุ์งศรี ศรีเล็ก, ศรีใหญ่

380 กะลำแกะ รำหอูมจันทร์ พิมพ์ 5 เกลอ

พระหลวงพ่อพุฒ สุนทฺโร วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม

โตะ๊ที ่12 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

381 เหรียญเสมำคร่ึงองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนือ้ฝำบำตร ป ี2505

382 เหรียญเสมำคร่ึงองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนือ้ทองแดง ป ี2505

383 เหรียญเสมำเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น2 เต็มองค์ ป ี2513

384 เหรียญตลับยำหม่อง หลวงพ่อพุฒ รุ่น4 เนือ้ฝำบำตร ป ี2528

385 เหรียญเสมำเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 6 ปนืไขว้ ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2533

386 เหรียญเสมำเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 9 ปนืไขว้ ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2533

387 เหรียญเสมำคร่ึงองค์ อำยุ 80 ป ีไมจ่ ำกดัเนือ้

388 เหรียญกงจักรปนืไขว้ ไมจ่ ำกดัเนือ้

389 พระบชูำหลวงพ่อพุฒ ปรำศจำกส่ิงหอ่หุม้ ขนำดหนำ้ตัก 3 นิว้

390 พระบชูำหลวงพ่อพุฒ ปรำศจำกส่ิงหอ่หุม้ ขนำดหนำ้ตัก 5 นิว้

391 พระรูปหล่อรูปเหมอืน หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก ป ี2522

392 งำช้ำงแกะรูปเหมอืนหลวงพ่อพุฒ

393 กะลำแกะรูปเหมอืน หลวงพ่อพุฒ

394 กะลำแกะพระรำห ูยุคแรก พิมพ์ใหญ่

395 กะลำแกะพระรำห ูยุคแรก พิมพ์เล็ก

396 กะลำแกะพระรำห ูกะลำเผือก พิมพ์เสมำ

397 กะลำแกะพระรำห ูพิมพ์เสมำเจำะหู

398 กะลำแกะพระรำห ูศิลปลุ์งหนุย่

399 กะลำแกะพระรำหเูสมำหตัูน

400 กะลำแกะพระรำห ูพิมพ์เสมำไมม่หีู

401 กะลำแกะพระรำห ูพิมพ์พัดยศ

402 กะลำแกะพระรำหลูอยองค์ พิมพ์ใหญ่

403 กะลำแกะพระรำหลูอยองค์ พิมพ์เล็ก



404 กะลำแกะพระรำห ูไมจ่ ำกดัพิมพ์ (พิมพ์อืน่ๆ ที่ไมม่ใีนรำยกำรข้ำงต้น)

405 กะลำแกะพระรำห ูขนำดบชูำ (เต็มลูก)

406 ตะกรุดหลวงพ่อพุฒ

407 พระโคขนำดจิว๋ ไมจ่ ำกดัเนือ้ เล่ียมเดิม

408 พระโคขนำดจิว๋ เนือ้พุทรำ

409 พระโคขนำดกลำง เนือ้คร่ัง

410 พระโคคร่ังพุทรำ ขนำดใหญ่

411 พระโค เนือ้โลหะ

412 พระโคคร่ังพุทรำ พิมพ์เล็ก

413 หนงัช้ำงปัม๊ยันต์พญำช้ำง

414 ผ้ำยันต์ขนำดใหญ่ ป ี2538

415 เหรียญหล่อโบรำณ หลวงพ่อสมหวัง ป ี2556

พระหลวงปูป่ัน่ กวิสุสโร วัดหนองกระทุม่ จ.นครปฐม

โตะ๊ที ่13 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

416 เหรียญปดิตำเล็ก รุ่นแรก เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2526

417 ล็อกเกต็มำ่นฟ้ำ รุ่นแรก ป ี2533

418 เหรียญปดิตำใหญ่ รุ่น 2 เนือ้ทองแดงรมด ำ ป ี2536

419 เหรียญหล่อ เนือ้ระฆงั ป ี2539

420 สิงหรุ่์นแรก เนือ้งทองเหลือง ป ี2542

421 สิงหรุ่์น 2 เนือ้ทองเหลือง ป ี2543

422 รูปหล่อบชูำ อำยุวัฒนมงคล 80 ป ีพ.ศ.2552

423 เหรียญลำภผลทูลทวี หลังหนมุำน ป ี2558

424 เหรียญใบมะยม ป ี2554

425 เหรียญ 7 รอบ เมตตำโภคทรัพย์ ป ี2556

426 เหรียญไข่ รุ่นเจริญพร ป ี2556

427 เหรียญดำว รุ่นเจริญพร ป ี2557

428 เหรียญพญำเต่ำเรือน รุ่นแรก เนือ้ทองค ำ

429 เหรียญพญำเต่ำเรือน รุ่นแรก เนือ้เงิน

430 เหรียญพญำเต่ำเรือน รุ่นแรก เนือ้นวะโลหะ

431 เหรียญพญำเต่ำเรือน รุ่นแรก เนือ้อลัปำกำ้

432 เหรียญพญำเต่ำเรือน รุ่นแรก เนือ้ฝำบำตร

433 เหรียญพญำเต่ำเรือน รุ่นแรก เนือ้ทองแดง

434 เหรียญพญำเต่ำเรือน รุ่นแรก เนือ้ตะกัว่

435 เหรียญพญำเต่ำเรือน รุ่นแรก เนือ้ชนวน

436 เหรียญพญำเต่ำเรือน รุ่นแรก เนือ้เงินลงยำไมตั่ดปกี

437 ล็อกเกต็เต่ำ พระอปุชัฌำย์ปัน่ หลังเงิน



438 ล็อกเกต็เต่ำ พระอปุชัฌำย์ปัน่ หลังทองเหลือง

439 พญำเต่ำเรือน รุ่นรวยไมห่ยุด เนือ้ทองค ำ

440 พญำเต่ำเรือน รุ่นรวยไมห่ยุด เนือ้เงินลงยำ

441 พญำเต่ำเรือน รุ่นรวยไมห่ยุด เนือ้นวโลหะลงยำ

442 พญำเต่ำเรือน รุ่นรวยไมห่ยุด เนือ้นำก

443 พญำเต่ำเรือน รุ่นรวยไมห่ยุด เนือ้เงิน

444 พญำเต่ำเรือน รุ่นรวยไมห่ยุด เนือ้นวโลหะองค์เงิน

445 พญำเต่ำเรือน รุ่นรวยไมห่ยุด เนือ้ขำปิน่โตลงยำไมตั่ดปกี

446 พญำเต่ำเรือน รุ่นรวยไมห่ยุด เนือ้นวโลหะ

447 พญำเต่ำเรือน รุ่นรวยไมห่ยุด ชุดอปุถัมภก์องทุน

448 พญำเต่ำเรือน รุ่นรวยไมห่ยุด เนือ้มหำชนวนแช่น้ ำมนต์ไมตั่ดปกี

449 พญำเต่ำเรือน รุ่นรวยไมห่ยุด เนือ้ทองแดง

450 พญำเต่ำเรือน รุ่นรวยไมห่ยุด เนือ้ทองเหลือง

พระวัดใหมป่ิน่เกลียว จังหวัดนครปฐม

โตะ๊ที ่14 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

451 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพูน วัดใหมป่ิน่เกลียว ป ี2490

452 เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อพูน วัดใหมป่ิน่เกลียว ป ี2505

453 เหรียญรุ่นสำม หลวงพ่อพูน วัดใหมป่ิน่เกลียว ป ี2511

454 รูปถ่ำยขนำดหอ้ยคอ หลวงพ่อพูน วัดใหมป่ิน่เกลียว ป ี2495

455 สังกจัจำยน ์เนือ้ผงใบลำน ไมจ่ ำกดัพิมพ์ หลวงพ่อพูน วัดใหมป่ิน่เกลียว

456 สังกจัจำยน ์เนือ้ว่ำนสบูเ่ลือดแดง ไมจ่ ำกดัพิมพ์ หลวงพ่อพูน วัดใหมป่ิน่เกลียว

457 สังกจัจำยน ์ไม่จ ำกดัพิมพ์ หลวงพ่อพูน วัดใหมป่ิน่เกลียว

458 นำงกวัก เนือ้ผงใบลำน หลวงพ่อพูน วัดใหมป่ิน่เกลียว

459 นำงกวัก เนือ้ดิน หลวงพ่อพูน วัดใหมป่ิน่เกลียว

460 สมเด็จแหวกม่ำน หลวงพ่อพูน วัดใหมป่ิน่เกลียว

461 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อนมิติมงคล วัดใหมป่ิน่เกลียว

462 พระไพรีพินำศ ไม่จ ำกดัเนือ้ วัดใหมป่ิน่เกลียว

463 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

464 เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

465 เหรียญล็อกเกต็หนำ้หนุม่ หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

466 ล็อกเกต็รูปไข่ หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

467 เหรียญจิก๊โก ๋หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

468 เหรียญเสมำพุทธซ้อน หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

469 รูปหล่อรุ่นแรก หวัไมข้ีด หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

470 รูปหล่อรุ่นสอง หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

471 ชูชกรุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว



472 ชูชกรุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

473 ชูชกรุ่นสอง หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

474 ชูชกรุ่นจัมโบเ้ฮง หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

475 ชูชกรุ่นเสริม 1 โค๊ต99 หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

476 ชูชกไม้พญำง้ิวด ำ หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

477 ชูชกไม้พยุง หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

478 ชูชกไม้ขนนุ หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

479 ชูชกรุ่นสำม หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

480 กนัหำชำลี หลวงพ่อสมพงษ ์วัดใหมป่ิน่เกลียว

481 เหรียญพญำเค่ำเรือนมหำเศรษฐีเนือ้ทองค ำ - เนือ้งิน รุ่นสร้ำงโบสถ์ วัดใหมป่ิน่เกลียว

482 เหรียญพญำเค่ำเรือนมหำเศรษฐีเนือ้นวะ รุ่นสร้ำงโบสถ์ วัดใหมป่ิน่เกลียว

483 เหรียญพญำเค่ำเรือนมหำเศรษฐีเนือ้ทองแดง รุ่นสร้ำงโบสถ์ วัดใหมป่ิน่เกลียว

484 รูปหล่อเต่ำจิว๋เสำร์หำ้ ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดใหมป่ิน่เกลียว

485 เต่ำบชูำ รุ่นสร้ำงโบสถ์ วัดใหมป่ิน่เกลียว

พระจังหวัดอุตรดติถ์ - สุโขทัย

โตะ๊ที ่15 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (36 รายการ)

486 พระนำงเสนห่จ์ันทร์ เนือ้ดิน หลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม อตุรดิตถ์

487 พระนำงพิชัย พิมพ์จิว๋ วัดบงึสัมพันธ์ อตุรดิตถ์

488 พระกรุเมอืงทุ่งยัง้ ไมจ่ ำกดัพิมพ์ - เนือ้ อตุรดิตถ์

489 เหรียญเจ้ำปูห่มวกค ำ อ.บำ้นโคก อตุรดิตถ์

490 เหรียญหลวงพ่อบท วัดบอ่ทองอดุมธรรม รุ่นแรก สุโขทัย

491 เหรียญหลวงพ่อหล่ ำ วัดวังทอง รุ่นแรก สุโขทัย

492 พระรูปหล่อหลวงพ่อหล่ ำ วัดวังทอง รุ่นแรก สุโขทัย

493 เหรียญพระครูสุพัฒน ์วัดธรรมมกิำรำม รุ่นแรก สุโขทัย

494 พระเชตุพน ชินเงิน สุโขทัย

495 พระพิมพ์นำงก ำแพง ชินเงิน สุโขทัย - ก ำแพงเพชร

496 พระกรุเขำพนมเพลิง ชินเงิน ไมจ่ ำกดัพิมพ์ สุโขทัย

497 เหรียญหลวงพ่อเผ็ง วัดท่ำอฐิ ปรำจีนบรีุ ป ี2481

498 เหรียญพระบรมธำตุชัยนำท วัดบรมธำตุ ป ี2492

499 เหรียญพระทศพลญำณ วัดไตยมติร กรุงเทพฯ ป ี2493

500 เหรียญพระครูวิโรจรัตโนบล วัดทุ่งศรีเมอืง จ.อบุลฯ ป ี2494

501 เหรียญเสมำพระศรีสรรเพชญ์ วัดคลองเตย กรุงเทพฯ ป ี2494

502 เหรียญสำมเหล่ียมพระศรีสรรเพชญ์ วัดคลองเตย กรุงเทพฯ ป ี2499

503 เหรียญชินรำช วัดต้นเชือก นนทบรีุ ป ี2495

504 เหรียญพระพุทธบำท วัดพระพุทธบำทสระบรีุ ป ี2495

505 เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดลำนนำบญุ นนทบรีุ ป ี2496



506 เหรียญพระครูธรรมำนกุลุ (เคร่ือง) วัดธรรมภติำรำม สะพำนสูง กรุงเทพฯ ป ี2496

507 เหรียญพระชินรำช วัดกะสังข์ อยุธยำ ป ี2497

508 เหรียญชินรำช วัดท่ำสอำ้น ฉะเชิงเทรำ ป ี2497

509 เหรียญพระกลุชโร วัดบำ้นกดุตำเล็ก กำฬสินธุ์ ป ี2497

510 เหรียญหลวงพ่อทอง วัดแสนภมูรำวำส ปรำจีนบรีุ 2498

511 เหรียญพระประจ ำวัน วัดชนะสงครำม กรุงเทพฯ ป ี2498

512 เหรียญพระร่วง วัดมหรรณพำรำม กรุงเทพฯ ป ี2498

513 เหรียญพระศรีสุคต วัดแสงธรรมสุทธำรำม นครสวรรค์ ป ี2498

514 เหรียญพระธรรมเจดีย์ (จูม) วัดโพธิ์สมภรณ์ อดุรธำน ีป ี2498

515 เหรียญรูปไข่เล็กพระพุทธศรีหงิย์ วัดบวรฯ กรุงเทพฯ ป ี2498

516 เหรียญหลวงพ่อฮวด วัดสุวรรณดำรำรำม อยุธยำ ป ี2498

517 เหรียญพระครูอนกุลูสังฆกจิ วัดโบสถ์ อยุธยำ ป ี2499

518 เหรียญพระชินรำช วัดโรงช้ำง สุพรรณบรีุ ป ี2499

519 เหรียญพระแกว้มรกต วัดธำตุทอง กรุงเทพฯ ป ี2499

520 เหรียญพระรำชวิมลเมธี วัดพระธำตุเชิงชุม สกลนคร ป ี2499

521 เหรียญมงคลทิพย์มณีุ วัดทองธรรมชำติ กรุงเทพฯ ป ี2499

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ชดุที ่1

โตะ๊ที ่16 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

522 พระสมเด็จพญำง้ิวด ำ พิมพ์คะแนน รุ่นทูลเกล้ำ วัดใหมบ่ำ้นดอน ป ี2519

523 พระสมเด็จพญำง้ิวด ำ รุ่นเกยีรติ-นยิม วัดใหมบ่ำ้นดอน ป ี2523

524 เหรียญเจ้ำแม่กวนอมิ วัดใหมอ่มัพร ป ี2531

525 พระสมเด็จพญำง้ิวด ำ รุ่นมหำลำภ วัดใหมบ่ำ้นดอน ป ี2536

526 พระสมเด็จพญำง้ิวด ำ รุ่นเสำร์5 พิมพ์สำมเหล่ียม วัดใหมบ่ำ้นดอน ป ี2536

527 นำงกวักพญำง้ิวด ำ รุ่นพิเศษเสำร์ 5 วัดใหมบ่ำ้นดอน ป ี2536

528 ตะกรุดแผ่นปัม๊รูปเหมอืน รุ่นมหำบำรม ีป ี2536

529 พระปดิตำ รุ่นคูณลำภ คูณเงิน คูณทอง ป ี2536

530 พระปดิตำมหำลำภ รุ่นสร้ำงหอสมดุวัดแจ้งนอก ป ี2536

531 พระชัยวัฒน ์รุ่นมหำบำรม ีไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2536

532 รูปเหมือน รุ่นบำรม ีไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2536

533 เหรียญรูปไข่นัง่เต็มองค์หลังพระปดิตำ รุ่นเฮงคูณเฮง ป ี2536

534 พระขรรค์ บรรจุตะกรุดทองค ำ รุ่นคูณรุ่งโรจน ์ป ี2537

535 พระขรรค์ บรรจุตะกรุดเงิน รุ่นคูณรุ่งโรจน ์ป ี2537

536 พระสังกจัจำยน ์รุ่นเมตตำมหำลำภ ป ี2537

537 เหรียญปำดตำล พิมพ์เล็ก ป ี2537

538 เหรียญกลม รุ่นคูณอปุถัมภ ์ป ี2537

539 พระปดิตำ ฝังตะกรุดเงิน รุ่นกใูหล้ำภ ป ี2537

540 พระสมเด็จหลังรูปเหมอืน รุ่นเงินคูณเงิน ป ี2537



541 พระผงพ่อแกฤ่ำษ ีรุ่นเงินคูณเงิน ป ี2537

542 พระปดิตำ รุ่นเงินคูณเงิน ป ี2537

543 พระผงรูปเหมือนพิมพ์ซุ้มกอ รุ่นเงินคูณเงิน ป ี2537

544 พระปดิตำยันต์ยุง่ รุ่นอทิธิบำรม ีป ี2537

545 พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ รุ่นมงคลบำรม ีป ี2538

546 พระปดิตำสำลิกำ มหำลำภ เนือ้ผง พิมพ์กลำง ป ี2539

547 พระปดิตำสำลิกำ มหำลำภ เนือ้ผง ไมจ่ ำกดัพิมพ์ ป ี2539

548 พระปดิตำหวัจรวด รุ่นคูณรุ่งโรจน ์เนือ้เงิน ป ี2537

549 พระผงศรีมุนไีชยปรำกำร ป ี2539

550 รูปเหมือนปัม๊ รุ่นสร้ำงพระอโุบสถหนิออ่น วัดพำยัพ ป ี2553

551 ล็อกเกต็ รุ่น มจร.นครรำชสีมำ ป ี2553

552 เหรียญหล่อพิมพ์เจ้ำสัว รุ่นบำรม ีป ี2536

553 เหรียญหล่อพิมพ์เจ้ำสัว ไมจ่ ำกดัปี

554 เหรียญหว่งเชือ่ม รุ่นสร้ำงกฎุสิงฆว์ัดปรก หลวงพ่อคูณ วัดบำ้นไร่ ป ี2553

555 เหรียญนำคปรก รุ่นสร้ำงกฎุสิงฆว์ัดปรก หลวงพ่อคูณ วัดบำ้นไร่ ป ี2553

556 ลูกอม รุ่นบำรมีปริสุทโธ ป ี2555

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ชดุที ่2

โตะ๊ที ่17 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

557 พระนำงพญำ รุ่น คูณลำภ ป ี2517

558 เหรียญมิง่เมือง ป ี2521

559 น้ ำเต้ำ รุ่นรวย เนือ้เงินหนำ้ทองค ำ ป ี2536

560 เหรียญส่งเสริมศิลปะชีพ เนือ้เงินลงยำ ป ี2536

561 พระสมเด็จคะแนนหล่อ รุ่นคูณพันล้ำน เนือ้เงิน ป ี2536

562 เหรียญเจ้ำสัว รุ่นเฮง เฮง ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2536

563 พระผงกร่ิง รุ่นคูณลำภ คูณเงิน คูณทอง ป ี2536

564 พระกร่ิงฟ้ำประทำน เนือ้เงิน ป ี2536

565 พระกร่ิงฟ้ำประทำน เนือ้ชุบทอง ป ี2536

566 พระสมเด็จสำยรุ้ง รุ่นปริสุทโธ รุ่นแรก ตะกรุดทองค ำแท้ ป ี2536

567 พระปดิตำสำยรุ้ง รุ่นพลังจิต ตะกรุดทองค ำแท้ ป ี2536

568 พระสมเด็จพญำง้ิวด ำ รุ่นมหำลำภ ป ี2536

569 พระปดิตำ รุ่นบำรม ี71 เนือ้ตะกัว่ฝังทองค ำ ป ี2536

570 ตะกรุดเนือ้เงิน รุ่นมหำบำรม ีเนือ้เงิน ป ี2536

571 สมเด็จ รุ่นรับเสด็จ เนือ้ทองแดง ป ี2536

572 พระชัยวัฒน ์มหำบำรม ีเนือ้เงิน ป ี2536

573 พระชัยวัฒน ์มหำบำรม ีเนือ้นวะโลหะ ป ี2536

574 พระโพธิ์สัตว์กวนอมิ รุ่นสร้ำงโรงพยำบำล เนือ้กะไหล่ทอง ป ี2536



575 พระปดิตำ รุ่นเซ้งล้ีฮ้อ ตะกรุดทองค ำ ป ี2537

576 เหรียญกลม รุ่นพรปใีหม ่เนือ้ทองแดง ป ี2537

577 พระขรรค์ (มดีหมอ) รุ่นคูณรุ่งโรจน ์เนือ้นวโลหะ ตะกรุดทองค ำ ป ี2537

578 พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) รุ่นคูณรุ่งโรจน ์ตะกรุดทองค ำ ป ี2537

579 พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) รุ่นคูณรุ่งโรจน ์ตะกรุดทองแดง ป ี2537

580 พระกร่ิงอูท่อง หุน่ไพรีพ่ำยฤทธิ์ กนัยันต์ดวง รุ่นคูณรุ่งโรจน ์เนือ้นวะ ป ี2537

581 พระกร่ิงอูท่อง หุน่ไพรีพ่ำยฤทธิ์ กนัยันต์ดวง รุ่นคูณรุ่งโรจน ์เนือ้ส ำริด ป ี2537

582 พระปดิตำมหำลำภ 4ทิศ รุ่นคูณรุ่งโรจน ์เนือ้ทองส ำริด ป ี2537

583 เหรียญรูปหมอืนหลังสิงห ์9 โค๊ด รุ่นคูณรุ่งโรจน ์กรรมกำร เนือ้เงิน ป ี2537

584 พระปดิตำควัมบดี ตอกโค๊ดเดียว รุ่นคูณรุ่งโรจน ์เนือ้นวะโลหะ ป ี2537

585 พระปดิตำหวัจรวด รุ่นคูณพันล้ำน เนือ้เงิน ป ี2537

586 เหรียญพระรำห ู(สุริยำครำส) รุ่นลำภผลคูณทวี เนือ้ทองฝำบำตร ป ี2538

587 พระยอดเกตุ รุ่นแรก เนือ้กะไหล่ทอง ป ี2548

588 พระจอมจักรพรรดิ พิเศษคูณสุดยอด เนือ้อลัปำกำ้ ป ี2553

589 พระปดิตำหล่อเกยีวเชือก รุ่นมหำมงคลคูณทอง 88 เนือ้ทองแดงเถือ่น ป ี2553

590 เหรียญหล่อหลวงปูท่วด เตำรีด รุ่นมหำมงคล 88 เนือ้ทองแดงเถือ่น ป ี2553

591 เหรียญนัง่พำน รุ่นชนะมำร รุ่น2 เนือ้ทองแดง ป ี2557

พระหลวงปูแ่สน ปสนฺโน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีษะเกษ

โตะ๊ที ่18 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

592 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่น เจ้ำสัวแสนรวย เนือ้ทองค ำ พิมพ์ใหญ่ วัดบำ้นหนองจิก ป ี2559

593 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนือ้นวะโลหะ เนือ้อลัปำกำ้ พิมพ์ใหญ่ วัดบำ้นหนองจิก ป ี2559

594 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนือ้มหำชนวน เนือ้สัตตะโลหะ พิมพ์ใหญ่ วัดบำ้นหนองจิก ป ี2559

595 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนือ้ทองแดง เนือ้ฝำบำตร พิมพ์ใหญ่ วัดบำ้นหนองจิก ป ี2559

596 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนือ้เปยีกทอง เปยีกเงิน เปยีกนำค พิมพ์ใหญ่ ไมจ่ ำกดั วัดบำ้นหนองจิก ป ี2559

597 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย ไมจ่ ำกดัเนือ้ พิมพ์ใหญ่ วัดบำ้นหนองจิก ป ี2559

598 หรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนือ้ทองค ำ พิมพ์เล็ก วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560

599 หรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนือ้อลัปำกำ้ เนือ้นวะ พิมพ์เล็ก วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560

600 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนือ้ชนวน,ทองแดง,ฝำบำตร พิมพ์เล็ก วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560

601 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนือ้เปยีกทอง,เงิน,นำค พิมพ์เล็ก วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560

602 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย ไมจ่ ำกดัเนือ้ พิมพ์เล็ก วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560

603 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นปลดหนี ้เนือ้ทองค ำ เนือ้เงิน วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560

604 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นปลดหนี ้เนือ้นวะ อลัปำกำ้ มหำชนวน วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560

605 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นปลดหนี ้เนือ้ตะกัว่ ทองแดง ฝำบำตร วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560

606 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นปลดหนี ้เนือ้เปยีกทอง เปยีกเงิน เปยีกนำค วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560

607 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นแสนรวยไมห่ยุด เนือ้ทองค ำ เนือ้เงิน วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560

608 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นแสนรวยไมห่ยุด เนือ้นวะ อลัปำกำ้ มหำชนวน วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560



609 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นแสนรวยไมห่ยุด เนือ้ทองแดง ฝำบำตร ตะกัว่ วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560

610 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นแสนรวยไมห่ยุด เนือ้เปยีกทอง,เงิน,นำค วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560

611 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นพระพุทธเจ้ำปำงเปดิโลก เนือ้ทองค ำ เงิน วัดบำ้นหนองจิก ป ี2561

612 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นพระพุทธเจ้ำปำงเปดิโลก เนือ้นวะ เนือ้อลัปำกำ้ วัดบำ้นหนองจิก ป ี2561

613 หรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นพระพุทธเจ้ำปำงเปดิโลก เนือ้สัมฤทธิ์ มหำชนวน วัดบำ้นหนองจิก ป ี2561

614 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นพระพุทธเจ้ำปำงเปดิโลก เนือ้ฝำบำตร ,ทองแดง,ตะกัว่ วัดบำ้นหนองจิก ป ี2561

615 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นพระพุทธเจ้ำปำงเปดิโลก เนือ้เปยีกทอง ,เงิน,นำค วัดบำ้นหนองจิก ป ี2561

616 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนือ้ทองค ำ,เนือ้เงิน ป ี2561

617 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนือ้นวะ เนือ้อลัปำกำ้ ป ี2561

618 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนือ้ทองสัมฤทธิ์,สัมฤทธิ์เดช,มหำชนวน ป ี2561

619 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนือ้ฝำบำตร,ทองแดง ป ี2561

620 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนือ้เปยีกทองลงยำ ,เปยีกเงินลงยำ,เปยีกนำคลงยำ ป ี2561

621 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนือ้เปยีกทอง,เงิน,นำค ป ี2561

622 เหรียญปัม้เต่ำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนือ้สัมฤทธิ์เดชแช่น้ ำมนต์ ป ี2561

623 พระบชูำหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่น นัง่เต่ำมหำบำรมแีสนรวย ขนำด9^นิว้,5นิว้,3นิว้ ป ี2560

624 ผ้ำยันต์หลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นพญำเต่ำเรือนมหำบำรมแีสนรวย วัดบำ้นหนองจิก ป ี2560

625 พระหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่น แสนเมตตำบำรมคุ้ีมครองร่ ำรวย พิมพ์ขุนแผนทรงพลใหญ่ ป ี2559

626 พระกร่ิงหลวงปูแ่สน ปสนโฺน รุ่นมหำจักรพรรดิ ไมจ่ ำกดัเนือ้ ไมจ่ ำกดัพิมพ์ ป ี2559

เหรียญพระคณาจารย์เมตตาสายบุญ

โตะ๊ที ่19 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

627 เหรียญเมตตำหลวงพ่อคูณ พิมพ์คร่ึงองค์ เนือ้ทองค ำ ,เนือ้หนำ้กำกทองค ำ

628 เหรียญเมตตำหลวงพ่อคูณ พิมพ์คร่ึงองค์ เนือ้เงินหลังแบบ ,เงินไมตั่ดปกี เงินหลังยันต์

629 เหรียญเมตตำหลวงพ่อคูณ พิมพ์คร่ึงองค์ เนือ้นวะหลังแบบ,นวะหลังยันต์

630 เหรียญเมตตำหลวงพ่อคูณ พิมพ์คร่ึงองค์ เนือ้ชนวนพระกร่ิง

631 เหรียญเมตตำหลวงพ่อคูณ พิมพ์คร่ึงองค์ เนือ้อลัปำกำ้ ,ทองบำ้นเชียง  

632 เหรียญเมตตำหลวงพ่อคูณ พิมพ์คร่ึงองค์ เนือ้ทองทิพย์ 3 โค๊ด, ทองทิพย์

633 เหรียญเมตตำหลวงพ่อคูณ พิมพ์เต็มองค์ ไมจ่ ำกดัเนือ้

634 เหรียญเมตตำหลวงพ่อคูณ เนือ้ทองแดง ตอกแจก

635 เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นมหำปรำบ ไมจ่ ำกดัเนือ้

636 เหรียญหลวงพ่อคูณ ใบขีเ้หล็ก รุ่นแรก ไมจ่ ำกดัเนือ้

637 เหรียญเมตตำหลวงปูเ่ร่ือง เนือ้ทองค ำ,เงินหนำ้กำกทองค ำ,เงิน 9 รอบ

638 เหรียญเมตตำหลวงปูเ่ร่ือง เนือ้นวะลงยำ, ชนวนหนำ้กำกอลัปำกำ้

639 เหรียญเมตตำหลวงปูเ่ร่ือง เนือ้ทองทิพย์ 3 โค๊ด, ทองแดง ตอกแจก

640 เหรียญเมตตำหลวงพ่อรักษ ์อนำลโย ไมจ่ ำกดัเนือ้

641 เหรียญเมตตำหลวงพ่อรักษ ์อนำลโย เมด็แตงรุ่นแรก ไมจ่ ำกดัเนือ้

642 เหรียญหลวงพ่อรักษ ์อนำลโย รุ่นเจ้ำสัว เนือ้ทองค ำ เงินหนำ้กำกทองค ำ นวะหนำ้กำกทองค ำ



643 เหรียญหลวงพ่อรักษ ์อนำลโย รุ่นเจ้ำสัว เนือ้เงินลงยำ เนือ้เงิน

644 เหรียญหลวงพ่อรักษ ์อนำลโย รุ่นเจ้ำสัว เนือ้นวะลงยำ นวะ ทองแดงลงยำ

645 เหรียญหลวงพ่อรักษ ์อนำลโย รุ่นเจ้ำสัว เนือ้ชนวนพระกร่ิง

646 เหรียญหลวงพ่อรักษ ์อนำลโย รุ่นเจ้ำสัว เนือ้อลัปำกำ้ ทองฝำบำตร

647 เหรียญหลวงพ่อรักษ ์อนำลโย รุ่นเจ้ำสัว เนือ้ทองแดงผิวไฟ ทองแดงรมมนัป ูตอกแจก

648 เหรียญหลวงพ่อรักษ ์อนำลโย รุ่นเจ้ำสัว ตอก กรรมกำร ไมตั่ดปกี หลังเรียบ

649 เหรียญหลวงพ่อรักษ ์อนำลโย รุ่นเจ้ำสัว รวมโค๊ด ไมจ่ ำกดัเนือ้

650 เหรียญไพรีพินำศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ทองแขน เนือ้ทองค ำ ทองค ำลงยำ เนือ้เงินหนำ้กำกทองค ำ

651 เหรียญไพรีพินำศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ทองแขน เนือ้เงิน9รอบ เนือ้เงินไมตั่ดปกี

652 เหรียญไพรีพินำศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ทองแขน เนือ้เงินลงยำ เนือ้เงินหลังยันต์

653 เหรียญไพรีพินำศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ทองแขน เนือ้นวะ เนือ้มหำชนวน

654 เหรียญไพรีพินำศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ทองแขน เนือ้อลัปำกำ้ เนือ้ทองทิพย์

655 เหรียญไพรีพินำศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ทองแขน เนือ้ทองแดงรมด ำ เนือ้ทองแดงผิวไฟ ตอกแจก

656 เหรียญไพรีพินำศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ทองแขน ตอก กรรมกำร ไมจ่ ำกดัเนือ้

657 เหรียญไพรีพินำศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ทองแขน รวมโค๊ด ไมจ่ัดเนือ้

658 เหรียญหลวงปูจ่ือ่ พันธมตุโต รุ่น อำยุยืน ไมจ่ ำกดัเนือ้

659 เหรียญกลม หลวงพ่อสะอำด อำยุวัฒนมงคล ครบ 6 รอบ เนือ้เงิน นวะหนำ้เงิน ทองบำ้นเชียง

660 เหรียญกลม หลวงพ่อสะอำด อำยุวัฒนมงคล ครบ 6 รอบ เนือ้นวะลงยำ,3 กษตัริย์

661 เหรียญกลม หลวงพ่อสะอำด อำยุวัฒนมงคล ครบ 6 รอบ เนือ้ทองแดงรมมนัปู

พระกรุวัดราชบูรณะ - พระกรุอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โตะ๊ที ่20 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

662 พระอูท่องซุ้มเรือนแกว้ กรุวัดรำชบรูณะ

663 พระอูท่องบวัสองชัน้ กรุวัดรำชบรูณะ

664 พระอูท่องฐำนส ำเภำ กรุวัดรำชบรูณะ

665 พระนำคปรก ไม่จ ำกดัพิมพ์ กรุวัดรำชบรูณะ

666 พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดรำชบรูณะ

667 พระลีลำก ำแพงนิว้ ไมจ่ ำกดัพิมพ์ กรุวัดรำชบรูณะ

668 พระปรุหนงัเด่ียว กรุวัดรำชบรูณะ

669 พระขุนแผนบวัหำ้จุด กรุวัดรำชบรูณะ

670 พระซุ้มเสมำทิศ (ยอดอณุำโลม) กรุวัดรำชบรูณะ

671 พระซุ้มระฆงั กรุวัดรำชบรูณะ

672 พระซุ้มจิก พิมพ์นัง่ , ยืน กรุวัดรำชบรูณะ

673 พระลีลำดอกไม้ไหว (ไมโ้ปร) กรุวัดรำชบรูณะ

674 พระพิมพ์จำรึก หลังภำษำจีน ไมจ่ ำกดัพิมพ์ กรุวัดรำชบรูณะ

675 พระลีลำแจกนัคู่ กรุวัดรำชบรูณะ

676 พระขุนแผน พิมพ์แหวกมำ่น (ซุ้มยอ) กรุวัดรำชบรูณะ



677 พระแผงตัด ไมจ่ ำกดัพิมพ์ กรุวัดรำชบรูณะ

678 พระซุ้มปรกโพธิ์ พิมพ์จิว๋ กรุวัดรำชบรูณะ

679 พระซุ้มปรกโพธิ์ พิมพ์กลำง กรุวัดรำชบรูณะ

680 พระซุ้มปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ กรุวัดรำชบรูณะ

681 พระขุนแผนใบพุทรำ กรุวัดรำชบรูณะ

682 พระขุนแผนใบมะยม กรุวัดรำชบรูณะ

683 พระขุนแผนใบต ำแย กรุวัดรำชบรูณะ

684 พระพิมพ์ปำงปฐมเทศนำ กรุวัดรำชบรูณะ

685 พระลีลำช่อดอกไม ้กรุวัดรำชบรูณะ

686 พระปำงปำฏหิำริย์ ไมจ่ ำกดัพิมพ์ กรุวัดรำชบรูณะ

687 พระร่วงยืนซุ้มประตู กรุวัดรำชบรูณะ

688 พระแผงตัด 21 กรุวัดรำชบรูณะ

689 พระร่วงยืนซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดรำชบรูณะ

690 พระลีลำโมคคัลลำ- สำรีบตุร กรุวัดรำชบรูณะ

691 พระศำสดำ กรุวัดรำชบรูณะ

692 พระร่วงยืนก ำแพงคืบ พิมพ์ใหญ่ กรุวัดรำชบรูณะ

693 พระร่วงยืนก ำแพงคืบ พิมพ์ต้อ กรุวัดรำชบรูณะ

694 พระสังกจัจำยน ์กรุวัดรำชบรูณะ

695 พระซุ้มชินรำช กรุวัดรำชบรูณะ

696 พระกรุวัดรำชบรูณะ ไมจ่ ำกดัพิมพ์ ไมซ้่ ำรำยกำรเดิม

พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

โตะ๊ที ่21 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

697 พระสมเด็จพมิพ ์9 ชั้น เนื้อผง รุ่นแรก ป ี2498

698 พระสมเด็จพมิพพ์ระประธำน เนื้อดิน รุ่นแรก ป ี2498

699 รูปหล่อหลวงพอ่รวย รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองตัดช่อ ป ี2536

700 พระนำงพญำหลังรูปเหมอืน เนื้อเงิน ป ี2539

701 พระสมเด็จเสำร์หำ้ เนื้อผงพทุธคุณแช่น้ ำมนต์ ป ี2540

702 พระปดิตำเสำร์หำ้ เนื้อผงพทุธคุณแช่น้ ำมนต์ ป ี2540

703 เหรียญเสมำ รุ่น สร้ำงอโุบสถ เนื้อเงิน ป ี2537

704 เหรียญเสมำ รุ่น สร้ำงอโุบสถ เนื้อทองเหลือง ป ี2537

705 พระรูปเหมอืน พมิพใ์บโพธิ ์เนื้อผงพทุธคุณ 3 สี ป ี2538

706 พระรูปเหมอืน พมิพใ์บโพธิ ์เนื้อผงพทุธคุณสีแดง ป ี2538

707 พระสมเด็จ รุ่น สรงน้ ำ เนื้อผงพทุธคุณ ป ี2540

708 พระสมเด็จพมิพไ์กรเซอร์ หลังเหรียญ ร.9 เนื้อผงพทุธคุณ ป ี2544

709 พระขุนแผน รุ่น โภคทรัพย์ เนื้อพทุธคุณ ป ี2550

710 นำงกวักมหำลำภ เนื้อผงพทุธคุณ รุ่นแรก ป ี2540 



711 เหรียญรวยมหำลำภ เนื้อทองแดง ป ี2540

712 พระสังกจัจำยน ์พมิพใ์บโพธิ ์เนื้อผงพทุธคุณ ป ี2541

713 เหรียญอำยุวัฒนะมงคล90 เนื้อนวโลหะ ป ี2553

714 เหรียญเสมำ รุ่น อำยุยืน เนื้อนวโลหะ ป ี2555

715 เหรียญเสมำ รุ่น อำยุยืน เนื้อทองแดงลงยำ ป ี2555

716 หนมุำนหล่อโบรำณมหำปรำบ เนื้อนวโลหะอดุผง ป ี2555

717 เหรียญพระพฆิเนศ รวยสมปรำรถนำ เนื้อเงินลงยำ สีน้ ำเงิน ป ี2555

718 เหรียญพระพฆิเนศ รวยสมปรำรถนำ เนื้อนวโลหะ ป ี2555

719 เหรียญพระพฆิเนศ รวยสมปรำรถนำ เนื้ออลัปำกำ้ ป ี2555

720 เหรียญเสมำ เนื้อนวโลหะ ป ี2539

721 เหรียญอำยุวัฒนมงคล เนื้อเงินลงยำ สีน้ ำเงิน ป ี2553

722 เหรียญรูปไข่ขอบลำย ปลุกเสกเสำร์หำ้ เนื้อกะไหล่ทอง ป ี2537

723 เหรียญเสมำบำตรน้ ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ป ี2553

724 เหรียญหล่อ รุ่น รวยเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ป ี2556

725 พระกร่ิงปวเรศ เนื้อสัมฤทธิ ์สร้ำง 160 องค์ ป ี2554

726 เหรียญเสมำ รุ่น รวยทนัใจ เนื้อทองแดงลงยำ ป ี2558

727 เหรียญเสมำ รุ่น ไตรมำส59 เนื้อทองแดงลงยำ ป ี2559

728 เหรียญกลม รุ่น รวยแสนล้ำน เนื้อเงิน ป ี2551

729 เหรียญกลม รุ่น รวยแสนล้ำน เนื้อทองแดง ป ี2551

730 เหรียญที่ระลึก พระมงคลสิทธำจำรย์ เนื้ออลัปำกำ้ ป ี2558

731 เหรียญเสมำ รุ่น รวยเงินรวยทอง เนื้อทองแดงลงยำ ป ี2556

พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ) จ.พระนครศรีอยุธยา 

โตะ๊ที ่22 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

732 เหรียญรุ่นแรก เนือ้ทองแดง ป ี2544

733 แมน่ำงพิมพ์ อดุผงอำถรรพ์ ปดิแผ่นยันต์ ป ี2550

734 พระชัยวัฒน ์โชคดีทวีลำภ เนือ้สัมฤทธิ์ ป ี2559

735 พระชัยวัฒน ์โชคดีทวีลำภ เนือ้ขันลงหนิ ป ี2559

736 พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมำส เนือ้ระฆงั ป ี2559

737 พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมำส เนือ้ตะกัว่ ป ี2559

738 รูปหล่อ รุ่นแรก โชคดีทวีลำภ เนือ้ระฆงั ป ี2559

739 รูปหล่อ รุ่นแรก โชคดีทวีลำภ เนือ้สัมฤทธิ์ชนวน ป ี2559

740 พระกร่ิงโชคดีทวีลำภ เนือ้สัมฤทธิ์ ป ี2559

741 เหรียญหนมุำนชนะศึก เนือ้สัมฤทธิ์ชนวน ป ี2560

742 เหรียญหนมุำนชนะศึก เนือ้ทองผสม ป ี2560

743 แมน่ำงพิม เนือ้นวโลหะ ป ี2560

744 แมน่ำงพิม เนือ้สัมฤทธิ์ชนวน ป ี2560



745 แมน่ำงพิม เนือ้ทองเหลือง ป ี2560

746 พระพิรำพ มหำเทพบรมครู เนือ้เงินอดุผงเกศำ ฝังตะกรุดเงิน ป ี2560

747 พระพิรำพ มหำเทพบรมครู เนือ้นวโลหะ อดุผงเกศำฝังตะกรุดเงิน ป ี2560

748 พระพิรำพ มหำเทพบรมครู เนือ้สัมฤทธิ์ อดุผงเกศำฝังตะกรุดทองเหลือง ป ี2560

749 พระพิรำพ มหำเทพบรมครู เนือ้ทองเหลือง อดุผงเกศำฝังตะกรุดทองเหลือง ป ี2560

750 รูปหล่อบรมครู ปูเ่สือ เนือ้เงิน อดุผงเกศำ ฝังตะกรุดเงิน ป ี2560

751 รูปหล่อบรมครู ปูเ่สือ เนือ้นวโลหะ อดุผงเกศำ ฝังตะกรุดเงิน ป ี2560

752 รูปหล่อบรมครู ปูเ่สือ เนือ้สัมฤทธิ์แดงผสมชนวน อดุผงเกศำฝังตะกรุดเงิน ป ี2560

753 รูปหล่อบรมครู ปูเ่สือ เนือ้ชนวนสัมฤทธิ์ อดุผงเกศำ ฝังตะกรุดเงิน ป ี2560

754 เบีย้แก ้ป ี2560

755 กมุำรเนือ้ว่ำน ป ี2560

756 ตะกรุดลูกอม ป ี2560

757 กมุำรเนือ้ว่ำน ป ี2560

758 ขุนแผนพิมพ์ใหญ่ เนือ้พลำยดอกรัก ป ี2561

759 ขุนแผนพิมพ์ใหญ่ เนือ้พลำยดอกรักฝังตะกรุดเงิน 2 ดอก ป ี2561

760 ขุนแผนพิมพ์ใหญ่ เนือ้ว่ำนสบูเ่ลือด ป ี2561

761 ขุนแผนพิมพ์ใหญ่ เนือ้ว่ำนสบูเ่ลือดฝังตะกรุดเงิน 2 ดอก ป ี2561

762 ขุนแผนพิมพ์เล็ก เนือ้ว่ำนสบูเ่ลือด ป ี2561

763 ขุนแผนพิมพ์เล็ก เนือ้ว่ำนสบูเ่ลือด ป ี2561

764 ขุนแผนพิมพ์เล็ก เนือ้พรำยดอกรัก ป ี2561

765 ขุนแผนพิมพ์เล็ก เนือ้พรำยดอกรักปดัทอง ป ี2561

766 เหรียญหล่อโบรำณ เนือ้สัมฤทธิ์ รุ่นแรก ป ี2561

พระสมเดจ็ญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

โตะ๊ที ่23 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

767 สมเด็จอณุำโลม พิมพ์เล็ก ป ี2519

768 สมเด็จนำงพญำ พิมพ์เล็ก

769 พระกร่ิงไพรีพินำศ เนือ้เงิน-ทองแดง ป ี2536-2556

770 พระผงไพรีพินำศ ป ี2529-2556

771 พระญำณรังสี 79

772 พระกร่ิงโภคทรัพย์ไพศำลี

773 พระกร่ิงเจริญพร

774 พระกร่ิงอรหงั

775 พระกร่ิงพุทธสิริมงคล

776 พระกร่ิงชินบญัชร รุ่น 100 ป ีเนือ้นวกน้ทองแดง

777 พระกร่ิงชินบญัชร รุ่น 100 ป ีเนือ้นวกน้เงิน-กน้อดุผงพรำยกมุำร

778 พระปดิตำน ำโชค เนือ้ผงคลุกรักด ำ ป ี2531



779 พระปดิตำน ำโชค เนือ้ผงคลุกรักจีน ป ี2531

780 พระสมเด็จชินบญัชร รุ่น 100 ปี

781 พระกร่ิงชินรังสี 47

782 พระกร่ิงเจริญ สุวัฒโน

783 พระกร่ิงเจริญโภคทรัพย์

784 พระกร่ิงบำรมี 80

785 พระกร่ิงบำรมี 84

786 พระกร่ิงชินสีห ์รุ่น 100 ป ีเนือ้ทองเหลือง

787 พระกร่ิงอรหงั รุ่น 100 ปี

788 หลวงปูท่วด รุ่น 100 ปี

789 หลวงปูท่วด รุ่น นิว้กระดก

790 พระปดิตำกนกข้ำง รุ่น 7 รอบ

791 พระทุ่งเศรษฐีหลวงพ่อแพ เนือ้เกสร พิมพ์ใหญ่ วัดพิกลุทอง จ.สิงหบ์รีุ ป ี2511

792 พระรอดหลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง จ.สิงหบ์รีุ ป ี2514

793 พระสมเด็จไกเซอร์หลวงพ่อแพ เนือ้เกสร วัดพิกลุทอง จ .สิงหบ์รีุ ป ี2539

794 พระขุนแผนหลวงพ่อแพ พิมพเล็ก วัดพิกลุทอง จ.สิงหบ์รีุ ป ี2522

795 พระสมเด็จฐำนสิงหห์ลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง จ.สิงหบ์รีุ 

796 พระสมเด็จฐำนแซมหลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง จ.สิงหบ์รีุ 

797 พระสมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง จ.สิงหบ์รีุ 

798 พระสมเด็จแพ 5 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง จ.สิงหบ์รีุ 

799 พระสมเด็จ 100 ป ีหลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง จ.สิงหบ์รีุ 

800 พระขุนแผนหลวงพ่อไสว เนือ้ผงลำย วัดปรีดำรำม จ.นครปฐม

801 พระขุนแผนหลวงพ่อไสว รุ่นแรก วัดปรีดำรำม จ.นครปฐม

พระวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น 214 ปี ชาตกาล กรุงเทพฯ

โตะ๊ที ่24 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

802 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เศียรโตนยิม ป ี2545

803 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อคยำง เนือ้เข้ม ป ี2545

804 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อคยำง เนือ้ขำวปนู ป ี2545

805 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อคแกม้ขีด เนือ้เข้ม ป ี2545

806 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อคแกม้ขีด เนือ้ขำวปนู ป ี2545

807 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรใหญ่ เนือ้เข้ม ป ี2545

808 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรใหญ่ เนือ้ขำวปนู ป ี2545

809 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรเล็ก เกศใหญ่ เนือ้เข้ม ป ี2545

810 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรเล็ก เกศใหญ่ เนือ้ขำวปนู ป ี2545

811 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนือ้เข้ม สีอมเทำ ไมจ่ ำกดับล็อค ป ี2545

812 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนือ้เข้ม สีอมเหลือง ไมจ่ ำกดับล็อค ป ี2546



813 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนือ้ขำวปนู ไมจ่ ำกดับล็อค ป ี2545

814 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ขัดลำยงำ ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2545

815 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม จัมโบน้ยิม ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2545

816 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เศียรใหญ่ ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2545

817 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เศียรเล็ก ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2545

818 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ไมจ่ ำกดัเนือ้ ป ี2545

819 พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ขัดลำยงำ ป ี2545

820 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนำดใหญ่ เนือ้ทองค ำ ,เนือ้เงิน ป ี2545

821 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนำดใหญ่ เนือ้นวะโลหะ ผิวเดิม ป ี2545

822 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนำดใหญ่ เนือ้นวะโลหะ ผิวขัดเงำ ป ี2545

823 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนำดใหญ่ เนือ้นวะโลหะ ผิวรมด ำ ป ี2545

824 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนำดเล็ก เนือ้ทองค ำ ป ี2545

825 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนำดเล็ก เนือ้เงิน ป ี2545

826 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนำดเล็ก เนือ้นวะโลหะ ผิวเดิม ป ี2545

827 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนำดเล็ก เนือ้นวะโลหะ ผิวขัดเงำ ป ี2545

828 พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนำดเล็ก เนือ้นวะโลหะ ผิวรมด ำ ป ี2545

829 เหรียญสมเด็จจิว๋ หลังรูปเหมอืนสมเด็จ โตฯ เนือ้ทองค ำ ป ี2545

830 เหรียญสมเด็จจิว๋ หลังรูปเหมอืนสมเด็จ โตฯ เนือ้เงิน ป ี2545

831 เหรียญสมเด็จจิว๋ หลังรูปเหมอืนสมเด็จ โตฯ เนือ้ทองแดง ป ี2545

832 เหรียญสมเด็จจิว๋ หลังรูปเหมอืนสมเด็จ โตฯ เนือ้กะไหล่ทอง ป ี2545

833 พระสมเด็จลองพิมพ์ เกศทะลุซุ้ม เนือ้ชำนหมำก ป ี2545

834 พระสมเด็จลองพิมพ์ เกศทะลุซุ้ม เนือ้ถ่ำนช่อฟ้ำ ป ี2545

835 พระสมเด็จลองพิมพ์ เกศจรดซุ้ม เนือ้ชำนหมำก ป ี2545

836 พระสมเด็จลองพิมพ์ เกศจรดซุ้ม เนือ้ถ่ำนช่อฟ้ำ ป ี2545

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ชดุที ่1

โตะ๊ที ่25 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (27 รายการ)

837 เหรียญสมเด็จพระญำณสังวรฯ รุ่นแรก วัดบวรนเิวศ กรุงเทพฯ ป ี2528

838 เหรียญสนทนำธรรมสมเด็จพระญำณสังวรฯ วัดบวรนเิวศ กรุงเทพฯ

839 เหรียญสมเด็จพระญำณสังวรฯ 600 ป ีเจดีย์หลวง วัดบวรนเิวศ กรุงเทพฯ

840 พระกร่ิง 80 พรรษำ สมเด็จพระญำณสังวรฯ วัดบวรนเิวศ กรุงเทพฯ

841 พระสมเด็จอรหงั สมเด็จพระญำณสังวรฯ วัดบวรนเิวศ กรุงเทพฯ ป ี2511

842 พระสมเด็จอรหงั สมเด็จพระญำณสังวรฯ วัดบวรนเิวศ กรุงเทพฯ ป ี2519

843 พระสมเด็จพระมหำสุรศักด์ิ วัดประดู่พระอำรำมหลวง จ .สมทุรสงครำม

844 เหรียญฟำต้ำไฉ รวมแนน่แนน่ พระมหำสุรศักด์ิ วัดประดู่พระอำรำมหลวง จ .สมทุรสงครำม

845 เหรียญหลวงพ่อนวณ รุ่นแรก วัดแกว้เจริญ จ.สมทุรสงครำม

846 ล็อกเกต็หลวงพ่อสนองชำติ รุ่นสมปรำรถนำ วัดเย็นสนทิธรรมำรำม จ.กำญจนบรีุ



847 สิงหแ์กะหลวงพ่อสนองชำติ รุ่นสมปรำรถนำ วัดเย็นสนทิธรรมำรำม จ.กำญจนบรีุ

848 พระสมเด็จหลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ .กำญจนบรีุ

849 พระปดิตำหลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กำญจนบรีุ

850 เจ้ำเงำะเรียกทรัยพ์หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กำญจนบรีุ

851 เต่ำหลวงพ่อต๋อง รุ่น 1 วัดพุตะเคียน จ.กำญจนบรีุ

852 ตะกรุดหลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กำญจนบรีุ

853 เคร่ืองรำงยุคต้นหลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กำญจนบรีุ

854 เหรียญหลวงพ่อแถม รุ่นแรก วัดช้ำงแทงกระจำด จ.เพชรบรีุ ป ี2536

855 เหรียญเศรษฐีหลวงพ่อแถม วัดช้ำงแทงกระจำด จ.เพชรบรีุ

856 เหรียญเจริญพร 6 รอบ 72 ป ีหลวงพ่อแถม วัดช้ำงแทงกระจำด จ.เพชรบรีุ

857 เหรียญรวงข้ำวเสำร์หำ้หลวงพ่อแถม วัดช้ำงแทงกระจำด จ.เพชรบรีุ

858 เหรียญมงัคลำยุหลวงพ่อแถม วัดช้ำงแทงกระจำด จ.เพชรบรีุ

859 ขุนแผนกวัเผำะหลวงพ่อสมบรูณ์ ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหงส์รัตนำรำม กรุงเทพฯ

860 ล็อกเกต็ท้ำวเวสสุวรรณหลวงพ่อสมบรูณ์ ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหงส์รัตนำรำม กรุงเทพฯ

861 ปรกท้ำวเวสสุวรรณหลวงพ่อสมบรูณ์ ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหงส์รัตนำรำม กรุงเทพฯ

862 พระผงดวงเศรษฐีหลวงพ่อสมบรูณ์ ไมจ่ ำกดัเนือ้ วัดหงส์รัตนำรำม กรุงเทพฯ

863 สีผ้ึงกว๊ยเกรำะหลวงพ่อสมบรูณ์ ตลับไมย้ัต์เลเซอร์ วัดหงส์รัตนำรำม กรุงเทพฯ

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ชดุที ่2

โตะ๊ที ่26 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (32 รายการ)

864 พระขุนแผนหลวงพ่อตัด รุ่นแรก วัดชำยนำ

865 ตะกรุด โค๊ด วชน เรียง หลวงพ่อตัด วัดชำยนำ

866 ตะกรุด โค๊ด วชน กระโดด หลวงพ่อตัด วัดชำยนำ

867 ปลัดขิก หลวงพ่อตัด ไมจ่ ำกดัรุ่น วัดชำยนำ

868 ล็อกเกต็หลวงพ่อตัด ไมจ่ ำกดัรุ่น วัดชำยนำ

869 ขุนแผนนำยร้อยพระอำจำรย์ทิน วัดชำยนำ

870 พระผงรูปเหมือนพระอำจำรย์ทิน วัดชำยนำ

871 พระสังข์เรียกทรัพย์พระอำจำรย์ทิน เนือ้ผง วัดชำยนำ

872 ล็อกเกต็ พระสังข์เรียกทรัพย์พระอำจำรย์ทิน เนือ้ผง วัดชำยนำ



873 เพชรพญำธรหล่อพระอำจำรย์ทิน รุ่นแรก วัดชำยนำ

874 ลิงลมหลวงพ่อรุ่ง รุ่น1 วัดท่ำไมล้ำย

875 ตะขำบคำบลูกแกว้หลวงพ่อรุ่ง รุ่น1 วัดท่ำไมล้ำย

876 เต่ำซ้อนเต่ำหลวงพ่อรุ่ง รุ่น1 วัดท่ำไมล้ำย

877 งูกนิงูหลวงพ่อรุ่ง รุ่น1 วัดท่ำไมล้ำย

878 ขวำนหลวงพ่อรุ่ง รุ่น1 วัดท่ำไมล้ำย

879 พระพิฆเนศหลวงพ่อรุ่ง รุ่น1 วัดท่ำไมล้ำย

880 นำงพญำหลวงพ่อรุ่ง รุ่น1 วัดท่ำไมล้ำย

881 พญำหมมูหำลำภ หลวงพ่อรักษ ์อนำลโย อดุกร่ิงรุ่นแรก เนือ้ทองค ำ เนือ้เงิน เนือ้นว

882 พญำหมมูหำลำภ หลวงพ่อรักษ ์อนำลโย อดุกร่ิงรุ่นแรก เนือ้ชนวน สัมฤทธ์โชค

883 พญำหมมูหำลำภ หลวงพ่อรักษ ์อนำลโย อดุกร่ิงรุ่นแรก เนือ้ทองเหลือง

884 พญำหมมูหำลำภ หลวงพ่อรักษ ์อนำลโย อดุกร่ิงรุ่นแรก เนือ้ทองแดง ทองแดงนอก

885 พญำหมมูหำลำภ หลวงพ่อรักษ ์อนำลโย อดุกร่ิงรุ่นแรก เนือ้ทองแดงผิวไฟ

886 พญำครุฑรำชำโชค หลวงพ่อหวั่น เนือ้ทองแดง วัดคลองคูณ จ.พิจิตร

887 พญำครุฑรำชำโชค หลวงพ่อหวั่น เนือ้ชุบเงินลงยำ วัดคลองคูณ จ.พิจิตร

888 รูปหล่อโบรำณมหำบำรม ี112 หลวงปูแ่สน รุ่นมหำส ำเร็จ เนือ้ทองแดง จ.ศรีสะเกษ

889 พระกร่ิง รุ่น 141 เนือ้ทองเหลือง วัดระฆงั กรุงเทพฯ

890 พระสมเด็จเกศทะลุซุ้ม วัดระฆงั กรุงเทพฯ

891 เหรียญพระเจ้ำ รุ่น 250 ป ีเนือ้ทองเหลือง-ทองแดง กรุงธนบรีุ

892 เหรียญเต่ำหลวงปูแ่สน เนือ้ทองเหลือง จ .ศรีสะเกษ

893 พระสมเด็จหลวงพ่อเจือ เนือ้ผงยำ วัดกลำงบำงแกว้ จ.นครปฐม

894 พระขุนแผนหลวงพ่อเจือ เนือ้ผงยำ วัดกลำงบำงแกว้ จ.นครปฐม

895 พระกร่ิงกน้ลำยเซ็นต์ หลวงพ่อคล้อย รุ่นแรก วัดภเูขำทอง จ.พัทลุง

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ชดุที ่3

โตะ๊ที ่27 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

896 พระปดิตำกมิซ้อ หหลวงปูค่ ำพันธ์ เนือ้เกสร วัดธำตุมหำชัย ป ี2531

897 พระปดิตำกมิบอ่เซ้ียง หหลวงปูค่ ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ป ี2536

898 พระปดิตำหลวงพ่อแพ รุ่นท ำบญุอำยุ 70 ป ีเนือ้ด ำ วัดพิกลุทอง ป ี2517

899 พระปดิตำหลวงพ่อแพ รุ่นท ำบญุอำยุ 70 ป ีเนือ้ลำย วัดพิกลุทอง ป ี2517

900 พระปดิตำมหำอดุหลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง ป ี2514

901 พระปดิตำจัมโบห้ลวงพ่อแพ รุ่นแรก วัดพิกลุทอง ป ี2531

902 พระปดิตำหลวงพ่อม ีหลังรำห ูวัดมำรวิชัย ป ี2538

903 พระปดิตำจัมโบห้ลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง ป ี2539



904 พระสมเด็จ 100 ป ีหลวงปูบ่ดุดำ เนือ้อลำยด ำ วัดกลำงชูศรีเจริญสุข ป ี2536

905 พระสมเด็จ 100 ป ีหลวงปูบ่ดุดำ เนือ้ลำยเขียว วัดกลำงชูศรีเจริญสุข ป ี2536

906 พระสมเด็จหลวงพ่อแพ รุ่นแพ 3 พัน เนือ้เกสร วัดพิกลุทอง ป ี2512

907 พระสมเด็จหลวงพ่อแพ รุ่นแพ 4 พัน เนือ้เกสร วัดพิกลุทอง ป ี2534

908 พระสมเด็จหลวงพ่อแพ รุ่นแพ 5 พัน เนือ้เกสร วัดพิกลุทอง ป ี2534

909 พระสมเด็จหลวงพ่อแพ รุ่นแพ 5 พัน เนือ้ใบลำน วัดพิกลุทอง ป ี2534

910 พระสมเด็จหลวงพ่อแพ รุ่นแพ 6 พัน วัดพิกลุทอง ป ี2536

911 พระสมเด็จ 100 ป ีหลวงพ่อแพ หลังแบบ เนือ้ลำย วัดพิกลุทอง ป ี2535

912 พระสมเด็จ 100 ป ีหลวงพ่อแพ หลังแบบ เนือ้เกสร วัดพิกลุทอง ป ี2535

913 พระสมเด็จ 100 ป ีหลวงพ่อแพ หลังยันต์ เนือ้ลำย วัดพิกลุทอง ป ี2535

914 พระสมเด็จ 100 ป ีหลวงพ่อแพ หลังยันต์ เนือ้ขันลงหนิ วัดพิกลุทอง ป ี2535

915 พระสมเด็จ 100 ป ีหลวงพ่อแพ หลังยันต์ตรี วัดพิกลุทอง ป ี2512

916 พระสมเด็จ 100 ป ีหลวงพ่อแพ หลังยันต์นะ วัดพิกลุทอง ป ี2509

917 พระสมเด็จไกเซอร์ หลวงพ่อแพ หลังลำยเซ็นต์ วัดพิกลุทอง ป ี2519

918 พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ เนือ้เกสร วัดพิกลุทอง ป ี2514

919 พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ เนือ้ลำยรัศม ีวัดพิกลุทอง ป ี2514

920 พระสมเด็จฐำนสิงห ์หลวงพ่อแพ เนือ้ลำยรัศม ีวัดพิกลุทอง ป ี2515

921 พระสมเด็จฐำนแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง ป ี2517

922 พระสมเด็จตะแนน หลวงพ่อแพ หลังยันต์ตรี วัดพิกลุทอง ป ี2512

923 พระสมเด็จตะแนน 100 ป ีหลวงพ่อแพ เนือ้เกสร วัดพิกลุทอง ป ี2535

924 พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ พิมพ์คะแนน วัดพิกลุทอง ป ี2514

925 พระหลวงพ่อแพ พิมพ์พระรอด เนือ้ด ำ วัดพิกลุทอง ป ี2514

926 พระหลวงพ่อแพ พิมพ์พระรอด เนือ้เกสร วัดพิกลุทอง ป ี2514

927 พระหลวงพ่อแพ พิมพ์ทุ่งเศรษฐี รุ่นแรก วัดพิกลุทอง ป ี2511

928 พระสีวลีหลวงพ่อแพ รุ่นแรก เนือ้ผงเกสร วัดพิกลุทอง ป ี2516

929 พระสังกจัจำยนโ์ฆสปญัโญ หลวงปูค่ ำพันธ์ ป ี2534

930 ภำพบชูำกรอบมกุ หลวงปูค่ ำพันธ์ รุ่นไตรภำคี ศรีโคตรบรู ป ี2541

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ชดุที ่4

โตะ๊ที ่28 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

931 พระขุนแผนเคลือบ หลวงปูช่ืน้ รุ่นสมบรูณ์ทรัพย์ วัดญำณเสน ป ี2544

932 พระขุนแผน 8 รอบ หลวงปูท่ิม เนือ้เกสรโรยพลอย วัดพระขำว ป ี2552

933 พระขุนแผน 8 รอบ หลวงปูท่ิม เนือ้เกสรฝังตะกรุด วัดพระขำว ป ี2552

934 พระขุนแผน หลวงพ่อแพ รุ่นแรก วัดพิกลุทอง ป ี2522

935 พระขุนแผนเคลือบ หลวงปูท่ิม รุ่นแรก พิมพ์เล็ก วัดพระขำว ป ี2545

936 พระสมเด็จฐำนสิงห ์หลวงพ่อแพ ลำยพิเศษ วัดพิกลุทอง ป ี2539

937 พระสมเด็จฐำนแซม หลวงพ่อแพ ลำยพิเศษ วัดพิกลุทอง ป ี2539



938 พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ ลำยพิเศษ วัดพิกลุทอง ป ี2539

939 พระสมเด็จสำมชัน้ หลวงพอแ่พ หลังรูปเหมอืน วัดพิกลุทอง ป ี2518

940 พระสมเด็จ เขมังกโร หลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง ป ี2517

941 พระสมเด็จไกเซอร์ หลวงพ่อแพ หลังยันต์มหำอดุ วัดพิกลุทอง ป ี2516

942 พระสมเด็จ หลวงพ่อแพ พิมพ์นำคปรก อำยุ 91 วัดพิกลุทอง ป ี2538

943 พระสมเด็จชนะจน หลวงปูท่ิม วัดพระขำว ป ี2540

944 พระหลวงพ่อแพ พิมพ์จันทร์ลอย รุ่นแรก วัดพิกลุทอง ป ี2512

945 พระปดิตำสำรพัดนกึ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนอื ป ี2528

946 พระนำคปรกเสำร์หำ้ลอยองค์ หลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง ป ี2539

947 พระสังกจัจำยน ์100 ป ีหลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง ป ี2535

948 พระหลวงพ่อแพ พิมพ์ซุ้มกร่ิงลพบรีุ วัดพิกลุทอง ป ี2519

949 พระยอดธงหลวงพ่อเพี้ยน รุ่นแรก เนือ้ทองทิพย์ วัดเกร่ินกฐิน ป ี2552

950 พระกร่ิงชินบญัชรหลวงปูท่ิม วัดพระขำว ป ี2548

951 พระกร่ิงหนำ้ยักษ ์หลวงพ่อแพ รุ่น 3 วัดพิกลุทอง ป ี2535

952 พระชัยวัฒนห์นำ้ยักษ ์หลวงพ่อแพ รุ่น 3 วัดพิกลุทอง ป ี2535

953 พระชินรำชฐำนผ้ำทิพย์ หลวงพ่อม ีฝังตะกรุด วัดมำรวิชัย ป ี2537

954 เหรียญพระรำหหูล่อ หลวงพ่อม ีพิมพ์ 2 หนำ้ เนือ้นวะ วัดมำรวิชัย ป ี2535

955 พระนำงพญำ เนือ้ดินเผำ รุ่นโรงพยำบำลสงฆ ์ป ี2500

956 เหรียญไตรมำสหลวงพ่อแพ รุ่นเอม็-16 เนือ้ทองแดง วัดพิกลุทอง ป ี2513

957 เหรียญโภคทรัพย์ หลวงพ่อแพ วัดพิกลุทอง ป ี2518

958 เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปูท่ิม วัดพระขำว ป ี2540

959 พระสมเด็จแซยิดหลวงพ่อเชิญ พิมพ์ 16 ชัน้ เนือ้ทองระฆงั วัดโคกทอง ป ี2536

960 พระพุทธประทับสัตว์หล่อ  หลวงพ่อเชิญ เนือ้ทองระฆงั วัดโคกทอง ป ี2534

961 พระสมเด็จหลวงพ่อคูณ รุ่นรับเสด็จ วัดบำ้นไร่ ป ี2536

962 รูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อส ำเร็จศักด์ิสิทธิ์ ป ี2558

963 พระสมเด็จหลวงพ่อม ีหลังยันต์ครู ฝังตะกรุดทองค ำ วัดมำรวิชัย ป ี2539

964 เศียรเจ้ำเงำะ หลวงปูแ่ดง รุ่นแรก วัดหว้ยฉลองรำษฎร์ ป ี2552

965 เจ้ำเงำะเรียกทรัพย์ หลวงปูแ่ดง วัดหว้ยฉลองรำษฎร์ ป ี2551

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ชดุที ่5

โตะ๊ที ่29 ค่าส่งพระองค์ละ 300 บาท (35 รายการ)

966 ปลัดขิกไมเ้ขยตำย หลวงปูเ่มฆ ไมจ่ ำกดัขนำดและศิลป วัดล ำกระดำน จ.กรุงเทพ

967 ปลัดขิกไมเ้ขยตำยตัวตรง หลวงปูเ่มฆ วัดล ำกระดำน จ.กรุงเทพ

968 ปลัดขิกไมเ้ขยตำย สำริกำท้องเว้ำนยิม หลวงปูเ่มฆ วัดล ำกระดำน จ.กรุงเทพ

969 ปลัดขิกไมเ้ขยตำยสำริกำ ไมจ่ ำกดัศิลป หลวงปูเ่มฆ วัดล ำกระดำน จ.กรุงเทพ

970 ปลัดขิกไมเ้ขยตำยลงแลคเกอร์ทันยุค หลวงปูเ่มฆ ไมจ่ ำกดัศิลป วัดล ำกระดำน จ.กรุงเทพ

971 เขยตำยแกะ หลวงปูเ่มฆ ไมจ่ ำกดัศิลป วัดล ำกระดำน จ.กรุงเทพ



972 ลิงไมแ้กะ หลวงพ่อกล่ัน ไมจ่ ำกดัขนำด วัดอนิทรำวำส จ.อำ่งทอง

973 ลิงไมแ้กะขนำดพกพำ หลวงพ่อกล่ัน  วัดอนิทรำวำส จ.อำ่งทอง

974 ปลัดลิงเกำะขนำดพกพำ หลวงพ่อกล่ัน  วัดอนิทรำวำส จ.อำ่งทอง

975 ปลัดขิกขนำดบชูำ หลวงพ่อกล่ัน ไมจ่ ำกดัศิลป วัดอนิทรำวำส จ.อำ่งทอง

976 วัตถุมงคลไมแ้กะ หลวงพ่อกล่ัน ไมจ่ ำกดัศิลปและขนำด วัดอนิทรำวำส จ.อำ่งทอง

977 ปลัดขิกไมม้งคล หลวงพ่อต๋ี วัดหชู้ำง จ.นนทบรีุ

978 ปลัดขิกหลวงพ่อต๋ี ไมจ่ ำกดัเนือ้และขนำด วัดหชู้ำง จ.นนทบรีุ

979 รูปเหมือนปัม๊บชูำทุกรุ่น หลวงปูส่ด ไมจ่ ำกดัขนำด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ ป ี2533-2537

980 พระเนือ้ผงรวมทุกรุ่น หลวงปูส่ด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ  ป ี2509-2537 

981 เหรียญเสมำ8 รอบ หลวงปูส่ด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ ป2ี537

982 พระปดิตำ หลวงปูส่ด ไมจ่ ำกดัพิมพ์และเนือ้ วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ ป ี2534-2537

983 รูปถ่ำยอดักระจกและล็อกเกต็ หลวงปูท่ิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ป ี2513-2552

984 เหรียญรุ่นแรก หลวงปูท่ิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ป ี2518

985 เคร่ืองรำง(2) หลวงปูท่ิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ป ี2539-2552

986 เหรียญชนะจน หลวงปูท่ิม รวมทุกเนือ้(ยกเว้นทองค ำ) วัดพระขำว จ.อยุธยำ ป ี2540

987 พระขุนแผนเคลือบ หลวงปูท่ิม พิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก วัดพระขำว จ.อยุธยำ ป ี2545

988 พระขุนแผนหลวงปูท่ิม รวมทุกเนือ้ วัดพระขำว จ.อยุธยำ ป ี2547

989 พระขุนแผน8รอบ หลวงปูท่ิม รวมทุกเนือ้ วัดพระขำว จ.อยุธยำ ป ี2552

990 เหรียญนำคปรก หลวงปูท่ิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ป ี2543

991 ตะกรุดหลวงปูท่ิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ป ี2538-2551

992 สิงหห์ลวงปูท่ิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ป ี2546

993 ลูกอมและพระเนือ้ผงทั่วไป หลวงปูท่ิม รวมทุกเนือ้ วัดพระขำว จ.อยุธยำ ไมเ่กนิป ี2552

994 พระปดิตำหลวงปูท่ิม รวมทุกเนือ้ วัดพระขำว จ.อยุธยำ ไมเ่กนิป ี2547

995 เหรียญหลวงปูท่ิม ไมจ่ ำกดัรุ่น วัดพระขำว จ.อยุธยำ ไมเ่กนิป ี2552

996 เหรียญหลวงปูท่ิม ไมจ่ ำกดัรุ่น(ยกเว้นเนือ้เงิน-เนือ้ทองค ำ) วัดพระขำว จ.อยุธยำ ไมเ่กนิป ี2552

997 พระกร่ิง-พระชัยวัฒน-์รูปหล่อ-รูปเหมอืน หลวงปูท่ิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ไมเ่กนิป ี2552

998 เคร่ืองรำงหลวงปูท่ิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ป ี2539-2552

999 พระบชูำหลวงปูท่ิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ป ี2527-2552

1000 เบีย้แก ้หลวงปูต๋ี่ วัดหชู้ำง จ.นนทบรีุ


