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โต๊ะที่ รายการพระประกวด จำานวน ตั้งแต่รายการที่ หน้าที่

สารบัญ

พระเครื่อง จังหวัดนครปฐม ยอดนิยม

เครื่องราง จังหวัดนครปฐม ยอดนิยม

พระจังหวัดนครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 1

พระจังหวัดนครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 2

พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง - พระคณาจารย์ อ.สามพราน ทั่วไป ชุดที่ 1

พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง - พระคณาจารย์ อ.สามพราน ทั่วไป ชุดที่ 2

พระคณาจารย์ อ.นครชัยศรี - พุทธมณฑล ทั่วไป

พระคณาจารย์ อําเภอกําแพงแสน ชุดที่ 1

พระคณาจารย์ อําเภอกําแพงแสน ชุดที่ 2

พระหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ยอดนิยม

พระหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา - หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ยอดนิยม

พระหลวงพ่อเต๋ คงทอง - หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม ทั่วไป

หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร

พระหลวงปู่หลิว ปณฺกโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 1

พระหลวงปู่หลิว ปณฺกโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 2

พระวัดทัพหลวง/วัดหนองงูเหลือม/วัดปลักไม้ลาย/วัดทุ่งรี/วัดทัพยายท้าว/วัดม่วงตารศ

หลวงพ่อล้อม วัดไผ่รื่นลม

หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

พระพุทธ พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3

เครื่องราง จ.กาญจนบุรี ทั่วไป

หลวงปู่ปั่น กวิสสโร วัดหนองกระทุ่ม จ.นครปฐม ทั่วไป

พระหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ทั่วไป

พระหลวงพ่อม้วน (พระครูอินทศิริชัย) วัดไทร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทั่วไป

พระหลวงพ่อจืด นิมมฺโล วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม ทั่วไป

พระหลวงพ่อพุฒ (พระครูสุนทรวุฒิคุณ) วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม ทั่วไป

พระวัดใหม่ปิ่นเกลียว ยอดนิยม

หลวงพ่อหว่าง หลวงปู่แผ้ว วัดกําแพงแสน

พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 1

พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 2

พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 3

พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 4

พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 5

พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 6

พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 7

พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 8
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พระเครื่อง จังหวัดนครปฐม ยอดนิยม

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญปั๊มพระปฐมปาฏิหาริย์ องค์พระปฐมเจดีย์ ร.ศ.128 เนื้อเงิน

2. เหรียญปั๊มรูปไข่ องค์พระปฐมเจดีย์ (วิว) วัดพระปฐมเจดีย์ฯ  เงิน ทองแดง

3. เหรียญปั๊มองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ  พิมพ์เสมา พ.ศ.2465 เนื้อทองแดง

4. เหรียญหล่อพระคันธาราฐ พิมพ์เสมา วัดพระปฐมเจดีย์ฯ  พ.ศ.2476  เนื้อทองผสม

5. เหรียญหล่อพระคันธาราฐ พิมพ์กลีบจำาปา วัดพระปฐมเจดีย์ฯ  พ.ศ.2476  เนื้อทองผสม เนื้อแร่

6. เหรียญหล่อพระคันธาราฐ พิมพ์ใบหอก วัดพระปฐมเจดีย์ฯ  พ.ศ.2476  เนื้อทองผสม เนื้อแร่

7. เหรียญหล่อหันข้างพระเทพสุธี ( โชติ ) วัดพระปฐมเจดีย์ฯ  พ.ศ.2476  เนื้อทองผสม

8. เหรียญปั๊มพระพุทธสิหิงค์ รุ่นแรก วัดพระปฐมเจดีย์ฯ ไม่จำากัดเนื้อ

9. เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อทองผสม

10. เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นสอง มีหูในตัว เนื้อทองผสม

11. เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นสอง ไม่มีหูในตัว เนื้อทองผสม

12. เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก หลังยันต์ มะอะอุ เนื้อทองผสม

13. พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์สามเกลอ เนื้อเมฆพัด

14. พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์เกลอเดี่ยว เนื้อเมฆพัด,สำาริด

15. เหรียญปั๊มหลวงพ่อชา วัดสามกระบือเผือก พ.ศ.2480 ไม่จำากัดเนื้อ

16. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเปิ่น วัดโคกเขมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง

17. เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก พ.ศ.2519 ไม่จำากัดเนื้อ

18. เหรียญปั๊มหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พ.ศ.2523

19. พระปิดตาหลวงพ่อพร้อม วัดพระงาม ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

20. พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา รุ่นแรก เนื้อเมฆพัด

21. เหรียญปั๊มพระครูสมุห์ทน วัดสระกระเทียม รุ่นแรก เนื้อเมฆพัด

22. พระร่วงนั่ง กรุวัดกลาง

23. พระกริ่งภูธารวดี พ.ศ.2506 เนื้อนวโลหะ

24. เหรียญปั๊มหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์เสมา (ช.ล.) 2485 ไม่จำากัดเนื้อ

25. เหรียญปั๊มหลวงพ่อแช่ม พิมพ์กงจักร รุ่นแรก เนื้อทองแดง พิมพ์หูเดียว

26. เหรียญปั๊มหลวงพ่อแช่ม พิมพ์กงจักร รุ่นแรก เนื้อทองแดง พิมพ์สองหู

27. เหรียญปั๊มธงไขว้หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกรูด รุ่นแรก เนื้อดีบุก

28. เหรียญปั๊มหลวงพ่อห่วง วัดท่าใน รุ่นแรก เนื้อเงิน

29. เหรียญปั๊มหลวงพ่อหิ่ม วัดบางพระ รุ่นแรก พ.ศ.2470 เนื้อทองคำา,เนื้อเงิน

30. เหรียญปั๊มหลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล รุ่นแรก เนื้อทองแดง

31. เหรียญปั๊มหลวงปู่ดี วัดบ้านยาง พ.ศ.2466 ไม่จำากัดเนื้อ

32. พระปิดตาหลวงปู่ดี วัดบ้านยาง ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อเมฆพัด

33. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

34. พระปิดตาหลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อเมฆพัด

35. พระปิดตาหลวงปู่ดี วัดบ้านยาง เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

36. เหรียญปั๊มหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก เนื้อทองแดง                                      
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เครื่องราง จังหวัดนครปฐม ยอดนิยม

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. ลูกอม พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา

2. ตะกรุดไม้รวก หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก

3. เบี้ยแก้ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

4. ราหูอมจันทร์ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง (ขนาดห้อยคอ)

5. วัวธนู หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง (ขนาดห้อยคอ)

6. ผ้ายันต์ – เสื้อยันต์ หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง

7. กุมารดูดรก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์ใหญ่

8. กุมารดูดรก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์กลาง, พิมพ์เล็ก

9. กุมารดูดรก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หลังยันต์

10. เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม  วัดกลางบางแก้ว

11. ราหูอมจันทร์ พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง (ขนาดห้อยคอ)

12. เข็มกลัด ราหูอมจันทร์  พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง พ.ศ.2505

13. ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเบี้ยว วัดใหม่สุคนธาราม

14. ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม (หนังเสือ)

15. ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม (กระดาษสา)

16. กุมารทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อว่าน (ขนาดห้อยคอ)

17. แม่นางกวัก หลังปั๊มชื่อ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม (ขนาดห้อยคอ)

18. กุมารเจริญลาภ หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม พิมพ์ฐานเตี้ย (ขนาดห้อยคอ)

19. กุมารทองทรัพย์โต หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม (ไม่จำากัดเนื้อ)

20. กุมารทอง หลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกูด (ขนาดห้อยคอ)

21. แม่นางกวัก หลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกูด (ขนาดห้อยคอ) ไม่จำากัดพิมพ์

22. หมากทุย หลวงพ่ออินทร์  วัดสระสี่มุม

23. ตะกรุดกล่องไม้ขีด หลวงพ่อแตง วัดดอนยอ

24. ปลัดขิก หลวงพ่อชม วัดบางปลา (ไม่จำากัดเนื้อ)

25. ตะกรุดโทน หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา (ไม่จำากัดเนื้อ)

26. ปลาตะเพียน หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา

27. วัวธนู รุ่นแรก หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ขนาดห้อยคอ (ไม่จำากัดเนื้อ)

28. นางกวัก รุ่นแรก หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ขนาดห้อยคอ (ไม่จำากัดเนื้อ)

29. น้ำาเต้า หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ขนาดห้อยคอ (ไม่จำากัดเนื้อ)

30. นางพิมพ์พา หลวงพ่อเกษม (อั๊บ) วัดท้องไทร (ขนาดพกพา)

31. ปลัดขิก หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จารมือ (ไม่จำากัดเนื้อ)

32. เบี้ยแก้ พระอาจารย์เจือ วัดกลางบางแก้ว (เลี่ยมทอง - เลี่ยมเงิน) ไม่จำากัดขนาด

33. เบี้ยแก้ พระอาจารย์กา วัดแค

34. ราหูอมจันทร์ หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ (ขนาดห้อยคอ)
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พระจังหวัดนครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 1

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เข็มกลัดกรรมการจัดงาน องค์พระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2485-2488 เนื้อเงินลงยา

2. เข็มกลัดองค์พระปฐมเจดีย์ พิมพ์สี่เหลี่ยม พ.ศ.2490-2492  เนื้อเงินลงยา

3. เข็มกลัดที่ระลÖกงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2493-2496  เนื้อเงินลงยา

4. พระสมเด็จหล่อโบรา³ หลังองค์พระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2487 ไม่จÓกัดพิมพ์

5. เหรียญ หล่อพระประจÓวัน พิมพ์เสมา วัดพระปฐมเจดีย์ฯ  เนื้อทองผสม 

6. เหรียญ หล่อพระร่วงโรจนÄทธิì พิมพ์ใบมะยม วัดพระปฐมเจดีย์ฯ  เนื้อทองผสม (ใหญ่ - เล็ก)

7. เหรียญ หล่อพระประจÓวัน พิมพ์ใบมะยม วัดพระปฐมเจดีย์ฯ  เนื้อทองผสม

8. เหรียญ หล่อพระร่วงโรจนÄทธิì พิมพ์«ุ้มเรือนแก้ว วัดพระปฐมเจดีย์ฯ พ.ศ.2496  เนื้อทองผสม

9. เหรียญ หล่อพระประทานพรห้าเหลี่ยม วัดพระปฐมเจดีย์ฯ เนื้อทองผสม

10. เหรียญ หล่อพระนาคปรกข้างเว้า พ.ศ.2496 วัดพระปฐมเจดีย์ฯ เนื้อทองผสม

11. พระปิดตา เจ้าคุ³โชติ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ เนื้อแร่

12. เหรียญ ปั๊มองค์พระปฐมเจดีย์ พิมพ์เสมา พ.ศ.2496 เนื้อทองแดง ไม่จÓกัดบล็อก

13. เหรียญ ปั๊มพระพุทธชินราช หลังองค์พระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2498 เนื้อทองแดง

14. เข็มกลัดองค์พระปฐมเจดีย์ เนื้อโลหะชุบนิเกิลลงสี ไม่จÓกัด พ.ศ.

15. เหรียญ ปั๊มองค์พระปฐมเจดีย์ พิมพ์เสมาเล็ก หลังยันต์ มะ อะ อุ เนื้อทองแดง

16. รูปหล่อพระพุทธศิลาขาว บรรจุกริ่ง ตอกโค้ดเลข ñ เนื้อทองผสม

17. เหรียญ หล่อพระพุทธศิลาขาว หลังองค์พระปฐมเจดีย์ ตอก òõñò เนื้อทองผสม

18. พระสมเด็จ หลังองค์พระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2513 เนื้อผง ไม่จÓกัดพิมพ์

19. เหรียญ หลวงพ่อบุ ธรรม วัดพระปฐมเจดีย์ฯ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

20. เหรียญ ปั๊มหลวงพ่ออาจ วัดเสน่หา รุ่นแรก เนื้อทองแดง

21. เหรียญ ปั๊มงานปลงศพ พระปลัดหงิม วัดพะเนียงแตก พ.ศ.2482 เนื้อทองแดง

22. เหรียญ ปั๊มหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก ทรงพุ่มข้าวบิ³±์ เนื้อทองแดง

23. เหรียญ ปั๊มหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก ทรงเสมา พ.ศ.2502 (บล็อกสระอะเดียว)

24. เหรียญ หล่อโบรา³หลวงพ่อชื้น วัดพะเนียงแตก ไม่จÓกัดเนื้อ

25. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก (มือจับเข่า) รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง

26. รูปหล่อโบรา³หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก (มือจับเข่า) รุ่นแรก เนื้อทองผสม

27. พระขุนแผนเนื้อดินหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง

28. พระกริ่งเ©ลิมพล วัดตาก้อง เนื้อนวะโลหะ รุ่นแรก

29. พระกริ่งเขมร หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม รุ่นแรก เนื้อทองผสม

30. พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม รุ่นแรก เนื้อทองผสม

31. พระยอดธง หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม พิมพ์ขาเขียด เนื้อทองผสม

32. เหรียญ ปั๊มพระพุทธ ทรงพุ่มข้าวบิ³±์ พ.ศ.2494 วัดบางแขม เนื้อเงิน

33. เหรียญปั๊มหลวงพ่อทาหน้าลื่น วัดพะเนียงแตก พ.ศ.2510

34. เหรียญ ปั๊ม พระประโท³เจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง กะไหล่ทอง

35. พระกริ่งปั๊ม พระประโท³เจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง                                       
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พระจังหวัดนครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 2

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อศรีไพร วัดหุบรัก รุ่นแรก เนื้อทองผสม

2. เหรียญหล่อหน้าเสือ ย้อนยุค หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา ไม่จำากัดเนื้อ

3. เหรียญปั๊มหลวงพ่อบัว วัดบ้านหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง

4. เหรียญปั๊มหลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว รุ่นแรก พ.ศ. 2490

5. พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว รุ่นแรก เนื้อใบลาน

6. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อวงค์ วัดทุ่งผักกรูด พิมพ์ใบสาเก พ.ศ. 2493 ไม่จำากัดเนื้อ

7. พระปิดตา หลวงพ่อวงค์ วัดทุ่งผักกรูด เนื้อชินเขียว เนื้อทองผสม

8. พระหลวงพ่อวงค์ วัดทุ่งผักกรูด เนื้อใบลาน ไม่จำากัดพิมพ์

9. เหรียญหล่อหลวงพ่อคล้ำา วัดบางระกำา เนื้อทองผสม

10. พระเนื้อดิน หลวงพ่อคล้ำา วัดบางระกำา ไม่จำากัดพิมพ์

11. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง

12. เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง 

13. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อสุข วัดห้วยจระเข้ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ (บล็อกคอสั้น)

14. พระปิดตา หลวงพ่อสุข วัดห้วยจระเข้  ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

15. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อ©่อย วัดโพรงมะเดื่อ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

16. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อเล็ก วัดหนองดินแดง พ.ศ. 2507

17. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร ไม่จำากัดเนื้อ

18. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อบุญช่วย วัดหว้าเอน 

19. เหรียญปั๊ม รุนแรก หลวงพ่อศรีไพร วัดหุบรัก พ.ศ. 2506 ไม่จำากัดเนื้อ

20. กุมารทองสมบัติ รุ่นแรก วัดไผ่ล้อม เนื้อผงตะเคียน, เนื้อดินเจ็ดป่าช้า (ขนาดห้อยคอ)

21. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นเลื่อนสม³ศักดิì พ.ศ.2510 ไม่จำากัดเนื้อ

22. ลูกอม หนุมานครองเมือง หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

23. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อสำาเนียง วัดเวฬุวนาราม

24. พระผงใบลาน หลังเล็บหยิก หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล ไม่จำากัดพิมพ์

25. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อช้าง วัดศิลามูล เนื้อทองแดง

26. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อบุญเรือน วัดบางภาษี ไม่จำากัดเนื้อ

27. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก(ปืนไขว้) หลวงพ่อแดง วัดสระสี่เหลี่ยม พ.ศ.2529 ไม่จำากัดเนื้อ

28. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อเทียม วัดพระงาม ไม่จำากัดเนื้อ

29. พระขุนแผน หลวงพ่อแหยม วัดดอนพุทรา

30. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแตง วัดดอนยอ

31. กะลา หลวงพ่อจืด วัดโพธิìเศรษฐี

32. กุมารทองสมบัติ รุ่นแรก วัดไผ่ล้อม (เนื้อโลหะ) เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน (ขนาดห้อยคอ)
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พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง - พระค³าจารย์ อ.สามพราน ทั่วไป ชุดที่ 1

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญหล่อพระพุทธทรงก้นแมลงดา เนื้อทองผสม หลวงพ่อวัดไร่ขิง 

2. เหรียญเสมารุ่นแรก หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2467

3. เหรียญทรงหยดน้ำา หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2482

4. แหวน หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2482

5. เข็มกลัดกรรมการ หลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อเงิน พ.ศ. 2491

6. พระชัยวัฒน์มงคลจินดา ก้นอุดผง หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2496

7. พระสมเด็จ หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลังลายนิ้วมือ รุ่นแรก พ.ศ. 2496

8. พระพิมพ์ทรงไก่ หลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นแรก พ.ศ. 2496

9. พระสมเด็จ หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลังลายนิ้วมือ รุ่นสอง

10. เหรียญทรงใบโพธิì หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2505

11. พระกริ่งปั๊ม หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2505

12. เหรียญทรงสามเหลี่ยม หลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์สามเหลี่ยม พ.ศ. 2505

13. เหรียญทรงเสมา เนื้อเงินลงยา หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2506

14. พระกริ่งหล่อโบรา³ พิมพ์ฐานสูง หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2508

15. พระกริ่งหล่อโบรา³ พิมพ์ฐานเตี้ย หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2508

16. เหรียญประกบสองหน้า เนื้อทองเหลือง บรรจุกริ่ง หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2509

17. เหรียญทรงชมพู่ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2509

18. เหรียญ©ลุ เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2509

19. เหรียญเนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2509 (ไม่จำากัดพิมพ์

20. พระเนื้อเมฆพัด พิมพ์สามเหลี่ยม หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2509

21. พระเนื้อเมฆพัด พิมพ์สี่เหลี่ยมแจกแม่ครัว หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2509

22. พระกริ่งปั๊ม เนื้อทองผสม หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2512

23. เหรียญทรงใบสาเก หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2512 (ไม่จำากัดเนื้อ)

24. เข็มกลัด ลงยาลายธงชาติ หลวงพ่อวัดไร่ขิง 

25. เหรียญหลังเข็มกลัด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2513

26. เหรียญ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2513 (ไม่จำากัดพิมพ์)

27. พระชัยวัฒน์ ก้นอุดผง เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514

28. พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์ใหญ่กรรมการ กรอบเดิมวัด หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514

29. พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์กลางกรรมการ กรอบเดิมวัด หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514

30. พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์เล็กฐานเตี้ยกรรมการ กรอบเดิมวัด หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514

31. พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514

32. พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์กลาง หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514

33. พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์เล็กฐานสูง หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514

34. พระสมเด็จเนื้อผง พิมพ์เล็กฐานเตี้ย หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514

35. เหรียญปั๊มหลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2514 (ไม่จำากัดพิมพ์)

36. เหรียญทรงไข่ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ. 2518 (ไม่จำากัดเนื้อ)

37. พระกริ่งนวการโสภ³ หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ.2516 (ไม่จำากัดเนื้อ)

38. เหรียญว่าวจุฬาม³ี หลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองคำา พ.ศ.2562

39. เหรียญว่าวจุฬาม³ี หลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ.2562 (ไม่จำากัดพิมพ์)                                   
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พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง - พระค³าจารย์ อ.สามพราน ทั่วไป ชุดที่ 2

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญปั๊มหลวงพ่อห้อย วัดหอมเกร็ด รุ่นแรก พ.ศ.2465

2. พระปิดตาหลวงพ่อห้อย วัดหอมเกร็ด เนื้อทองผสม ไม่จำากัดพิมพ์

3. พระปิดตาหลวงพ่อผัน วัดสรรเพชญ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

4. พระผงน้ำามันหลวงพ่อชื่น วัดท่าพูด ไม่จำากัดพิมพ์

5. พระหลวงพ่อยอด วัดดอนหวาย ไม่จำากัดพิมพ์

6. พระปิดตาหลวงพ่อมี วัดทรงคนอง ไม่จำากัดพิมพ์

7. เหรียญปั๊มหลวงพ่อโป๋หลุย วัดทรงคนอง รุ่นแรก พ.ศ.2509 เนื้ออัลปาก้า

8. เหรียญปั๊มหลวงปู่จ้อย วัดบางช้างเหนือ รุ่นแรก พ.ศ.2497 ไม่จำากัดบล็อ

9. เหรียญปั๊มพระพุทธชินราชน้อย วัดบางช้างเหนือ พ.ศ.2497

10. เหรียญปั๊มหลวงพ่อสงัด วัดบางช้างเหนือ พ.ศ.2515 รุ่นแรก

11. เข็มกลัด หลวงพ่อใย วัดบางช้างใต้ พ.ศ.2486 เนื้อเงินลงยา

12. เหรียญปั๊มพิมพ์เสมา หลวงพ่อเพชร วัดบางช้างใต้ รุ่นแรก

13. เหรียญปั๊มพระปลัดใจ วัดเชิงเลน รุ่นแรก เนื้อทองแดง พ.ศ.2481

14. เหรียญปั๊มพระพุทธ วัดเชิงเลน รุ่นแรก เนื้อทองแดง พ.ศ.2491

15. พระสมเด็จฐาน 3 ชั้น หูบายศรี พระปลัดผัน วัดเทียนดัด เนื้อทองแดง

16. เหรียญปั๊มพิมพ์เสมา พระปลัดผัน วัดเทียนดัด เนื้อทองแดง

17. เหรียญปั๊มหลวงปู่ผล วัดเทียนดัด รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

18. พระสมเด็จปรกโพธิì หลวงปู่ผล วัดเทียนดัด รุ่นแรก เนื้อผงใบลาน

19. รูปหล่อหลวงปู่ผล รุ่นแรก วัดเทียนดัด

20. เหรียญปั๊มกลมหลวงปู่ผล วัดเทียนดัด รุ่นสอง พ.ศ.2508 เนื้ออัลปาก้า

21. พระกริ่งโปร่งฟ้า หลวงปู่ผล วัดเทียนดัด รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

22. พระกริ่งธรรมโชติ หลวงปู่ผล วัดเทียนดัด พ.ศ.2514 เนื้อทองผสม

23. เหรียญปั๊มหลวงปู่ผล วัดเทียนดัด หลังยันต์ พ.ศ.2514 ไม่จำากัดเนื้อ

24. เหรียญปั๊มพิมพ์เก้าเหลี่ยม หลวงปู่ผล วัดเทียนดัด พ.ศ.2516

25. เหรียญปั๊มหลังพัดยศ หลวงปู่ผล วัดเทียนดัด พ.ศ. 2516

26. เหรียญปั๊มพิมพ์เสมา 2 หน้า หลวงปู่ผล - หลวงพ่อเงิน พ.ศ.2519 วัดเทียนดัด

27. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเท้ วัดดอนหวาย รุ่นแรก เนื้อทองแดง

28. เหรียญปั๊มหลวงพ่อปุ้ย วัดท่าข้าม รุ่นแรก เนื้อทองแดง

29. เหรียญปั๊มหลวงพ่อหมุด วัดเดชานุสร³์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง

30. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเพ้ง วัดหอมเกร็ด รุ่นแรก พ.ศ.2532

31. เหรียญทรงเสมา รุ่นสอง หลวงพ่อเพ้ง วัดหอมเกร็ด พ.ศ.2536 ไม่จำากัดเนื้อ - ไม่จำากัดพิมพ์

32. เหรียญปั๊มพิมพ์เสมา หลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรเพชญ รุ่นแรก

33. เหรียญปั๊มพระนาคปรก หลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรเพชญ รุ่นแรก

34. รูปหล่อลอยองค์ หลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรเพชญ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

35. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรเพชญ รุ่นสรงน้ำา พ.ศ.2514 เนื้อทองแดง

36. ล็อกเกตหลวงพ่อเพิ่ม วัดสรรเพชญ ตัวเรือนทองเหลือง หลังยันต์

37. พระชุดเนื้อผง พ.ศ.2516 วัดสรรเพชญ ไม่จำากัดพิมพ์

38. พระผงเจ้าคุ³นรฯ สร้างโบสถ์วัดสรรเพชญ พ.ศ.2513 ไม่จำากัดพิมพ์
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พระค³าจารย์ อ.นครชัยศรี - พุทธม³±ล ทั่วไป

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญพระปลัดสิน วัดไทร พ.ศ.2462 ไม่จำากัดเนื้อ

2. พระหลวงพ่อทอง วัดละมุด ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

3. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดละมุด ทรงพุ่มข้าวบิ³±์ พ.ศ.2495 เนื้อทองแดง

4. เหรียญหล่อหลวงพ่อเป้า วัดใหม่สุประดิษฐาราม ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

5. พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อยิ้ว วัดแค ไม่จำากัดพิมพ์

6. พระปิดตาไม้แกะ ฐานผ้าทิพย์ หลวงพ่อเบี้ย วัดโคกพระเจดีย์

7. เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อพูน วัดสำาโรง เนื้อทองผสม

8. เหรียญหลวงพูน วัดสำาโรง พ.ศ.2509 ไม่จำากัดเนื้อ

9. เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง เนื้อทองผสม ไม่จำากัดพิมพ์

10. เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง พ.ศ.2505 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

11. เข็มกลัดราหูอมจันทร์ วัดศีรษะทอง หลังจาร พ.ศ.2505

12. เหรียญพระประจำาวัน หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน เนื้อเงินลงยา ไม่จำากัดพิมพ์

13. เหรียญหลวงพ่อห่วง วัดท่าใน รุ่นสอง พ.ศ.2502 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

14. เหรียญหลวงพ่อเนตร วัดตุ๊กตา รุ่นแรก พ.ศ.2497 ไม่จำากัดบล็อก-เนื้อ

15. เหรียญหลวงพ่อเบี้ยว วัดใหม่สุคนธาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง

16. เหรียญหลวงพ่อขำา วัดห้วยพูล รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์

17. เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดโคกแขก รุ่นแรก พ.ศ.2512 ไม่จำากัดบล็อก

18. เหรียญหลวงพ่อพ่วง วัดบ่อตะกั่ว รุ่นแรก พ.ศ.2498 เนื้อทองแดง

19. รูปถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม ขาวดำา รุ่นแรก

20. เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม รุ่นแรก พ.ศ.2503

21. เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม รุ่นพัดยศ พ.ศ.2508 ไม่จำากัดเนื้อ

22. เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม รุ่นใบสาเก พ.ศ.2511

23. เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม รุ่นเหรียญรัศมี พ.ศ.2516 ไม่จำากัดเนื้อ

24. เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม รุ่นเหรียญกลมเล็ก (สลÖง) พ.ศ.2520

25. เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม รุ่นรูปไข่หันข้าง พ.ศ.2526 ไม่จำากัดเนื้อ

26. เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม รุ่นเสมาเล็ก พ.ศ.2530 ไม่จำากัดเนื้อ

27. เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม รุ่นเสมาใหญ่ พ.ศ.2534 ไม่จำากัดเนื้อ

28. เหรียญหลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม รุ่นอายุ 90 ปี (ส้มโอ)

29. เหรียญปั๊มเจ้าสัวเล็ก หลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม  ไม่จำากัดเนื้อ

30. เหรียญหมดห่วง หลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม ไม่จำากัดเนื้อ

31. เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม ไม่จำากัดเนื้อ

32. ล็อกเก็ตหลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม ไม่จำากัดรุ่น (ทันหลวงพ่อ)

33. รูปหล่อหลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม ไม่จำากัดรุ่น-ไม่จำากัดเนื้อ

34. พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม รุ่นแรก (ผงหนÖ่ง)

35. พระเนื้อดิน หลวงพ่อดี วัดสุวรร³าราม ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดรุ่น
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พระค³าจารย์ อำาเภอกำาแพงแสน ชุดที่ 1

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. พระบูชา หลวงพ่ออินทร์ ปี 2511

2. พระบูชา หลวงพ่ออินทร์ ปี 2514

3. เหรียญปั๊มเสมา หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม รุ่นแรก หน้าเล็ก เนื้อทองแดง

4. เหรียญปั๊มเสมา หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม พิมพ์ครÖ่งองค์ (หน้าหนุ่ม) เนื้อทองแดง

5. เหรียญปั๊มเสมา หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม พิมพ์หน้าใหญ่ ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อทองแดง

6. พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม เนื้อทองผสม

7. รูปหล่อโบรา³หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม รุ่นแรก พ.ศ.2511 ฐานเหลี่ยม เนื้อทองผสม

8. รูปหล่อโบรา³หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม พ.ศ.2515 เนื้อทองผสม

9. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม เนื้อทองเหลือง อุดกริ่ง

10. รูปเหมือนหลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม พิมพ์«ุ้มโค้ง เนื้อผง

11. พระลีลา หลวงพ่ออินทร์ วัดสระสี่มุม เนื้อผง

12. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่ออินทร์ ปี 2514

13. เหรียญโล่ หลวงพ่ออินทร์ ปี 2515

14. พระสมเด็จปรกโพธิìเข่าบุ๋ม หลวงพ่ออินทร์

15. พระสมเด็จ หลวงพ่ออินทร์ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2514

16. เหรียญหลวงพ่อลอย วัดสระสี่มุม

17. เหรียญหลวงปู่ มหาเจิม พิมพ์หันข้างรูปไข่ วัดสระมงคล

18. เหรียญเสมา หลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล

19. รูปหล่อหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล

20. พระปิดตาหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล

21. พระกริ่งศรีนภา ปี 2514

22. พระกริ่งกำาแพงแสน วัดปทุมทอง

23. เหรียญพิมพ์ใบโพธิì วัดโพธิìงาม รุ่นแรก

24. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อสิงห์โต รุ่นแรก วัดลาดหญ้าไทร

25. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อสิงห์โต รุ่นสอง วัดลาดหญ้าไทร

26. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อสิงห์โต พิมพ์ใบโพธิì วัดลาดหญ้าไทร

27. เหรียญพิมพ์จักร หลวงพ่อว่อง วัดท่าเสา

28. เหรียญพิมพ์ยืน หลวงพ่อว่อง วัดท่าเสา

29. เหรียญหลวงพ่อภา วัดสองห้อง รุ่นแรก

30. เหรียญหลวงพ่อภา วัดสองห้อง รุ่นเจ็บใจ

31. เหรียญปั๊มหลวงพ่อบุญรอด บล็อกนิยม รุ่นแรก วัดวังน้ำาเขียว

32. สมเด็จปั๊ม วนข ไม่จำากัดพิมพ์

33. รูปหล่อหลวงพ่อบุญรอด วัดวังน้ำาเขียว รุ่นแรก

34. เหรียญหันข้าง พิมพ์ 2 หน้า หลวงพ่อบุญรอด หลวงพ่อเงิน วัดวังน้ำาเขียว

35. เหรียญหลวงพ่อบ้อง วัดห้วยผักชี รุ่นแรก
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พระค³าจารย์ อำาเภอกำาแพงแสน ชุดที่ 2

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. สมเด็จรูปเหมือน หลังสิงห์ หลวงพ่อลำาเจียก เนื้อดำา วัดศาลาตÖก

2. สมเด็จรูปเหมือน หลังสิงห์ หลวงพ่อลำาเจียก เนื้อขาว วัดศาลาตÖก

3. รูปหล่อ รุ่นแรก หลวงพ่อลำาเจียก วัดศาลาตÖก

4. เหรียญหน้าตรง พิมพ์หน้าแก่ หลวงพ่อลำาเจียก วัดศาลาตÖก

5. เหรียญหน้าตรง พิมพ์หน้าหนุ่ม หลวงพ่อลำาเจียก วัดศาลาตÖก

6. ล็อกเก็ต ม่านแดง หลวงพ่อลำาเจียก วัดศาลาตÖก

7. พระปิดตามีนิ้ว พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อลำาเจียก ไม่จำากัดเนื้อ วัดศาลาตÖก

8. พระปิดตาไม่มีนิ้ว พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อลำาเจียก ไม่จำากัดเนื้อ วัดศาลาตÖก

9. เหรียญหล่อ ฮก ลก «ิ่ว ไม่จำากัดเนื้อ วัดศาลาตÖก

10. เหรียญหล่อ ล้อแม็ก พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ วัดศาลาตÖก

11. เหรียญหล่อ ล้อแม็ก พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ วัดศาลาตÖก

12. พระปรกใบมะขาม ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อลำาเจียก วัดศาลาตÖก

13. นางกวัก ไม้แกะ ขนาดบูชา หลวงพ่อ©าว

14. เหรียญหลวงพ่อ©าว รุ่นแรก เนื้อเงิน วัดสว่างชาติ

15. เหรียญหลวงพ่อ©าว รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า จัดสว่างชาติ

16. เหรียญหลวงพ่อ©าว รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดสว่างชาติ

17. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงพ่อ©าว เนื้อทองแดง - นาก วัดสว่างชาติ

18. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงพ่อ©าว เนื้อเงิน รุ่นนำาโชค วัดสว่างชาติ

19. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงพ่อ©าว เนื้อนวะ รุ่นนำาโชค วัดสว่างชาติ

20. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงพ่อ©าว เนื้อฝาบาตร รุ่นนำาโชค วัดสว่างชาติ

21. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงพ่อ©าว เนื้อทองแดง รุ่นนำาโชค วัดสว่างชาติ

22. นางกวัก ขนาดห้อยคอ ไม้แกะ หลวงพ่อ©าว วัดสว่างชาติ

23. ล็อกเก็ต หลวงพ่อ©าว นั่งเต็มองค์ พิมพ์ใหญ่ วัดสว่างชาติ

24. ล็อกเก็ต หลวงพ่อ©าว นั่งเต็มองค์ พิมพ์เล็ก วัดสว่างชาติ

25. นางกวัก พิมพ์สี่เหลี่ยม หลวงพ่อ©าว เนื้อผง วัดสว่างชาติ

26. เหรียญจักร หลวงพ่อทองเกลียว วัดกำาแพงแสน

27. เหรียญพิมพ์พุ่มข้าวบิ³±์ หลวงพ่อปาน วัดหนองปลาไหล บล็อกนิยม

28. เหรียญเสมา หลวงพ่อปลื้ม วัดบ่อน้ำาจืด

29. เหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมหลังพระประจำาวัน หลวงพ่อเง วัดบ่อน้ำาจืด บล็อกนิยม

30. รูปหล่อหลวงพ่อเง วัดบ่อน้ำาจืด รุ่นแรก
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1. เหรียญปั๊มทรงเสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง

2. เหรียญปั๊มทรงเสมา รุ่น 2  ไม่จำากัดเนื้อ

3. เหรียญปั๊มทรงเสมา ปี 2500 ไม่จำากัดบล็อก

4. เหรียญปั๊มทรงเสมาอายุครบ 6  รอบ ไม่จำากัดเนื้อ

5. เหรียญปั๊มทรงเสมารุ่นเลื่อนสม³ศักดิì พระราชธรรมาภร³์ ปี 2505 ไม่จำากัดเนื้อ 

6. เหรียญปั๊มหน้าวัวเล็ก รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดบล็อก

7. เหรียญปั๊มทรงเสมาเล็ก ปี 2507 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดบล็อก

8. เหรียญปั๊มกลมเล็ก ปี 2504 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดบล็อก

9. เหรียญปั๊มกลมเล็ก ปี 2505 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดบล็อก

10. เหรียญปั๊มกลมเล็ก ปี 2506 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดบล็อก

11. เหรียญปั๊มจิ๊กโก๋ใหญ่ ปี 2506 ไม่จำากัดบล็อก

12. เหรียญปั๊มจิ๊กโก๋เล็ก ปี 2506 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดบล็อก

13. เหรียญปั๊มจิ๊กโก๋ใหญ่ ปี 2509 

14. เหรียญปั๊มเม็ดแตง ไม่จำากัดบล็อก เนื้อ

15. เหรียญปั๊มพิมพ์สิบทัศน์ ปี 2512 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดบล็อก

16. เหรียญปั๊มหันข้าง 80 ปี ปี 2513 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดบล็อก

17. เหรียญปั๊มหน้าวัวเล็ก รุ่นมÄคทายวันฯ พารา³สี ปี 2513 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดบล็อก

18. เหรียญปั๊มรูปไข่ รุ่นสุดท้าย ปี 2518 พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดบล็อก 

19. เหรียญปั๊มรูปไข่ รุ่นสุดท้าย ปี 2518 พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ

20. ล็อกเก็ตหันข้างรูปไข่ - กลมเล็ก ตัวเรือนหลังหนังสือนูน

21. พระชินราชก้ามปูเนื้อดิน เนื้อใบลาน

22. พระวังหน้า-พระโคนสมอ  เนื้อดิน เนื้อใบลาน

23. พระสมเด็จปรกโพธิì พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง

24. เหรียญหล่อพระพุทธชินราช พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองผสม

25. เหรียญหล่อพระพุทธชินราช พิมพ์เข่าจม เนื้อทองผสม,เนื้อแร่

26. เหรียญหล่อชินราชก้ามปู ไม่จำากัดเนื้อ 

27. เหรียญหล่อพิมพ์สิบทัศน์ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

28. พระกริ่งเชียงแสนสมาธิ เนื้อทองผสม

29. พระกริ่งประทานพร (ดีดน้ำามนต์) เนื้อทองผสม

30. พระกริ่งพันตำาลÖง ไม่จำากัดเนื้อ 

31. รูปหล่อโบรา³ รุ่นสร้างโรงพยาบาล ปี 2500 เนื้อทองผสม

32. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก ออกวัดวังน้ำาขาว เนื้อทองแดง

33. พระสมเด็จปรกโพธิì พิมพ์ 11 จุด เนื้อผง
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36. เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นแรก บล็อกคอแอล ปี 2515 

     ไม่จำากัดเนื้อ

37. เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นแรก บล็อกคอตรง ปี 2515

38. เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นแรก บล็อกจมูกขีด ปี 2515  

     ไม่จำากัดเนื้อ

39. เหรียญปั๊มรูปไข่ รุ่นเลื่อนสม³ศักดิì หลวงพ่อเงิน - หลวงพ่อแช่ม 

     มีเลข 1 ปี 2516 ไม่จำากัดเนื้อ 

40. เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นยอดขุนพล ปี 2516 ไม่จำากัดเนื้อ

41. เหรียญปั๊มทรงเสมารุ่นแรก หลวงพ่อแช่ม พิมพ์เล็ก ปี 2516  

     ไม่จำากัดเนื้อ 

42. เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นหน้า«าลาเปา ปี 2516 ไม่จำากัดเนื้อ

43. เหรียญปั๊มทรงกลม หลวงพ่อแช่ม รุ่นจิ๊กโก๋ใหญ่ รุ่นแรก ปี 2516 

     ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

44. เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นห่วงเชื่อม ปี 2517 ไม่จำากัดเนื้อ 

45. เหรียญปั๊มรูปโบว์ หลวงพ่อแช่ม ปี 2524 ไม่จำากัดเนื้อ 

46. เหรียญปั๊มพระพุทธชินราช รุ่นแรก หลวงพ่อแช่ม ปี 2528 ไม่จำากัดเนื้อ

47. เหรียญปั๊มพระพุทธเหนือพระพรหม หลวงพ่อแช่ม ปี 2528 ไม่จำากัดเนื้อ

48. เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อแช่ม รุ่นสร้างโรงพยาบาล (หลังคาระเบิด) 

     ปี 2535 ไม่จำากัดเนื้อ 

49. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อแช่ม รุ่นแรก ปี 2519 ไม่จำากัดเนื้อ

50. รูปเหมือนหล่อโบรา³ หลวงพ่อแช่ม รุ่นแรก ปี 2521 ไม่จำากัดพิมพ์

51. รูปเหมือนหล่อโบรา³ หลวงพ่อแช่ม รุ่นพิมพ์นิยม ปี 2529 ไม่จำากัดเนื้อ

52. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อแช่ม รุ่นสร้างโรงพยาบาล (หลังคาระเบิด) 

     ปี 2535 ไม่จำากัดเนื้อ 

53. พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อแช่ม เนื้อแร่ ปี 2522 (ใหญ่ กลาง เล็ก)

54. พระปิดตาพุทโธ 79 หลวงพ่อแช่ม เนื้อสัมÄทธิì ปี 2527

55. พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อแช่ม เนื้อสัมÄทธิì  ปี 2527

56. พระกริ่งยอดขุนพล หลวงพ่อแช่ม ปี 2526

57. พระกริ่งอรหัง หลวงพ่อแช่ม ปี 2526 ไม่จำากัดเนื้อ

58. พระกริ่งบารมี หลวงพ่อแช่ม ปี 2527 ไม่จำากัดเนื้อ

59. พระบัวเข็ม หลวงพ่อแช่ม ปี 2526

60. พระชัยวัฒน์มงคลจักรวาล หลวงพ่อแช่ม ก้นอุดผง ตอกหมายเลข 

     ปี 2527 เนื้อสำาริด

61. พระชัยอินทนชิต หลวงพ่อแช่ม ปี 2529 ไม่จำากัดเนื้อ

62. เหรียญหล่อ 79 หลวงพ่อแช่ม ปี 2527 เนื้อทองผสม

63. เหรียญหล่อพิมพ์ประทานพร หลวงพ่อแช่ม ปี 2527 ไม่จำากัดพิมพ์

64. เหรียญหล่อคอน้ำาเต้า หลวงพ่อแช่ม ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ

65. เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อแช่ม ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

66. เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว หลวงพ่อแช่ม ปี 2536 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

67. เหรียญปั๊มทรงเสมารุ่นแรก พระครูสมุห์อวยพร วัดดอนยายหอม  

     ปี 2527 ไม่จำากัดเนื้อ

1. เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก เนื้อทองผสม - เนื้อแร่
2. เหรียญหล่อคอน้ำาเต้า หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก เนื้อทองผสม - เนื้อแร่
3. เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย รุ่นสอง  เนื้อทองผสม 

     เนื้อสตางค์ - เนื้อแร่
4. เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อย เสริมหนÖ่ง ปี 2510 หลังยันต์  

     เนื้อทองผสม - เนื้อทองแดง - เนื้อแร่
5. เหรียญหล่อหน้าเสือสองหน้า หลวงพ่อน้อย ปี 2510 (สร้างสะพาน)  

     เนื้อทองแดง - เนื้อทองผสม
6. เหรียญหล่อหน้าเสือ ปี 2512 เนื้อทองผสม
7. เหรียญหล่อคอน้ำาเต้า หลวงพ่อน้อย รุ่นสอง 

     เนื้อทองผสม - เนื้อทองแดง - เนื้อแร่
8. เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อน้อย เนื้อทองผสม - เนื้อแร่
9. เหรียญหล่อหูตัน หลวงพ่อน้อย เนื้อทองผสม - เนื้อแร่

10. รูปหล่อ หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก เนื้อทองผสม
11. รูปหล่อ หลวงพ่อน้อย รุ่นสอง เนื้อทองผสม
12. รูปหล่อ หลวงพ่อน้อย รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองผสม
13. พระกริ่งพระประธาน หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก เนื้อทองผสม
14. พระกริ่งพระประธาน หลวงพ่อน้อย รุ่นสอง เนื้อทองเหลืองรมดำา
15. พระยอดธง หลวงพ่อน้อย รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองผสม
16. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก เนื้อทองแดง
17. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อน้อย รุ่นสอง ปี 2499 เนื้อเงิน - เนื้อทองแดง
18. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อน้อย ปี 2507 เนื้อทองเหลือง
19. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อน้อย รุ่นอุปสมบทศิษย์ เนื้อทองเหลือง
20. เหรียญปั๊มกลมเล็ก หลวงพ่อน้อย ปี 2509 เนื้อทองแดง - ทองเหลือง
21. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อน้อย ปี 2510 (แ«ยิด) ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้ออัลปาก้า
22. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อน้อย รุ่น ศ.11 เนื้อนาก - เนื้อทองแดง
23. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อน้อย ปี 2511 (เหรียญโล่ห์)  
     เนื้อทองคำา - นาก - เงิน - ตะกั่ว - ทองแดง - อัลปาก้า
24. เหรียญปั๊ม หลวงพ่อน้อย ปี 2513 (หอระฆัง)  
     เนื้อทองคำา - เนื้อเงิน - เนื้อตะกั่ว - เนื้อทองแดง
25. เหรียญปั๊มรูปไข่ หลวงพ่อน้อย ปี 2513 (อินทสโร) 
     เนื้อทองคำา - เนื้อนวโลหะ - เนื้อทองแดง
26. เหรียญปั๊มห้าเหลี่ยม ปี 2512 เนื้อทองคำา - เนื้อตะกั่ว
27. พระปิดตาหลวงพ่อน้อย เนื้อทองคำา เนื้อเงิน เนื้อตะกั่ว  
     ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2512
28. พระปิดตามหาอุตม์ พิมพ์หูกระต่าย หลวงพ่อน้อย เนื้อแร่
29. พระจันทร์ลอย พิมพ์หน้าเสือ หลวงพ่อน้อย เนื้อผง
30. พระจันทร์ลอย พิมพ์พระพุทธ หลวงพ่อน้อย เนื้อผง
31. พระสมเด็จพิมพ์หูบายศรี หลวงพ่อน้อย เนื้อผง
32. พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตอง หลวงพ่อน้อย เนื้อผง
33. พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิì หลวงพ่อน้อย เนื้อผง
34. พระนางพญา หลวงพ่อน้อย เนื้อผง  ไม่จำากัดพิมพ์
35. พระปิดตา พิมพ์หัวลูกปืน หลวงพ่อน้อย เนื้อผง
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พระหลวงพ่อเต๋ คงทอง - หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม ทั่วไป

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ รุ่นแรก หลังพระลีลา (ขาอ่อน) ไม่จำากัดเนื้อ

2. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ ทรงเสมาคว่ำา รุ่น 2 พ.ศ.2492 บล็อกไม่กาก ไม่จำากัดเนื้อ

3. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ พ.ศ.2500 หลังพระสิวลี ไม่จำากัดเนื้อ

4. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ พ.ศ.2500 หลังพระลีลา ไม่จำากัดเนื้อ

5. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ รุ่น©ลองโรงพยาบาล (คุ้มภัย) พ.ศ.2502 ไม่จำากัดเนื้อ

6. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ พิมพ์สตางค์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

7. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ พิมพ์เสมาเล็กหลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

8. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ พิมพ์เสมาเล็กไม่มีหู หลังนางกวัก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

9. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ หลังพระลีลา (ขาแข็ง) ไม่จำากัดเนื้อ

10. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ พิมพ์หน้าใหญ่ (หน้ายิ้ม) ไม่จำากัดเนื้อ

11. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ รุ่นเศรษฐีลาภผลพูลทวี ไม่จำากัดเนื้อ

12. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ ตลับยาหม่องหลังหน้าผากเสือ พิมพ์ใหญ่

13. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเต๋ ตลับยาหม่องหลังหน้าผากเสือ พิมพ์เล็ก

14. ล็อคเก็ตหลวงพ่อเต๋ภาพวาด รุ่นแรก

15. ล็อคเก็ตหลวงพ่อเต๋ รุ่น 25 พุทธศตวรรษ

16. ล็อคเก็ตหลวงพ่อเต๋ ภาพ«ีเปีย

17. พระกริ่งสวนเต่า หลวงพ่อเต๋ พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2500 เนื้อทองผสม

18. พระกริ่งสวนเต่า หลวงพ่อเต๋ พิมพ์เล็ก พ.ศ.2500 เนื้อทองผสม

19. รูปหล่อโบรา³ หลวงพ่อเต๋ รุ่นแรก เนื้อทองผสม ไม่จำากัดพิมพ์

20. พระกริ่งบรมครู ©ลองอายุ 80 ปี หลวงพ่อเต๋ ไม่จำากัดเนื้อ

21. รูปหล่อหลวงพ่อเต๋ รุ่นสร้างม³±ป ไม่จำากัดเนื้อ

22. พระสังกัจจาย์ ลอยองค์ หลวงพ่อเต๋ ไม่จำากัดเนื้อ

23. พระพิมพ์ขุนแผนอินโดจีน หลวงพ่อเต๋ รุ่นแรก พิมพ์กรรมการ มีกุมารนอน

24. พระพิมพ์ขุนแผนอินโดจีน หลวงพ่อเต๋ รุ่นแรก ไม่มีกุมารนอน

25. พระพิมพ์ขุนแผนห้าเหลี่ยม มีกุมาร หลวงพ่อเต๋ รุ่น 2 เนื้อดิน หลังตอกชื่อ

26. พระสมเด็จ หลวงพ่อเต๋ หลังตอก “ต” ไม่จำากัดพิมพ์

27. พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋หลังคงทอง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่

28. พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋หลังคงทอง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก

29. พระผงจันทร์ลอยหลังหน้าผากเสือ (ตลับยาหม่อง เนื้อผง) ไม่จำากัดเนื้อ

30. ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ หนังเสือ

31. ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อเต๋ กระดาษสา

32. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อแย้ม พ.ศ.2518 ไม่จำากัดเนื้อ

33. เหรียญปั๊ม รุ่น 2 หลวงพ่อแย้ม พ.ศ.2526 ไม่จำากัดเนื้อ

34. เหรียญปั๊ม รุ่น 3 หลวงพ่อแย้ม ไม่จำากัดเนื้อ

35. เหรียญปั๊ม 89 ปี หลวงพ่อแย้ม ไม่จำากัดเนื้อ
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หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญรุ่นแรกอธิการเต้า ธ.เล็ก

2. เหรียญอธิการเต้า ธ.ใหญ่

3. เหรียญหลวงพ่อเต้ารุน©ลองสม³ศักดิì ปี 2513

4. เหรียญปืนคู่ รุ่นพิเศษ ปี 2519

5. เหรียญเสมาปืนไขว้ ครÖ่งองค์ ปี 2519

6. เหรียญหลวงพ่อแดง หลัง 9 รัชกาล

7. เหรียญที่ระลÖกงานหล่อพระประธาน (รุ่น 55 - 77)

8. เหรียญหล่อรุ่นแรก ทุกเนื้อ

9. เหรียญหล่อ«ุ้มระฆัง 84 ทุกเนื้อ

10. เหรียญหล่อหยดน้ำา ทุกเนื้อ ทุกพิมพ์

11. เหรียญหล่อคอน้ำาเต้า ทุกเนื้อ ทุกพิมพ์

12. เหรียญหล่อ ล้อแม็ก ทุกเนื้อ ทุกพิมพ์

13. เหรียญขี่เบน«์ รุ่นแรก ปี 2532

14. พระกริ่งรูปหล่อหลวงพ่อเต้า รุ่นแรก

15. พระกริ่งรูปหล่อ หลวงพ่อเต้า รุ่นสอง

16. พระกริ่งรูปหล่อ หลวงพ่อเต้า รุ่นสาม

17. พระยอดธง หลวงพ่อแดง หน้าฝังพลอย

18. พระกริ่ง หลวงพ่อแดง หน้าฝังพลอย

19. พระกริ่ง หลวงพ่อแดง รมดำา หน้าพลอยฟ้า

20. พระกริ่ง หลวงพ่อแดง หน้าหลังพลอยแดง ปี 2513

21. พระกริ่งล้อพิมพ์วัดสุทัศน์ ทุกเนื้อ ทุกพิมพ์

22. พระปิดตาเนื้อเมฆพัตร รุ่น 1

23. พระปิดตาเนื้อเมฆพัตร รุ่น 2

24. พระสมเด็จ รุ่นแรก («ุ้มรัศมี)

25. พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร พิมพ์เล็ก

26. พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร พิมพ์กลาง

27. พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร พิมพ์ใหญ่

28. พระสิบทัศ เนื้อดิน

29. พระยอดขุนพล เนื้อดิน

30. รูปหล่อนางกวัก 1

31. นางกวัก เนื้อดิน

32. ตะกรุด ชุดไม้พญาท้าวเอว

33. ผ้ายันต์อาจารย์ 108 ปี 2515 ทุกสี

34. ล็อกเก็ตแหนบ กรรมการ ปี 2513

35. ล็อกเก็ตลงยา รุ่นพิเศษ ปี 2515
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พระหลวงปู่หลิว ป³Úกโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 1

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2516

2. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2516

3. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นแรก ตัดชิด วัดสนามแย้ ปี 2517

4. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นแรก ยันต์เคลื่อนมีปีก วัดสนามแย้ ปี 2517

5. เหรียญเต่าใหญ่ (เต่ามังกร) เนื้อนวโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2518

6. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นแรก สันขอบคอเหรียญ ไม่จำากัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2505

7. พระรูปหล่อมหาอุตม์ รุ่นแรก (หล่อขี้เหร่) เนื้อตะกั่ว วัดสนามแย้ ปี 2506

8. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน (พิมพ์เม็ดแตง) เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2513

9. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นพิเศษ สงครามเกาหลี ไม่จำากัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2518

10. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นบัว 5 ดอก ไม่จำากัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2522

11. เหรียญเต่าใหญ่ (บล็อก ล.) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2525

12. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นหงส์ฟ้า ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2527

13. พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่น©ลองอายุ 84 ปี หล่อในตัว ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

14. พระรูปเหมือนใบโพธิì รุ่นร่มโพธิì ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

15. พระปิดตาปุ้มปุ้ย (หัวแตงโม) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

16. เหรียญลาย©ลุ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

17. พระปิดตาพาโชค ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

18. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสร้างโบสถ์ (รวยไม่หยุด) เนื้อทองคำา – นาก วัดไร่แตงทอง ปี 2535

19. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสร้างโบสถ์ (รวยไม่หยุด) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

20. เหรียญเสมา รุ่นเสาร์ห้า ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

21. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองคำา มีโค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2535

22. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นปลดหนี้ ไม่จำากัดเนื้อ มีโค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2535

23. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นมหาลาภ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

24. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองคำา วัดไร่แตงทอง ปี 2536

25. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นรวย รวย รวย ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

26. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นไตรมาส เนื้อทองคำา วัดไร่แตงทอง ปี 2536

27. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นไตรมาส ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

28. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำา วัดไร่แตงทอง ปี 2536

29. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเสาร์ห้า ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

30. พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

31. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสุขใจ เนื้อทองคำา 2 โค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2537

32. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสุขใจ ไม่จำากัดเนื้อ 2 โค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2537

33. เหรียญเต่าหล่อ รุ่นสุขใจ ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537

34. เหรียญเต่าเล็ก วัดไทรทอง รุ่นเจ้าสัว ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

35. เหรียญเต่าปั๊ม รุ่นปางเปิดโลก ไม่จำากัดเนื้อ , ขนาด วัดไร่แตงทอง ปี 2539

36. เหรียญเต่าล็อกเก็ต รุ่นสำาเร็จจิต ไม่จำากัดเนื้อ , ขนาด วัดไร่แตงทอง ปี 2542
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พระหลวงปู่หลิว ป³Úกโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 2

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. กั³หาชาลีปั๊ม วัดสนามแย้ ไม่จำากัดเนื้อ - ไม่จำากัดพิมพ์

2. จิ้งจกหล่อ รุ่นแรก วัดไร่แตงทอง ปี 2530

3. เหรียญบาตรน้ำามนต์ปั๊ม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2531

4. เหรียญรูปไข่ปั๊ม รูปเหมือน รุ่นนักกล้าม วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2534

5. เหรียญเสมาปั๊ม รุ่น©ลองอายุ 84 ปี วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2534

6. เหรียญเต่าใหญ่ปั๊ม รุ่น©ลองอายุ 85 ปี วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ (ทองแดงรับมีโค้ด) ปี 2534

7. เหรียญรูปไข่ปั๊ม รูปเหมือน รุ่น©ลองกุฏิ (ยันต์วน) วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2535

8. เหรียญเต่าเล็กปั๊ม รุ่น©ลองกุฏิ (ยันต์วน) วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2535

9. เหรียญเต่าเล็กปั๊ม รุ่นพุทธ«้อน ตอกโค้ด วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2535

10. เหรียญเต่าหล่อ รุ่นแรก วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

11. พระสมเด็จหล่อ รุ่นสารพัดนÖก วัดไร่แตงทอง เนื้อนวะโลหะ ปี 2536

12. เหรียญเต่าปั๊ม รุ่นนวะห้า วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

13. เหรียญเต่าปั๊ม รุ่นสนามแย้ 2 (คอพอก) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

14. เหรียญเต่าปั๊ม รุ่นไตรมาส วัดไร่แตงทอง พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

15. กัญหาชาลีปั๊ม วัดไร่แตงทอง เนื้อกะไหล่ทองและรมดำา ปี 2536

16. จิ้งจกหล่อ รุ่น 6 วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

17. พระกริ่งหล่อ รุ่นสุขใจ วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

18. เหรียญเต่าปั๊ม รุ่นเอกลาภ เงินล้าน วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

19. เหรียญเต่าหล่อ รุ่น 2 (ร.ต.ท.) วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

20. เหรียญเต่าเล็กปั๊ม รุ่นขวัญใจคนจน วัดไร่แตงทอง เนื้อทองคำา ปี 2537

21. เหรียญเต่าเล็กปั๊ม รุ่นขวัญใจคนจน วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

22. เหรียญเต่าใหญ่ปั๊ม พิมพ์พระสังกัจจายน์ รุ่น©ลองอายุ 90 ปี วัดไทรทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

23. เหรียญเต่าเล็กปั๊ม รุ่นบูร³ะสนามจันทร์ วัดไร่แตงทอง เนื้อทองคำา ปี 2538

24. เหรียญเต่เล็กปั๊ม รุ่นบูร³ะสนามจันทร์ วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

25. เหรียญเต่าจิ๋วปั๊ม รุ่นแรก (เมตตามหาเสน่ห์) วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

26. เหรียญเต่าปั๊ม รุ่นรวมพุทธคุ³ วัดไทรทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

27. หนุมานหล่อ รุ่นรวมพุทธคุ³ วัดไทรทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2538

28. เหรียญเต่าเล็กปั๊ม รูปเหมือน รุ่นแ«ยิด 90 ปี วัดไทรทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2539

29. เหรียญเต่าเล็กปั๊ม รุ่นสบายใจ วัดไทรทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2539

30. เหรียญเต่าปั๊ม รุ่นปลดหนี้ 40 รุ่น 2 (บล็อกทองคำา) วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2540

31. เหรียญบาตรน้ำามนต์ปั๊ม รุ่น 2 (เสาร์ห้า) ไม่จำากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี2540

32. เหรียญกลมปั๊ม รูปเหมือน รุ่นไตรมาส (ทองม้วน) วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2540

33. เหรียญเต่าใหญ่ปั๊ม รุ่นสร้างอนามัย (จัมโบ้) วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2541

34. เหรียญเต่าใหญ่ปั๊ม รุ่นเงินล้าน วัดไร่แตงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2542

35. เหรียญเต่าจิ๋วปั๊ม ไตรมาส รุ่นสุดท้าย วัดหนองอ้อ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2543
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พระวัดทัพหลวง/วัดหนองงูเหลือม/วัดปลักไม้ลาย/วัดทุ่งรี/วัดทัพยายท้าว/วัดม่วงตารศ

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง 

2. เหรียญหล่อชินราช เสาร์ 5 หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง พิมพ์สองหน้า

3. เหรียญหล่อชินราช เสาร์ 5 หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง พิมพ์หน้าใหญ่

4. เหรียญหล่อชินราช เสาร์ 5 หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง พิมพ์หน้ากลาง

5. เหรียญหล่อชินราช เสาร์ 5 หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง พิมพ์หน้าเล็ก

6. เหรียญพระประจำาวันเกิด หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง 

7. เหรียญเสมา รุ่น 2 หลังยันต์อุ

8. เหรียญเสมา รุ่น 3 หลังยันต์ห้ารมดำา

9. เหรียญเสมา รุ่น 3 หลังยันต์เกาะกะไหล่ทอง

10. แหนบตรง หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง 

11. แหนบขวาง หลวงพ่อเกิดวัดทัพหลวง 

12. เหรียญเสมา หลวงพ่อเงิน ออกวัดทัพหลวง 

13. ภาพถ่ายขนาดแขวนคอ หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง 

14. เหรียญรุ่นแรก สุวรร³รังสี ปี 20 วัดหนองงูเหลือม 

15. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเหว่า ปี 29 วัดหนองงูเหลือม 

16. รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อสุวรร³รังสี วัดหนองงูเหลือม 

17. เหรียญ©ลองสม³ศักดิìหลวงพ่อเหว่า ปี 34 วัดหนองงูเหลือม 

18. เจ้าสัว หลวงพ่อเหว่า เนื้อทองเหลือง วัดหนองงูเหลือม 

19. เหรียญสุวรร³รังสี รุ่นเสาร์5 ปี 37 วัดหนองงุเหลือม 

20. ล็อกเกตหลวงพ่อสุวรร³รังสี รุ่นแรก วัดหนองงูเหลือม 

21. เหรียญหลวงพ่อเหว่า รุ่นสร้างโรงเรียน วัดหนองงูเหลือม 

22. เหรียญกลม เสาร์ 5 หลวงพ่อเหว่า ปี 40 วัดหนองงูเหลือม 

23. พระกริ่งสัมÄทธิì วัดปลักไม้ลาย  

24. หรียญหล่อนาคปรก วัดปลักไม้ลาย 

25. เหรียญหลวงพ่อเจริญ รุ่นแรก ปี 17 วัดทุ่งรี  

26. เหรียญโก๋ หลวงพ่อเงิน ปี 17 วัดทุ่งรี 

27. ล็อกเกตหลวงพ่อเงิน ปี 17 วัดทุ่งรี  

28. เหรียญหลวงพ่อเจริญ (ล้อต๊อก) ปี 32 เนื้อเงิน

29. เหรียญหลวงพ่อเจริญ (ล้อต๊อก) ปี 32 เนื้อทองแดง

30. เหรียญโกวิทโท หลวงพ่อสำาอาง วัดม่วงตารศ 

31. เหรียญหลวงปู่นิ่ม รุ่นแรก วัดม่วงตารศ 

32. รูปหล่อหลวงปู่นิ่ม รุ่นแรก วัดม่วงตารศ 

33. เหรียญรุ่นแรก วัดทัพยายท้าว 

34. กริ่ง จ.ท.ท. วัดทัพยายท้าว 

35. พระชัยวัฒน์สัมÄทธิì วัดปลักไม้ลาย 
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หลวงพ่อล้อม วัดไผ่รื่นลม

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. พระพุทธชินราช เนื้อดิน ไม่จำากัด (ไก่กก)

2. เหรียญพระสิวลี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 ไม่จำากัด

3. เหรียญพระสิวลี เนื้อทองแดงรมดำา ปี 2508 ไม่จำากัด

4. เหรียญหลวงพ่อพระพิรุ³มงคล ปี 2508

5. เหรียญกลม รุ่นแรก หลวงพ่อล้อมหลังหลวงพ่อพระพิรุ³มงคล ปี 2526

6. เหรียญหล่อธุดงควัตร เนื้อระฆัง ปี 2538 ไม่จำากัด

7. เหรียญเสมาหัวตัด เต็มองค์ รุ่นแรก หลวงพ่อล้อม ปี 2554 ไม่จำากัด

8. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อล้อม ปี 2555 ไม่จำากัด

9. เหรียญจิ๊กโก๋ใหญ่ หลวงพ่อล้อม ปี 2556 ไม่จำากัด

10. เหรียญโภคทรัพย์หลวงพ่อล้อม ปี 2556 ไม่จำากัด

11. รูปหล่อโบรา³หลวงพ่อล้อม ปี 2556 ไม่จำากัด

12. เหรียญมหาปราบหลวงพ่อล้อม ปี 2559 ไม่จำากัด

13. หนุมานล้อมทรัพย์ หลวงพ่อล้อม ปี 2560 ไม่จำากัด

14. เหรียญเสมาสร้างบารมี เนื้อเงินหน้ากากทองคำา

15. เหรียญเสมาสร้างบารมี หลวงพ่อล้อม เนื้อเงินลงยา และ เนื้อเงินบริสุทธิì

16. เหรียญเสมาสร้างบารมี หลวงพ่อล้อม เนื้อนวะ ไม่จำากัด

17. เหรียญเสมาสร้างบารมี หลวงพ่อล้อม เนื้ออัลปาก้า ไม่จำากัด

18. เหรียญเสมาสร้างบารมี หลวงพ่อล้อม เนื้อทองแดง ไม่จำากัด

19. เหรียญเสมาสร้างบารมี หลวงพ่อล้อม เนื้อกะไหล่ทองลงยาแดง

20. เหรียญเสมาสร้างบารมี หลวงพ่อล้อม เนื้อชนวนตอกพิเศษ

21. พระผงดวงเศรษฐีหลวงพ่อล้อม ไม่จำากัด

22. เหรียญกลม หลวงพ่อล้อม หลังพระพุทธบวรจตุรภูมิ ปี 2562 ไม่จำากัด

23. รูปหล่อรุ่นกรุงไผ่ชัยสิทธิì หลวงพ่อล้อม ไม่จำากัดเนื้อ

24. เหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นแรกล้อมพุทธคุ³ เนื้อทองคำา และ เนื้อเงินหน้าทอง

25. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ล้อมพุทธคุ³ เนื้อเงิน และ เนื้อนวะ

26. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ล้อมพุทธคุ³ เนื้อ 3 กษัตริย์ กะไหล่เงินลงยา และ ฝาบาตรลงยา

27. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ล้อมพุทธคุ³ เนื้อทองทิพย์ และ ทองแดงผิวรุ้ง

28. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ล้อมพุทธคุ³ พิมพ์กลาง ไม่จำากัด

29. เหรียญพญาเต่าเรือน ล้อมเงิน ล้อมทอง เนื้อเงิน ไม่จำากัด

30. เหรียญพญาเต่าเรือน ล้อมเงิน ล้อมทอง เนื้อนวะ ไม่จำากัด

31. เหรียญพญาเต่าเรือน ล้อมเงิน ล้อมทอง เนื้อ3 กษัตริย์

32. เหรียญพญาเต่าเรือน ล้อมเงิน ล้อมทอง เนื้อทองทิพย์

33. เหรียญพญาเต่าเรือน ล้อมเงิน ล้อมทอง เนื้อทองแดง ไม่จำากัด

34. เหรียญพญาเต่าเรือน ล้อมเงิน ล้อมทอง เนื้อพิเศษ ไม่จำากัด

35. พระขุนแผนรุ่นแรก ล้อมเงิน ล้อมทอง หลวงพ่อล้อม ไม่จำากัด

39



หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. พระบูชาหลวงปู่อั๊บ รุ่น 1 มียันต์ที่สังฆาฏิ และ ไม่มียันต์ที่สังฆาฏิ วัดท้องไทร จ.นครปฐม

2. พระบูชาหลวงปู่อั๊บ นั่งหมู ปี 2547 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

3. พระบูชาหลวงปู่อั๊บ ทันหลวงปู่เสก (2537 - 2552) วัดท้องไทร จ.นครปฐม

4. พระสังกัจจายน์ หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม

5. พระสมเด็จ รุ่นแรก ปี 2507 (เนื้อผงกระดูก กับ เนื้อกล้วยหอม) วัดท้องไทร จ.นครปฐม

6. เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่อั๊บ ปี 2509 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

7. เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่อั๊บ ไหล่ขีด ปี 2535 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

8. พระปรกใบมะขาม หลวงปู่อั๊บ รุ่น 1 ปี2535 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

9. เหรียญเสมา หลังหลวงพ่อพุทธมนต์ ปี 2535 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

10. เหรียญสิงห์คู่ หลวงปู่อั๊บ ปี 2538 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

11. เหรียญท้องกะทะ หลวงปู่อั๊บ ปี 2542 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

12. เหรียญจิกโก๋เล็ก หลวงปู่อั๊บ ปี 2543 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

13. เหรียญศุขเกษม หลวงปู่อั๊บ ปี 2545 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

14. เหรียญ ลาภ ผล พูล ทวี หลังยันต์หมูทองแดง หลวงปู่อั๊บ ปี 2547 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

15. เหรียญจิกโก๋ใหญ่ หลวงปู่อั๊บ ปี 2548 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

16. เหรียญกรมศุล หลวงปู่อั๊บ ปี 2551 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

17. เหรียญสตางค์ หลวงปู่อั๊บ ปี 2553 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

18. เหรียญหล่อ หลวงปู่อั๊บ หน้าเสือรุ่น 1 ปี 2535 (เนื้อเงิน) วัดท้องไทร จ.นครปฐม

19. เหรียญหล่อ หลวงปู่อั๊บ หน้าเสือรุ่น 1 ปี 2535 (เนื้อระฆัง) วัดท้องไทร จ.นครปฐม

20. เหรียญหล่อ หลวงปู่อั๊บ คอน้ำาเต้ารุ่น 1 ปี 2536 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

21. รูปหล่อโบรา³ หลวงปู่อั๊บ ปี 2546 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

22. พระยอดธง หล่อโบรา³ หลวงปู่อั๊บ ปี 2546 วัดท้องไทร จ.นครปฐม

23. แม่นางพิม หลวงปู่อั๊บ รุ่นแรก (พระอาจารย์ปุ่ม สร้างปี 2546 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร) วัดท้องไทร จ.นครปฐม

24. แม่นางพิม หลวงปู่อั๊บ รุ่นแรก (พระอาจารย์จิตร สร้างปี 2547) วัดท้องไทร จ.นครปฐม

25. แม่นางพิม หลวงปู่อั๊บ (พระอาจารย์จิตร สร้าง ปี 2548 ตุ๊กตาเล็ก) วัดท้องไทร จ.นครปฐม

26. แม่นางพิม หลวงปู่อั้บ (พระอาจารย์ขวัญชัย สร้างปี 2551 พิมพ์กลักไม้ขีด) วัดท้องไทร จ.นครปฐม

27. แม่นางพิม หลวงปู่อั๊บ กะลาแกะ (พระอาจารย์ขวัญชัย สร้าง ปี 2550 ) วัดท้องไทร จ.นครปฐม

28. แม่นางพิม หลวงปู่อั้บ เนื้อไม้มงคล ยิงเลเ«อร์ (พระอาจารย์ขวัญชัย สร้างปี 2552 ) วัดท้องไทร จ.นครปฐม

29. แม่นางพิม หลวงปู่อั๊บ (อาจารย์ขั้น สร้าง ปี 2550 พิมม์ หยดน้ำา) วัดท้องไทร จ.นครปฐม

30. แม่นางพิม หลวงปู่อั๊บ (รุ่น ทันหลวงปู่เสก 2546-2555) วัดท้องไทร จ.นครปฐม

31. แม่นางพิม ขนาดบูชา หลวงปู่อั๊บ (รุ่นทันหลวงปู่เสก 2545 -2554) วัดท้องไทร จ.นครปฐม

32. ตะกรุดกันงู หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม

33. ผ้ายันต์สิงห์คู่ หลวงปู่จั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม

34. ผ้ายันต์ชายธง หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม

35. ล็อคเก็ต หลวงปู่อั๊บ (ทันหลวงปู่อั๊บ ปลุก ปี 2535 - 2553) วัดท้องไทร จ.นครปฐม
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พระพุทธ พระค³าจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญเต่า หลวงปู่ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นแคล้วคลาด ร่ำารวย เนื้อทองคำา เนื้อเงิน

2. เหรียญเต่า หลวงปู่ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นแคล้วคลาด ร่ำารวย เนื้อทองทิพย์ทุกชนิด

3. เหรียญเต่า หลวงปู่ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นแคล้วคลาด ร่ำารวย เนื้อทองแดงทุกชนิด

4. เหรียญเต่า หลวงปู่ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นแคล้วคลาด ร่ำารวย และรุ่นปลอดภัย ปลดหน้ี เน้ือชนวน และเน้ือตะก่ัวทุกชนิด

5. เหรียญเต่า หลวงปู่ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นแคล้วคลาด ร่ำารวย เนื้อนวะทุกชนิด

6. เหรียญเต่า หลวงปู่ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นปลอดภัย ปลดหนี้ เนื้อทองคำา เนื้อเงินทุกชนิด

7. เหรียญเต่า หลวงปู่ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นปลอดภัย ปลดหนี้ เนื้อนวะทุกชนิด

8. เหรียญเต่า หลวงปู่ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นปลอดภัย ปลดหนี้ เนื้อทองทิพย์ทุกชนิด

9. เหรียญเต่า หลวงปู่ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นปลอดภัย ปลดหนี้ เนื้อทองแดงทุกชนิด

10. เหรียญปั๊มเต่า หลวงปู่บุญให้ วัดท่าม่วง รุ่น 1 บุญให้ รวย รวย รวย เนื้อทองคำา เนื้อเงินทุกชนิด

11. เหรียญปั๊มเต่า หลวงปู่บุญให้ วัดท่าม่วง รุ่น 1 บุญให้ รวย รวย รวย เนื้อนวะ เนื้ออาปาก้าทุกชนิด

12. เหรียญปั๊มเต่า หลวงปู่บุญให้ วัดท่าม่วง รุ่นบุญให้ รวย รวย รวย เนื้อทองทิพย์ทุกชนิด

13. เหรียญปั๊มเต่า หลวงปู่บุญให้ วัดท่าม่วง รุ่นบุญให้ รวย รวย รวย เนื้อทองแดงทุกชนิด

14. พระสมเด็จปรกโพธิì รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงปู่สด วัดโพธิìแตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

15. พระเนื้อผง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2515 ถÖงปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิìแตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

16. พระปิดตาจัมโบ้ หลังยันต์ห้า ปี 2535 หลวงปู่สด วัดโพธิìแตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

17. กุมาร เนื้อดิน หลังยันต์ ปี 2515 หลวงพ่อแช่ม

18. พระเนื้อดินผสมผงใบลาน หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผัดกรูด ไม่จำากัดพิมพ์

19. กุมาร เนื้อดิน ไม่จำากัดหลัง ปี 2515 หลวงพ่อแช่ม

20. เหรียญเสมาเศรษฐี พระครูบวรสาธุกิจ (หลวงพ่อจิ้ม) วัดศรีวโนภาส ปี 2560 เนื้อทองคำา เนื้อเงิน ทุกชนิด

21. เหรียญเสมาเศรษฐี พระครูบวรสาธุกิจ (หลวงพ่อจิ้ม) วัดศรีวโนภาส ปี 2560 เนื้อลงยา ทุกชนิด

22. เหรียญเสมาเศรษฐี พระครูบวรสาธุกิจ (หลวงพ่อจิ้ม) วัดศรีวโนภาส ปี 2560 ไม่จำากัดเนื้อ

23. เหรียญเสมามหาเศรษฐี รุ่นแรก หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งตาอิน ปี 2558 เนื้อทองคำา เนื้อเงินทุกชนิด

24. เหรียญเสมามหาเศรษฐี รุ่นแรก หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งตาอิน ปี 2558 เนื้อนวะ เนื้อทองแดงลงยาทั่วไป

25. เหรียญเสมามหาเศรษฐี รุ่นแรก หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งตาอิน ปี 2558 ไม่จำากัดเนื้อ

26. เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งตาอิน ปี 2558 ไม่จำากัดเนื้อ

27. พระเนื้อดินผสมผงใบลาน ปี 2505 วัดกระบกขÖ้นผÖ้ง ไม่จำากัดพิมพ์

28. นางกวักจิ๋ว เนื้อดินผสมผงใบลาน เนื้อผงพุทธคุ³ ปี 2505 วัดกระบกขÖ้นผÖ้ง

29. เบี้ยเปลือย หลวงพ่อสัญญา (คง) วัดกลางบางแก้ว

30. ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ

31. เบี้ยแก้ อาจารย์กา วัดแค

32. กุมาร เนื้อดิน หลวงพ่อแช่ม ปี 2515 ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์

33. พระสมเด็จพุทธสังเวชนีย์ (สมเด็จพุทธคุ³) วัดราชนัดดา ปี 2520 หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก

34. พระขุนแผนสะกดทัพ หลวงพ่อยงยุทธ พิมพ์สี่เหลี่ยมเล็ก ไม่จำากัดสี ปี 2525

35. ปลัดขิก หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส ไม่จำากัดขนาด และศิลป์
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พระพุทธ - พระค³าจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. ปลัดขิกไม้เขยตาย ไม่จำากัดขนาดและศิลป์ หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพ

2. ปลักขิกไม้เขยตาย ลงแลคเกอร์ทันยุค ไม่จำากัดศิลป์ หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพ

3. ปลักขิกไม้เขยตาย แกะ ไม่จำากัดศิลป์ หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพ

4. ปลัดขิก หลวงพ่อยิด ไม่เกิน ปี 2538 วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์

5. วัตถุมงคลและเครื่องราง ชุดที่ 1 หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

6. วัตถุมงคลและเครื่องราง ชุดที่ 2 หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

7. วัตถุมงคลไม้แกะ ไม่จำากัดศิลป์และขนาด หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

8. ลิงไม้แกะ ไม่จำากัดขนาด หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

9. ลิงไม้แกะ ขนาดพกพา หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

10. ปลัดขิกลิงเกาะ ขนาดพกพา หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

11. ปลัดขิก ขนาดบูชา ไม่จำากัดศิลป์ หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

12. ปลัดขิกไม้มงคล หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

13. ปลักขิก ไม่จำากัดเนื้อและขนาด หลวงพ่อดี วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

14. พระสมเด็จ รุ่นแรก และพระเนื้อผงทุกรุ่น ปี 2509 - 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิìแตงใต้ จ.อยุธยา

15. พระรูปเหมือนและพระกริ่งทุกรุ่น ไม่จำากัดขนาด ปี 2533 - 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิìแตงใต้ จ.อยุธยา

16. เหรียญเสมา 8 รอบและเหรียญทุกรุ่น ไม่เกิน ปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิìแตงใต้ จ.อยุธยา

17. พระปิดตาต่อลาภ พระปิดตาทุกรุ่น ไม่จำากัดพิมพ์และเนื้อ ปี 2534 - 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิìแตงใต้ จ.อยุธยา

18. พระปิดตาจัมโบ้ หลังยันต์ห้า ปี 2535 หลวงปู่สด วัดโพธิìแตงใต้ จ.อยุธยา

19. รูปถ่ายอัดกระจก และล็อกเก็ต ปี 2513 - 2552 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

20. เหรียญรุ่นแรก ปี 2518 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

21. เครื่องราง (2) ปี 2539 - 2552 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

22. เหรียญชนะจน รวมทุกเนื้อ (ยกเว้นทองคำา) ปี 2540 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

23. พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์ใหญ่ - พิมพ์เล็ก ปี 2545 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

24. พระขุนแผน รวมทุกเนื้อ ปี 2547 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

25. พระขุนแผน 8 รอบ รวมทุกเนื้อ ปี 2552 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

26. เหรียญนาคปรก ปี 2543 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

27. ตะกรุด ปี 2538 - 2551 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

28. สิงห์ ปี 2546 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

29. ลูกอมและพระเนื้อผงทั่วไป รวมทุกเนื้อ ไม่เกินปี 2552 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

30. พระปิดตารวมทุกเนื้อ ไม่เกินปี 2547 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

31. เหรียญไม่จำากัดรุ่น ไม่เกินปี 2552 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

32. เหรียญไม่จำากัดรุ่น (ยกเว้นเนื้อเงิน เนื้อทองคำา) ไม่เกินปี 2552 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

33. พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ - รูปหล่อ - รูปเหมือน ไม่เกินปี 2552 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

34. เครื่องราง ปี 2539 - 2552 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

35. พระบูชา ปี 2527 - 2552 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

36. เบี้ยแก้ หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
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พระพุทธ - พระค³าจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. พระขุนแผน เนื้อผงลาย ไม่ฝังตะกรุด หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม

2. พระขุนแผน เนื้อว่าน - เกสร ไม่ฝังตะกรุด หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม

3. พระขุนแผนปางมารวิชัย รุ่นแรก เนื้อเกสร หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม

4. เหรียญนั่งพาน เนื้อทองแดง ไม่ปิดหน้ากาก หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม

5. พระสมเด็จ ตะกรุดเงิน รุ่น 83 พรรษา หลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

6. พระขุนแผน ตะกรุดเงิน รุ่น 83 พรรษา หลวงพ่อเจือ วัดกลางแก้ว จ.นครปฐม

7. พระสมเด็จ รุ่น 84 พรรษา หลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

8. เหรียญเจ้าสัว 5 เนื้อทองแดง วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

9. เหรียญเจ้าสัว 5 เนื้อทองแดงผสมแร่ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

10. พระกริ่ง©ลองสม³ศักดิì หลวงพ่อสัญญา วัดกลางบางแก้ว เนื้อทอง จ.นครปฐม

11. 1.พระกริ่ง©ลองสม³ศักดิì หลวงพ่อสัญญา วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม

12. เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อสัญญา วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม

13. พระกริ่งอรหัง พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อสำาริด รุ่น 100 ปี ปี 2556

14. เหรียญเต่า รุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา เนื้อทองเหลือง - ทองแดง จ.กาญจนบุรี

15. เหรียญเต่าปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา เนื้อทองเหลือง - ทองแดง จ.กาญจนบุรี

16. เหรียญเต่าเศรษฐีจัมโบ้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา เนื้อทองเหลือง - ทองแดง จ.กาญจนบุรี

17. พระขุนแผน หลวงพ่อตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี

18. ปลัดขิก หลวงพ่อตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี

19. ตะกรุด หลวงพ่อตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี

20. พระรอด หลวพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี

21. พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511 จ.สิงห์บุรี

22. พระผงขุนแผน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

23. พระสมเด็จแพ 7 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

24. พระสมเด็จแพ 8 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

25. พระสมเด็จ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

26. พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

27. พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

28. พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539 จ.สิงห์บุรี

29. พระสมเด็จฐานแ«ม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539 จ.สิงห์บุรี

30. พระสมเด็จปรกโพธิì เนื้อใบลาน หลวงพ่อ วัดพิกุลทอง ปี 2539 จ.สิงห์บุรี

31. พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

32. พระปิดตาจัมโบ้ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

33. พระนางพญา สก รุ่น 5 รอบ ปี 2535 เนื้อนวโลหะ

34. พระนางพญา สธ รุ่น 48 พรรษา ปี 2546 ตะกรุดเงิน

35. พระกริ่งไพรีพินาศ โรงเรียนภปร ราชวิทยาลัย จ.นครปฐม ปี 2535 เนื้อเงิน - นวะ
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เครื่องราง จ.กาญจนบุรี ทั่วไป

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. มีดหมอ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

2. พิรอดนิ้ว หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

3. ประคำา หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

4. ลูกอมด้ายสาวพรหมจรรย์ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

5. ตะกรุดโทน หลวงปู่เปลี่ยน วัดใต้

6. ประคตคาดเอว หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

7. ตะกรุดโทน หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

8. พญาหมูป่า หลวงพ่อเสงี่ยม วัดบ้านทวน

9. ประคำา หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังวิเวการาม

10. พิรอดนิ้ว หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน

11. พิรอดแขน หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน

12. ตะกรุดโทนโลกธาตุ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

13. ตะกรุดโทน เชือกคาดเอว หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

14. ลูกอมด้ายสิญจน์ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

15. ผ้ายันต์รองหมวก หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

16. สิงห์ งาแกะ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

17. ไม้เสาโบสถ์แกะ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว ไม่จำากัดพิมพ์

18. ลูกอม หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว (ลูกใหญ่)

19. ลูกอม หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว (กลาง เล็ก)

20. ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว

21. ตะกรุดโลกธาตุ หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้

22. เสื้อยันต์ หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้

23. ผ้ายันต์รองหมวก หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้

24. พระราหูกะลาแกะ หลวงพ่อกริ่ง ขนาดห้อยคอ วัดโพธิìเลี้ยว

25. พระราหูกะลาแกะ หลวงพ่อกริ่ง ขนาดบูชา วัดโพธิìเลี้ยว

26. พระราหูเสมา เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิìเลี้ยว

27. หวายคาดเอวลงอาคม หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่

28. หนุมานงำาเมือง ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

29. เกียรติมุข หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน ไม่จำากัดขนาด

30. ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม

31. ตะกรุด หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ แบบไม่มีห่วง

32. ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ

33. จิ้งจกหล่อโบรา³ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง

34. เสือหล่อโบรา³ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง

35. แมวหล่อโบรา³ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง
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หลวงปู่ปั่น กวิสสโร วัดหนองกระทุ่ม จ.นครปฐม ทั่วไป

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญรุ่นแรก ปิดตาเล็ก เนื้อทองแดงรมดำา ปี 2526

2. ล็อกเกต รุ่นแรก ม่านฟ้า ปี 2533

3. เหรียญรุ่น 2 ปิดตาใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำา ปี 2536

4. เหรียญหล่อ เนื้อระฆัง ปี 2539

5. สิงห์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2542

6. สิงห์ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2543

7. รูปหล่อบูชา อายุวัฒนมงคล 80 ปี พ.ศ.2552

8. เหรียญลาภผลพูลทวี (หลังหนุมาน) ปี 2558

9. เหรียญใบมะยม ปี 2554

10. เหรียญ 7 รอบ เมตตาโภคทรัพย์ ปี 2556

11. เหรียญไข่ รุ่นเจริญพร ปี 2556

12. เหรียญดาว รุ่นเจริญพร ปี 2557

13. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อทองคำา

14. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อเงิน

15. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ

16. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า

17. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร

18. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อทองแดง

19. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว

20. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อชนวน

21. เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อเงินลงยา ไม่ตัดปีก

22. ล็อกเกตเต่า พระอุปัชฌาย์ปืน หลังเงิน

23. ล็อกเกตเต่า พระอุปัชฌาย์ปั้น หลังทองเหลือง

24. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองคำา

25. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อเงินลงยา

26. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อนวโลหะลงยา

27. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อนาก

28. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อเงิน

29. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อนวโลหะองค์เงิน

30. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อขาปิ่นโตลงยา ไม่ตัดปีก

31. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อนวโลหะ

32. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด ชุดอุปถัมภ์กองทุน

33. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อมหาชนวนแช่น้ำามนต์ ไม่ตัดปีก

34. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง

35. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองเหลือง
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พระหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะราษฎร์บำารุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ทั่วไป

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้าหนุ่ม

2. พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้ากลาง

3. พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ หน้าแก่ (ฤาษี)

4. พระท่ากระดาน พิมพ์เล็ก

5. พระท่ากระดาน พิมพ์กลีบบัว

6. พระท่ากระดาน รุ่นสร้างโบสถ์ (ตอกตัดสิ่ว)

7. พระพิมพ์สมเด็จ เนื้อผงพุทธคุ³ ฝังตะกรุด (ขีดแดง)

8. พระเนื้อผง พุทธคุ³ ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่«้ำารายการเดิม

9. พระกริ่ง ที่ระลÖกเสด็จเททอง (มวก.) ปี 2524

10. พระชัยวัฒน์ ที่ระลÖกเสด็จ เททอง (มวก.) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2524

11. พระปิดตา พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อตะกั่ว

12. พระปิดตามหาอุดม์ เนื้อเมฆพัด หลังมีตัวหนังสือ

13. เหรียญหลวงพ่อนารถ รุ่นแรก ปี 2503

14. เหรียญ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

15. เหรียญ รุ่น 2 เนื้อทองแดงรมดำา

16. เหรียญ รุ่น 3 ไม่จำากัดบล็อก ไม่จำากัดเนื้อ

17. เหรียญ©ลองอายุครบ 74 ปี พ.ศ.2517

18. เหรียญรุ่นสิงห์มอเตอร์ไ«ด์ เนื้ออัลปาก้า

19. เหรียญ©ลองอายุครบ 79 ปี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2522

20. เหรียญที่ระลÖก©ลองพัดยศ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2522

21. เหรียญ©ลองอายุครบ 81 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

22. เหรียญ©ลองอายุครบ 83 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

23. เหรียญ©ลองอายุครบ 84 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

24. เหรียญ©ลองอายุครบ 85 ปี บ่ามีขีด ไม่จำากัดเนื้อ

25. เหรียญที่ระลÖก 60 ปี โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำารุง

26. เหรียญที่ระลÖก 25 ปี โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำารุง

27. เหรียญที่ระลÖกวันเกษตรกร ปี 2522

28. เหรียญรุ่นลูกเสือชาวบ้าน

29. เหรียญรุ่นดาบไขว้ ปี 2524

30. เหรียญที่ระลÖกเปิดธนาคารกรุงเทพ ปี 2527

31. ล็อกเกตพระครูยติวัตรวิบูล (พรต) ปี 2479 ไม่จำากัดเนื้อ

32. เหรียญที่ระลÖก 100 ปี พระครูยติวัตรวิบูล (พรต) ไม่จำากัดเนื้อ

33. ล็อกเกตใหญ่ หลังติดกระจกเพชรกลับ (คัน©่อง) หลวงพ่อนารถ

34. ล็อกเกตหินอ่อน หลวงพ่อนารถ รุ่นแรก ไม่จำากัดขนาดและสี

35. ล็อกเก็ตรูปถ่ายขนาดห้อยคอ หลวงพ่อนารถ ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดแบบ
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พระหลวงพ่อม้วน (พระครูอินทศิริชัย) วัดไทร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทั่วไป

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อม้วน เนื้อเงิน ปี 2513

2. เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อม้วน เนื้อทองแดง ปี 2513

3. แหนบเสียบไท รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2513

4. เหรียญเสมารุ่นสอง เนื้อฝาบาตร ปี 2514

5. เข็มกลัดกรงจักร ลงยา ปี 2517

6. เหรียญกลมใหญ่หันข้างมีช่อ เนื้อทองแดง ปี 2521

7. เหรียญกลมเล็กหันข้างมีช่อ เนื้อทองแดง ปี 2522

8. เหรียญรูปไข่หันข้าง เนื้อนวะ ปี 2522

9. เหรียญรูปไข่หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2522

10. เหรียญเสมาสองหน้า พ่อสิน - พ่อม้วน เนื้อเงิน ปี 2528

11. เหรียญเสมาสองหน้า พ่อสิน - พ่อม้วน เนื้อทองแดง ปี 2528

12. เหรียญพับเพียบรูปไข่ (ไม่จำากัดเนื้อ) ปี 2530

13. เหรียญพุ่มข้าวบิ³±์ เนื้อเงิน ปี 2530

14. เหรียญพุ่มข้าวบิ³±์ เนื้อฝาบาตร - ทองแดง ปี 2530

15. เหรียญรุ่นพิเศษ หลังสิงห์ (ไม่จำากัดเนื้อ) ปี 2530

16. พระ«ุ้มกอเล็ก หลังยันต์นูน ปี 2511

17. พระ«ุ้มกอใหญ่ หลังเรียบ (เวียดนาม) ปี 2513

18. พระ«ุ้มกอใหญ่ หลังยันต์ปั้ม ปี 2515

19. พระสมเด็จฐานหมอน หลังเรียบ ปี 2513

20. พระสมเด็จฐานหมอน เนื้อว่าน หลังยันต์ ปี 2513

21. พระสมเด็จฐานหมอน พิมพ์สามเหลี่ยม ปี 2513

22. พระ«ุ้มกอขนาดกลาง (ไม่จำากัดเนื้อ) ปี 2514

23. พระสมเด็จร่มไทร (หลังต้นไทร) ปี 2515

24. พระสมเด็จดำา เนื้อผงใบลาน ปี 2516

25. พระผงรูปเหมือน 5 รอบ (ไม่จำากัดเนื้อ) ปี 2517

26. พระ«ุ้มเล็ก ทำาให้วัดสิงห์ (ไม่จำากัดเนื้อ) ปี2518

27. พระ«ุ้มกอใหญ่ เนื้อดิน ปี 2518

28. พระผงสุพรร³ ปลายตัด (ไม่จำากัดเนื้อ) ปี 2518

29. พระนางพญาเล็ก พิมพ์สามเหลี่ยม (ไม่จำากัดเนื้อ) ปี 2518

30. พระสมเด็จฐานสิงห์ (ไม่จำากัดเนื้อ) ปี 2518

31. พระสมเด็จขาโต๊ะ พิมพ์ใหญ่ ตอกม้วน - ไม่ตอกม้วน (ไม่จำากัดเนื้อ)

32. พระสมเด็จขาโต๊ะ พิมพ์เล็ก ตอกม้วน - ไม่ตอกม้วน

33. พระสมเด็จพิมพ์คะแนนเล็ก (ไม่จำากัดเนื้อ) ปี 2518

34. พระพุทธชินราช เนื้อดิน พิมพ์สามเหลี่ยม

35. หล่อรูปเหมือนบูชา รุ่นแรก ขนาด 5 นิ้ว ป้ายแดง
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พระหลวงพ่อจืด นิมมÚโล วัดโพธิìเศรษฐี จ.นครปฐม ทั่วไป

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญหล่อชนะมาร พิมพ์ใหญ่ เหรียญหล่อหัวลูกปืน (ชนะมารพิมพ์เล็ก)

2. พระผงชนะมาร พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่

3. พระสมเด็จ ปี 2511 หลังปั๊มราหู เศียรครู หลังเรียบ ไม่จำากัดพิมพ์

4. พระผง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2511

5. เหรียญหล่อหน้าการ์ตูน เนื้อเงิน

6. เหรียญหล่อหน้าการ์ตูน เนื้อทองผสม

7. เหรียญหล่อมงกุฎพระเจ้า พิมพ์ใหญ่

8. เศียรครู งาแกะ ราหูอมพระจันทร์งาแกะ ไม่จำากัดพิมพ์

9. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์สามเกลอ

10. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์หน้าแม่ทัพ พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก

11. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นาคเกี้ยว

12. กะลาแกะราหูอมจันทร์ พิมพ์มาลัยดอกรัก

13. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการ³์ใหญ่

14. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการ³์เล็ก

15. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาใหญ่

16. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมากลาง

17. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก

18. กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาใหญ่

19. กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาเล็ก

20. กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมใหญ่

21. กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมเล็ก

22. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาใหญ่

23. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดากลาง

24. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาเล็ก

25. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นพเก้า

26. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ศิลป์พิเศษ

27. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์รูปดาว

28. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เต่าใหญ่

29. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ปลา

30. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ตัวต่อเล็ก

31. กะลาแกะ ปิดตา พิมพ์รูปไข่ใหญ่

32. กะลาแกะ ปิดตา พิมพ์รูปไข่เล็ก

33. กะลาแกะ พิมพ์รูปเหมือนอาจารย์จืด ฝังตะกรุด, ไม่ฝังตะกรุด

34. กะลาแกะ ศิลป์ลุงศรี ศรีเล็ก, ศรีใหญ่

35. กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ 5 เกลอ
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พระหลวงพ่อพุฒ (พระครูสุนทรวุฒิคุ³) วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม ทั่วไป

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญเสมาครÖ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2505

2. เหรียญเสมาครÖ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505

3. เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 2 เต็มองค์ ปี 2513

4. เหรียญตลับยาหม่อง หลวงพ่อพุฒ รุ่น 4 ปี 2528

5. เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 6 (ปืนไขว้) ปี 2533 ไม่จำากัดเนื้อ

6. เหรียญหล่อเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 9 (ปืนไขว้) ปี 2533 ไม่จำากัดเนื้อ

7. เหรียญเสมาครÖ่งองค์ อายุ 80 (ไม่จำากัดเนื้อ)

8. เหรียญกงจักรปืนไขว้ (ไม่จำากัดเนื้อ)

9. พระบูชาหลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว

10. พระบูชาหลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว

11. รูปหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก ปี 2522

12. งาช้างแกะ รูปเหมือนหลวงพ่อพุฒ

13. กะลาแกะรูปเหมือน หลวงพ่อพุฒ

14. กะลาแกะ พระราหู ยุคแรก พิมพ์ใหญ่

15. กะลาแกะ พระราหู ยุคแรก พิมพ์เล็ก

16. กะลาแกะ พระราหู พิมพ์เสมา (กะลาเผือก)

17. กะลาแกะ พระราหู พิมพ์เสมาเจาะหู

18. กะลาแกะ พระราหู (ศิลป์) ลุงหนุ่ย

19. กะลาแกะ พระราหู เสมาหูตัน

20. กะลาแกะ พระราหู เสมาไม่มีหู

21. กะลาแกะ พระราหู พิมพ์พัดยศ

22. กะลาแกะ พระราหูลอยองค์ พิมพ์ใหญ่

23. กะลาแกะ พระราหู ลอยองค์ พิมพ์เล็ก

24. กะลาแกะ พระราหู ไม่จำากัดพิมพ์ (พิมพ์อื่นที่ไม่มีในรายการข้างต้น)

25. กะลาแกะ พระราหู ขนาดบูชา (เต็มลูก)

26. ตะกรุด หลวงพ่อพุฒ

27. พระโค ขนาดจิ๋ว เลี่ยมเดิม ไม่จำากัดเนื้อ

28. พระโค ขนาดจิ๋ว เนื้อพุทรา

29. พระโค ขนาดกลาง เนื้อครั่ง

30. พระโค ครั่งพุทรา ขนาดใหญ่

31. พระโค เนื้อโลหะ

32. พระโค ครั่งพุทรา ขนาดเล็ก

33. หนังช้างปั๊ม ยันต์พนาช้าง

34. ผ้ายันต์ ขนาดใหญ่ ปี 2536

35. เหรียญหล่อโบนา³ หลวงพ่อสมหวัง ปี 2556
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พระวัดใหม่ปิ่นเกลียว ยอดนิยม

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญรุ่นแรก ปี 2490 หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว

2. เหรียญรุ่นสอง ปี 2505 หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว

3. เหรียญรุ่นสาม ปี 2511 หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว

4. รูปถ่ายขนาดห้อยคอ ปี 2495 หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว

5. สังกัจจายน์ เนื้อผงใบลาน ไม่จำากัด พิมพ์หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว

6. สังกัจจายน์ เนื้อว่านสบู่เลือด (สีแดง) ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว

7. สังกัจจายน์ เนื้อผง ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว

8. นางกวัก เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว

9. นางกวัก เนื้อดิน หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว

10. สมเด็จแหวกม่าน หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว

11. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อนิมิตมงคล วัดใหม่ปิ่นเกลียว

12. พระไพรีพินาศ ไม่จำากัดเนื้อ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

13. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

14. เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

15. เหรียญล็อคเก็ตหน้าหนุ่ม หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

16. ล็อกเก็ตรูปไข่ หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

17. เหรียญจิ๊กโก๋ หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

18. เหรียญหล่อเสมาพุทธ«้อน หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

19. รูปหล่อรุ่นแรก (หัวไม้ขีด) หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

20. รูปหล่อรุ่นสอง หลวงพ่อสมพงษ์วัด ใหม่ปิ่นเกลียว

21. ชูชก รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

22. ชูชก รุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

23. ชูชก รุ่นสอง หลวงพ่อสมพงษ์ วัด ใหม่ปิ่นเกลียว

24. ชูชก รุ่นจัมโบ้เฮง หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

25. ชูชก รุ่นเสริมด โค้ด 99 หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

26. ชูชก ไม้พญางิ้วดำา หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

27. ชูชก ไม้พยุง หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

28. ชูชก ไม้ขนุน หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

29. ชูชก รุ่นสาม หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

30. กั³หา ชาลี หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

31. เหรียญพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐี เนื้อทองคำา - เนื้อเงิน รุ่นสร้างโบสถ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

32. เหรียญพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐี เนื้อนวะ รุ่นสร้างโบสถ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

33. เหรียญพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง รุ่นสร้างโบสถ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

34. รูปหล่อเต่าจิ๋ว เสาร์ห้า ไม่จำากัดเนื้อ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

35. เต่าบูชา รุ่นสร้างโบสถ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว
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หลวงพ่อหว่าง หลวงปู่แผ้ว วัดกำาแพงแสน

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. พระบูชา หลวงพ่อหว่าง ปี 2500

2. เหรียญใบพิมพ์พุทธา หลวงพ่อหว่าง รุ่น 1

3. เหรียญพิมพ์นาคปรก หลวงพ่อหว่าง รุ่น 2

4. เหรียญเสมา พิมพ์พระประจำาวัน หลวงพ่อหว่าง รุ่น 3

5. เหรียญพิมพ์รูปไข่ หลวงพ่อหว่าง รุ่น 4

6. เหรียญพิมพ์ใบขี้เหล็ก หลวงพ่อหว่าง รุ่น 5

7. รูปถ่ายขาวดำา ปี 2505 ขนาดใหญ่

8. รูปถ่ายขาวดำา ปี 2505 ขนาดเล็ก

9. รูปถ่ายขาวดำา ปี 2506

10. พระเนื้อดิน หลังจาร ยันต์ 5ตัว ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อหว่าง

11. เหรียญ หลวงพ่อแผ้ว ปี 38 เนื้อเงิน บล็อก ษ ไม่แตก

12. เหรียญ ปี 2538 หลวงปู่แผ้ว เนื้อเงิน บล็อก ษ แตก

13. เหรียญ ปี 2538 หลวงปู่แผ้ว เนื้อทองแดง บล็อก ษ ไม่แตก

14. เหรียญ ปี 2538 หลวงปู่แผ้ว เนื้อทองแดง บล็อก ษ แตก

15. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงปู่แผ้ว ปี 2547 เนื้อทองคำา ไม่จำากัดบล็อก

16. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงปู่แผ้ว ปี 2547 เนื้อเงิน บล็อกตะไบเต็มห่วง

17. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงปู่แผ้ว ปี 2547 เนื้อเงิน บล็อกตะไบครÖ่งห่วง

18. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงปู่แผ้ว ปี 2547 เนื้อนวะ บล็อกตะไบ ครÖ่งห่วง

19. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงปู่แผ้ว ปี 2547 เนื้อนวะ บล็อกตะไบ เต็มห่วง

20. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงปู่แผ้ว ปี 2547 เนื้อฝาบาตร บล็อกตะไบเต็มห่วง

21. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงปู่แผ้ว ปี 2547 เนื้อฝาบาตร บล็อกตะไบครÖ่งห่วง

22. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงปู่แผ้ว ปี 2547 เนื้อทองแดง บล็อกตะไบเต็มห่วง

23. เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงปู่แผ้ว ปี 2547 เนื้อทองแดง บล็อกตะไบครÖ่งห่วง

24. รูปหล่อหลวงปู่แผ้ว รุ่นแรก เนื้อนวะ

25. รูปหล่อหลวงปู่แผ้ว เนื้อทองแดง รุ่น 66

26. พระกริ่งชัยวัฒน์ รุ่นเททอง ปี 2548 ไม่จำากัดเนื้อ

27. ล็อกเก็ตหลวงปู่แผ้ว พิมพ์นั่งเต็มองค์ หลังฝังปรกตัดชิด

28. ล็อกเก็ตหลวงปู่แผ้ว พิมพ์ครÖ่งองค์ หลังฝังปรกตัดชิด

29. พระปรกใบมะขาม หลวงปู่แผ้ว พิมพ์ตัดชิด เนื้อเงิน

30. พระปรกใบมะขาม หลวงปู่แผ้ว พิมพ์ตัดชิด เนื้อนวะ

31. พระปรกใบมะขาม หลวงปู่แผ้ว พิมพ์ตัดชิด เนื้อทองแดง

32. เหรียญหลวงปู่แผ้ว รุ่น 2 ไม่จำากัดเนื้อ

33. เสือหล่อโลหะ หลวงปู่แผ้ว รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

34. เหรียญสมปรารถนา หลวงปู่แผ้ว เนื้อเงิน

35. เหรียญสมปรารถนา หลวงปู่แผ้ว เนื้อทองแดง
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พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 1

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญคอน้ำาเต้า พ.ศ.2550 รวมเนื้อ

2. เหรียญเพชรกลับ พ.ศ.2551 เนื้อทองคำา - เงิน

3. เหรียญเพชรกลับ พ.ศ.2551 เนื้อนวโลหะ

4. เหรียญเพชรกลับ พ.ศ.2551 เนื้อทองแดง

5. เหรียญที่ระลÖกสร้างอุโบสถที่ ò พ.ศ.2551 รวมเนื้อ

6. เหรียญดาวมงคลชัย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2551 รวมเนื้อ

7. เหรียญดาวมงคลชัย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2551 รวมเนื้อ

8. เหรียญร่มเย็น พ.ศ.2552 เนื้อทองคำา

9. เหรียญร่มเย็น พ.ศ.2552 เนื้อเงิน

10. เหรียญร่มเย็น พ.ศ.2552 เนื้อนวโลหะ

11. เหรียญร่มเย็น พ.ศ.2552 เนื้อทองแดง

12. เหรียญสร้างระฆัง พ.ศ.2552 รวมเนื้อ

13. เหรียญเจริญสุข พ.ศ.2552 รวมเนื้อ

14. เหรียญคงกระพันชาตรี พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2553 เนื้อทองคำา

15. เหรียญคงกระพันชาตรี พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2553 เนื้อเงิน

16. เหรียญคงกระพันชาตรี พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2553 เนื้อนวโลหะ

17. เหรียญคงกระพันชาตรี พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2553 เนื้อทองแดง

18. เหรียญคงกระพันชาตรี พิมพ์เล็ก พ.ศ.2553 เนื้อทองคำา

19. เหรียญคงกระพันชาตรี พิมพ์เล็ก พ.ศ.2553 เนื้อเงิน

20. เหรียญคงกระพันชาตรี พิมพ์เล็ก พ.ศ.2553 เนื้อนวโลหะ

21. เหรียญคงกระพันชาตรี พิมพ์เล็ก พ.ศ.2553 เนื้อทองแดง

22. เหรียญสร้างกำาแพงแก้ว พ.ศ.2553 เนื้อทองคำา

23. เหรียญสร้างกำาแพงแก้ว พ.ศ.2553 เนื้อเงิน

24. เหรียญสร้างกำาแพงแก้ว พ.ศ.2553 เนื้อนวโลหะ

25. เหรียญสร้างกำาแพงแก้ว พ.ศ.2553 เนื้อทองแดง

26. เหรียญเหรียญเศรษฐีนวโกฏิ พ.ศ.2553 รวมเนื้อ

27. เหรียญ©ลองจตุรมุข พ.ศ.2553 เนื้อทองคำา

28. เหรียญ©ลองจตุรมุข พ.ศ.2553 เนื้อเงิน

29. เหรียญ©ลองจตุรมุข พ.ศ.2553 เนื้อนวโลหะ

30. เหรียญ©ลองจตุรมุข พ.ศ.2553 เนื้อทองแดง

31. เหรียญ©ลองจตุรมุข พ.ศ.2553 เนื้ออัลปาก้า

32. เหรียญยันต์สวน รุ่นแรก พ.ศ.2553 เนื้อทองคำา

33. เหรียญยันต์สวน รุ่นแรก พ.ศ.2553 เนื้อเงิน

34. เหรียญยันต์สวน รุ่นแรก พ.ศ.2553 เนื้อนวโลหะ

35. เหรียญยันต์สวน รุ่นแรก พ.ศ.2553 เนื้อทองแดง

36. เหรียญกรรมการ ñ พ.ศ. 2553 รวมเนื้อ

37. เหรียญยกช่อฟ้า (หันข้าง) พ.ศ.2554 รวมเนื้อ
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พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 2

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญ©ลองพระประธาน พ.ศ.2553 เนื้อทองคำา

2. เหรียญ©ลองพระประธาน พ.ศ.2553 เนื้อเงิน

3. เหรียญ©ลองพระประธาน พ.ศ.2553 เนื้อนวโลหะ

4. เหรียญ©ลองพระประธาน พ.ศ.2553 เนื้อฝาบาตร

5. เหรียญ©ลองพระประธาน พ.ศ.2553 เนื้อทองแดง

6. เหรียญ©ลองพระประธาน พ.ศ.2553 เนื้ออัลปาก้า

7. เหรียญเสมาวางศิลาÄกษ์วิหารหลวงปู่แผ้ว พ.ศ.2554 เนื้อทองคำา

8. เหรียญเสมาวางศิลาÄกษ์วิหารหลวงปู่แผ้ว พ.ศ.2554 เนื้อเงิน

9. เหรียญเสมาวางศิลาÄกษ์วิหารหลวงปู่แผ้ว พ.ศ.2554 เนื้อนวโลหะ

10. เหรียญเสมาวางศิลาÄกษ์วิหารหลวงปู่แผ้ว พ.ศ.2554 เนื้อทองแดง

11. เหรียญเสมาวางศิลาÄกษ์วิหารหลวงปู่แผ้ว พ.ศ.2554 เนื้อฝาบาตร

12. เหรียญเสมาวางศิลาÄกษ์วิหารหลวงปู่แผ้ว พ.ศ.2554 เนื้ออัลปาก้า

13. เหรียญเสมาวางศิลาÄกษ์วิหารหลวงปู่แผ้ว พ.ศ.2554 เนื้อทองแดง

14. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นแรก พ.ศ.2554 เนื้อทองคำา - นาก

15. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นแรก พ.ศ.2554 เนื้อเงิน

16. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นแรก พ.ศ.2554 เนื้อนวโลหะ

17. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นแรก พ.ศ.2554 เนื้อฝาบาตร

18. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นแรก พ.ศ.2554 เนื้ออัลปาก้า

19. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นแรก พ.ศ.2554 เนื้อทองแดง

20. เหรียญเม็ดแตง พ.ศ.2554 เนื้อทองคำา - เงิน

21. เหรียญเม็ดแตง พ.ศ.2554 เนื้อนวโลหะ

22. เหรียญเม็ดแตง พ.ศ.2554 เนื้อทองแดง

23. เหรียญสะดุ้งกลับ พ.ศ.2554 รวมเนื้อ

24. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังตรงสะดุ้งกลับ พ.ศ.2554 เนื้อทองคำา

25. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังตรงสะดุ้งกลับ พ.ศ.2554 เนื้อเงิน - นาก

26. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังตรงสะดุ้งกลับ พ.ศ.2554 เนื้อนวโลหะ

27. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังตรงสะดุ้งกลับ พ.ศ.2554 เนื้อทองแดง

28. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังตรงสะดุ้งกลับ พ.ศ.2554 เนื้อฝาบาตร

29. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์หลังเตารีด พ.ศ.2554 เนื้อทองคำา

30. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์หลังเตารีด พ.ศ.2554 เนื้อเงิน

31. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์หลังเตารีด พ.ศ.2554 เนื้อนวโลหะ

32. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์หลังเตารีด พ.ศ.2554 เนื้อฝาบาตร

33. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์หลังเตารีด พ.ศ.2554 เนื้อทองแดง

34. เหรียญมหาลาภ พ.ศ.2554 รวมเนื้อ

35. เหรียญแ«ยิด ๘๙ ปี (ลายกนกข้าง) พ.ศ.2554 รวมเนื้อ
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พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 3

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. รูปหล่อขี้ควายโบรา³ พ.ศ.2551 รวมเนื้อ

2. พระชัยวัฒน์ พ.ศ.2251 รวมเนื้อ

3. รูปหล่อโบรา³ก้นระฆัง พ.ศ.2552 เนื้อเงิน

4. รูปหล่อโบรา³ก้นระฆัง พ.ศ.2552 เนื้อนวโลหะ

5. รูปหล่อเหวี่ยงก้นระฆัง พ.ศ.2552 เนื้อทองคำา

6. รูปหล่อเหวี่ยงก้นระฆัง พ.ศ.2552 เนื้อเงิน

7. รูปหล่อเหวี่ยงก้นระฆัง พ.ศ.2552 เนื้อสัตตโลหะ

8. รูปหล่อเหวี่ยงก้นระฆัง พ.ศ.2552 เนื้ออู่เงิน

9. รูปหล่อเหวี่ยงก้นระฆัง พ.ศ.2552 เนื้อทองระฆัง

10. พระกริ่งชัยวัฒน์เสาร์ห้า พ.ศ.2552 เนื้อเงิน

11. พระกริ่งชัยวัฒน์เสาร์ห้า พ.ศ.2552 เนื้อนวโลหะ

12. พระกริ่งชัยวัฒน์เสาร์ห้า พ.ศ.2552 เนื้อทองผสม

13. พระกริ่งอาทิตย์ทรงกลด พ.ศ.2554 เนื้อทองคำา - เงิน

14. พระกริ่งอาทิตย์ทรงกลด พ.ศ.2554  เนื้อนวโลหะ

15. พระชัยวัฒน์สวนเต่าหล่อโบรา³ พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2557 เนื้อทองคำา

16. พระชัยวัฒน์สวนเต่าหล่อโบรา³ พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2557 เนื้อเงิน

17. พระชัยวัฒน์สวนเต่าหล่อโบรา³ พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2557 เนื้อทองดอกบวบ

18. พระชัยวัฒน์สวนเต่าหล่อโบรา³ พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2557 เนื้อสำาริด

19. พระชัยวัฒน์สวนเต่าหล่อโบรา³ พิมพ์เล็ก พ.ศ.2557 เนื้อทองคำา

20. พระชัยวัฒน์สวนเต่าหล่อโบรา³ พิมพ์เล็ก พ.ศ.2557 เนื้อเงิน

21. พระชัยวัฒน์สวนเต่าหล่อโบรา³ พิมพ์เล็ก พ.ศ.2557 เนื้อสำาริด

22. พระชัยวัฒน์สวนเต่าหล่อโบรา³ พิมพ์เล็ก พ.ศ.2557 เนื้อทองดอกบวบ

23. เหรียญหล่อโบรา³ พิมพ์ห้าเหลี่ยม พ.ศ.2557 เนื้อเงิน

24. เหรียญหล่อโบรา³ พิมพ์ห้าเหลี่ยม พ.ศ.2557 เนื้อสำาริด

25. เหรียญหล่อโบรา³ พิมพ์ห้าเหลี่ยม พ.ศ.2557 เนื้อทองดอกบวบ

26. เหรียญหล่อโบรา³ พิมพ์หัวมน พ.ศ.2557 เนื้อเงิน

27. เหรียญหล่อโบรา³ พิมพ์หัวมน พ.ศ.2557 เนื้อสำาริด

28. เหรียญหล่อโบรา³ พิมพ์หัวมน พ.ศ.2557 เนื้อทองดอกบวบ

29. รูปหล่อโบรา³พระสังกัจจายน์ พ.ศ.2557 เนื้อเงิน

30. รูปหล่อโบรา³พระสังกัจจายน์ พ.ศ.2557 เนื้อสำาริด

31. รูปหล่อโบรา³พระสังกัจจายน์ พ.ศ.2557 เนื้อทองดอกบวบ

32. พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด พ.ศ.2558 เนื้อทองคำา

33. พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด พ.ศ.2558 เนื้อเงิน

34. พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด พ.ศ.2558 เนื้อนวโลหะ

35. พระชัยวัฒน์พิมพ์ชะลูด พ.ศ.2558 เนื้อขี้นกเขาเปล้า
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พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 4

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก พ.ศ.2553 เนื้อทองคำา

2. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก พ.ศ.2553 เนื้อเงิน

3. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก พ.ศ.2553 เนื้อนวโลหะ

4. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก พ.ศ.2553 เนื้อทองแดง

5. ล็อกเกต สร้างเพื่อ«ื้อที่ดิน พ.ศ.2550 สีชมพู/สีขาวดำา

6. ล็อกเกต สร้างเพื่อ«ื้อที่ดิน พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก พ.ศ.2553 สีทอง

7. ล็อกเกต เจริญสุข รุ่น©ลองหอระฆัง พ.ศ.2552 รวมสี

8. ล็อกเกต ©ลองอายุ 90 ปี พ.ศ.2555 พิมพ์ใหญ่

9. ล็อกเกต ©ลองอายุ 90 ปี พ.ศ.2555 พิมพ์เล็ก

10. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม รุ่น 2 พ.ศ.2555 เนื้อทองคำา

11. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม รุ่น 2 พ.ศ.2555 เนื้อเงิน

12. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม รุ่น 2 พ.ศ.2555 เนื้อนวโลหะ

13. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม รุ่น 2 พ.ศ.2555 เนื้อฝาบาตร

14. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม รุ่น 2 พ.ศ.2555 เนื้อทองแดง

15. ล็อกเกตอัดกระจก พ.ศ.2558 ภาพขาวดำา

16. เหรียญเสมาเล็ก พ.ศ.2555 เนื้อทองคำา

17. เหรียญเสมาเล็ก พ.ศ.2555 เนื้อเงิน

18. เหรียญเสมาเล็ก พ.ศ.2555 เนื้อทองแดง

19. เหรียญพระปิดตาเล็ก พ.ศ.2556 เนื้อทองคำา

20. เหรียญพระปิดตาเล็ก พ.ศ.2556 เนื้อเงิน

21. เหรียญพระปิดตาเล็ก พ.ศ.2556 เนื้อนวโลหะ

22. เหรียญพระปิดตาเล็ก พ.ศ.2556 เนื้อทองแดง

23. เหรียญสตางค์เล็ก พ.ศ.2556 รวมเนื้อ

24. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม ครบ 8 รอบ รุ่น 3 พ.ศ.2561 เนื้อทองคำา

25. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม ครบ 8 รอบ รุ่น 3 พ.ศ.2561 เนื้อเงิน

26. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม ครบ 8 รอบ รุ่น 3 พ.ศ.2561 เนื้อนวโลหะ

27. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม ครบ 8 รอบ รุ่น 3 พ.ศ.2561 เนื้อฝาบาตร

28. เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม ครบ 8 รอบ รุ่น 3 พ.ศ.2561 เนื้อทองแดง

29. ล็อกเกต อายุ 96 ปี หลังพระนาคปรกใบมะขาม ครบ 8 รอบ รุ่น 3 พ.ศ.2561 เนื้อทองคำา 

30. ล็อกเกต อายุ 96 ปี หลังพระนาคปรกใบมะขาม ครบ 8 รอบ รุ่น 3 พ.ศ.2561 เนื้อเงิน

31. ล็อกเกต อายุ 96 ปี หลังพระนาคปรกใบมะขาม ครบ 8 รอบ รุ่น 3 พ.ศ.2561 เนื้อนวโลหะ

32. ล็อกเกต อายุ 96 ปี หลังพระนาคปรกใบมะขาม ครบ 8 รอบ รุ่น 3 พ.ศ.2561 เนื้อฝาบาตร

33. ล็อกเกต อายุ 96 ปี หลังพระนาคปรกใบมะขาม ครบ 8 รอบ รุ่น 3 พ.ศ.2561 เนื้อทองแดง

34. ล็อกเกต อายุ 96 ปี ลาภผล พูลทวี หลังยันต์สวน เนื้อฝาบาตร

35. เหรียญที่ระลÖกศาลจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2557 รวมเนื้อ
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พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 5

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญสร้างศาลาการเปรียญ พ.ศ.2554 รวมเนื้อ

2. เหรียญปาดตาล ©ลองอายุ 89 ปี พ.ศ.2554 รวมเนื้อ

3. เหรียญปวโร นักกล้าม พ.ศ.2554 รวมเนื้อ

4. เหรียญลายพระหัตถ์ (เราสู้) พ.ศ.2555 รวมเนื้อ

5. เหรียญยันต์สวน เสาร์ห้า พ.ศ.2555 เนื้อทองคำา

6. เหรียญยันต์สวน เสาร์ห้า พ.ศ.2555 เนื้อเงิน

7. เหรียญยันต์สวน เสาร์ห้า พ.ศ.2555 เนื้อนวโลหะ

8. เหรียญยันต์สวน เสาร์ห้า พ.ศ.2555 เนื้อทองฝาบาตร

9. เหรียญยันต์สวน เสาร์ห้า พ.ศ.2555 เนื้อทองแดง

10. เหรียญท้าวเวสสุวรร³ พ.ศ.2555 เนื้อทองคำา - เงิน

11. เหรียญท้าวเวสสุวรร³ พ.ศ.2555 เนื้อนวโลหะ

12. เหรียญท้าวเวสสุวรร³ พ.ศ.2555 เนื้อทองแดง

13. เหรียญเม็ดแตง อายุ 90 ปี พ.ศ.2555 เนื้อทองคำา

14. เหรียญเม็ดแตง อายุ 90 ปี พ.ศ.2555 เนื้อเงิน

15. เหรียญเม็ดแตง อายุ 90 ปี พ.ศ.2555 เนื้อทองแดง

16. เหรียญใบสาเก ©ลองอายุ 90 ปี พ.ศ.2555 เนื้อทองคำา

17. เหรียญใบสาเก ©ลองอายุ 90 ปี พ.ศ.2555 เนื้อเงิน

18. เหรียญใบสาเก ©ลองอายุ 90 ปี พ.ศ.2555 เนื้อเงิน

19. เหรียญใบสาเก ©ลองอายุ 90 ปี พ.ศ.2555 เนื้อนวโลหะ

20. เหรียญใบสาเก ©ลองอายุ 90 ปี พ.ศ.2555 เนื้อทองฝาบาตร

21. เหรียญใบสาเก ©ลองอายุ 90 ปี พ.ศ.2555 เนื้อทองแดง

22. เหรียญโภคทรัพย์ แม่นางกวัก พ.ศ.2555 เนื้อทองคำา

23. เหรียญโภคทรัพย์ แม่นางกวัก พ.ศ.2555 เนื้อเงิน-นวโลหะ-ทองฝาบาตร

24. เหรียญโภคทรัพย์ แม่นางกวัก พ.ศ.2555 เนื้อทองแดง

25. เหรียญเศรษฐี 90 ปี พ.ศ.2555 รวมเนื้อ

26. เหรียญ«ื้อที่ดิน พ.ศ.2555 รวมเนื้อ

27. เหรียญเสมาใหญ่ปลอดภัย พ.ศ.2555 รวมเนื้อ

28. รูปเหมือนปั้มลอยองค์ 90 ปี พ.ศ.2555 รวมเนื้อ

29. เหรียญผูกพัทธสีมา พ.ศ.2556 รวมเนื้อ

30. เหรียญเศรษฐีนวโกฏิ พ.ศ.2555 รวมเนื้อ

31. เหรียญปลอดภัย วางศิลาÄกษ์พระมหาเจดีย์ พ.ศ.2557 รวมเนื้อ

32. เหรียญหลามตัดสร้างพระมหาเจดีย์ พ.ศ.2557 รวมเนื้อ

33. เหรียญหน้าวัว พ.ศ.2557 รวมเนื้อ

34. เหรียญระฆังแจกทาน พ.ศ.2557 รวมเนื้อ

35. เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ.2551 รวมเนื้อ
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พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 6

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2556 เนื้อทองคำา

2. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2556 เนื้อนาก

3. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2556 เนื้อเงิน

4. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2556 เนื้อนวโลหะ

5. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2556 เนื้อทองฝาบาตร

6. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2556 เนื้อทองแดง

7. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2556 เนื้อทองคำา

8. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2556 เนื้อนาก

9. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2556 เนื้อเงิน

10. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2556 เนื้อนวโลหะ

11. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2556 เนื้อทองฝาบาตร

12. เหรียญใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก พ.ศ.2556 เนื้อทองแดง

13. เหรียญอายุยืน พ.ศ.2556 เนื้อทองคำา

14. เหรียญอายุยืน พ.ศ.2556 เนื้อเงิน

15. เหรียญอายุยืน พ.ศ.2556 เนื้อนวโลหะ

16. เหรียญอายุยืน พ.ศ.2556 เนื้อทองฝาบาตร

17. เหรียญอายุยืน พ.ศ.2556 เนื้อทองแดง

18. เหรียญหลวงพ่อทวด เปิดโลก พ.ศ.2556 เนื้อทองคำา

19. เหรียญหลวงพ่อทวด เปิดโลก พ.ศ.2556 เนื้อนาก

20. เหรียญหลวงพ่อทวด เปิดโลก พ.ศ.2556 เนื้อเงิน

21. เหรียญหลวงพ่อทวด เปิดโลก พ.ศ.2556 เนื้อนวโลหะ

22. เหรียญหลวงพ่อทวด เปิดโลก พ.ศ.2556 เนื้อทองฝาบาตร

23. เหรียญหลวงพ่อทวด เปิดโลก พ.ศ.2556 เนื้อทองแดง

24. เหรียญหลวงพ่อทวด เปิดโลก พ.ศ.2556 เนื้อตะกั่ว

25. เหรียญหลวงพ่อทวด เม็ดแตง พ.ศ.2556 เนื้อทองคำา

26. เหรียญหลวงพ่อทวด เม็ดแตง พ.ศ.2556 เนื้อเงิน

27. เหรียญหลวงพ่อทวด เม็ดแตง พ.ศ.2556 เนื้ออัลปาก้า

28. เหรียญหลวงพ่อทวด เม็ดแตง พ.ศ.2556 เนื้อทองแดง

29. เหรียญเหรียญหลวงพ่อทวด เตารีด พ.ศ.2557 เนื้อทองคำา/สำาริด

30. เหรียญเหรียญหลวงพ่อทวด เตารีด พ.ศ.2557 เนื้อเงิน

31. เหรียญหลวงพ่อทวด เตารีด พ.ศ.2557 เนื้อทองแดง

32. เหรียญหลวงพ่อทวด หลามตัดเล็ก พ.ศ.2558 รวมเนื้อ

33. เหรียญหลวงพ่อทวด «ุ้มกอ พ.ศ.2559 รวมเนื้อ

34. เหรียญหลวงพ่อทวด หัวแหวน พ.ศ.2560 รวมเนื้อ

35. เหรียญเศรษฐีจอมสุรินทร์ พ.ศ.2561 รวมเนื้อ
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พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 7

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. เหรียญบารมีสูง พ.ศ.2559 เนื้อเงิน

2. เหรียญบารมีสูง พ.ศ.2559 เนื้อนวโลหะ

3. เหรียญบารมีสูง พ.ศ.2559 เนื้อทองฝาบาตร

4. เหรียญบารมีสูง พ.ศ.2559 เนื้อทองแดง

5. เหรียญพระประจำาวันเกิด พ.ศ.2559 เนื้อทองคำา

6. เหรียญพระประจำาวันเกิด พ.ศ.2559 เนื้อเงิน

7. เหรียญพระประจำาวันเกิด พ.ศ.2559 เนื้อนวโลหะ

8. เหรียญพระประจำาวันเกิด พ.ศ.2559 เนื้อทองฝาบาตร

9. เหรียญพระประจำาวันเกิด พ.ศ.2559 เนื้อทองแดง

10. เหรียญชนะมาร พ.ศ.2559 เนื้อทองคำา

11. เหรียญชนะมาร พ.ศ.2559 เนื้อเงิน

12. เหรียญชนะมาร พ.ศ.2559 เนื้อนวโลหะ

13. เหรียญชนะมาร พ.ศ.2559 เนื้อทองฝาบาตร

14. เหรียญชนะมาร พ.ศ.2559 เนื้อทองแดง

15. เหรียญเลื่อนสม³ศักดิìประทานยศบารมี พ.ศ.2561 เนื้อทองคำา

16. เหรียญเลื่อนสม³ศักดิìประทานยศบารมี พ.ศ.2561 เนื้อนาก

17. เหรียญเลื่อนสม³ศักดิìประทานยศบารมี พ.ศ.2561 เนื้อเงิน

18. เหรียญเลื่อนสม³ศักดิìประทานยศบารมี พ.ศ.2561 เนื้อทองฝาบาตร

19. เหรียญเลื่อนสม³ศักดิìประทานยศบารมี พ.ศ.2561 เนื้อทองแดง

20. เหรียญพระสมเด็จสารพัดดี พ.ศ.2560 เนื้อเงิน

21. เหรียญพระสมเด็จสารพัดดี พ.ศ.2560 เนื้อสำาริด

22. เหรียญ มั่งมี ศรีสุข พ.ศ.2561 เนื้อทองคำา

23. เหรียญมั่งมี ศรีสุข พ.ศ.2561 เนื้อเงิน

24. เหรียญมั่งมี ศรีสุข พ.ศ.2561 เนื้อนวโลหะ

25. เหรียญมั่งมี ศรีสุข พ.ศ.2561 เนื้อทองฝาบาตร

26. เหรียญมั่งมี ศรีสุข พ.ศ.2561 เนื้อทองแดงรมดำา

27. เหรียญมั่งมี ศรีสุข พ.ศ.2561 เนื้อทองแดงผิวไฟ

28. พระยอดธง ครบ 8 รอบ พ.ศ.2561 พิมพ์ใหญ่

29. พระยอดธง ครบ 8 รอบ พ.ศ.2561 พิมพ์เล็ก

30. เหรียญหล่อ งบน้ำาอ้อย ครบ 8 รอบ 96 ปี พ.ศ.2561 รวมเนื้อ

31. เหรียญหัวใจแม่นางกวัก ครบ 8 รอบ พ.ศ.2561 เนื้อทองคำา

32. เหรียญหัวใจแม่นางกวัก ครบ 8 รอบ พ.ศ.2561 เนื้อเงิน

33. เหรียญหัวใจแม่นางกวัก ครบ 8 รอบ พ.ศ.2561 เนื้อฝาบาตร

34. เหรียญหัวใจแม่นางกวัก ครบ 8 รอบ พ.ศ.2561 เนื้อทองแดง

พระหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน ชุดที่ 8

¤‹ÒÊ‹§ÃÒÂ¡ÒÃÅÐ 300 ºÒ·

1. รูปหล่อท้าวเวชสุวรร³ พ.ศ.2552 รวมเนื้อ

2. รูปหล่อชูชก พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2552 รวมเนื้อ

3. รูปหล่อชูชก พิมพ์เล็ก พ.ศ.2552 รวมเนื้อ

4. เสือ พ.ศ. 2553 ไม้พยุงแกะ

5. เสือ พ.ศ.2553 งาช้างแกะ

6. หมู พ.ศ.2553 งาช้างแกะ

7. เสือกะปบทรัพย์ พ.ศ.2552 งาช้างแกะ

8. วัวธนู พ.ศ. 2552 ทองผสม

9. หมู พ.ศ. 2557 เขาควายแกะ

10. เขี้ยวเสือ พ.ศ. 2557 เขี้ยวเสือแกะ

11. หนุมาน พ.ศ.2557 เขี้ยวเสือแกะ

12. หนุมาน พ.ศ.2557 ไม้มะขามแกะ

13. หนุมาน พ.ศ.2557 ไม้ขนุนแกะ

14. ลิงองคต พ.ศ.2557 ไม้มะขามแกะ

15. พระราหู พ.ศ.2558 กะลาตาเดียว

16. ตะกรุด รุ่นแรก พ.ศ.2551 รวมเนื้อ

17. ตะกรุด อายุ 88 ปี พ.ศ.2553 รวมเนื้อ

18. ตะกรุดปลดทุกข์ พ.ศ.2553 รวมเนื้อ

19. ตะกรุด 89 ปี พ.ศ.2554 รวมเนื้อ

20. ตะกรุด 90 ปี พ.ศ.2555 รวมเนื้อ

21. ตะกรุดลูกอมกันภัย พ.ศ.2555 รวมเนื้อ

22. ตะกรุดปิดทองฝังลูกนิมิต พ.ศ.2556 ทองฝาบาตร

23. ตะกรุดปลอดภัย พ.ศ.2556 เนื้อทองแดง

24. ตะกรุดชนะมาร พ.ศ.2559 เนื้อทองแดง

25. ลูกอมเมตตามหานิยม ว่าน 108 ชนิด มวลสารว่าน 108 ชนิด

26. เหรียญยันต์สวนห่วงเชื่อม ครบ 8 รอบ เนื้อทองคำา

27. เหรียญยันต์สวนห่วงเชื่อม ครบ 8 รอบ เนื้อเงิน

28. เหรียญยันต์สวนห่วงเชื่อม ครบ 8 รอบ เนื้อนวโลหะ

29. เหรียญยันต์สวนห่วงเชื่อม ครบ 8 รอบ เนื้ออัลปาก้า

30. เหรียญยันต์สวนห่วงเชื่อม ครบ 8 รอบ เนื้อทองฝาบาตร

31. เหรียญยันต์สวนห่วงเชื่อม ครบ 8 รอบ เนื้อทองแดง

32. เหรียญยันต์สวนห่วงเชื่อม ครบ 8 รอบ เนื้อตะกั่ว

33. เหรียญเจ้าสัว แ«ยิดครบ 8 รอบ เนื้อทองคำา

34. เหรียญเจ้าสัว แ«ยิดครบ 8 รอบ รวมเนื้อ

35. เหรียญเม็ดแตงแ«ยิดอายุยืน 8 รอบ รวมเนื้อ

36. เหรียญเจ้าสัว แ«ยิดครบ 8 รอบ เนื้ออัลปาก้า
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