


































































มหกรรมงานประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชา เครื่องรางและเหรียญคณาจารย์ขนาดเล็ก ( ครั้งที่ 1 )



มหกรรมงานประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชา เครื่องรางและเหรียญคณาจารย์ขนาดเล็ก ( ครั้งที่ 1 )

สนับสนุนโดย

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ชมรมพระเครื่องมรดกไทย

ชมรมสนามพระท่าพระจันทร์ ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง

ชมรมพระเครื่องมณเฑียรพลาซ่า ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทย

ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองสุพรรณ ชมรมพระเครื่องจังหวัดนครปฐม

ชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการ ชมรมพระเครื่องเมืองนครสวรรค์

ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร ทีมงานไลฟ์สดต้อม นครสวรรค์

ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า นิตยสารพระท่าพระจันทร์

ชมรมพระเครื่องพันธ์ทิพย์บางกะปิ ทีมงานไลฟ์สดพระเครื่องเพชรเกษม

ชมรมพระเครื่องท่าน้ำนนทบุรี ทีมงานเต้ยใหญ่แอบเมียซื้อพระ

ทีมงาน 5 มหาลาภ ทีมงานไลฟ์สดธรรมรักษ์พระเครื่อง

ทีมงานไลฟ์สดฮง เฮงเฮง ร้านพระเครื่องสมิงพราย SC plaza

ทีมงานไลฟ์สดพระเครื่องเรือนไทย ไลฟ์สดพระเครื่อง เสี่ยอั๋น โอกิ

ร้านพระเครื่อง หรั่ง แม่กลอง ร้านพระเครื่อง ซัน มหาชัย

ร้านพระเครื่อง แป๊ะ มังกร เพจพระเครื่อง ปั่น กระแสพระเครื่อง

ทีมงานไลฟ์สด บอย พระแท้ ร้านพระเครื่อง โอ๊ก พระบ้านแท้

จูนราชพฤกษ์ Langka Amulet Application

ร้านแกะดำพุทธมณฑลสาย 1 โดย อุ๋ย บางแค



มหกรรมงานประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชา เครื่องรางและเหรียญคณาจารย์ขนาดเล็ก ( ครั้งที่ 1 )

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

2. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนในถิ่น

ทุรกันดาร

3. เพื่อจัดหารายได้นำไปสนับสนุนองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมอันเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม

หลักการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ

พิจารณาจากความแท้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสวยงามคงไว้ซึ่งสภาพเดิมเป็น

สำคัญ ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

กติกาการตัดสินพระที่ส่งเข้าประกวด

1. พระที่ส่งเข้าประกวดทุกรายการต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้ม

2. คณะกรรมการตัดสินจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและถือหลักมาตรฐานสากล

3. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด

กำหนดการ งานประกวดพระฯ

09 : 00 น. รับพระเข้าประกวด

14 : 00 น. ปิดการรับพระเข้าประกวด

14 : 30 น. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินพระ

16 : 00 น. พิธีมอบรางวัล

17 : 00 น. คืนพระเข้าประกวดทุกรายการ
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วันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ .. ณ ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า

ประธานจัดงาน : กฤษฎา ไทยสำราญ ( ต้อม นครสวรรค์)

ประธานดำเนินงาน : ชัยวุฒิ โตผาติ ( แบงค์ บางพรม)

ที่ปรึกษา : ว่าที่ ดร.ดนัย อินทรพยุง ( เต้ย บางกะปิ )

ติดต่อชำระฝ่ายบัญชี : คุณ ตั้ม เมืองนนท์

083-447-5333 / ID Line : tum333789

ฝ่ายศิลป์ : คุณ เบญญสิทธิ์ กรสุธาทิพย์กุล

085-882-3565 / ID Line : benyasitti

ติดต่อจองแผงจรยุทธได้ที่ :
ออฟฟิศห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า โทร.062-215-0099

ขอรับใบประกาศด้วยตนเอง : ( หลังงานประมาณ 60 วัน )
ณ ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า (ชั้น 2) ได้ที่ คุณอ้ำ ทรัพย์บารมี 099-783-8879

ติดต่อขอรับบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ :
คุณต้น ราชบุรี 099-397-1694

ฝ่ายงานจราจรและที่จอดรถ :
คุณตุ๋ย เพชรเกษม 062-215-0099

อัตราค่าโต๊ะจรยุทธ
โต๊ะละ 400 บาท



ลำดับที่ รายการ จำนวนรายการ หน้าที่

1 หลวงพ่อพระพุทธโสธร ยอดนิยม 36 40

2 พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ยอดนิยม ชุดที่ 1 35 41

3 พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ยอดนิยม ชุดที่ 2 35 42

4 พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยอดนิยม ชุดที่ 1 35 43

5 พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยอดนิยม ชุดที่ 2 36 44

6 พระเครื่องหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ทั่วไป 35 45

7 พระเครื่องหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง ยอดนิยม ชุดที่ 1 36 46

8 พระเครื่องหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง ยอดนิยม ชุดที่ 2 36 47

9 พระเครื่องหลวงพ่อสุด วัดกาหลง 38 48-49

10 พระเครื่องหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ทั่วไป 35 50

11 พระพุทธและคณาจารย์ทั่วไป 1 37 51-52

12 พระพุทธและคณาจารย์ทั่วไป 2 35 53-54

13 พระพุทธและคณาจารย์ทั่วไป 3 36 55

14 พระพุทธและคณาจารย์ทั่วไป 4 38 56-57

15 พระพุทธและคณาจารย์ทั่วไป 5 35 58

16 พระพุทธและคณาจารย์ทั่วไป 6 37 59-60

17 พระพุทธและคณาจารย์ทั่วไป 7 37 61-62

18 พระพุทธและคณาจารย์ทั่วไป 8 35 63

19 พระพุทธและคณาจารย์ทั่วไป 9 38 64-65

20 พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป 1 37 66-67

21 พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป 2 37 68-69

22 พระครูปลัดศราวุธ ปัญญาวุโธ ( พระครูปืน ) วัดลาดชะโด และ 32 70

หุ่นพยนต์

23 เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ วัดจุฬามณี เหรียญเสมา รุ่น 1 38 71-72

รุ่นสมประสงค์ สำนักสงฆ์ธัญญาธรณ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

สารบัญ



ลำดับที่ รายการ จำนวนรายการ หน้าที่

24 พระพุทธ 25 ศตวรรษ 35 73

25 พระเครื่องหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง 32 74

26 สมเด็จพระญาณสังวร และพระคณาจารย์ทั่วไป 37 75-76

27 วัตถุมงคลหลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี 40 77-78

28 พระพุทธและพระคณาจารย์ ทั่วไป 35 79

29 เหรียญท้าวมหาพรหม รุ่นพรหมประสิทธิ์ 30 80

30 เหรียญท้าวมหาพรหม รุ่นพรหมประสิทธิ์ 25 81

31 พระเกจิคณาจารย์ และ เครื่องรางทั่วไป 35 82

32 พระหลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม รุ่น รวยเจริญยศ ( พิมพ์ เหรียญไข่ ) 35 83

33 พระหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม รุ่นรวยเจริญยศ ( พิมพ์เหรียญเสมา ) 35 84

34 โต๊ะพระเครื่องท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี 33 85

35 หลวงปู่แสน ปสนฺโน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ยอดนิยม 35 86

สารบัญ



หลวงพ่อพระพุทธโสธร ยอดนิยม

โต๊ะที่ 1 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 36 รายการ )

1. เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์สามเหลี่ยมสองหน้า

2. หลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์สามเหลี่ยม หน้าเดียว เนื้อทองเหลือง 2497

3. พระหล่อหลวงพ่อพระพุทธโสธรน้อยหล่อโบราณพ.ศ. 2497 ไม่จำกัดพิมพ์

4. เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรรูปอาร์มพิมพ์ 5 จุด เนื้อเงินลงยา ไม่จำกัดสี พ.ศ. 2498

5. เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรรูปอาร์มพิมพ์ 4 จุด เนื้อเงินลงยา ไม่จำกัดสี พ.ศ. 2498

6. พระกริ่งหลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์หน้าใหญ่ A สังฆาฏิแตก พ.ศ. 2500

7. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร พิมพ์หน้าใหญ่ B C พ.ศ. 2500

8. พระกริ่งหลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์หน้ากลาง a สังฆาฏิแตก พ.ศ. 2500

9. พระกริ่งหลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์หน้ากลาง พ.ศ. 2500

10. พระกริ่งหลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์หน้าเล็ก พ.ศ. 2500

11. พระชัยหลวงพ่อพระพุทธโสธร ไม่จำกัดเนื้อ พ.ศ. 2500

12. พระกริ่งเล็กหลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์กำไล มือกำไลเท้าไม่จำกัดเนื้อและพิมพ์ พ.ศ. 2500

13. เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรรุ่นอนุสรณ์ผูกพัทธสีมาเนื้อเงินลงยา พ.ศ. 2500

14. แหนบพระพุทธโสธรเนื้อเงินลงยา พ.ศ. 2505

15. พระกริ่งเล็กหลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์โสธรตัวจมไม่จำกัดเนื้อ พ.ศ. 2506

16. เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์ใบโพธิ์เล็กเนื้ออัลปาก้า พ.ศ. 2506

17. เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์ใบโพธิ์เล็กเนื้ออัลปาก้า พ.ศ. 2507

18. เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรเนื้อเงินลงยา เหรียญอาร์ม พ.ศ. 2507 ไม่จำกัดสี

19. เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรเนื้อเงินลงยา เหรียญอาร์ม พ.ศ. 2508 ไม่จำกัดสี

20. เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์เสมาเนื้อเงินลงยาสีเหลือง พ.ศ. 2509

21. เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์เสมาเนื้อเงินลงยาสีฟ้า พ.ศ. 2509

22. เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์เสมาเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงิน พ.ศ. 2509

23. เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์เสมาเนื้อเงินลงยาสีเขียว พ.ศ. 2509

24. เหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์เสมาเนื้อเงินลงยาสีแดง พ.ศ. 2509

25. สม พระกริ่งหลวงพ่อพระพุทธโสธรเนื้อทองเหลือง พ.ศ. 2508 หน้านิยม

26. โม พระกริ่งหลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์หน้าเทวดาเนื้อทองเหลือง พ.ศ. 2508

27. หลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์ลอยองค์ 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำ พิมพ์ใหญ่ขัดเงา พ.ศ. 2538

28. หลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์ลอยองค์ 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำ พิมพ์ใหญ่ประกายเพชร พ.ศ. 2538

29. หลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์ลอยองค์ 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำ พิมพ์เล็กขัดเงา พ.ศ. 2538

30. หลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์ลอยองค์ 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำ พิมพ์เล็กประกายเพชร พ.ศ. 2538

31. หลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์ลอยองค์ 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ พ.ศ. 2538

32. หลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์ลอยองค์ 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา พ.ศ. 2538

33. หลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์ลอยองค์ 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินประกายเพชร พ.ศ. 2538

34. หลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์ แปดเหลี่ยม 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำ พ.ศ. 2538

35. หลวงพ่อพระพุทธโสธร พิมพ์แปดเหลี่ยม 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินสามกษัตริย์ พ.ศ. 2538

36. หลวงพ่อพระพุทธโสธรพิมพ์แปดเหลี่ยม 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน พ.ศ. 2538

หน้า 40 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ยอดนิยม ชุดที่ 1

โต๊ะที่ 2 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

37. พระสมเด็จขาโต๊ะ รุ่นแรก

38. พระสมเด็จเจ็ดชั้น

39. พระสมเด็จก้างปลา

40. พระสมเด็จปรกโพธิ์ 8 ขีด

41. พระสมเด็จปรกโพธิ์ 6 ขีด

42. พระแช่น้ำมนต์ รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

43. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ฐานเกย

44. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก

45. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อเกสร

46. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อใบลาน

47. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อผงธูป

48. พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อผงธูป

49. พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อใบลาน

50. พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อใบลาน

51. พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อเกสร

52. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อเกสร

53. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อใบลาน

54. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์ตรี

55. พระปิดตาเงินล้าน เนื้อเกสร

56. พระปิดตาเงินล้าน เนื้อใบลาน

57. พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่

58. พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน

59. พระปิดตาหลังเต่า

60. พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อเกสร

61. พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เนื้อใบลาน

62. พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อเกสร

63. พระปิดตา นะ ทะ นะ เนื้อใบลาน

64. พระสังกัจจายน์ เนื้อใบลาน, เนื้อเกสร ปี 2520

65. พระกริ่งใหญ่ รุ่นเป็งยัง

66. พระชัยวัฒน์ รุ่นเป็งย้ง

67. พระกริ่ง รุ่นสายฟ้า

68. พระชัยวัฒน์ รุ่นสายฟ้า

69. เหรียญรุ่นแรก ปี 2510

70. พระกริ่ง รุ่นแรก 16 แฉก, 9 แฉก

71. เหรียญรุ่นสาม กลมใหญ่ (จิ๊กโก๋) ปี 2512

หน้า 41 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ยอดนิยม ชุดที่ 2

โต๊ะที่ 3 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

72. พระผงชุนดูฮวาน

73. พระสังกัจจายน์ สามโค้ด

74. เหรียญล้อแม็กใหญ่

75. พระผงรูปเหมือนเตารีด พิมพ์ใหญ่

76. พระผงรูปเหมือนหันข้าง หลังตราชั่ง

77. พระสมเด็จ ฐานสิงห์ หลังตราชั่ง

78. พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังข้าวสารดำ

79. พระสมเด็จฐานสิงห์ หลังข้าวสารดำ

80. พระกริ่ง รุ่นพุทโธ

81. พระชัยวัฒน์ รุ่นพุทโธ

82. พระชัยวัฒน์ รุ่นปวเรศ

83. พระชัยวัฒน์ รุ่นไชยปราการ

84. พระกริ่ง รุ่นไชยปราการ

85. พระปรกใบมะขาม หลังยันต์ตรี

86. พระปรกใบมะขาม หลังยันต์นะ

87. เหรียญรุ่นสาม ขนาดกลมกลาง - กลมเล็ก ปี 2512

88. เหรียญรุ่นสอง ปี 2511

89. เหรียญพัดยศ พิมพ์ใหญ่ ปี 2516

90. เหรียญพัดยศ พิมพ์เล็ก ปี 2516

91. เหรียญเสมา หลังยันต์ตรี ปี 2517

92. เหรียญรุ่นแรก สร้างครั้งที่ 2 ปี 2516

93. เหรียญเสมา หลังพัดยศ ปี 2518

94. เหรียญรูปไข่ หลังพัดยศ ปี 2518

95. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2518

96. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2519 เยือนอินเดีย

97. เหรียญรุ่นเยือนอินเดีย ปี 2519

98. พระผงกัมมัฏฐาน ปี 2521

99. พระสิวลี ปี 2521 พิมพ์สี่เหลี่ยม

100. พระสิวลี ปี 2521 พิมพ์รูปไข่

101. พระกลีบบัว ปี 2521

102. ล็อกเกต ไม่จำกัดรุ่น, ไม่จำกัดพิมพ์

103. พระผงของขวัญ ปี 2521

104. พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังยันต์ตรี ปี 2521

105. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ปี 2523

106. เหรียญหยดน้ำยอดขุนพล

หน้า 42 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยอดนิยม ชุดที่ 1

โต๊ะที่ 4 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

107. พระกริ่งชินบัญชร

108. พระชัยวัฒน์ ชินบัญชร

109. พระสังกัจจายน์ ชินบัญชร

110. พระปิดตามหาลาภชนบัญชร (ปุ้มปุ้ย)

111. พระสมเด็จ ชินบัญชร หลังยันต์แดง

112. พระสมเด็จ วัดไร่วารี

113. พระผงโสฬสมหาพรหม ไม่จํากัดพิมพ์

114. เหรียญรุ่นแรก ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2508

115. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อกแรก)

116. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อกแรก)

117. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ยุคแรก เนื้อกระยาสารท ไม่จำกัดพิมพ์

118. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์หัวโต - หัวเล็ก

119. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ไม่จํากัดพิมพ์

120. พระสมเด็จ หลังยันต์ห้า

121. พระปิดตา หลังยันต์ห้า ฝังทับทิม

122. เหรียญเจริญพร บน

123. เหรียญเจริญพร ล่าง

124. เหรียญห่วงเชื่อม 8 รอบ

125. เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา ไม่จํากัดเนื้อ

126. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อทองแดง, นวะ

127. เหรียญนาคปรก 8 รอบ

128. พระรูปหล่อ รุ่นไตรมาส

129. เหรียญเจริญพรสอง ไตรมาส

130. เหรียญนาคปรก ไตรมาส

131. เหรียญหล่อฉลุ

132. พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม

133. พระปิดตา หลังรูปเหมือน

134. พระนาคปรกใบมะขาม องค์จ้อย

135. เหรียญบาตรน้ำมนต์

136. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์นั่งพาน

137. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์หยดน้ำ

138. เหรียญรูปไข่ ผูกพัทธสีมา ปี 2517

139. เหรียญคอน้ำเต้า หลังนูน

140. เหรียญกรมหลวงชุมพร รุ่นนาวิกโยธินสร้าง

141. หนุมาน ก้นอุดผงพรายกุมาร

หน้า 43 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยอดนิยม ชุดที่ 2

โต๊ะที่ 5 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 36 รายการ )

142. เหรียญรุ่นสอง ฉลองสมณศักดิ์

143. เหรียญคอน้ำเต้า หลังเรียบ ปี 2508

144. พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อกสอง)

145. พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อกสอง)

146. พระสมเด็จ หลังยันต์สาม

147. พระรูปหล่อยกช่อฟ้า ไม่จํากัดกัน

148. พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม เนื้อตะกั่ว

149. พระปิดตาข้าวตอกแตก

150. พระปิดตาสาริกา

151. เหรียญกลม พระพุทธโสธร

152. พระผงบรรจุกรุ ไม่จํากัดพิมพ์

153. พระผงบรรจุกรุ พิมพ์ประจำวัน

154. พระร่วงรัตนฤทธิ์ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ

155. พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน หลังยันต์เฑาะว์

156. พระกริ่งพุทธอังคีรส ปี 2508

157. พระกริ่งประทานอภัย วัดป่าประดู่

158. เหรียญรูปไข่ วัดสุวรรณรังสรรค์ (วัดยายร้า)

159. พระปิดตา วัดหนองกาน้ำ

160. พระสมเด็จ วัดกุฏโง้ง

161. พระปิดตา วัดกุฏโง้ง

162. พระผง รุ่นอุดมความสุข ไม่จํากัดพิมพ์

163. เหรียญกลมเล็ก วัดโพธิสัมพันธ์

164. เหรียญอรหันต์ วัดแม่น้ำคู้

165. เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสาเภาทอง

166. เหรียญชุดวัดผาทั่ง ไม่จํากัดพิมพ์

167. พระกริ่งตากสิน ปี 2518

168. พระรูปหล่อ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2518

169. เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ปี 2518

170. เหรียญกรมหลวงชุมพร ปากน้ำประแสร์

171. เหรียญปิดตา วัดเนินกระปรอก

172. พระเนื้อตะกั่วน้ำท่วม ไม่จํากัดพิมพ์

173. เหรียญนาคปรกประชา

174. แหนบก้านยาว - ก้านสั้น

175. ตะกรุดโทน ตอกโค้ด

176. ปลัดขิกไม้แกะ ตอกโค้ด

177. ลูกอมผงพรายกุมาร

หน้า 44 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระเครื่องหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ทั่วไป

โต๊ะที่ 6 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

178. เหรียญปั๊มรุ่นแรก พ.ศ.2503 ไม่จำกัดเนื้อ

179. เหรียญปั๊มรุ่น 2 หลังเลข ๗ ไม่จำกัดบล็อก ไม่จำกัดเนื้อ

180. เหรียญปั้มรุ่น 2 หลังเลข ๙ ไม่จำกัดบล็อก ไม่จำกัดเนื้อ

181. เหรียญปั๊มรุ่น 2 แจกพ่อครัว เนื้ออัลปาก้า

182. เหรียญปั๊มแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า (บล็อกแรก, บล็อกบ่าราง, บล็อกตาไก,่ บล็อกตาไก่บ่าราง)

183. เหรียญปั๊มแจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ไม่จำกัดบล็อก

184. เหรียญปั๊มแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล ไม่จำกัดบล็อก

185. เหรียญปั๊มรุ่น 3 ไม่จำกัดเนื้อ

186. เหรียญปั้มรุ่น 4 ไม่จำกัดบล็อก ไม่จำกัดเนื้อ

187. เหรียญปั๊มรุ่นแม่ทัพภาคที่ ๑ พ.ศ. 2511 ไม่จำกัดบล็อก เนื้อทองคำ, เนื้อนาก, เนื้อเงิน

188. เหรียญปั๊มรุ่นแม่ทัพภาคที่ ๑ พ.ศ.2511 ไม่จำกัดบล็อก เนื้อทองแดง

189. เหรียญปั๊มรุ่นโบสถ์ลั่น พ.ศ.2512 เนื้อทองคำ, เนื้อนาก, เนื้อเงิน

190. เหรียญปั๊มรุ่นโบสถ์ลั่น พ.ศ.2512 ไม่จำกัดบล็อก เนื้อทองแดง

191. เหรียญปั๊มรุ่นแซยิด พ.ศ.2513 ไม่จำกัดบล็อก ไม่จำกัดเนื้อ

192. เหรียญปั๊มรุ่น จ.ป.ร. พ.ศ.2513 เนื้อทองแดง ไม่จำกัดบล็อก

193. เหรียญปั๊มรูปซ้อน พ.ศ.2513 บล็อกวัวลาน เนื้อทองแดง

194. เหรียญปั๊มออกวัดพลับพลาชัย พ.ศ.2514 พิมพ์เสมา เนื้อทองคำ เนื้อเงิน

195. เหรียญปั๊มออกวัดพลับพลาชัย พ.ศ.2514 พิมพ์เสมา พิมพ์รูปไข่ ไม่จำกัดบล็อก เนื้อทองแดง

196. เหรียญปั๊มหันข้าง รุ่นรตฺโต พ.ศ.2516 ไม่จำกัดบล็อก เนื้อเงิน

197. เหรียญปั๊มหันข้าง รุ่นรตฺโต พ.ศ.2516 ไม่จำกัดบล็อก เนื้อทองแดง

198. เหรียญปั๊มรุ่นแจกผ้าป่า พ.ศ.2516 ไม่จำกัดบล็อก เนื้อเงิน

199. เหรียญปั๊มรุ่นแจกผ้าป่า พ.ศ.2516 ไม่จำกัดบล็อก เนื้อทองแดง

200. เหรียญปั๊มรุ่นคุกเข่า พ.ศ.2516 ไม่จำกัดบล็อก เนื้อทองคำ เนื้อเงิน

201. เหรียญปั้มรุ่นคุกเข่า พ.ศ.2516 ไม่จำกัดบล็อก เนื้อทองแดง

202. ล็อกเกต รุ่นแรก ขนาดห้อยคอ ไม่จำกัดสี (ภาพถ่ายกระดาษ ด้านหลังนั่งคุกเข่า)

203. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก โรยแร่ (ดิสโก้ใหญ่ - ดิสโก้เล็ก)

204. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก เนื้อเขียวก้านมะลิ

205. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก เนื้อสีดำ

206. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก เนื้อสีแดง

207. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก เนื้อสีขาว

208. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ลึก เนื้อสีเหลือง

209. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ตื้น

210. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์คะแนน ไม่จำกัดสี

211. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์นางพญา ไม่จำกัดสี

212. พระผงญาณวิลาศ พิมพ์ปิดตา บล็อกนิยม (หว่างแขนมีเนื้อเกิน)
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พระเครื่องหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง ยอดนิยม ชุดที่ 1

โต๊ะที่ 7 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 36 รายการ )

213. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2516

214. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2516

215. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นแรก ตัดชิด วัดสนามแย้ ปี 2517

216. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นแรก ยันต์เคลื่อนมีปีก วัดสนามแย้ ปี 2517

217. เหรียญเต่าใหญ่ (เต่ามังกร) เนื้อนวโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2518

218. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นแรก สันขอบคอเหรียญ ไม่จำกัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2505

219. พระรูปหล่อมหาอุด รุ่นแรก หล่อขี้เหร่) เนื้อตะกั่ว วัดสนามแย้ ปี 2506

220. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน (พิมพ์เม็ดแตง) เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2513

221. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นพิเศษ สงครามเกาหลี ไม่จำกัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2518

222. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นบัว 5 ดอก ไม่จำกัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2522

223. เหรียญเต่าใหญ่ (บล็อก ล.) ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2525

224. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นหงส์ฟ้า ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2527

225. พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นฉลองอายุ 84 ปี หล่อในตัว ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

226. รูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นร่มโพธิ์ ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

227. พระปิดตาปุ้มปุ้ย (หัวแตงโม) ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

228. เหรียญลายฉลุ ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

229. พระปิดตาพาโชค ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

230. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสร้างโบสถ์ (รวยไม่หยุด) เนื้อทองคำ นาก วัดไร่แตงทอง ปี 2535

231. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสร้างโบสถ์ (รวยไม่หยุด) ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

232. เหรียญเสมา รุ่นเสาร์ห้า ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

233. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองคำ มีโค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2535

234. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นปลดหนี้ ไม่จำกัดเนื้อ มีโค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2535

235. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นมหาลาภ ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

236. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองคำ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

237. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นรวย รวย รวย ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

238. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นไตรมาส เนื้อทองคำ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

239. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นไตรมาส ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

240. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

241. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเสาร์ห้า ไม่จํากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

242. พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537

243. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสุขใจ เนื้อทองคำ 2 โค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2537

244. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสุขใจ ไม่จำกัดเนื้อ 2 โค้ด วัดไร่แตงทอง ปี 2537

245. เหรียญเต่าหล่อ รุ่นสุขใจ ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537

246. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นเจ้าสัว ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2538

247. เหรียญเต่าปั้ม รุ่นปางเปิดโลก ไม่จำกัดเนื้อ - ขนาด วัดไร่แตงทอง ปี 2539

248. เหรียญเต่าล็อกเกต รุ่นสำเร็จจิต ไม่จำกัดเนื้อ - ขนาด วัดไร่แตงทอง ปี 2542
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พระเครื่องหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง ยอดนิยม ชุดที่ 2

โต๊ะที่ 8 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 36 รายการ )

249. พระซุ้มประตูชัย วัดสนามแย้

250. พระสมเด็จ รุ่นแรก วัดสนามแย้

251. ล็อกเกตทรายเสก รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์ วัดไร่แตงทอง

252. จิ้งจก รุ่นแรก วัดไร่แตงทอง

253. เหรียญเต่านวะ 5 ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2516

254. เหรียญเต่าวัดสนามแย้ หนึ่งตก ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2522

255. กัณหา ชาลี รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์ วัดสนามแย้

256. กัณหา ชาลี ไม่จํากัดพิมพ์ ไม่จำกัดเนื้อ วัดสนามแย้

257. เหรียญบาตรน้ำมนต์ รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2531

258. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นนักกล้าม ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

259. เหรียญเสมา รุ่นฉลองอายุ 84 ปี ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

260. เหรียญรูปไข่รูปเหมือน รุ่นฉลองกุฏิ ยันส่วน ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

261. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นฉลองกุฏิ ยันส่วน ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

262. เหรียญเต่าหล่อ รุ่นแรก ไม่จํากัดเนื้อ ปี 2536

263. พระสมเด็จหล่อ รุ่นสารพัดนึก เนื้อนวโลหะ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

264. เหรียญเต่า รุ่นสนามแย้ 2 คอพอก ไม่จํากัดเนื้อ ปี 2536

265. เหรียญเต่า รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ ไม่จํากัดเนื้อ ปี 2536

266. กัณหา - ชาลี เนื้อกะไหล่ทอง, รมต่า วัดไร่แตงทอง ปี 2536

267. จิ้งจกหล่อ รุ่น 6 ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

268. เหรียญหล่อเต่า รุ่น 2 (ร.ต.ท.) ไม่จํากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537

269. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นขวัญใจคนจน ไม่จํากัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537

270. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นฉลองอายุ 90 ปี พิมพ์พระสังกัจจายน์ ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

271. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นบูรณะสนามจันทร์ เนื้อทองคำ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

272. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นบูรณะสนามจันทร์ ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

273. เหรียญเต่าจิ๋ว รุ่นแรก (เมตตามหาเสน่ห์) ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

274. เหรียญเต่า รุ่นรวมพุทธคุณ ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

275. เหรียญเต่า รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ วัดไทรทอง ปี 2538

276. เหรียญเต่าเล็กรูปเหมือน รุ่นแซยิด 90 ปี ไม่จำกัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2539

277. เหรียญเต่าเล็ก รุ่นสบายใจ ไม่จำกัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2539

278. เหรียญเต่า รุ่นปลดหนี้ 40 รุ่น 2 (บล็อกทองคำ) ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540

279. เหรียญบาตรน้ำมนต์ รุ่น 2 (เสาร์ห้า) ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540

280. เหรียญกลมรูปเหมือน รุ่นไตรมาส (ทองม้วน) ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540

281. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสร้างอนามัย (จัมโบ้) เนื้อทองคำ, เงิน, นวะ วัดไร่แตงทอง ปี 2541

282. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นสร้างอนามัย (จัมโบ้) เนื้อทองแดง วัดไร่แตงทอง ปี 2541

283. เหรียญเต่าใหญ่ รุ่นเงินล้าน ไม่จำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2542

284. เหรียญเต่าจิ๋ว ไตรมาส รุ่นสุดท้าย ไม่จำกัดเนื้อ วัดหนองอ้อ ปี 2543
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พระเครื่องหลวงพ่อสุด วัดกาหลง

โต๊ะที่ 9 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 38 รายการ )

285. เหรียญปั๊ม รุ่นแรก ปี 2506

286. เหรียญปั๊ม รุ่น 2 ปี 2507 บล็อกหนา

287. เหรียญปั๊ม รุ่น 2 ปี 2507 บล็อกบาง ไม่จำกัดเนื้อ

288. เหรียญปั๊ม รุ่นสี่ยอด ปี 2514 ไม่จำกัดเนื้อ

289. เหรียญปั๊ม รุ่นสรงน้ำ ปี 2515 ไม่จำกัดเนื้อ

290. เหรียญปั๊ม รุ่นลายเซ็น ปี 2516 ไม่จำกัดเนื้อ

291. เหรียญปั๊ม รุ่นทับตะกรุด ปี 2517 ไม่จำกัดเนื้อ

292. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือเผ่น ปี 2517 บล็อก A ไม่จำกัดเนื้อ

293. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือเผ่น ปี 2517 บล็อก B ไม่จำกัดเนื้อ

294. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือเผ่น ปี 2517 บล็อก C ไม่จำกัดเนื้อ

295. เหรียญปั้ม รุ่นเสือเผ่น ปี 2517 ออกวัดศาลาครืน ไม่จำกัดเนื้อ

296. เหรียญปั้ม รุ่นพัดยศ ปี 2517

297. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือหมอบ ปี 2519

298. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือคู่ ปี 2520 ไม่จำกัดเนื้อ

299. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือเดี่ยว ปี 2520 ไม่จำกัดเนื้อ

300. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือคำราม ปี 2520 ไม่จำกัดเนื้อ

301. เหรียญปั้ม รุ่นเสือแผ่น ปี 2521

302. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือแผ่นน้อย ปี 2521 ไม่จำกัดเนื้อ

303. เหรียญปั๊ม รูปแอปเปิ้ล ปี 2521 ไม่จำกัดเนื้อ

304. เหรียญปั๊ม รูปแสดมป์ ปี 2521 ไม่จำกัดเนื้อ

305. เหรียญปั๊มรูปหยดน้ำ ปี 2522 ไม่จำกัดเนื้อ

306. เหรียญปั๊ม รุ่นเสือเผ่น ปี 2523

307. เหรียญปั้ม รูปหันข้าง ปี 2525 ไม่จำกัดเนื้อ

308. เหรียญสิริธโร ปี 2526 ไม่จำกัดเนื้อ

309. เหรียญปั๊ม รุ่นบัวเล็ก ปี 2520 ไม่จำกัดเนื้อ

310. เหรียญปั้ม รุ่นธนาคารศรีนคร ปี 2521 ไม่จำกัดเนื้อ

311. เหรียญปั๊มออกวัดรวก ปี 2521 ไม่จำกัดเนื้อ

312. เหรียญปั๊ม รุ่นบัวใหญ่ ปี 2522 ไม่จำกัดเนื้อ

313. เหรียญปั๊ม รุ่นโรงเหล็ก ปี 2524

314. เหรียญปั๊ม รุ่นสี่ยอด ปี 2514 ไม่จำกัดเนื้อ

315. พระผงหลังรูปเหมือน ( รุ่นแรก )

316. พระผงสมเด็จหลังรูปเหมือน รุ่น 2 ปี 2514

317. สมเด็จรุ่นเสือคำราม ปี 2520 หลังยันต์ตะกร้อ

318. รูปเหมือนพลอยรูปหยดน้ำ ไม่จำกัดเนื้อ

319. รูปเหมือนพลอยรูปไข่ ไม่จำกัดเนื้อ

320. รูปหล่อหลวงพ่อสุด ไม่จำกัดรุ่น

หน้า 48 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระเครื่องหลวงพ่อสุด วัดกาหลง

โต๊ะที่ 9 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 38 รายการ )

321. พระนาคปรกใบมะขาม

322. ล็อกเกตรูปเหมือน ไม่จำกัดรุ่น (ทันท่าน)

หน้า 49 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระเครื่องหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ทั่วไป

โต๊ะที่ 10 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

323. เหรียญหลวงปู่ฉัตร (เจ้าคุณวิเชียร) วัดหนัง ปี 2499 ไม่จำกัดเนื้อ

324. เหรียญเจ้าคุณผล วัดหนัง ปี 09 ไม่จำกัดเนื้อ

325. เหรียญเจ้าคุณผล วัดหนัง ปี 09 บล็อกยกขาด ไม่จำกัดเนื้อ

326. เหรียญเจ้าคุณผล วัดหนัง ปี 11

327. พระชัยวัฒน์หล่อโบราณ เจ้าคุณผล วัดหนัง

328. พระชัยจอมทอง เจ้าคุณผล วัดหนัง ปี 06

329. พระชัยมคุณหญิงน้อย เจ้าคุณผล วัดหนัง ปี 07

330. พระปิดตาเจ้าคุณผล ไม่จำกัดพิมพ์

331. พระผงรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม (ชานหมากเปลือกมังคุด) เจ้าคุณผล วัดหนัง ปี 2506

332. เหรียญเจ้าคุณผล วัดหนัง ปี 12 ไม่จำกัดเนื้อ (บล็อกคอเอียง)

333. เหรียญเจ้าคุณผล วัดหนัง ปี 12 เนื้อทองแดง บล็อกคอเอียง)

334. เหรียญสามอดีตเจ้าอาวาส วัดหนัง ปี 15 เนื้อทองแดง

335. เหรียญสามอดีตเจ้าอาวาส วัดหนัง ปี 15 เนื้อเงิน

336. เหรียญพิมพ์เล็กแจกกรรมการหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 15 ไม่จำกัดเนื้อ

337. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 15 เนื้อทองแดง

338. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 15 เนื้อเ

339. เหรียญวัดหนัง ปี 15 เนื้อโลหะผสม ไม่จำกัดพิมพ์

340. เหรียญวัดหนัง ปี 15 เนื้อทองคำ ไม่จำกัดพิมพ์

341. พระปิดตา วัดหนัง ปี 15 เนื้อตะกั่ว พิมพ์ข้าวตอกแตก

342. พระปิดตา ปี 15 วัดหนัง เนื้อตะกั่ว พิมพ์นะหัวเข่า

343. พระปิดตา ปี 15 วัดหนัง เนื้อผง พิมพ์ข้าวตอกแตก

344. พระปิดตา ปี 15 วัดหนัง เนื้อผง พิมพ์นะหัวเข่า

345. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง วัดหนัง ปี 19 ไม่จำกัดเนื้อ

346. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง วัดหนัง ปี 25 ไม่จำกัดเนื้อ

347. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง วัดหนัง ปี 39 ไม่จำกัดเนื้อ

348. เหรียญหลวงตาช้วน วัดหนัง ปี 42 ไม่จำกัดเนื้อ

349. เหรียญเสมา เจ้าคุณสุก ปี 47

350. พระชัยวัฒน์ หลวงตาช้วน วัดหนัง ไม่จำกัดพิมพ์

351. พระปิดตา หลวงตาช้วน วัดหนัง ไม่จำกัดพิมพ์

352. ล็อกเก็ตหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ไม่จำกัดพิมพ์

353. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 54 ไม่จำกัดเนื้อ

354. หมากทุย วัดหนัง

355. เชือกผูกคอเด็ก วัดหนัง (สายสินณ์) ไม่จำกัดอาจารย์

356. เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยม ปี 14 ไม่จำกัดพิมพ์

357. เหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยม วัดโคนอน ปี 15 ไม่จำกัดเนื้อ

หน้า 50 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระพุทธและคณาจารย์ทั่วไป 1

โต๊ะที่ 11 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 37 รายการ )

358. หุ่นพยนต์พี่ตี๋ซอยท่าเรือแดงอยุธยา

359. หุ่นพยนต์พี่ตี๋ขนาดบูชาซอยท่าเรือแดงอยุธยา

360. เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ถักเชือกจุ่มรัก

361. ลูกเบาถักเชือกจุ่มรักหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว

362. เบี้ยแก้พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่

363. ลิงหลวงพ่ออนัน วัดบางพลีน้อย

364. ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ

365. ปลากัดเนื้องาหลวงพ่อน่วม วัดโพธ์ศรีเจริญ

366. ปลากัดเนื้อเขาหลวงพ่อน่วม วัดโพธ์ศรีเจริญ

367. เขาแกะ หลวงพ่อสิน วัดระหารใหญ่

368. ราหูกะลาแกะหลวงพ่อสินวัดระหารใหญ่

369. เบี้ยแก้ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์

370. ปลัดหลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส

371. ลิงหลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส

372. กุมารทองหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

373. ลูกสะกดหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณี ปี 52

374. ท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่ทองคำ สุวโจ

375. สิงห์มหาราช รุ่นแรก หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่

376. เสือหลวงปู่ทองคำ สุวโจ

377. พญาครุฑ รุ่นรวยหมื่นล้าน หลวงพ่อพัฒ วัดห้วยด้วน

378. พระพิฆเนศหลวงปู่ทองคำ สุวโจ

379. หนุมานหลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง

380. เหรียญราหูอมจันทร์มงคลเศรษฐีหลวงปู่ทองคำ สุวโจ

381. กุมารทองไอ้ไข่รุ่นไม้แกะสมปรารถนา

382. ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่

383. หนุมานรุนแรก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว

384. ครุฑหลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง

385. น้ำเต้า 100 ปี หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ ออกปี 2527

386. แม่นางกวักเนื้อไม้แกะ หลวงพ่อย้อย วัดใหม่สุคนธาราม จ.นครปฐม

387. แม่นางกวักเนื้อดิน ขนาดบูชา รุ่น 101 ปี หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม

388. กุมารทอง รุ่น รวยรวยรวย หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม

389. กุมารทอง รุ่น 100 ปี ขนาดห้อยคอ หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม

390. กุมารทอง รุ่น 95 ปี ขนาดห้อยคอ หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม

391. กุมารทอง รุ่น เฮง เฮง ปี 53 ขนาดห้อยคอ หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม

392. เหรียญพระราหูรุ่นเทพอมฤต วัดศรีษะทอง ปี 2560 เนื้อฝาบาตร

393. พญาเต่าเรือน รุ่น หนุนดวงรับทรัพย์ วัดท้ายน้ำ จ.พิจิตร ปี 2564

หน้า 51 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระพุทธและคณาจารย์ทั่วไป 1

โต๊ะที่ 11 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 37 รายการ )

394. เนื้อฉนวนพญาเต่าเรือน รุ่น หนุนดวงรับทรัพย์ วัดท้ายน้ำ จ.พิจิตร ปี 2564 เนื้อขาปิ่นโต

หน้า 52 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระพุทธและคณาจารย์ทั่วไป 2

โต๊ะที่ 12 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

395. พระขุนแผนพรายตานี พระอาจารย์สิรภพ (หลวงพ่อดี)สำนักสงฆ์พุทธโคภาวนา ปี 2558 จังหวัดเพชรบุรี

396. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นศัตรูพ่าย สำนักวิปัสสนาฉิมพิภพ จังหวัดพิจิตร ปี 2547

397. พระหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รุ่น สิริโลกนาถ ปี 2536 ออกวัดสระเกศ

398. พระสมเด็จ รุ่น สิริโลกนาถ ปี 2536 ออกวัดสระเกศ

399. พระผงขุนแผนประสพโชค หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2543

400. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่น 1 ตะกรุดเงิน 9 ดอก หลวงปู่เขียน สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านโพนสิม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558

401. หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นเมตตาบารมี 43 ออกวัดท้ายน้ำ ปี 2543 เนื้อทองแดง

402. เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม ปี 2558 เนื้อทองแดง

403. หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพิเศษ ปี 2535

404. พระสมเด็จวัดระฆัง ย้อนยุค รุ่นเอ็ม 16 ปี 2545

405. ปิดตาสามเกลอ หลวงปู่สมบูรณ์ สำนักสงฆ์เขาพลอย ปี 2563

406. พระผงเท้ากูเวร เจ้าแห่งภูตผี หลวงปู่สมบูรณ์ สำนักสงฆ์เขาพลอย ปี 2562

407. พระขุนแผนทรงพลใหญ่ หลวงปู่สมบูรณ์ สำนักสงฆ์เขาพลอย ปี 2563

408. กุมารแดง เด็กสุสานร้าง หลวงพ่อวิญญู วัดท่าลาดใต้ (สำนักสงฆ์ล้างพระอาจารย์ซ่วน) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563

409. พระผงราหู-คู่ชีวิต พ่อท่านไข่ วัดลำนาว ปี 2551

410. เหรียญพรหมสี่หน้า อาจารย์ตี๋เล็ก สำนักสงฆ์เขาสุขนะโม จ.เพชรบูรณ์ ปี 2560

411. ขุนแผนพรายแม่ยุพินผงพราย 9 ตน หลวงพ่อสมพร วัดอัคคาราม ปี 2560 จังหวัดร้อยเอ็ด

412. เหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นสำเร็จธงชัย รวยพันล้าน ปี 2564 (ไม่จำกัด ยกเว้นเนื้อทองคำ-เนื้อเงิน)

413. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ ล็อกเก็ตมหามงคล ๗๗ ฉากแดงทรงรีหลังอุด มวลสาร

ตะกรุด 3 ดอก จีวร พลอย ปี 2564

414. หลวงปู่มหาศิลา สิรจินโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ ล็อกเก็ตมหามงคล ๗๗ ฉากน้ำเงินทรงเหลี่ยม หลังอุดมวลสาร

ตะกรุด 3 ดอก จีวร พลอย 2564

415. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ สมเด็จ ๙ ชั้นดี สำเร็จศิลาแลง "แรง" ปิดทอง 2563

416. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ พระผงดวงเศรษฐี รุ่น ๑ ตะกรุดทองกับเงิน 2563

417. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ พระผงดวงเศรษฐีรุ่น ๑ ตะกรุดเงิน2ดอก 2563

418. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ หลวงพ่อพระใสพระผงจินดามณีกรรมการลองพิมพ์ 2564

419. หลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ พระสมเด็จหมื่นหินตะกรุดทองคำ 2564

420. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ พระสมเด็จหมื่นหินตะกรุดเงิน 2564

421. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ พระผงปิดตาจินดามณี ปี 2564

422. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ พระบูชูารูปเหมือนขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว "ไหว้ครู 65"

วัดพระธาตุหมื่นหิน ปี 2565

423. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ เหรียญไหว้ครู๒๕๖๕ เนื้อเงินหน้ากากทองคำ

424. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ เหรียญไหวค้รู๒๕๖๕ เนื้อ ผงกรรมฐานหลวงปู่ศิลาหน้ากากเงิน

เต็มใบ

425. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ เหรียญสาริกาลิ้นทอง ๒๕๖๕ เนื้อนวะโลหะหน้ากากทองคำ

426. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ เหรียญสาริกาลิ้น ทอง ๒๕๖๕ เหรียญกริ่งสาริกาเงินอุด
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โต๊ะที่ 12 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

ผงมวลสารหลัง สาริกาทองคำ

427. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ รุ่น พระเจ้าเปิดโลกบันดาลทรัพย์ 2565 เนื้อนวะโลหะหน้ากาก

ทองคำ

428. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ เหรียญพญาเต่ามังกร 2565 เนื้อเงินหน้ากากทองคำ

429. หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท วัดโพธิ์ศรีสะอาด สวนสงฆ์แกแปะ ผ้ามหายันต์ 2565
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โต๊ะที่ 13 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 36 รายการ )

430. พระอู่ทองออกศึก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ. สุพรรณบุรี ปี 2510

431. พระอู่ทองและจงอางศึก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี ปี 2510

432. พระรูปเหมือน หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505

433. พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505

434. พระสมเด็จ หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505

435. พระปิดตานักกล้าม หลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี ปี 2529

436. พระสมเด็จ วัดท่ากระบือ ปี 2521

437. พระพิมพ์หลวงพ่อโต วัดท่ากระบือ ปี 2521

438. พระทรงสัตว์ วัดบางนมโค ปี 2533

439. พระสมเด็จ หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม ปี 2515

440. พระปิดตา หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม ปี 2515

441. พระปิดตา หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย ปี 2536 - 2542

442. พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ ปี 2563

443. พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ ปี 2563

444. ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อบุญช่วย วัดทองเหลือง ปี 2563

445. พระขุนแผนปรกเพชรกลับ หลวงปู่บุญหนา ธมทินโน วัดป่าโสตถิผล ปี 2558

446. พระเม็ดบัวผงคลุกรัก หลวงปู่โส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ ปี 2540

447. ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นมีทรัพย์ล้นเหลือ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ปี 2564

448. ซุ้มกอ หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2529

449. พระปิดตา หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2532

450. พระขุนแผน หลวงพ่อมุ่ย ออกวัดหนองโรง ปี 2508

451. พระนางกวัก หลวงพ่อมุ่ย เนื้อดิน ปี 2508

452. เหรียญหล่อแปะโรงสี รุ่นฟ้าประทานพร ปี 2560

453. พระขุนแผนปลัดทวี เนื้อดิน วัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี ปี 2490

454. พระขุนแผนหลังปลากัด หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ 2552

455. พระขุนแผนหลังปลากัด พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ 2553

456. พระรอด หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

457. พระผงสุพรรณ หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2518-2539

458. พระสมเด็จ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2529 - 2538

459. พระผงของขวัญ หลวงพ่อโยก วัดจันทรังษี ปลุกเสกวัดปากน้ำโพธิ์ ปี 2514

460. เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ ปี 2565

461. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย วัดบางขุนพรหม ปี 2547

462. พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ วัดบางขุนพรหม ปี 2547

463. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม วัดบางขุนพรหม ปี 2547

464. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายมีหู วัดบางขุนพรหม ปี 2547

465. พระสมเด็จ พิมพ์เจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม ปี 2547
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โต๊ะที่ 14 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 38 รายการ )

466. พระสมเด็จ วัดท่ากระบือ ปี2521

467. พระหลวงพ่อโต วัดท่ากระบือ ปี2521

468. พระทรงไก่ วัดบางนมโค ปี 2533 2534

469. พระทรงนก วัดบางนมโค ปี 2533 2534

470. พระทรงเม่น วัดบางนมโค ปี 2533 2534

471. พระทรงปลา วัดบางนมโค ปี 2533 2534

472. พระทรงครุฑ วัดบางนมโค ปี 2533 2534

473. พระทรงสัตว์ ไม่จำกัดพิมพ์ วัดบางนมโค ปี 2533 2534

474. ปลากัด หลวงปู่แสน เนื้อสีเขียว ปี 2562

475. ปลากัด หลวงปู่แสน เนื้อสีแดง ปี 2562

476. ปลากัด หลวงปู่แสน เนื้อสีฟ้า ปี 2562

477. ปลากัด หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ 2549 - 2558

478. ปลากัดเนื้อโลหะ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ 2549 - 2558

479. พระทรงสัตว์ ไม่จำกัดพิมพ์ วัดบางนมโค ปี 2536

480. พระปิดตา หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย ปี 2542

481. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้าย วัดบางขุนพรหม ปี 2547

482. พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ วัดบางขุนพรหม ปี 2547

483. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม วัดบางขุนพรหม ปี 2547

484. พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ายมีหู วัดบางขุนพรหม ปี 2547

485. พระสมเด็จ พิมพ์เจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม ปี 2547

486. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซมใหญ่ วัดบางขุนพรหม ปี 2547

487. พระสมเด็จ พิมพ์โพธิ์ลึก วัดบางขุนพรหม ปี 2547

488. เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี ปี 2561

489. พระสมเด็จ หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

490. พระใบโพธิ์ หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

491. พระนางพญา หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

492. พระรอด หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

493. พระผงรูปไข่ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ ปี 2517

494. พระปิดตา หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม ปี 2515

495. พระขุนแผนปลากัดใหญ่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

496. พระขุนแผนปลากัดเล็ก หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

497. พระสมเด็จปลากัด หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

498. พระผงรูปไข่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

499. เหรียญสร้างเจดีย์ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2552

500. เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2552

501. พระขุนแผน เนื้อกระยาสารท หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550
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โต๊ะที่ 14 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 38 รายการ )

502. ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผง หลวงพ่อบุญเหลือ วัดทองเหลือง 2563

503. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อบุญเหลือ วัดทองเหลือง 2563
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โต๊ะที่ 15 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

504. พระสมเด็จพิมพ์หูบายศรี เนื้อผงมหามงคล ปี 2498

505. พระสมเด็จพิมพ์ 9 ชั้น เนื้อผงมหามงคล ปี 2498

506. พระปิดตาเนื้อผงพุทธคุณ โรยผงตะไบทอง ปี 2539

507. พระปิดตา เนื้อผงใบลาน โรยผงตะไบทอง ปี 2539

508. พระขุนแผน โภคทรัพย์ เนื้อผงยาเสกฝังตะกรุด ปี 2550

509. พระขุนแผน โภคทรัพย์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2550

510. พระขุนแผน โภคทรัพย์ เนื้อสังค คโลกเคลือบสีเขียว ปี 2550

511. เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อทองแดง

512. เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้ออัลปาก้า

513. เหรีญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อปลอกลูกปืน

514. เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อทองแดงลงยา

515. เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อทองแดงซาติน

516. เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อนวะโลหะลงยาสามสี

517. ตุ๊กตาทองรวยมงคลลาภ ปี 2555

518. เหรียญหล่อ พระพรหมรุ่นแรก ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

519. พระขุนแผนเล็ก แจกทาน ปี 2557

520. เหรียญห่วงเชื่อม รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อนวโลหะ

521. เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อทองแดงผิวไฟ

522. เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร ลงยา 2 สี

523. เหรียญ กฐิน ยืน ปี 2559 เนื้อทองแดง

524. เหรียญ กฐิน รวยๆ เฮงๆ ปี 2560 เนื้อทองแดง

525. เหรียญรวยแสนล้าน เนื้อทองแดง ปี 2562

526. เหรียญรวยแสนล้าน เนื้อเงิน ปี 2562

527. พระนางพญา หลังรูปเหมือน ปี 2539 เนื้อเงิน

528. เหรียญศรฤทธิ์ ปี 2557 เนื้อทองแดง

529. เหรียญ พระพิฆเนศ ปี 2555 เนื้อชนวน

530. นางกวักรุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540

531. กฐินพระราชทาน ปี 2564 เนื้อทองทิพย์

532. เหรียญขวัญถุง มหาลาภ 98 ปี 2562 เนื้อทองแดง

533. ไตรมาส 63 รวยเจริญพร ปี 2563 เนื้อทองทิพย์

534. เหรียญอายุวัฒนมงคล ปี 2560 เนื้อทองแดง

535. เหรีญรูปไข่รวยมหามงคล ปี 2559 เนื้อทองแดง

536. เหรียญ รวย เจริญไพศาล ปี 2559 เนื้อทองแดงผิวไฟ

537. เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อเงินหน้ากากทองคำ ขอบทองคำ หลังนาค (3 กษัตริย์)

538. เหรียญ พระพิฆเนศ ปี 2555 เนื้อเงินลงยาสีแดงหน้ากากทองคำ
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โต๊ะที่ 16 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 37 รายการ )

539. เหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ รุ่นมีทองเหลือล้น วัดทองเหลือ จ.อุตรดิตถ์

540. พระขุนแผนเคลือบ รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน ปี 2544

541. พระปิดตา เจริญพรแซยิด 90 ปี หลวงปู่เส็ง วัดบ้านละทาย ปี 2556

542. พระสมเด็จนางพญาเคลือบ รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2547

543. พระปิดตาฝังพลอย รุ่นพิทักษ์ชายแดน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2535

544. เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นนิมิตรโชค เนื้อนวโลหะ อาจารย์ตั๋ว วัดมณีชลขันธ์ ปี 2555

545. เหรียญมังกรคู่ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2537

546. พระรอดวัดโคนอน เนื้อตะกั่ว ปี 2515

547. เหรียญอายุวัฒนะมงคล เนื้อทองแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2560

548. พระพิมพ์จันทร์ลอย เนื้อใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

549. พระปิดตา 2 หน้า ครูบาชัยวงศ์ษา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ปี 2540

550. พระขุนแผน 8 รอบ เนื้อผงเกสร หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2552

551. พระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผง หลวงพ่อเพี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 2537

552. เหรียญพระราหู รุ่นมหาสิทธิโชค หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ ปี 2563

553. พระชัยวัฒน์ 84 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2532

554. เหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์นคร วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

555. ตะกรุดชนะมาร หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู ปี 2554

556. เขี้ยวเสือแกะ หลวงปู่กลม วัดโพธิ์ชัย ปี 2563

557. เหรียญพญาเต่า หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านเมย ปี 2562

558. พระสมเด็จแพ 99 พัน หลังยันต์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

559. พระสมเด็จชินบัญชร หลังรูปเหมือน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

560. พระสมเด็จ 16 ชั้น เสาร์ห้า เนื้อผงเกสร ปี 2536

561. พระสมเด็จข้างนะ ตะกรุดทองคำ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

562. พระขุนแผนพรายกุมารเคลือบ หลวงพ่อเพี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 2540

563. พระสมเด็จเขมังกะโร 2 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519

564. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองทิพย์ หลวงปู่พัน วัดโพธิ์ชัยมงคล ปี 2563

565. พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อทองระฆัง หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2539

566. พระปิดตามหาลาภ รุ่นคูณทอง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

567. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นคูณทอง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

568. เสือแกะ เนื้อไม้พะยุง หลวงปู่กลม วัดโพธิ์ชัย ปี 2563

569. พระสิวลี รุ่นแรก เนื้อผงเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

570. พระปิดตามหาลาภ นพเกล้า หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2537

571. พระอุปคุตมหาลาโภ หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2545

572. พระพิมพ์จันทร์ลอย เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

573. เหรียญพระประจำวันรวม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2518

574. พระสมเด็จหลังยันต์นะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509

หน้า 59 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า
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โต๊ะที่ 16 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 37 รายการ )

575. พระพิมพ์พุทโธน้อย รุ่นพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือน ปี 2558

หน้า 60 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า
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โต๊ะที่ 17 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 37 รายการ )

576. พระปิดตาฝังพลอย กิมบ่อเซี่ยง หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2536

577. พระปิดตาเสริมฐาน เนื้อดินเก่าบัง หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2533

578. พระยอดขุนพล ที่ระลึกสร้างสะพาน บรรจุผ้าไตรพระราชทาน ปี 2541

579. พระทุ่งเศรษฐี ที่ระลึกสร้างสะพาน บรรจุผ้าไตรพระราชทาน ปี 2541

580. พระสมเด็จ ที่ระลึกสร้างสะพาน บรรจุผ้าไตรพระราชทาน ปี 2541

581. พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อเพี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 2537

582. พญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อขาปิ่นโต วัดท้ายน้ำ ปี 2564

583. พญาเต่าเรือน รุ่นแรก เนื้อมหาชนวน วัดท้ายน้ำ ปี 2564

584. พระปิดตา เนื้อผงพุทธคุณ หลวงพ่อผัน วัดราษฎร์เจริญ ปี 2530

585. พระสมเด็จนางพญา รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

586. พระขุนแผน รุ่นหนุนดวง เนื้อผงธูป หลวงพ่อขวัญ วัดประดู่ตะบอง จ.อยุธยา

587. พระขุนแผน รุ่นหนุนดวง เนื้อผงว่าน หลวงพ่อขวัญ วัดประดู่ตะบอง จ.อยุธยา

588. พระขุนแผน รุ่นหนุนดวง เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ หลวงพ่อขวัญ วัดประดู่ตะบอง จ.อยุธยา

589. พระสมเด็จแพ 9 พัน ลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2536

590. พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

591. พระสมเด็จฐานสิงห์ลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

592. พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันต์ เนื้อขันลงหิน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

593. พระสมเด็จ หลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

594. พระสมเด็จนาคปรก เนื้อเกสร รุ่นแพ 91 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2538

595. พระพุทธประทับไก่ เนื้อผงใบลาน รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2540

596. พระพรหม 7 รอบ เนื้อผงเกสร 108 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540

597. พระพิมพ์พระรอด เนื้อดำ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

598. พระพิมพ์ซุ้มลพบุรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519

599. พระปิดตาฟ้าลั่น หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2517

600. พระสมเด็จ หลังยันต์ครู หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2539

601. พระปิดตาหลังแบบ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย จ.อยุธยา ปี 2539

602. เหรียญพระปิดตา รุ่นมหาลาภ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2537

603. พระขุนแผนยอดขุนพล พิมพ์ใหญ่ รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2535

604. พระขุนแผนยอดขุนพล พิมพ์เล็ก รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2535

605. พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

606. พระพิมพ์จันทร์ลอย หลวงพ่อบุญ วัดกลางนครหลวง ปี 2548

607. เหรียญหลวงปู่ดู่ หลังพระพรหม เนื้อทองแดง วัดสะแก หลวงพ่อเกษมเสก ปี 2534

608. พระปิดตา หลังพระราหู หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2538

609. พระปิดตารวยทรัพย์ รุ่นแรก หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2539

610. พระพุทธประทับสิงห์ เนื้อผงเกสร หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2535

611. พระพุทธประทับครุฑ เนื้อผงเกสร หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2535

หน้า 61 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า
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โต๊ะที่ 17 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 37 รายการ )

612. พระพุทธประทับไก่ เนื้อผงเกสร หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2535

หน้า 62 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า
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โต๊ะที่ 18 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

613. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้ากากทองคำ,เงินหลังแบบ,เงินไม่ตัดปีก,เงินหลังยันต์

614. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวะ,ซนวนพระกริ่ง

615. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า,ทองบ้านเชียง,ทองทิพย์

616. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์เต็มองค์ ไม่จำกัดเนื้อ

617. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ตอกแจก

618. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นมหาปราบ ไม่จำกัดเนื้อ

619. เหรียญหลวงพ่อคูณ ใบขี้เหล็กเจริญพร รุ่นแรก ไม่จำกัดเนื้อ

620. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองคำลงยา,ทองคำ,เงินหน้ากากทองคำ

621. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อเงินไม่ตัดปีก,เงิน9รอบ,เงินลงยา,เงินหลังยันด์

622. เหรียญ หลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อนวะโลหะ,เนื้อมหาชนวน,เนื้ออัลปาก้า

623. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองทิพย,์ทองแดงรมดำ,ทองแดงผิวไฟ

624. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน ตอกรรมการ ไม่จำกัดเนื้อ,รวมโค้ด

625. เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเมตตา ไม่จำกัดเนื้อ

626. เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว ไม่จำกัดเนื้อ

627. เหรียญหลวงปูเปรื่อง รุ่นเมตตา ไม่จำกัดเนื้อ

628. เหรียญหลวงปู่จื่อ พันธมุตโต รุ่นอายุยืน ไม่จำกัดเนื้อ

629. เหรียญกลม หลวงพ่อสะอาด รุ่นอายุวัฒนะมงคล 6 รอบ ไม่จำกัดเนื้อ

630. พระอุปคุต หลวงปู่คำจันทร์ รุ่นเจ้าสัวเนื้อขันลงหิน, ชนวนรมชาติน, เนื้อสัตตะเปียกทอง

631. พระอุปคุต หลวงปู่คำจันทร์ รุ่นเจ้าสัวเนื้อสัมฤทธิ์โบราณ

632. พระอุปคุต หลวงปู่คำจันทร์ รุ่นเจ้าตัวเนื้อทองแดงเถื่อน,ทองแดงผิวรุ้ง

633. เหยญท้าวเวสสุรรรณ รุ่นเจ้าตัว วัดทุ่งแฝก เนื้องินหน้ากากทองคำ เงิน เงินลงยา นวะต่างๆ

634. เหรียญท้าวสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อชนวนพระกริ่งต่างๆ

635. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อสัตตะเปียกทองต่างๆ เนื้ออัลปาก้าต่างๆ

636. เหรียญท้าวเวลสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อทองเทวฤทธิ,์เนื้อทองแดงรมมันปู

637. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อสัมฤทธิ์โบราณต่างๆ

638. เหรียญท้าวสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้งต่างๆ, เนื้อทองแดงเถื่อน,ทองแดงผิวไฟ,เนื้ยตะกั่ว

639. เหรียญไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้านไม่จำกัดเนื้อ

640. เหรียญโชคดีไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้านไม่จำกัดเนื้อ

641. รูปหล่อลอยองค์ใอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้านไม่จำกัดเนื้อ

642. เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เนื้อทองคำ เนื้อเงินหน้ากากทองคำ

643. เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เนื้อเงินหลังแบบ เนื้อเงินหลังยันต์

644. เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เนื้อนวะ

645. เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เนื้อชนวนพระกริ่ง

646. เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เนื้ออัลปาก้า

647. เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เนื้อทองทิพย์

หน้า 63 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระพุทธและคณาจารย์ทั่วไป 9

โต๊ะที่ 19 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 38 รายการ )

648. รูปถ่ายอัดกระจกและล็อกเก็ต หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2513-2552

649. เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2518

650. เหรียญชนะจน เนื้อทองแดง,ตะกั่ว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2540

651. พระพรหมสี่เหลี่ยม ไม่จำกัดเนื้อ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2540

652. พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์-รูปหล่อ-รูปเหมือน หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไม่เกิน ปี 2552

653. พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2540

654. พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไม่เกิน ปี 2543

655. ขุนแผน รุ่น 2 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2541

656. สมเด็จไตรมาส หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2542

657. หนุมาน หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2540

658. หมู มหาลาภ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2540

659. ขุนแผนเคลือบ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2545

660. สิงห์ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2546

661. กะลาตาเดียว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2547

662. พระปิดตา หลวงปู่ทิม วัดพระขาว รวมทุกเนื้อ จ.อยุธยา ไม่เกินปี 2552

663. พระปิดตามหาเสน่ห์ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2543

664. พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2547

665. พระพิมพ์สมเด็จ ไม่จำกัดรุ่น หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไม่เกินปี 2552

666. ล็อคเก็ตกระเบื้องเคลือบ เบญจรงค์ ไม่จำกัดรุ่น ไม่เกินปี 2552

667. ปลาตะเพียน ไม่จำกัดรุ่น หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไม่เกินปี 2552

668. พระขุนแผน หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา รวมทุกเนื้อ ไม่เกินปี 2552

669. พระเนื้อผง ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว รวมทุกเนื้อ วัดพระขาว จ.อยุธยา ไม่เกิน ปี 2552

670. ลูกอมและพระเนื้อผงทั่วไป หลวงปู่ทิม วัดพระขาว รวมทุกเนื้อ วัดพระขาว จ.อยุธยา ไม่เกิน ปี 2552

671. เหรียญ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา รวมทุกรุ่น ไม่เกิน ปี 2552

672. เหรียญ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา รวมทุกรุ่น ไม่จำกัดเนื้อ ไม่เกิน ปี 2552

673. เครื่องราง ชุดที่ 1 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2539-2552

674. เครื่องราง ชุดที่ 2 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2539-2552

675. ตะกรุด แผ่นโลหะจาร หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2538-2551

676. ผ้ายันต์ปั๊มสด หรือผ้ายันต์จารสด หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไม่เกินปี 2552

677. ก้นยา ก้นบุหรี่ มีจาร หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไม่เกินปี 2552

678. ชานหมาก ไม่จำกัดขนาด หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไม่เกินปี 2552

679. พระบูชาหลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2527-2552

680. กะลาตาเดียวขนาดบูชา แกะ พระครูประภาสธรรมทัน(อ.ป้อม) วัดหนองม่วง ไม่จำกัดปี

681. ขุนแผนรุ่นแรก ยันต์หน้าพระลักษณ์ พระครูประภาสธรรมทัต (อ.ป้อม) ปี 2547 วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี

682. ขุนแผน รุ่นสิทธิโชค พระครูประภาสธรรมทัต (อ.ป้อม) ปี 2563 วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี

683. เหรียญรุ่นแรก พระครูประภาสธรรมทัต (อ.ป้อม) ปี 2554 (ยกเว้นทองคำ) วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี

หน้า 64 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า
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โต๊ะที่ 19 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 38 รายการ )

684. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูประภาสธรรมทัต (อ.ป้อม) ปี 2548 (ยกเว้นทองคำ) วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี

685. พระปรกเก้า พระครูประภาสธรรมทัต (อ.ป้อม) ปี 2560 วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี

หน้า 65 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป 1

โต๊ะที่ 20 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 37 รายการ )

686. เหรียญสี่เหลี่ยมหลังกำแพง พ.ศ. 2517

687. เหรียญเจ้าแม่กวนอิม พ.ศ. 2519

688. สมเด็จนางพญางิ้วคำ รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสถวัดใหม่บ้านดอน พิมพ์ใหญ่ พ.ศ. 2521

689. สมเด็จนางพญางิ้วดำ รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสถวัดใหม่บ้านดอน พิมพ์เล็ก พ.ศ. 2521

690. พระกริ่ง สก พ.ศ. 2536

691. พระกริ่งรุ่นอุปถัมภ์ วัดบ้านแปรง พ.ศ. 2536 เนื้อกะหลั่ยทอง

692. พระกริ่งรุ่นอุปถัมภ์ วัดบ้านแปรง พ.ศ. 2536 เนื้อทองแคงรมคำ

693. พระปิดตาฝังตะกรุด รุ่นรับเสด็จ พ.ศ. 2536

694. พระปิดคา รุ่นพิทักษ์ชายแดน เนื้อผงฝังพลอยแดง พ.ศ. 2536

695. พระปิดตารุ่นพิทักษ์ชายแดน เนื้อผงฝังพลอยน้ำเงิน พ.ศ. 2536

696. เหรียญเจ้าสัว ลาภผล คูณทวี เสาร์ห้า ปีระกา พ.ศ. 2536

697. สมเด็จโลหะ ลาภผล คูณทวี เสาร์ห้า ปีระกา พ.ศ. 2536

698. พระผงวัดพันอัน ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดปี

699. สมเด็จหลังรูปเหมือน รุ่นรับเสด็จ ฝังตะกรุด

700. พระกริ่งทวีคูณ พ.ศ. 2537

701. สมเด็จสายรุ้งตะกรุดทองคำ พ.ศ. 2536

702. สมเด็จสายรุ้งตะกรุดเงิน พ.ศ. 2536

703. สมเด็จสายรุ้งไม่มีตะกรุด พ.ศ. 2536

704. พระปิดตากูให้ลาภ ตะกรุดเงิน พ.ศ. 2537

705. พระผงสมเด็จหลวงพ่อคูณ ผสมไม้กาฝาก 9 อย่าง รุ่น เงิน คูณ เงิน พ.ศ. 2537

706. รูปหล่อ รุ่น เงิน คูณ เงิน พ.ศ. 2537

707. นางพญาแร่บางไผ่วัดนครอินทร์ พ.ศ. 2537

708. พระปิดตาหัวจรวด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ พ.ศ. 2537

709. พระสมเด็จฝังตะกรุดทองคำ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ พ.ศ. 2537

710. พระปิดตาลอยองค์ บรรจุกริ่ง รุ่นคูณพันล้น เนื้อเงิน พ.ศ. 2537

711. พระผงสังกัจจายน์ รุ่นคูณพันล้าน พ.ศ. 2537

712. สี่เหลี่ยมนั่งยองข้างมังกร รุ่นคูณพันล้าน พ.ศ. 2537 เนื้อเงิน

713. พระผงพระศรีมุนีไชยปราการ พ.ศ. 2539

714. เหรียญกลมขัดเงา รุ่นคูณทรัพย์สนล้น พ.ศ. 2539

715. เหรียญหล่อพิมพ์เอกลักษณ์ลายฉลุ รุ่นคูณทรัพย์สนล้าน พ.ศ. 2539

716. เหรียญเงิน รุ่น มจร พ.ศ. 2553

717. พระยอดธง รุ่น มจร พ.ศ. 2553

718. เหรียญเสมารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สองเทพ วัดบึง พ.ศ. 2553

719. เหรียญยอดขุนพล รุ่นเถื่อนสมณศักดิ์สองเทพ วัดบึง พ.ศ. 2553

720. เหรียญเจ้าสัวอายุยืน วัดบึ้ง พ.ศ. 2555

721. รูปเหมือนบูชา ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดปี

หน้า 66 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป 1

โต๊ะที่ 20 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 37 รายการ )

722. พระสังกัจจายน์บูชา ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดปี

หน้า 67 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป 2

โต๊ะที่ 21 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 37 รายการ )

723. เหรียญพระฤกษ์ ออกวัดสูง จอหอ ปี 2514

724. สมเด็จพญางิ้วดำ รุ่นพิเศษ เนื้อผง ออกวัดไหมบ้านคอน ปี 2519

725. เหรียญเสมารุ่นถวายที่ดินฯ วัดใหม่อัมพร ปี 2528

726. เหรียญหันข้าง รุ่นสร้างหอฉันท์วัดใหม่อัมพร พ.ศ. 2528

727. เหรียญรูปเหมือน รุ่นเองคูณเฮงหลังพระปิดตาปี 2536

728. ตะกรุดแผ่นปั้มรูปเหมือน รุ่นมหาบารมี พ.ศ. 2536

729. เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว รุ่นมารุมค้าคูณอุดหนุน ปี 2536 กะไหล่ทอง

730. เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว รุ่นมารุมค้าคูณอุดหนุน ปี 2536 เนื้อนวโลหะ

731. เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว รุ่นบารมีพ.ศ.2536

732. สมเด็จพญางิ้วคำ รุ่นมหาลาภ วัดไหมบ้านดอน ปี 2536

733. สมเด็จพญางิ้วคำ พิมพ์สารพัดนึกวัดใหม่บ้านดอน ปี 2536

734. เหรียญนั่งยอง รุ่นเฮงคูณเฮง หลังยันต์ ปี 2536

735. เหรียญรูปเหมือนครึ้งองค์ รุ่นรวยคูณรวย ปี 2536

736. เหรียญรุ่นสิริมงคล ปี 2536 เนื้อทองเหลือง

737. พระขรรค์รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

738. พระกริ่ง รุ่นคูณทอง ไม่จำกัดเนื้อ ปี 2537

739. พระสมเด็จหลังรูปเหมือนฝั่งตะกรุค รุ่นคูณทอง ปี 2537

740. พระปิดตามหาลาก เนื้อผงฝังตะกรุด รุ่นคูณทอง ปี 2537

741. เหรียญรูปไข่ พิมพ์ครึ้งองค์ รุ่นคูณทอง ปี 2537 ไม่จากัดเนื้อ

742. เหรียญรูปไข่ พิมพ์เอกลักษณ์ รุ่นคูณทองปี 2537 ไม่จากัดเนื้อ

743. เหรียญเสมาหล่อพิมพ์สมเด็จหลังหลวงพ่อคูณ รุ่นคูณพันล้าน พ.ศ. 2537

744. พระปิดตา รุ่นอิทธิบารมิ ปี 2537 เนื้อเงิน

745. เหรียญรุ่นเพชรเพิ่มพูน คูณให้ลากปี 2537 ไม่จากัดเนื้อ

746. พระปิดตามหาลาก (4ทิศ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

747. เหรียญหลวงปู่ทวด ออกวัดใหม่อัมพร รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2537 เนื้อทองแดง

748. เหรียญกลม รุ่นคูณอุปถัมภ์ ปี 2537

749. เหรียญรุ่นพระเมตตาปี 2537

750. เหรียญรูปเหมือน รุ่นเสาร์ ๕ อภิมหาบารมีปี 2537

751. เหรียญกลมรุ่นกูรักมึงเสมอต้นเสมอปลาย เนื้อทองแดงปี 2538

752. เหรียญหลวงพ่อเกษร ออกวัคราไวย์ ภูเก็ด ปี 2538

753. เหรียญรุ่นเกษตรร่ำรวยฎีปี 2538

754. พระปิดตาสาริกา มหาลาภ เนื้อผง พ.ศ. 2539 พิมพ์กลาง

755. เหรียญเม็ดแตง รุ่นเสาร์ 5 คูณทรัพย์แสนล้น ปี 2539

756. เหรียญสุรนาริเกมส์ ปี 2543

757. ล็อกเก็ดหน้าหนุ่มรุ่น มจร.สร้างถวาย ปี 2553

758. ลูกอมหลวงพ่อคูณ รุ่นบารมีปริสุทฺโธ ปี 2555

หน้า 68 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป 2

โต๊ะที่ 21 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 37 รายการ )

759. พระปิดตาไม้แกนคูณแกะ รุ่นกายเทพ ปี 2556

หน้า 69 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระครูปลัดศราวุธ ปัญญาวุโธ ( พระครูปืน ) วัดลาดชะโด และ หุ่นพยนต์

โต๊ะที่ 22 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 32 รายการ )

760. เหรียญกลมพ่อแก่ รุ่นแรก ปี 65 เนื้อทองคำ / เนื้อเงินหน้าทองคำ / เนื้อเงิน / เนื้อนวะหน้าทองคำ / เนื้อนวะหน้าเงิน /

เนื้อทองแดง

761. เหรียญบูชาครู ปี 60 เนื้อทองคำ / เนื้อเงินหน้าทองคำ / เนื้อเงิน / เนื้อตะกั่วหน้าเงิน หลังเรียบ / เนื้อทองแดง

762. เหรียญพระบุตร - พระลบ เนื้อเงิน / เนื้อทองแดง

763. เหรียญนะอภิสิทธิ์ ปี 57 เนื้อทองคำ / เนื้อเงิน / เนื้อตะกั่ว / เนื้อทองแดง หลังเรียบ / เนื้อทองแดง

764. เหรียญพระนเรส - พระนารายณ์ เนื้อทองคำ / เนื้อเงิน / เนื้อตะกั่ว / เนื้อทองแดง

765. เหรียญพระพรหมจักพรรดิ ปี 57 เนื้อทองคำ / เนื้อเงิน / เนื้อตะกั่ว / เนื้อทองแดง

766. เหรียญพุทธนมิตร เนื้อเงิน / เนื้อนวะโลหะ / เนื้อทองแดง

767. เหรียญพ่อแก่ รุ่นบันดาลทรัพย์ ปี 64 เนื้อทองคำ / เนื้อเงินหน้าทองคำ / เนื้อเงิน / เนื้อตะกั่วหน้าเงิน หลังเรียบ /

เนื้อตะกั่ว / เนื้อทองแดง

768. รูปหล่อพ่อแก่ รุ่นแรก ปี 56 เนื้อเงิน / เนื้อสัมฤทธิ์ / เนื้อทองเหลือง

769. รูปหล่อพ่อแก่ รุ่นสอง ปี 63 เนื้องทองคำ / เนื้อเงิน / เนื้อนวะโลหะ / เนื้องทองแดง / ช่อ

770. เหรียญหญาเต่าเรือน เนื้อเงิน / เนื้อทองแดง

771. พญาลูกเจี๊ยบ เนื้อเงิน / เนื้อทองเหลือง

772. สุนัขเฝ้าทรัพย์ รุ่นเจ้าเขียว ปี เนื้อเงิน / เนื้อทองแดง

773. สุนัขเฝ้าทรัพย์ รุ่นเจ้าแดง ปี เนื้อเงิน / เนื้อทองแดง

774. สุนัขเฝ้าทรัพย์ รุ่นเจ้านิล ปี เนื้อเงิน / เนื้อทองแดง

775. เสือเสาร์ 5 ปี เนื้อเงิน / เนื้อตะกั่ว / เนื้อทองแดง

776. พระชุดมหาจักรพรรดิ สมเด็จ พิมพ์ใหญ่ / สมเด็จ พิมพ์เล็ก / ขุนแผน / พระพรมเนื้อผง / พรมหมเนื้อโขลก

777. เหรียญมงคลเศรษฐี ปี 58 เนื้อทองคำลงยาแดง / เนื้อเงินลงยา / เนื้อเงิน / เนื้อนวะ / เนื้ออัลปาก้า / เนื้อฝาบาตร /

เนื้อตะกั่ว / เนื้อตะกั่ว หลังเรียบ

778. หุ่นพยนต์ พ่อฤทธิ์

779. หุ่นพยนต์ พ่อเดช

780. หุ่นพยนต์ พ่อกัน

781. หุ่นพยนต์ พ่อรวย

782. หุ่นพยนต์ พ่อหมื่น

783. หุ่นพยนต์ พ่อขุน

784. หุ่นพยนต์ พ่อบุญ

785. หุ่นพยนต์ พ่อชื่น

786. หุ่นพยนต์ ตาลาน

787. หุ่นพยนต์ พ่อชั้น

788. หุ่นพยนต์ พ่อปู่

789. หุ่นพยนต์ พ่อมิ่ง

790. หุ่นพยนต์ พ่อชุ่ม

791. หุ่นพยนต์ พ่อแช่ม

หน้า 70 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่น คุ้มภัยให้ลาภ วัดจุฬามณี เหรียญเสมา รุ่น 1 รุ่นสมประสงค์ สำนักสงฆ์ธัญญาธรณ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

โต๊ะที่ 23 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 38 รายการ )

792. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อทองคำ ลงยาแดง ลงยาดำ หลังที่ระลึก

793. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อเงิน ลงยาแดง ลงยาดำ

794. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อเงิน หน้ากาทองคำ ยาแดง

795. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อนวะหน้ากากเงิน ยาแดง / ยาส้ม

796. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้ออัลปาก้า / เนื้ออัลปาก้าลงยาเขียว

797. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อนวโลหะลงยาแดง / นวะโค๊ต 9 นวะธรรมดา

798. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อสัตตะโลหะยาแดง/น้ำเงิน

799. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อทองแดง หน้าชนวน / ตะกั่ว หน้าชนวน / สัตตะโลหะ หน้าชนวน

800. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อทองแดงลงยาขาว / ทองแดงหลังเรียบ / ทองแดงรมมันปู

801. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อตะกั่วธรรมดา / ตะกั่วหลังเรียบ

802. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อสัตตะโลหะ ธรรมดา / สัตตะโลหะหลังเรียบ

803. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อสัตตะโลหะ โค๊ต 9 กรรมการ

804. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อเงินลงยาแดง / ยาดำ โค๊ต 9 กรรมการ

805. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อเงินธรรมดา

806. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เหรียญปั๊มนำฤกษ์ ทุกเนื้อ หลังที่ระลึก

807. รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อกะไหล่ยาเขียว หลังที่ระลึก แจกคนช่วยงาน

808. รุ่นสมประสงค์ เนื้อทองคำ / ทองคำลงยาราชาวดี

809. รุ่นสมประสงค์ เนื้อเงินหน้ากากทองคำ 2 หน้า

810. รุ่นสมประสงค์ เนื้อเงินทองดำ ลงยาเรือ 1 หน้า

811. รุ่นสมประสงค์ เนื้อเงินลงยาเขียว / ลงยาม่วง

812. รุ่นสมประสงค์ เนื้อกะไหล่ทองลงยาแดง / ลงยาเขียว

813. รุ่นสมประสงค์ เนื้อเงินลงยา พ่นทรายเงิน ลงยาราชาวดีองค์ปู่

814. รุ่นสมประสงค์ เนื้อนวโลหะหน้ากากทองคำ

815. รุ่นสมประสงค์ เนื้อนวะหน้ากากเงินลงยาแดง / ลงยาส้ม

816. รุ่นสมประสงค์ เนื้อทองระฆังหลังเรียบ

817. รุ่นสมประสงค์ เนื้อนวะ ลงยาแดง

818. รุ่นสมประสงค์ เนื้อนวะ ลงยาขาว / เนื้อนวะลงยา องค์ปู่หน้าหลัง

819. รุ่นสมประสงค์ เนื้อนวะ คุ้ยหน้า คุ้ยหลัง มี 3 แบบ

820. รุ่นสมประสงค์ เนื้ออัลปาก้า

821. รุ่นสมประสงค์ เนื้ออัลปาก้า ลงยาส้ม / ลงยา3สี / ลงยาม่วง หน้ากาก

822. รุ่นสมประสงค์ เนื้อซาติน ทองทิพย์ / ทองแดง / อัลปาก้า

823. รุ่นสมประสงค์ เนื้อ 3 K แบบธรรมดา แบบพ่นทราย 4K พื้นดำ

824. รุ่นสมประสงค์ เนื้อแบล็คโรเดียม องค์ทอง องค์ดำ แจกคนช่วยงาน

825. รุ่นสมประสงค์ เนื้อมหาชนวน ลงยาแดง / ลงยาน้ำเงิน

826. รุ่นสมประสงค์ เนื้อสัตตะโลหะ / หน้ากากทองทิพย์ / หน้ากากอัลปาก้า

827. รุ่นสมประสงค์ เนื้อสัตตะโลหะ ลายเสือ

หน้า 71 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่น คุ้มภัยให้ลาภ วัดจุฬามณี เหรียญเสมา รุ่น 1 รุ่นสมประสงค์ สำนักสงฆ์ธัญญาธรณ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

โต๊ะที่ 23 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 38 รายการ )

828. รุ่นสมประสงค์ เนื้อทองระฆัง ลงยาองค์ปู่ ลงยาขอบเขียว

829. รุ่นสมประสงค์ เนื้อกะไหล่เงินหน้ากากทองทิพย์ลงยา ชุดกรรมการ

หน้า 72 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระพุทธ 25 ศตวรรษ

โต๊ะที่ 24 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

830. พระเนื้อชิน พิมพ์มีเข็ม

831. พระเนื้อชิน พิมพ์สายสิญจน์

832. พระเนื้อชิน พิมพ์ตาตุ่ม

833. พระเนื้อชิน พิมพ์รองเท้าบูท

834. พระเนื้อชิน พิมพ์หางหงส์

835. พระเนื้อชิน พิมพ์เท้าซ้ายเรียว

836. พระเนื้อชิน พิมพ์พระศกจุด

837. พระเนื้อชิน พิมพ์สังฆาฏิจุด

838. พระเนื้อชิน ไม่จำกัดพิมพ์

839. พระเนื้อทองคำ เนื้อพิเศษ 25 พุทธศตวรรษ

840. เหรียญเสมา พิมพ์แขนเล็กยันต์ห่าง

841. เหรียญเสมา พิมพ์แขนเล็กยันต์ชิด

842. เหรียญเสมา พิมพ์แขนโตยันต์ห่าง

843. เหรียญเสมา พิมพ์แขนโตยันต์ชิด

844. เหรียญเสมา ไม่จำกัดเนื้อ

845. พระเนื้อดิน พิมพ์จีวรริ้ว

846. พระเนื้อดิน พิมพ์จีวรเรียบ

847. พระเนื้อดิน พิมพ์สามเดือย

848. พระเนื้อดิน พิมพ์ดาบธรรมมะ

849. พระเนื้อดิน พิมพ์ทวิบารมี

850. พระเนื้อดิน พิมพ์ถุงเงิน ถุงทอง

851. พระเนื้อดิน พิมพ์ร่มโพธิ์ร่มไทร

852. พระเนื้อดิน พิมพ์สี่เดือย

853. พระเนื้อดิน พิมพ์วงแหวน

854. พระเนื้อดิน พิมพ์เข่าโค้ง

855. พระเนื้อดิน พิมพ์สุวรรณภูมิ

856. พระเนื้อดิน พิมพ์ปาฏิหาริย์

857. พระเนื้อดิน ไม่จำกัดพิมพ์

858. พระผงลีลาสี่เหลี่ยมแจกกรรมการ 2500

859. เหรียญสมโภชพระศรีสากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ภปร.ป2ี525 ไม่จำกัดเนื้อ

860. เหรียญสมโภชพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ป2ี531 ไม่จำกัดเนื้อ ไม่จำกัดพิมพ์

861. พระบูชา ปี 2525 ไม่จำกัดขนาด

862. พระบูชา ปี 2531 ไม่จำกัดขนาด

863. เม็ดกระดุม แจกกรรมการ ไม่จำกัดเนื้อ

864. แถบแพร แจกกรรมการ เนื้อเงิน กะไหล่ทอง

หน้า 73 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระเครื่องหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง

โต๊ะที่ 25 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 32 รายการ )

865. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบใหญ่ รุ่น 2 ปี 2534 เนื้อทองคำ

866. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบใหญ่ รุ่น 2 ปี 2534 เนื้อเงิน

867. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบใหญ่ รุ่น 2 ปี 2534 เนื้อนวะ

868. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบใหญ่ รุ่น 2 ปี 2534 เนื้อทองแดง

869. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบใหญ่ รุ่น 2 ปี 2534 เนื้อทองเหลือง

870. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบใหญ่ รุ่น 3 ปี 2555 เนื้อทองคำ

871. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบใหญ่ รุ่น 3 ปี 2555 เนื้อเงิน

872. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบใหญ่ รุ่น 3 ปี 2555 นําฤกษ์

873. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบ ใหญ่ รุ่น 3 ปี 2555 ฆ้อง

874. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบใหญ่ รุ่น 3 ปี 2555 เนื้อทองแดง

875. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบใหญ่ รุ่น 3 ปี 2555 เนื้อทองเหลือง

876. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบใหญ่ รุ่น 3 ปี 2555 เนื้อนวะ

877. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อรูปไข่ หลังเจดีย์ปี 2539 เนื้อทองคํา

878. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อรูปไข่ หลังเจดีย์ปี 2539 เนื้อเงิน

879. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อรูปไข่ หลังเจดีย์ ปี 2539 รวมเนื้อ

880. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อรูปไข่ หลังที่ระฤกปี 2539 เนื้อทองคำ

881. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อรูปไข่ หลังที่ระฤกปี 2539 เนื้อเงิน

882. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อรูปไข่ หลังที่ ระฤกปี 2539 รวมเนื้อ

883. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อเสมาก้นแมงดา ปี 2539 เนื้อทองคำ

884. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อเสมาก้นแมงดา ปี 2539 เนื้อเงิน

885. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อเสมาก้นแมงดา ปี 2539 รวมเนื้อ

886. เหรียญหลวงพ่อไปล่ จอบ พิมพ์เล็ก แปะยิ้ม ปี 2534

887. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบเล็ก ก.พ. 3 ปี 2534 เนื้อทองคำ

888. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบเล็ก ก.พ. 3 ปี 2534 เนื้อเงิน

889. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบเล็ก ก.พ. 3 ปี 2534 รวมเนื้อ

890. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญอาร์มเล็ก หลังกระบอง ปี 2514 ไม่จํากัดเนื้อ

891. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญอาร์มเล็ก หลังใบพัด ปี 2524 ไม่จำกัดเนื้อ

892. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญอาร์มเล็ก ปี 2552 รวมเนื้อ (ไม่รับลงยา)

893. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบเล็ก ปี 2555 เนื้อทองคำ

894. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญหล่อจอบเล็ก ปี 2555 รวมเนื้อ

895. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญตบเข่าบาง ไม่จำกัดเนื้อ

896. เหรียญหลวงพ่อไปล่ เหรียญสามอดีต ปี 2560 ไม่จำกัดเนื้อ

หน้า 74 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



สมเด็จพระญาณสังวร และพระคณาจารย์ทั่วไป

โต๊ะที่ 26 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 37 รายการ )

897. พระกริ่งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ พ.ศ.2536-2556 เนื้อทองเหลือง-ทองแดง

898. พระกริ่งญาณรังสี 79 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ พ.ศ.2535 เนื้อทองเหลือง-ทองแดง

899. พระกริ่งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ พ.ศ.2536 เนื้อทองเหลือง

900. พระกริ่งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ พ.ศ.2540 เนื้อทองเหลือง

901. พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี (เจริญพร) สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ ปี 2536 เนื้อทองแดง

902. พระกริ่งชินบัญชร รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ เนื้อนวโลหะก้นอุดผงพรายฯ-ก้นทองแดง

903. เหรียญพระสังกัจจายณ์ทรงเต่า รุ่น 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ พ.ศ.2536 เนื้อทองแดง

904. พระปิดตาหลังยันต์สุกิตติมา ปี 2523 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ พ.ศ.2523 เนื้อเกสร-ใบลาน

905. พระกริ่ง อิ สา วะ สุ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ พ.ศ.2556 เนื้อทองเหลือง

906. พระกริ่งอรหัง พิมพ์หน้าใหญ่ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ พ.ศ.2556 เนื้อทองเหลือง

907. พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ พ.ศ.2556 เนื้อทองเหลือง

908. พระรูปหล่อหลวงปู่ทวด พิมพ์นิ้วกระดก รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ เนื้อทองเหลือง

909. พระชัยยอดธง พระไพรีพินาศ รุ่น 7 รอบ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ ปี 2540 เนื้อนวโลหะ

910. พระกริ่งบาเก็ง เขมโก (อย.)4พิธี หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี 2535-2536 เนื้อนวโลหะ

911. พระรูปหล่อ รุ่น โม่วไถ่ หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี 2529 เนื้อนวโลหะ

912. พระรูปหล่อ รุ่น ลายเซ็นหลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2529 เนื้อนวโลหะ

913. เหรียญเสมาร่มเกล้า(เหรียญเลื่อน) หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี 2530 เนื้อาปาก้า

914. เหรียญสี่เหลี่ยมรูปเหมือนหลังดวงมงคล หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี2533 เนื้อนวโลหะ

915. เหรียญสี่เหลี่ยมหล่อข้างรัศมี หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี 2529 เนื้อนวโลหะ

916. เหรียญสี่เหลี่ยมซุ้มระฆัง หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี 2528 เนื้อนวโลหะ-ทองแดง

917. พระผงปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก (อุปสมบท 60 พรรษา) หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี 2536

918. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี 2537

919. พระผงปิดตาเงินล้าน หลังยันต์ 3 นะ หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง ปี 2537

920. พระชัยวัฒน์ไตรมาส หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี พ.ศ.2511 เนื้อนวโลหะ

921. พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อผงลายพิเศษผงน้ำมัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี พ.ศ.2515

922. พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อผงลายธรรมดา ผงน้ำมัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี พ.ศ.2515

923. พระสมเด็จคะแนนแพพัน รุ่นสอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี พ.ศ.2519

924. ล๊อกเก็ตฉลองอายุ 88 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี พ.ศ.2535

925. พระกริ่งทักษิณ มิ่งมงคล วัดเขากง จ.นราธิวาส พ.ศ.2511 เนื้อเงิน-นว-ทองแดง

926. เหรียญพุทโธ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล้อง จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2517 เนื้อนว-ทองแดง

927. พระปรกใบมะขาม กองบัญชาการทหารสูงสุด หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ พ.ศ.2520 เนื้อเงิน-ทองแดง

928. พระปรกใบมะขาม หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2521 เนื้อเงิน-ทองแดง

929. เหรียญ รุ่น2 หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2522 เนื้อทองแดง

930. เหรียญสาริกาพัฒน์ทรัพย์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อเงินลงยา-ทองแดงลงยา

931. เหรียญสาริกาพัฒน์ทรัพย์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อชนวนลงยา-ทองแดงลงยา

932. เหรียญสาริกาพัฒน์ทรัพย์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อสัตตะลงยา-ทองเหลืองลงยา

หน้า 75 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



สมเด็จพระญาณสังวร และพระคณาจารย์ทั่วไป

โต๊ะที่ 26 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 37 รายการ )

933. เหรียญห่วงเชื่อม 1 สิงหราช หลวงพ่อบุญมา เนื้อเงิน-ทองแดง

หน้า 76 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



วัตถุมงคลหลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี

โต๊ะที่ 27 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 40 รายการ )

934. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จำปี45 เนื้อเงิน+เงินลงยา

935. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จำปี45 เนื้อนวะ

936. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จำปี45 เนื้อทองแดง

937. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จำปี45 เนื้อตะกั่ว

938. เหรียญนั่งบัวเนื้ออัลปาก้า

939. เหรียญพัดจีนปี45 เนื้อเงิน

940. เหรียญพัดจีนปี45 เนื้อทองแดง

941. รูปหล่อลอยองค์เข่าย่อรุ่นแรก เนื้อเงิน

942. รูปหล่อลอยองค์เข่าย่อรุ่นแรก เนื้อชนวน

943. รูปหล่อลอยองค์เข่าย่อรุ่นแรก เนื้อทองผสม

944. รูปหล่อลอยองค์เข่าตรงรุ่นแรก เนื้อเงิน

945. รูปหล่อลอยองค์เข่าตรงรุ่นแรก เนื้อชนวน

946. รูปหล่อลอยองค์เข่าตรงรุ่นแรก เนื้อทองผสม

947. เหรียญจำปีเล็กปี52 เนื้อทองคำ

948. เหรียญจำปีเล็กปี52เนื้อเงินลงยารวมสี

949. เหรียญจำปีเล็กปี52 เนื้อเงิน

950. เหรียญจำปีเล็กปี52 เนื้อนวะ

951. เหรียญจำปีเล็กปี52 เนื้อทองแดง

952. เหรียญหล่อจำปี57 เนื้อทองคำ

953. เหรียญหล่อจำปี57 เนื้อเงินลงยา

954. เหรียญหล่อจำปี57 เนื้อเงิน

955. เหรียญหล่อจำปี57 เนื้อนวะ

956. เหรียญหล่อจำปี57 57 เนื้อฝาบาตรรมดำ

957. เหรียญกันชงรุ่นแรก เนื้อเงินลงยา

958. เหรียญกันชงรุ่นแรก เนื้อเงิน

959. เหรียญกันชงรุ่นแรก เนื้อทองแดง

960. เหรียญเสมา อ.อิฎฐ์รุ่นแรก เนื้อทองคำ

961. เหรียญเสมา อ.อิฎฐ์รุ่นแรก เนื้อเงิน

962. เหรียญเสมา อ.อิฎฐ์รุ่นแรก เนื้อนวะ

963. เหรียญเสมา อ.อิฎฐ์รุ่นแรก เนื้อทองแดง

964. เหรียญลูกท้อ อ.อิฎฐ์ เนื้อทองคำ

965. เหรียญลูกท้อ อ.อิฎฐ์ เนื้อเงิน

966. เหรียญลูกท้อ อ.อิฎฐ์ เนื้อนวะ

967. เหรียญลูกท้อ อ.อิฎฐ์ เนื้อทองแดง

968. แซยิดห่วงเชื่อม เนื้อทองคำ เงินลงยา เนื้อเงิน

969. แซยิดห่วงเชื่อม เนื้อนวะ ชนวน ทองแดง

หน้า 77 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



วัตถุมงคลหลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี

โต๊ะที่ 27 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 40 รายการ )

970. เหรียญรับขวัญศิษย์ เนื้อทองคำ เงินลงยา เนื้อเงิน

971. เหรียญรับขวัญศิษย์ เนื้อนวะ ชนวน ตะกั่ว

972. ปรกใบมะขามรุ่นแรก ยันต์นูน รวมเนื้อ

973. ปรกใบมะขาม ยันต์จม บ.หนา-บาง รวมเนื้อ

หน้า 78 ห้างพระเครื่องเพชรเกษมพลาซ่า



พระพุทธและพระคณาจารย์ ทั่วไป

โต๊ะที่ 28 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

974. เหรียญเต่ารุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี

975. เหรียญเต่าปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี เนื้อทองแดง-ทองเหลือง

976. เหรียญเต่าปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี เนื้ออัลปาก้า

977. เหรียญพระพรหมรุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี เนื้ออัลปาก้า

978. เหรียญเต่าเศรษฐีจัมโบ้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี

979. พระกริ่งรุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี

980. พระสมเด็จมหามงคลปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี

981. เหรียญเต่าจิ๋วรุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี

982. เหรียญหล่อเจ้าสัวรวยถาวร รุ่นแรก พระอาจารย์อำนาจ วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี

983. เหรียญพระพุทธสถาพรมงคลรุ่น เลื่อนสมณศักดิ์พระสมณานัมธีราจารย์วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี

984. พระผงเจ้าสัวรวยถาวร จันทร์เพ็ญพระอาจารย์อำนาจ วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี

985. พระปิดตาทรงประทาน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

986. พระสมเด็จ ๑๐๐ ปี เมตตามหาบารมี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

987. พระกริ่งมหาสิทธิโชค ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

988. เหรียญพระอุปคุปต์ วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม

989. หลวงพ่อพ่วง วัดกก พิมพ์นั่งพาน ปี2470

990. หลวงพ่อพ่วง วัดกก เนื้อดินพิมพ์สดุ้งกลับ / พิมพ์ ฐาน พศ. /พิมพ์ปางมาวิชัย

991. หลวงพ่อพ่วง วัดกก เนื้อดินพิมพ์ขุนแผน / พิมพ์ห้าเหลี่ยม / พิมพ์ขุนไกร

992. หลวงพ่อพ่วง วัดกก เนื้อดินพิมพ์ยอดขุนพล / พิมพ์สมเด็จใหญ่

993. หลวงพ่อพ่วง วัดกก เนื้อดินพิมพ์โมคคัลลา / พิมพ์งบนํ้าอ้อย

994. หลวงพ่อมิ่ง วัดกก เหรียญปี 2509 บล็อกเศียรโต

995. หลวงพ่อมิ่ง วัดกก เหรียญปี 2509 บล็อกนิยม

996. หลวงพ่อมิ่ง วัดกก พระผงใบลานผสมข้าวสารดำ ปี2513

997. พระเนื้อ ดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปี 2505 ไม่จำกัดพิมพ์

998. พระเนื้อ ดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปี 2511 ไม่จำกัดพิมพ์

999. พระเนื้อ ดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ ปี 2518

1000. พระเนื้อ ดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปี 2518 ไม่จำกัดพิมพ์

1001. พระเนื้อ ดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ / พิมพ์ทรงเม่น /พิมพ์ทรงครุฑ ปี 2527

1002. พระเนื้อ ดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปี 2527 ไม่จำกัดพิมพ์

1003. พระเนื้อ ดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ ปี 2533 (สู่มาตุภูมิ)

1004. พระเนื้อ ดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2533(สู่มาตุภูมิ)

1005. พระเนื้อ ดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ ปี 2536

1006. พระเนื้อ ดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปี 2536 ไม่จำกัดพิมพ์

1007. พระเนื้อ ผงสมเด็จคะแนน พิมพ์หูบายศรี วัดปราสาทบุญญาวาส ปี 2506

1008. พระเนื้อ ดิน กุมารทองออกศึก หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร ปี 2495 กทม.
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เหรียญท้าวมหาพรหม รุ่นพรหมประสิทธิ์

โต๊ะที่ 29 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 30 รายการ โต๊ะที่ 1 )

1009. โล่ใหญ่ทองคำ

1010. ข้าวหลามตัดใหญ่ทองคำ

1011. รูปไข่ทองคำ

1012. มหาจักรทองคำ

1013. โล่ใหญ่เนื้อนากหน้าทองคำ

1014. ข้าวหลามตัดใหญ่เนื้อนากหน้าทองคำ

1015. รูปไข่เนื้อนากหน้าทองคำ

1016. มหาจักรเนื้อนากหน้าทองคำ

1017. โล่ใหญ่พื้นทองคำหน้ากากทองคำ

1018. โล่เล็กพื้นทองคำหน้ากากทองคำ

1019. ข้าวหลามตัดใหญ่พื้นทองคำหน้ากากทองคำ

1020. ข้าวหลามตัดเล็กพื้นทองคำหน้ากากทองคำ

1021. รูปไข่พื้นทองคำหน้ากากทองคำ

1022. โล่ใหญ่เนื้อเงินหน้ากาทองคำ

1023. โล่เล็กเนื้อเงินหน้ากากทองคำ

1024. ข้าวหลามตัดใหญ่เนื้อเงินหน้ากากทองคำ

1025. ข้าวหลามตัดเล็กเนื้อเงินหน้ากากทองคำ

1026. รูปไข่เนื้อเงินหน้ากากทองคำ

1027. มหาจักรเรื้อเงินหน้ากากทองคำ

1028. โล่ใหญ่เนื้อมวลสารหน้ากากทองคำ

1029. โล่เล็กเนื้อมวลสารหน้ากากทองคำ

1030. ข้าวหลามตัดใหญ่เนื้อมวลสารหน้ากากทองคำ

1031. เข้าหลามตัดเหล็กเนื้อมวลสารหน้ากากทองคำ

1032. รูปไข่เนื้อมวลสารหน้ากากทองคำ

1033. มหาจักรเนื้อมวลสารหน้ากากทองคำ

1034. มหาจักรเนื้อสามกษัตริย์

1035. โล่ใหญ่เนื้อมวลสารหน้ากากนาก

1036. โล่เล็กเนื้อมวลสารหน้ากากนาค

1037. เข้าหลามตัดใหญ่เนื้อมวลสารหน้ากากนาก

1038. เข้าหลามตัดเล็กเนื้อมวลสารหน้ากากนาค
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เหรียญท้าวมหาพรหม รุ่นพรหมประสิทธิ์

โต๊ะที่ 30 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 25 รายการ โต๊ะที่ 2 )

1039. รูปไข่เนื้อมวลสารหน้ากากนาค

1040. มหาจักรเนื้อมวลสารหน้ากากนาก

1041. โล่ใหญ่เนื้อมวลสารหน้ากากเงิน

1042. โล่เล็กเนื้อมวลสารหน้ากากเงิน

1043. เข้าหลามตัดใหญ่เนื้อมวลสารหน้ากากเงิน

1044. เข้าหลามตัดเล็กเนื้อมวลสารหน้ากากเงิน

1045. รูปไข่เนื้อมวลสารหน้ากากเงิน

1046. มหาจักรเนื้อมวลสารหน้ากากเงิน

1047. เข้าหลามตัดใหญ่พิเศษหนึ่งใน 48 เหรียญ

1048. โล่เล็กพิเศษหนึ่งใน 48 เหรียญ

1049. โล่ใหญ่เนื้อมวลสาร

1050. โล่เล็กเนื้อมวลสาร

1051. เข้าหลามตัดใหญ่เนื้อมวลสาร

1052. เข้าหลามตัดเล็กเนื้อมวลสาร

1053. รูปไข่เนื้อมวลสาร

1054. มหาจักรเนื้อมวลสาร

1055. โล่ใหญ่เนื้อตะกั่วหน้ามวลสาร

1056. โล่เล็กเนื้อตะกั่วหน้ามวลสาร

1057. เข้าหลามตัดใหญ่เนื้อตะกัวหน้ามวลสาร

1058. เข้าหลามตัดเหล็กเนื้อตะกั่วหน้ามวลสาร

1059. รูปไข่เนื้อตะกั่วหน้ามวลสาร

1060. มหาจักรเนื้อตะกั่วหน้ามวลสาร

1061. องบูชาพรหมประสิทธิ์ 20 นิ้ว เนื้อมวลสาร

1062. องบูชาพรหมประสิทธิ์ 9 นิ้ว เนื้อเงิน

1063. องบูชาผมประสิทธิ์ 9 นิ้ว เนื้อมวลสาร
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พระเกจิคณาจารย์ และ เครื่องรางทั่วไป

โต๊ะที่ 31 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

1064. เหรียญหลวงปู่เสาร์ รุ่นแรกหลังยันต์นาซี เนื้อทองแดง วัดกุดเวียน จ.โคราช

1065. เหรียญหลวงปู่เสาร์ รุ่นแรกหลังยันต์นาซี อัลปาก้า วัดกุดเวียน จ.โคราช

1066. เหรียญหัวหอมหลวงปู่เสาร์ วัดกุดเวียน จ.นครราชสีมา ปี 2511

1067. เหรียญหลวงปู่เสาร์ ปี 2511 ( ยันต์ชิด ) วัดกุดเวียน จ.นครราชสีมา

1068. เหรียญหลวงปู่เสาร์ ปี 2511 ( ไม่มียันต์ ) วัดกุดเวียน จ.นครราชสีมา

1069. เหรียญหลวงปู่เสาร์ ปี 2511 ( ยันต์ห่าง ) วัดกุดเวียน จ.นครราชสีมา

1070. เหรียญหลวงปู่มี วัดป่าสูงเนิน รุ่นแรก ปี 2515 จ.นครราชสีมา

1071. รูปหล่อหลวงปู่มี วัดป่าสูงเนิน รุ่นแรก พิมพ์หน้าใหญ่ จ.นครราชสีมา

1072. รูปหล่อหลวงปู่มี วัดป่าสูงเนิน รุ่นแรก พิมพ์หน้าเล็ก จ.นครราชสีมา

1073. พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีด พิมพ์หน้าแก่ ปี 2505 วัดใหม่อัมพร ( วัดน้อย ) อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

1074. ตะกรุดโทน หลวงปู่เสาร์ วัดกุดเวียน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

1075. รูปถ่ายหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว หลังจาร จ.ฉะเชิงเทรา

1076. ลูกอมหลวงพ่อเนียม วัดน้อย จ.สุพรรณบุรี

1077. ผ้ายันมงกุฎพระพุทธเจ้า วัดสุทัศน์ กทม. ปี 2496

1078. ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก กทม.

1079. เสือเนื้อเขาแกะ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี

1080. ราหูกาละแกะ หลวงพ่อปิ่น วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

1081. แผ่นยันต์ดวงประทีป หลวงพ่อพิธ วัดระฆัง จ.พิจิตร

1082. เสือหลวงพ่อสาย วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ

1083. ตะกรุดสี่มหาอำนาจ หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา

1084. ตะกรุดรัตนะมาลา หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา

1085. ตะกรุดหนังหน้าผากเสือ หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี

1086. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง ปี 2515 จ.สระบุรี

1087. ตะกรุดโสฬสมงคล หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

1088. ตะกรุดมงคลชาตรี หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา

1089. ปลัดขิก หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธุ์

1090. ปลัดขิกลิง หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

1091. ปลัดขิกจิ้งจก หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

1092. ปลัดขิกนางนางแอ่น หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

1093. ปลัดขิกลิงขนาดกลาง หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

1094. ชูชกขนาดบูชา หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

1095. นางกวักขนาดบูชา หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

1096. ลิงขนาดบูชา หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

1097. ลิงขนาดห้อยคอ หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

1098. นกสาลิกา หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
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พระหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม รุ่น รวยเจริญยศ ( พิมพ์ เหรียญไข่ )

โต๊ะที่ 32 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

1099. เนื้อเงินหน้ากากทองคํา ลงยาร้อน แดง

1100. เนื้อเงินด้าน แดง – น้ำเงิน – เขียว

1101. เนื้อเงิน ซาติน (หลังเรืองแสง)

1102. เนื้อเงิน อโลน

1103. เนื้อนวะ หน้ากากเงิน คุ้ยพื้น ลงยาแดง

1104. เนื้ออัลปาก้า คุ้ยพื้น ลงยาธงชาติ (หลังเรืองแสง)

1105. เนื้ออัลปาก้า อโลน พิเศษรมซาติน (10องค์)

1106. เนื้ออัลปาก้า ลงยา เรืองแสง ด้านหน้า (หลังเรืองแสง)

1107. เนื้อสัมฤทธิ์ คุ้ยพื้น ลงยาลายธงชาติ (พิเศษอโลน 10 องค์)

1108. เนื้อสัมฤทธิ์ หน้ากาก อัลปาก้าซาติน (พิเศษ หลังเรืองแสง)

1109. เนื้อสัมฤทธิ์ หน้ากากทองแดงซาติน คุ้ยพื้น ลงยา แดง – น้ำเงิน – เขียว

1110. เนื้อสัมฤทธิ์ ลงยาเรืองแสง (ด้านหน้า - หลัง)

1111. เนื้อทองทิพย์ คุ้ยพื้น ลงยาลายธงชาติ (หลังเรืองแสง)

1112. เนื้อทองทิพย์ หน้ากากเงินซาติน คุ้ยพื้น ลงยา แดง – น้ำเงิน – เขียว

1113. เนื้อทองทิพย์ชาติน (หลังเรืองแสง) (พิเศษ อโลนหลังเรืองแสง 40 องค์ โค๊ดพิเศษ)

1114. เนื้อทองทิพย์ชาติน หน้ากากอัลปาก้าซาติน (พิเศษ หลังเรืองแสง 50 องค์ เท่านั้น)

1115. เนื้อทองทิพย์ชาติน หน้ากากอัลปาก้าซาติน คุ้ยพื้น ลงยา แดง – น้ำเงิน – เขียว

1116. เนื้อทองทิพย์ชาติน หน้ากากทองแดงซาติน (พิเศษ หลังเรืองแสง 50 องค์ เท่านั้น)

1117. เนื้อทองทิพย์ชาติน ลงยาเรืองแสง (ด้านหน้า) (พิเศษ หลังเรืองแสง 48 องค์ เท่านั้น)

1118. เนื้อทองแดง รมดำ

1119. เนื้อทองแดง พ่นทราย หน้ากากเงินซาติน คุ้ยพื้น ลงยา แดง – น้ำเงิน – เขียว

1120. เนื้อทองแดง พ่นทราย หน้ากากอัลปาก้าซาติน คุ้ยพื้น ลงยาแดง – น้ำเงิน – เขียว

1121. เนื้อทองแดงซาติน ลงยาลายธงชาติ (หลังเรืองแสง)

1122. เนื้อทองแดงซาติน หน้ากากอัลปาก้าซาติน คุ้ยพื้น ลงยาแดง – น้ำเงิน – เขียว

1123. เนื้อทองแดงซาติน ลงยาเรืองแสง (ด้านหน้า) (พิเศษ หลังเรืองแสง 50 องค์ เท่านั้น)

1124. แบล็คโรเดียม หน้ากากชุบทอง

1125. เนื้อ 3K พื้นนาค

1126. เนื้อ 3K พื้นเงิน

1127. เนื้อ 3K พื้นทอง

1128. เนื้อ 4K คุยพื้น ลงยา แดง+หน้ากาก

1129. เนื้ออัลปาก้า พ่นทราย เรืองแสง (ด้านหน้า - ด้านหลัง)

1130. เนื้อทองทิพย์ พ่นทราย เรืองแสง (ด้านหน้า - ด้านหลัง)

1131. เนื้อทองแดง พ่นทราย เรืองแสง (ด้านหน้า - ด้านหลัง)

1132. เนื้อตะปูสังฆวานร

1133. เนื้อผ้าสไถ
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พระหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม รุ่นรวยเจริญยศ ( พิมพ์เหรียญเสมา )

โต๊ะที่ 33 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

1134. เนื้อเงิน / องค์พระทองคำ ลงยาแดง

1135. เนื้อเงินซาติน / องค์พระชุบทอง ยาแดง-ยาน้ำเงิน-ยาเขียว

1136. เนื้อเงินซาติน / องค์พระ 2 k ยาน้ำเงินขอบแดง

1137. เนื้อเงินองค์พระชุบทอง / ยาแดงหน้า-หลัง

1138. เนื้อนวโลหะ ชุบเงินชุบทอง / ลงยาแดง

1139. เนื้ออัลปาก้า ขอบพระชุบทอง ยาแดง-ยาน้ำเงิน-ยาเขียว

1140. เนื้ออัลปาก้าองค์พระทองแดง ยาแดง-ยาเขียว-ยาน้ำเงิน

1141. เนื้ออัลปาก้าซาติน องค์พระชุบทอง ยาแดง-ยาน้ำเงิน

1142. เนื้ออัลปาก้าซาตินองค์เงิน 2K ยาแดง-ยาฟ้า

1143. เนื้อสัมฤทธิ์ องค์พระทองแดง /คุ้ยผืนธงชาติยาแดง

1144. เนื้อสัมฤทธิ์ ยาแดง-ยาน้ำเงิน-ยาเขียว

1145. เนื้อสัมฤทธิ์ / องค์พระเงิน ยาแดง-ยาน้ำเงิน-ยาเขียว

1146. เนื้อสัมฤทธิ์ องค์พระทองแดง

1147. เนื้อสัมฤทธิ์ เรืองแสง

1148. เนื้อสัมฤทธิ์ องค์พระ 2K ยาแดง-ยาฟ้า

1149. เนื้อทองทิพย์ องค์พระ 2K ลายธงชาติ-ยาแดง

1150. เนื้อทองทิพย์ องค์พระชุบเงิน ยาแดง-ยาน้ำเงิน-ยาเขียว

1151. เนื้อทองทิพย์ 40 เนื้อทองทิพย์ซาติน 60 องค์พระทองแดง

1152. เนื้อทองทิพย์ซาติน องค์พระอัลปาก้า ยาแดง-ยาน้ำเงิน-ยาเขียว

1153. เนื้อทองแดงรมดำ

1154. เนื้อทองแดงพ่นทราย องค์พระอัลปาก้า ยาแดง-ยาน้ำเงิน-ยาเขียว

1155. เนื้อทองแดงพรายเงิน องค์พระชุบทอง ยาแดง

1156. เนื้อทองแดงพรายเงินองค์พระ 2K ลายธงชาติยาแดง

1157. เนื้อทองแดงซาติน องค์พระทองทิพย์ ยาแดง-ยาน้ำเงิน-ยาเขียว

1158. เนื้อทองแดงพรายเงิน องค์พระเงิน ยาแดง

1159. เนื้อแบล็คโรเดียมองค์พระชุบทอง

1160. เนื้อ 3K พื้นเงิน

1161. เนื้อ 3K พื้นทอง

1162. เนื้อ 3K พื้นนาค

1163. เนื้อ 4K องค์พระ 2K

1164. เนื้ออัลปาก้าพ่นทราย องค์พระทองแดง ลงยากำแพงโบสถ์

1165. เนื้อทองแดงพ่นทราย องค์พระชุบทอง ลงยาแดง-ยาน้ำเงิน

1166. เนื้อทองทิพย์พ่นทราย องค์พระ 2K ยาแดง-ยาน้ำเงิน

1167. เนื้อตะปูสังฆวานร

1168. เนื้อผ้าสไถ
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โต๊ะพระเครื่องท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี

โต๊ะที่ 34 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 33 รายการ )

1169. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จำปี 45 เนื้อเงิน+เงินลงยา

1170. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จำปี 45 เนื้อนวะ

1171. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จำปี 45 เนื้อทองแดง

1172. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จำปี 45 เนื้อตะกั่ว

1173. เหรียญนั่งบัวเนื้ออัลปาก้า

1174. เหรียญพัดจีนปี 45 เนื้อเงิน

1175. เหรียญพัดจีนปี 45 เนื้อทองแดง

1176. เหรียญจำปีเล็กปี 52 เนื้อทองคำ

1177. เหรียญจำปีเล็กปี 52เนื้อเงินลงยารวมสี

1178. เหรียญจำปีเล็กปี 52 เนื้อเงิน

1179. เหรียญจำปีเล็กปี 52 เนื้อนวะ

1180. เหรียญจำปีเล็กปี 52 เนื้อทองแดง

1181. เหรียญหล่อจำปี 57 เนื้อทองคำ

1182. เหรียญหล่อจำปี 57 เนื้อเงินลงยา

1183. เหรียญหล่อจำปี 57 เนื้อเงิน

1184. เหรียญหล่อจำปี 57 เนื้อนวะ

1185. เหรียญหล่อจำปี 57 57 เนื้อฝาบาตรรมดำ

1186. เหรียญรับขวัญศิษย์ เนื้อทองคำ

1187. เหรียญรับขวัญศิษย์ เนื้อเงินลงยา

1188. เหรียญรับขวัญศิษย์ เนื้อเงิน

1189. เหรียญรับขวัญศิษย์ เนื้อนวะ

1190. เหรียญรับขวัญศิษย์ เนื้อตะกั่ว

1191. เหรียญรับขวัญศิษย์ เนื้อชนวน

1192. ปรกใบมะขามรุ่นแรก ยันต์นูน เนื้อทองคำ

1193. ปรกใบมะขามรุ่นแรก ยันต์นูน เนื้อเงิน

1194. ปรกใบมะขามรุ่นแรก ยันต์นูน เนื้อทองแดง

1195. ปรกใบมะขาม ยันต์จม บล้อคหนา เนื้อทองคำ

1196. ปรกใบมะขาม ยันต์จม บล้อคหนา เนื้อเงิน

1197. ปรกใบมะขาม ยันต์จม บล้อคหนา เนื้อทองแดง

1198. ปรกใบมะขาม ยันต์จม บล้อคบาง เนื้อทงคำ

1199. ปรกใบมะขาม ยันต์จม บล้อคบาง เนื้อเงิน

1200. ปรกใบมะขาม ยันต์จม บล้อคบาง เนื้อทองแดง

1201. สมเด็จเนื้อตะกั่ว ปี 2545
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หลวงปู่แสน ปสนฺโน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ยอดนิยม

โต๊ะที่ 35 ค่าส่งรายการละ 300 บาท จำนวน ( 35 รายการ )

1202. พระรูปหล่อเบ้าทุบ รุ่นแรก รวยแสนล้าน ปี 2559

1203. พระกริ่งรุ่นแสนเฮง ปี 2559

1204. พระปิดตารุ่นมหาลาภ เนื้อเงิน นวะ ชินบัญชร เมฆพัด เมฆสิทธิ์ ปี 2559

1205. พระปิดตารุ่นมหาลาภ รวมเนื้อ ยกเว้นรายการแรก ปี 2559

1206. ล็อกเก็ตรุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2559

1207. พระรูปหล่อเหมือน รุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2559

1208. เหรียญมหาสมปราถนา เนื้อเงิน นวะ หน้ากากเงินลงยา-ไม่ลงยาปี 2559

1209. เหรียญเม็ดแตง รุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2559

1210. หนุมานรุ่นแสนเฮง เนื้อเงิน นวะ ทองแดง ก้นอุดผง ปี 2559

1211. พระกริ่งไตรมาส แสนรวยทันใจ ปี 2559

1212. พระกริ่ง รุ่นชนะจน เสาร์ ๕ ปี 2559

1213. เหรียญโต๊ะหมู่ รุ่นมหาลาภ เสาร์ ๕ ปี 2559

1214. พระผงรูปเหมือนรุ่นโต๊ะหมู่ รุ่นมหาลาภ เสาร์ ๕ ปี 2559

1215. เหรียญรูปไข่รุ่นเมตตา เสาร์ ๕ ปี 2559

1216. เหรียญรูปไข่รุ่นชนะจน เสาร์ ๕ ปี 2559

1217. ล็อกเก็ตรุ่นชนะจน เสาร์ ๕ ปี 2559

1218. เหรียญเสมาเล็ก รุ่นแสนนิยม ปี 2560 ยกเว้นเนื้อทองคำ

1219. พระผงปิดตา รุ่นแสนนิยม ปี 2560

1220. เหรียญรุ่นมหาโภคทรัพย์ ยกเว้นเนื้อทองคำ ปี 2560

1221. พระผงขุนแผน รุ่นประสพโชค ปี 2560

1222. พระผงกุมารทอง รุ่นประสพโชค ปี 2560

1223. เหรียญเสมา รุ่นรวยทันใจ ปี 2560 ยกเว้นเนื้อทองคำ

1224. เหรียญพระพรหม รุ่นมหาโภคทรัพย์ ปี 2560

1225. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นแสนสะท้าน ๒ เนื้อทองแดงรมดำ ผิวไฟ ปี 2561

1226. พระปิดตา รุ่นมหาโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก ปี 2561

1227. เหรียญนารายณ์พลิกแผ่นดิน ยกเว้นเนื้อทองคำ ปี 2561

1228. พระผงพระแก้วมรกต เสาร์ ๕ ปี 2561

1229. เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นแสนสะท้าน ๓ เนื้อทองแดง ฝาบาตร ปี 2562

1230. เหรียญมังกรคู่มหาปราบยกเว้นเนื้อทองคำ ปี 2562

1231. เหรียญเต่าเศษฐีแสนล้านยกเว้นเนื้อทองคำ ปี 2562

1232. หนุมานแสนสัมฤทธิ์ ปี 2562

1233. เหรียญรูปไข่ รุ่นแสนเศษฐีทวีทรัพย์ ปี 2562

1234. พระผงสมเด็จปรกโพธิ์ ๙ หลังพัดยศ ปี 2562

1235. พระผงปิดตา รุ่น ๙ แสนมงคล ปี 2562

1236. เครื่องราง ไม่จำกัดรุ่น
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