
8 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดระยอง

พระจัังหวััดระยอง ยอดนิิยม ชุุดที่่� 1  
โต๊๊ะที่่� 1 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

1  เหรีียญพรีะพุทธชิินรีาชิ บััวผุุด หลวงพ่อวงศ์์ วัดบั้านค่่าย ปีี 2464

2  เหรีียญรีุ่นแรีก (บั้านไข้้) เน้�ออัลปีาก้า หลวงพ่อวงศ์์ วัดบั้านค่่าย ปีี 2474

3  เหรีียญรีุ่นสอง (บั้านค่่าย) เน้�อเงิน หลวงพ่อวงศ์์ วัดบั้านค่่า ปีี 2477

4  เหรีียญห้าเหลี�ยม (แจกแม่ค่รีัว) หลวงพ่อวงศ์์ วัดบั้านค่่าย ปีี 2477

5  เหรีียญอารี์ม 80 ปีี หลวงพ่อวงศ์์ วัดบั้านค่่าย ปีี 2496

6  รีูปีหล่อโบัรีาณ รีุ่นแรีก หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม ปีี 2498

7  รีูปีหล่อโบัรีาณ รีุ่นสอง หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม ปีี 2502

8  เหรีียญรีุ่นแรีก หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม ปีี 2489

9  เหรีียญรีุ่นสอง หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม ปีี 2498

10  เหรีียญรีุ่นสาม หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม ปีี 2502

11  รีูปีถ่่าย ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม

12  เหรีียญรีุ่นแรีก หลวงพ่อเย็น วัดบั้านแลง ปีี 2500

13  เหรีียญรีุ่นสอง (รีูปีไข้่) หลวงพ่อเย็น วัดบั้านแลง ปีี 2509

14  เหรีียญรีุ่นสาม หลวงพ่อเย็น วัดบั้านแลง ปีี 2516

15  สมเด็จ หลวงพ่อเย็น วัดบั้านแลง ปีี 2496

16  พรีะผุงไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อเย็น วัดบั้านแลง ปีี 2496

17  เหรีียญพรีะพุทธชิินรีาชิ วัดหนองกรีะบัอก ปีี 2507

18  เหรีียญรีุ่นแรีก หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกรีะบัอก ปีี 2507

19  เหรีียญสมเด็จพรีะเจ้าตากสิน ไม่จำกัดพิมพ์ วัดลุ่มมหาชิัยชิุมพล ปีี 2507

20  รีูปีหล่อโบัรีาณสมเด็จพรีะเจ้าตากสิน วัดลุ่มมหาชิัยชิุมพล ปีี 2507

21  รีูปีหล่อโบัรีาณ รีุ่นแรีก หลวงพ่อนิด วัดทับัมา ปีี 2509

22  เหรีียญรีุ่นแรีก หลวงพ่อนิด วัดทับัมา ปีี 2509

23  เหรีียญรีุ่นสอง หลวงพ่อนิด วัดทับัมา ปีี 2514

24  เหรีียญมหาโชิค่ หลวงพ่อนิด วัดทับัมา ปีี 2517

25  พรีะขุ้นแผุนไข้่ผุ่าซีีก หลวงพ่อนิด วัดทับัมา ปีี 2517

26  พรีะผุงไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อนิด วัดทับัมา ปีี 2517

27  เหรีียญรีุ่นแรีก หลวงพ่อฉุุย วัดนาตาข้วัญ ปีี 2500

28  เหรีียญรีุ่นสอง หลวงพ่อฉุุย วัดนาตาข้วัญ ปีี 2509

29  รีูปีเหม้อนปี๊�ม รีุ่นแรีก หลวงพ่อฉุุย วัดนาตาข้วัญ ปีี 2516

30  พรีะสมเด็จว่านสาวหลง พิมพ์ฐานเกย วัดเภตรีาสุข้ารีมณ์

31  พรีะสมเด็จ ไม่จำกัดพิมพ์ วัดเภตรีาสุข้ารีมณ์

32  พรีะกรีิ�งปี๊�ม (ตัวหนังส้อจม + นูน) หลวงพ่อทอง วัดเภตรีาสุข้ารีมณ์

33  รีูปีหล่อโบัรีาณ รีุ่นแรีก หลวงพ่อแอ่ว วัดปี่าปีรีะดู่ ปีี 2507

34  เหรีียญรีุ่นแรีก หลวงพ่อแอ่ว วัดปี่าปีรีะดู่ ปีี 2507

35  พรีะกรีุ วัดเก๋งจีน ไม่จำกัดพิมพ์
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พระจัังหวััดระยอง ยอดนิิยม ชุุดที่่� 2  
โต๊๊ะที่่� 2 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

36  เหรีียญรีุ่นแรีก ไม่จำกัดเน้�อ หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี ปีี 2518

37  เหรีียญรีุ่นแรีก (เน้�อทองแดง) หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี ปีี 2518

38  เหรีียญปีิดตา ไม่จำกัดเน้�อ หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี ปีี 2519

39  เหรีียญปีิดตา (เน้�อทองแดง) หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี ปีี 2519

40  เหรีียญหล่อฉุลุ ไม่จำกัดเน้�อ หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี ปีี 2519

41  พรีะปีรีกใบัมะข้าม ไม่จำกัดเน้�อ หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี ปีี 2519

42  พรีะปีรีกใบัมะข้าม (เน้�อทองแดง) หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี ปีี 2519

43  พรีะกรีิ�งเก้าแก้ว ไม่จำกัดเน้�อ หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี ปีี 2526

44  พรีะกรีิ�งเก้าแก้ว (เน้�อสัมฤทธิ�) หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี ปีี 2526

45  รีูปีหล่อลอยองค่์ ไม่จำกัดเน้�อ หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี ปีี 2526

46  เหรีียญนั�งเต็มองค่์ (ยกชิ่อฟ้้าวัดแม่น�ำคู่้) หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี ปีี 2518

47  เหรีียญนั�งเต็มองค่์ (ออกวัดหนองพะวา) หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี ปีี 2526

48  ล็อกเก็ต รีุ่นแรีก หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี ปีี 2526

49  พรีะขุ้นแผุน ไข้่ผุ่าซีีก หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี

50  พรีะผุงพิมพ์พรีายคู่่ (พิมพ์ใหญ่) หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี

51  พรีะผุงพิมพ์พรีายคู่่ (พิมพ์เล็ก) หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี

52  พรีะปีิดตา เน้�อผุงจินดามณี ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี

53  พรีะผุงสมเด็จนั�งพาน หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี

54  พรีะผุงพิมพ์ตรีีกาย (เน้�อว่าน) หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี

55  สมเด็จหลังยันต์ห้า พ.ย. ศ์ิษย์สรี้างถ่วาย หลวงปีู่แก้ว เกสาโรี

56  เหรีียญรีูปีไข้่ รีุ่นแรีก หลวงพ่อทาบั วัดกรีะบักข้้�นผุ้�ง ปีี 2503

57  เหรีียญหน้าวัว รีุ่นสอง หลวงพ่อทาบั วัดกรีะบักข้้�นผุ้�ง ปีี 2505

58  แหนบัรีุ่นแรีก หลวงพ่อทาบั วัดกรีะบักข้้�นผุ้�ง

59  พรีะผุงสมเด็จนักเลงโต (พิมพ์ใหญ่-เล็ก) หลวงพ่อทาบั วัดกรีะบักข้้�นผุ้�ง

60  พรีะปีิดตาเน้�อผุงค่ลุกรีัก หลังแบับั (พิมพ์ใหญ่) หลวงพ่อทาบั วัดกรีะบักข้้�นผุ้�ง

61  พรีะผุงเน้�อใบัลาน ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อทาบั วัดกรีะบักข้้�นผุ้�ง ปีี 2505

62  พรีะผุงจันลอย หลวงพ่อทาบั วัดกรีะบักข้้�นผุ้�ง

63  รีูปีถ่่ายข้นาดห้อยค่อ ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อทาบั วัดกรีะบักข้้�นผุ้�ง

64  เหรีียญพิมพ์นังเส้�อ หลวงพ่อจันทรี์ วัดตะพงนอก ปีี 2511

65  เหรีียญรีุ่นแรีก (บัล๊อกไม่มีผุด) หลวงพ่อจันทรี์ วัดตะพงนอก ปีี 2511

66  เหรีียญรีุ่นแรีก (บัล๊อกมีผุด) หลวงพ่อจันทรี์ วัดตะพงนอก ปีี 2513

67  รีูปีหล่อรีุ่นแรีก หลวงพ่อจันทรี์ วัดตะพงนอก ปีี 2519

68  เหรีียญรีุ่นแรีก หลวงพ่อจำรีัส วัดสรีะแก้ว ปีี 2510

69  รีูปีหล่อ รีุ่นแรีก หลวงพ่อจำรีัส วัดสรีะแก้ว ปีี 2510

70  พรีะชิัยวัฒน์ รีุ่นแรีก หลวงพ่อจำรีัส วัดสรีะแก้ว ปีี 2510
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พระจัังหวััดระยอง ยอดนิิยม ชุุดที่่� 3  
โต๊๊ะที่่� 3 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

71  รีูปีหล่อโบัรีาณ รีุ่นแรีก หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2508

72  รีูปีเหม้อนปี๊�ม รีุ่นสอง หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2512

73  รีูปีหล่อ (เน้�อเงิน) หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2518

74  รีูปีหล่อ ไม่จำกัดเน้�อ หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2518

75  เหรีียญรีุ่นแรีก (หน้าหนุ่ม) หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2511 

76  เหรีียญรีุ่นแรีก (หน้าแก่ อูสั�น) หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2511 

77  เหรีียญรีุ่นแรีก (หน้าแก่ อูยาว) หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2511 

78  แหนบัโล่ห์ รีุ่นแรีก หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2511

79  เหรีียญกะลา (ออกวัดปีกรีณ์) หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2517

80  เหรีียญรีุ่นสอง (พิมพ์ค่รี้�งองค่์) หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2518

81  เหรีียญกรีิ�งข้าว หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2518

82  เหรีียญกรีิ�งดำ หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2518

83  เหรีียญนั�งเต็มองค่์ (ยกชิ่อฟ้้า) หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2518

84  เหรีียญหน้าฝรีั�ง (อายุ 81 ปีี) หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2518

85  เหรีียญปีาดตาล (ออกวัดปีกรีณ์) หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2519

86  เหรีียญหลวงพ่อชิ้�น-หลวงปีู่ค่รี�ำ ออกวัดปี่าปีรีะดู่ ปีี 2519

87  เหรีียญกลม ลงยา (ยกชิ่อฟ้้า) หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2521

88  พรีะผุงรีูปีเหม้อน รีุ่นแรีก หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2517

89  พรีะผุง ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า

90  ล็อกเก็ต ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า 

91  รีูปีถ่่าย ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า

92  เหรีียญรีุ่นแรีก (หน้าโหนก) หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก ปีี 2498

93  เหรีียญรีุ่นแรีก (หน้าแบัน) หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก ปีี 2498

94  เหรีียญเสมาหลังสิงห์ หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก ปีี 2517

95  เหรีียญรีูปีไข้่งาคู่่ หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก ปีี 2520

96  รีูปีเหม้อนปี๊�ม รีุ่นแรีก พรีะค่รีูหอม วัดชิากหมาก ปีี 2508

97  รีูปีหล่อหัวหลิม รีุ่นสอง หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก ปีี 2518

98  รีูปีหล่อ รีุ่นสาม หลังยันต์ใบัพัด หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก ปีี 2519

99  พรีะผุง ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก 

100  รีูปีถ่่าย ข้นาดห้อยค่อ หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก 

101  รีูปีหล่อรีุ่นแรีก+รีุ่นสอง หลวงพ่อลัด วัดหนองกรีะบัอก

102  เหรีียญสิทธิโชิค่ หลวงพ่อลัด วัดหนองกรีะบัอก ปีี 2519

103  เหรีียญเม็ดกรีะดุม หลวงพ่อลัด วัดหนองกรีะบัอก

104  พรีะปีิดตาฝนแสนห่า หลวงพ่อลัด วัดหนองกรีะบัอก ปีี 2530

105  พรีะผุง ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อลัด วัดหนองกรีะบัอก



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดระยอง11 

พระจัังหวััดระยอง ยอดนิิยม ชุุดที่่� 4  
โต๊๊ะที่่� 4 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

106  รีูปีหล่อโบัรีาณ (พิมพ์ใหญ่) หลวงพ่อสอด วัดปีากน�ำ ปีี 2506

107  รีูปีหล่อโบัรีาณ (พิมพ์กลาง) หลวงพ่อสอด วัดปีากน�ำ ปีี 2506

108  รีูปีหล่อโบัรีาณ (พิมพ์เล็ก) หลวงพ่อสอด วัดปีากน�ำ ปีี 2506

109  เหรีียญเสมา รีุ่นแรีก หลวงพ่อสอด วัดปีากน�ำ 

110  เหรีียญกลม รีุ่นแรีก หลวงพ่อสอด วัดปีากน�ำ 

111  เหรีียญเสมา รีุ่นพิเศ์ษ หลวงพ่อสอด วัดปีากน�ำ ปีี 2517

112  เหรีียญรีุ่นแรีก หลวงพ่อรีวย วัดท่าเรี้อแกลง ปีี 2512

113  แหนบัรีุ่นแรีก หลวงพ่อรีวย วัดท่าเรี้อแกลง ปีี 2512

114  รีูปีเหม้อนปี๊�มรีุ่นแรีก หลวงพ่อรีวย วัดท่าเรี้อแกลง ปีี 2512

115  พรีะสมเด็จรีุ่นแรีก หลวงพ่อรีวย วัดท่าเรี้อแกลง 

116  เหรีียญมหาลาภ หลวงพ่อรีวย วัดท่าเรี้อแกลง ปีี 2519

117  เหรีียญเสมา หลวงพ่อรีวย วัดท่าเรี้อแกลง ปีี 2535

118  เหรีียญรีุ่นแรีก หลวงพ่อพูล วัดไผุ่ล่อมบั้านค่่าย ปีี 2514

119  เหรีียญกงจักรีปีรีกโพธิ� วัดไผุ่ล่อมบั้านค่่าย ปีี 2514

120  พรีะเน้�อผุง ไม่จำกัดพิมพ์ วัดไผุ่ล่อมบั้านค่่าย

121  พรีะเน้�อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ วัดไผุ่ล่อมบั้านค่่าย

122  พรีะกรีิ�ง 80 ปีี หลวงพ่อก๋วน วัดตะเค่ียนทอง ปีี 2540 ไม่จำกัดเน้�อ

123  เหรีียญ 80 ปีี หลวงพ่อก๋วน วัดตะเค่ียนทอง ปีี 2540 ไม่จำกัดเน้�อ

124  เหรีียญบัาตรีน�ำมนต์ หลวงพ่อก๋วน วัดตะเค่ียนทอง ปีี 2540 ไม่จำกัดเน้�อ

125  พรีะผุง ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อก๋วน วัดตะเค่ียนทอง 

126  เหรีียญรีุ่นแรีก (นาค่คู่่) หลวงปีู่นาค่ วัดหนองพะวา ปีี 2522

127  เหรีียญหัวใจ หลวงปีู่นาค่ วัดหนองพะวา 

128  เหรีียญรีุ่นแรีก (เน้�ออัลปีาก้า) หลวงพ่อเพลาะ วัดตะพงใน ปีี 2508

129  เหรีียญรีุ่นแรีก หลวงพ่อเพ่ง วัดละหารีใหญ่ ปีี 2512

130  เหรีียญรีุ่นแรีก หลวงพ่อแพรีว วัดยายดา ปีี 2512

131  เหรีียญจอบัห้าเหลี�ยม หลวงพ่อแพรีว วัดยายดา ปีี 2518

132  เหรีียญรีุ่นแรีก หลวงพ่อกัสสปีมุณี วัดปีิปีผุลิวนารีาม ปีี 2518

133  เหรีียญหลวงพ่อนิมิต (ติ�ด) ไม่จำกัดพิมพ์ วัดหนองสะพาน ปีี 2518

134  เหรีียญ 25 พุทธศ์ตวรีรีษ วัดตรีีมิตรีปีรีะดิษฐารีาม ปีี 2501

135  เหรีียญปีรีะสาทพรี รีุ่นแรีก วัดบั้านดอน ปีี 2511

136  เหรีียญพรีะพุทธชิินรีาชิ วัดเนินพรีะ ปีี 2512

137  เหรีียญพรีะพุทธชิินรีาชิ วัดชิากลูกหญ้า ปีี 2515 ไม่จำกัดพิมพ์

138  พรีะกรีิ�ง ไม่จำกัดพิมพ์ วัดเข้าสำเภาทอง ปีี 2514

139  รีูปีหล่อเจ้าพญาเส้อ ค่่าย พัน รี.๗ (ข้นาดห้อยค่อ) ปีี 2521 

140  เหรีียญเจ้าพญาเส้อ ค่่าย พัน รี.๗ ปีี 2521 
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141  เหรีียญ รีุ่นแรีก ปีี 2510 หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

142  เหรีียญ รีุ่นสอง เน้�อเงิน ปีี 2519 หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

143  เหรีียญ รีุ่นสอง ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2519 หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

144  เหรีียญ รีุ่นสาม 84 ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2531 หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

145  เหรีียญไตรีมาส ออกวัดหนองจรีะเข้้ ปีี 2520  หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

146  เหรีียญเสมา ปีี 2535 หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

147  เหรีียญอายุค่รีบั 89 ปีี ปีี 2536 หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

148  พรีะกรีิ�งบัุญบัารีมี 90 ปีี 2537 หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

149  พรีะกรีิ�งอุปีถ่ัมภ์ หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

150  พรีะปีรีกใบัมะข้าม 89 รีุ่นแรีก หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

151  พรีะกรีิ�งทูลเกล้า หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

152  พรีะรีูปีหล่อ 84 รีุ่นแรีก หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

153  พรีะรีูปีหล่อ ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

154  พรีะสมเด็จปีรีกโพธิ� รีุ่นแรีก หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

155  พรีะสมเด็จหน้าทอง 5 ชิั�น – 9 ชิั�น ปีี 2539 หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

156  พรีะยอดธง ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2539 หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

157  เหรีียญพรีะสังกัจจายน์ ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2539 หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา

158  เหรีียญ รีุ่นแรีก หลวงพ่อหนิด วัดท่ากง

159  เหรีียญ รีุ่นสอง หลวงพ่อหนิด วัดท่ากง

160  เหรีียญหลวงพ่อปี๊�น ปีี 2476 วัดทะเลน้อย

161  เหรีียญหลวงพ่อปี๊�น ปีี 2507 วัดเนินทรีาย

162  เหรีียญกรีมหลวงชิุมพรี ปีี 2512 ออกวัดปีากน�ำปีรีะแสรี์

163  พรีะรีูปีหล่อ กรีมหลวงชิุมพรี ปีี 2512 ออกปีากน�ำปีรีะแสรี์

164  เหรีียญ รีุ่นแรีก หลวงพ่อหันต์ วัดปีากน�ำพังรีาด

165  เหรีียญหมวกเหล็ก รีุ่นแรีก หลวงพ่อหันต์ วัดปีากน�ำพังรีาด

166  พรีะรีูปีหล่อ รีุ่นแรีก หลวงพ่อหันต์ วัดปีากน�ำพังรีาด

167  พรีะสมเด็จดิน 7 ปี่าชิ้า ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อหันต์ วัดปีากน�ำพังรีาด

168  พรีะยอดธง กรีุวัดโพธ์ทอง

169  พรีะสมเด็จมงค่ลมหาลาภ วัดสารีนารีถ่ ปีี 2499 ไม่จำกัดพิมพ์

170  พรีะพุทโธน้อย หลังยันต์เฑาะว์ วัดสารีนารีถ่ ปีี 2499

171  เหรีียญพุทโธจอมมุนี ปีี 2499

172  เหรีียญชิินรีาชิ ปีี 2506 ไม่จำกัดเน้�อ วัดสารีนารีถ่

173  เหรีียญ รีุ่นแรีก หลวงพ่อสวัสดิ� วัดกรีะแสบัน

174  พรีะผุง รีุ่นแรีก หลวงพ่อสวัสดิ� วัดกรีะแสบัน ไม่จำกัดพิมพ์

175  เหรีียญรีุ่นแรีก หลวงพ่อไพฑูรีย์ วัดชิากมะกรีูด ปีี 2518 ไม่จำกัดเน้�อ
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176  เหรีียญ รีุ่นแรีก ปีี 2511 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

177  เหรีียญ รีุ่นแรีก หน้าบัาก ปีี 2511 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

178  เหรีียญ รีุ่นแรีก ลงยา ปีี 2514 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

179  เหรีียญที�รีะล้ก งานหล่อรีูปีเหม้อน  ปีี 2516 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

180  เหรีียญท้าวมหาพรีหม ปีี 2517 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

181  เหรีียญข้อบักรีะด้ง ปีี 2517 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

182  เหรีียญรีุ่นสรี้างพรีะธาตุสุข้ไพวัลย์ ปีี 2518 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

183  เหรีียญสรี้างพรีะบัารีมี ปีี 2518 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

184  เหรีียญรีุ่นแจกทานเสรีิมอายุ ปีี 2531 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

185  เหรีียญรีุ่นสรี้างหุ่นข้ี�ผุ้�ง ปีี 2533 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

186  เหรีียญฉุลองอายุค่รีบั 8 รีอบั ปีี 2536 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า  ไม่จำกัดพิมพ์

187  เหรีียญสรีงน�ำ เสารี์ห้า ปีี 2537 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

188  พรีะรีูปีหล่อโบัรีาณ รีุ่นแรีก ปีี2512 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

189  พรีะรีูปีหล่อโบัรีาณ (นาซีี) ปีี 2508 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

190  พรีะรีูปีหล่อกะไหล่ทอง ปีี 2520 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

191  พรีะรีูปีหล่อ ไม่จำกัดรีุ่น หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

192  พรีะปีรีกใบัมะข้าม รีุ่นแรีก ปีี 2530 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

193  พรีะสมเด็จปีรีกโพธิ�ดำ - ปีรีกโพธิ�ข้าว หลังรีูปีเหม้อน รีุ่นแรีก ปีี 2518 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

194  พรีะสมเด็จนาค่ปีรีก หลังรีูปีเหม้อนรีุ่นแรีก ปีี 2518 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

195  พรีะกรีิ�ง รีุ่นสรี้างกำแพง  ปีี 2530 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

196  พรีะกรีิ�งฉุลองอายุค่รีบั 8 รีอบั (กรีิ�งผุู้พิพากษา) ปีี 2536 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

197  พรีะสังกัจจายน์ วงเด้อนวิลล่า ปีี 2531 หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

198  พรีะปีิดตา เน้�อผุง ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

199  ผุ้ายันต์ ยอดนิยม (ไม่จำกัดรีุ่น) หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

200  เหรีียญ รีุ่นแรีก ปีี 2512 หลวงพ่อวาด วัดพลงไสว

201  พรีะรีูปีหล่อ รีุ่นแรีก ปีี 2512 หลวงพ่อวาด วัดพลงไสว

202  พรีะยอดธง รีุ่นแรีก ปีี 2512 หลวงพ่อวาด วัดพลงไสว

203  เหรีียญ รีุ่นแรีก ปีี 2502 หลวงพ่อเหลี�ยม วัดกลางกรี�ำ

204  เหรีียญ รีุ่นแรีก ปีี 2511 หลวงพ่อเซี่ง วัดปี่ากรี�ำ

205  พรีะเน้�อผุง ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อเซี่ง วัดปี่ากรี�ำ

206  เหรีียญ รีุ่นแรีก หลวงพ่อหรี่วน วัดบัุนนาค่ ปีี 2517

207  เหรีียญ รีุ่นสอง หลวงพ่อหรี่วน วัดบัุนนาค่

208  พรีะเน้�อผุง ไม่จำกัดพิมพ์ หลวงพ่อหรี่วน วัดบัุนนาค่

209  เหรีียญ รีุ่นแรีก ปีี 2511 หลวงพ่อเจิม วัดหนองน�ำขุ้่น

210  เหรีียญ สุนทรีภู่ ปีี 2518
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211  พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี 

212  พรีะชิัยวัฒน์ ชิินบััญชิรี 

213  พรีะสังกัจจายน์ ชิินบััญชิรี (พิมพ์ฐานเตี�ย)

214  พรีะสังกัจจายน์ ชิินบััญชิรี (พิมพ์ฐานสูง)

215  พรีะปีิดตามหาลาภ ชิินบััญชิรี (ปีุ้มปีุ้ย) 

216  พรีะสมเด็จชิินบััญชิรี หลังปี๊�มยันต์ 

217  พรีะสมเด็จไรี่วารีี

218  พรีะผุงโสฬสมหาพรีหม ไม่จำกัดพิมพ์

219  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี พิมพ์ใหญ่ (เน้�อกรีะยาสารีท)

220  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี พิมพ์เล็ก (เน้�อกรีะยาสารีท)

221  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี พิมพ์ใหญ่ (บัล๊อกแรีก)

222  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี พิมพ์เล็ก (บัล๊อกแรีก)

223  พรีะผุงพรีายกุมารี พิมพ์เศ์ียรีโต, เศ์ียรีเล็ก

224  พรีะผุงพรีายกุมารี พิมพ์พรีายเดี�ยว, พรีายคู่่

225  พรีะผุงพรีายกุมารี ไม่จำกัดพิมพ์

226  พรีะสมเด็จหลังยันต์ห้า

227  พรีะปีิดตาหลังยันต์ห้า (ฝ๊งพลอย)

228  เหรีียญเจรีิญพรีบัน เน้�อเงิน, นวะ, ตะกั�ว

229  เหรีียญเจรีิญพรีบัน เน้�อทองแดง

230  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง เน้�อทองค่ำ, เงิน

231  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง เน้�อทองแดง

232  เหรีียญห่วงเชิ้�อม 8 รีอบั เน้�อทองค่ำ, เงิน, นวะ

233  เหรีียญห่วงเชิ้�อม 8 รีอบั เน้�อทองแดง

234  เหรีียญเสมา 8 รีอบั เน้�อทองค่ำ, เน้�อเงิน/ หน้าทองค่ำ (ลงยา)

235  เหรีียญเสมา 8 รีอบั เน้�อเงิน/หน้าเงิน ลงยา 3 สี

236  เหรีียญเสมา 8 รีอบั เน้�อนวโลหะ/หน้าเงิน ลงยา 3 สี

237  เหรีียญเสมา 8 รีอบั เน้�อนวโลหะ, ทองแดง, ทองแดงลงยา

238  เหรีียญนาค่ปีรีก 8 รีอบั

239  เหรีียญหล่อฉุลุ 8 รีอบั

240  30.เหรีียญเจรีิญพรี ไตรีมาส

241  เหรีียญนาค่ปีรีก ไตรีมาส

242  พรีะรีูปีหล่อ ไตรีมาส

243  พรีะปีรีกใบัมะข้าม (องค่์จ้อย)

244  พรีะปีิดตามหาอุตโม ยันต์ยุ่ง (ยกเว้นเน้�อตะกั�ว)

245  เหรีียญบัาตรีน�ำมนต์
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พระเค่ร่�องหลวังปู่่�ที่ิม วััดละหารไร่ จั.ระยอง ยอดนิิยม ชุุดที่่� 2  
โต๊๊ะที่่� 8 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

246  เหรีียญฉุลองสมณศ์ักดิ� (รีุ่นแรีก) ปีี 2508

247  เหรีียญค่อน�ำเต้าหลังเรีียบั (รีุ่นแรีก) ปีี 2508

248  เหรีียญฉุลองสมณศ์ักดิ� (รีุ่นสอง) ปีี 2508

249  เหรีียญผุูกพัทธสีมา (รีูปีไข้่) ปีี 2517

250  เหรีียญค่อน�ำเต้าหลังนูน ปีี 2517

251  พรีะปีิดตาหลังรีูปีเหม้อน

252  เหรีียญสมเด็จ ณ ศ์รีีรีาชิา (พิมพ์นั�งพาน) 

253  เหรีียญสมเด็จ ณ ศ์รีีรีาชิา (พิมพ์หยดน�ำ)

254  เหรีียญกรีมหลวงชิุมพรีฯ พิมพ์ข้้าวหลามตัด 

255  หนุมาน 500 ก้นอุดผุงพรีาย เน้�อเงิน, เน้�อชิินบััญชิรี

256  หนุมาน 500 ก้นอุดผุงพรีาย เน้�อนวโลหะ

257  พรีะขุ้นแผุนพรีายกุมารี พิมพ์ใหญ่ (บัล๊อกสอง)

258  พรีะขุ้นแผุนพรีายกุมารี พิมพ์เล็ก (บัล๊อกสอง)

259  พรีะสมเด็จหลังยันต์สาม

260  พรีะรีูปีหล่อรีุ่นผุูกพัทธสีมาและยกชิ่อฟ้้าพรีะอุโบัสถ่ ปีี 2516-2517

261  พรีะปีิดตามหาอุตตโม ยันต์ยุ่ง (เน้�อตะกั�ว)

262  พรีะปีิดตาข้้าวตอกแตก

263  พรีะปีิดตาสารีิกา

264  เหรีียญกลม พรีะพุทธโสธรี

265  แหนบัก้านสั�น - ก้านยาว

266  พรีะรี่วงรีัตนฤทธิ� เน้�อเงิน, นวโลหะ

267  พรีะกรีิ�งปีรีะทานอภัย วัดปี่าปีรีะดู่

268  เหรีียญรีูปีไข้่ วัดสุวรีรีณรีังสรีรีค่์ (วัดยายรี้า)

269  พรีะผุงดำ รีุ่นอุดมค่วามสุข้ ไม่จำกัดพิมพ์

270  พรีะปีิดตา วัดหนองกาน�ำ

271  พรีะสมเด็จ วัดกุฏโง้ง ไม่จำกัดพิมพ์

272  พรีะปีิดตา วัดกุฏโง้ง

273  เหรีียญนาค่ปีรีกปีรีะชิา

274  เหรีียญพรีะพุทธโสธรี วัดเข้าสำเภาทอง ปีี 2514

275  เหรีียญพรีะพุทธโสธรี วัดมาบัชิะลูด ปีี 2514

276  เหรีียญพรีะพุทโสธรี วัดเนินกรีะปีรีอก ปีี 2516

277  พรีะกรีิ�งสมเด็จพรีะเจ้าตากสิน ปีี 2518

278  พรีะรีูปีหล่อย้น สมเด็จพรีะเต้าตากสิน ปีี 2518

279  เหรีียญสมเด็จพรีะเจ้าตากสิน ปีี 2518

280  พรีะเน้�อตะกั�ว รีุ่นน�ำท่วม ไม่จำกัดพิมพ์
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พระเค่ร่�องหลวังปู่่�ที่ิม วััดละหารไร่ จั.ระยอง ยอดนิิยม ชุุดที่่� 3  
โต๊๊ะที่่� 9 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

281  ล็อกเก็ต หลวงปีู่ทิม ไม่จำกัดพิมพ์

282  รีูปีถ่่าย ข้าวดำ ข้นาดห้อยค่อ

283  เหรีียญอรีหันต์ วัดแม่น�ำคู่้ (เฉุพาะลงยา)

284  เหรีียญอรีหันต์ วัดแม่น�ำคู่้  (ไม่ลงยา)

285  พรีะกรีิ�งพรีะพุทธอังค่ีรีส  ปีี 2508

286  พรีะรีูปีเหม้อน เน้�อดินเจ็ดโปี่ง ปีี 2503

287  พรีะปีิดตาเน้�อผุง หลังยันต์น�ำเต้า

288  พรีะสมเด็จหลังยันต์เฑาะว์ (พิมพ์ค่ะแนน)

289  พรีะผุงบัรีรีจุกรีุ ไม่จำกัดพิมพ์

290  พรีะผุงจันลอย รีุ่น 100 วัน

291  เหรีียญปีิดตา วัดเนินกรีะปีรีอก ปีี 2516

292  เหรีียญสารีพัดน้ก หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ�ทอง ปีี 2517 ไม่จำกัดพิมพ์

293  พรีะปีิดตาพนมรีุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ�ทอง ปีี 2517

294  เหรีียญออกวัดผุาทั�ง ไม่จำกัดพิมพ์ ปีี 2517

295  เหรีียญกลมเล็ก หลวงปีู่ทิม ออกวัดโพธิสัมพันธ์ ปีี 2518

296  เหรีียญใบัสาเก หลวงพ่อบัุญมี ออกวัดโพธิ�สัมพันธ์  ปีี 2518

297  เหรีียญกลมเล็ก หลวงปีู่สิม ตอกโค่๊ดนะ ปีี 2517

298  เหรีียญพรีะวิษณุ อุเทนถ่วาย ปีี 2518

299  เหรีียญชิุดวัดรีาชิปีรีะดิษฐ์สถ่ิตมหาสีมารีาม ปีี 2515 ไม่จำกัดพิมพ์

300  พรีะกรีิ�ง - พรีะชิัยวัฒน์  ชิุดวัดรีาชิปีรีะดิษฐ์สถ่ิตมหาสีมารีาม ปีี 2515 

301  พรีะปีรีกใบัมะข้าม รีุ่นเอวค่อด

302  พรีะผุงจันลอย ออกวัดบั่อวิน

303  พรีะปีิดตา เน้�อผุง ออกวัดยายรี้า

304  พรีะปีิดตา เน้�อผุง ออกวัดเนินกรีะปีรีอก

305  พรีะเน้�อผุง ชิุดไตรีเทพ ออกวัดโกรีกแก้ววงพรีะจันทรี์

306  พรีะเน้�อผุงพรีายสัตตมาส กรีะดานโรีงผุี ไม่จำกัดพิมพ์

307  พรีะรีูปีหล่อ - พรีะปีิดตา เน้�อไม้แกะ ข้นาดห้อยค่อ ไม่จำกัดพิมพ์

308  ปีลัดข้ิกไม้แกะ ตอกโค่๊ด

309  ตะกรีุดโทน ตอกโค่๊ด

310  เม็ดปีะค่ำผุงพรีายกุมารี

311  ลูกอมผุงพรีายกุมารี

312  พรีะกรีิ�ง ชิินบััญชิรีมหาโสฬส ปีี 2533 

313  พรีะชิัยวัฒน์ ชิินบััญชิรีมหาโสฬส ปีี 2533 

314  พรีะสังกัจจายน์ ชิินบััญชิรีมหาโสฬส ปีี 2533 

315  พรีะปีิดตา (ปีุ้มปีุ้ย) ชิินบััญชิรีมหาโสฬส ปีี 2533 
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พระบ่ชุา ยอดนิิยม จั.ระยอง  
โต๊๊ะที่่� 10 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

316  พรีะบัูชิา ปีูนปี๊�น รีุ่นแรีก ตัวหนังส้อจม-นูน หลวงปีู่ทิม วัดละหารีไรี่

317  พรีะบัูชิา เน้�อโลหะ รีุ่นแรีก (ตัวหนังส้อตรีง) ข้นาด 5 นิ�ว หลวงปีู่ทิม วัดละหารีไรี่ 

318  พรีะบัูชิา เน้�อโลหะ รีุ่นสอง (ตัวหนังส้อโค่้ง) ข้นาด 5 นิ�ว หลวงปีู่ทิม วัดละหารีไรี่ 

319  พรีะบัูชิา เน้�อโลหะ รีุ่นแรีก ข้นาด 3 นิ�ว หลวงปีู่ทิม วัดละหารีไรี่ ปีี 2517

320  พรีะบัูชิา โสฬส ปีี 2533 หลวงปีู่ทิม วัดละหารีไรี่ (ไม่จำกัดข้นาด)

321  พรีะบัูชิาสังกัจจายน์ เน้�อดินเผุา วัดยายรี้า (วัดสุวรีรีณรีังสรีรีค่์)

322  พรีะบัูชิา เน้�อดินเผุา วัดเนินพรีะ ปีี 2516 ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

323  พรีะบัูชิา หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

324  พรีะบัูชิา หลวงพ่อโต วัดชิากกรีะโดน ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

325  พรีะบัูชิา รีุ่นแรีก หลวงพ่อแอ่ว วัดปี่าปีรีะดู่

326  พรีะบัูชิา รีุ่นแรีก หลวงพ่อสอด วัดปีากน�ำรีะยอง

327  พรีะบัูชิา รีุ่นแรีก หลวงพ่อทาบั วัดกรีะบักข้้�นผุ้�ง

328  พรีะบัูชิา หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

329  พรีะบัูชิา รีุ่นแรีก หลวงพ่อจันทรี์ วัดตะพงนอก 

330  พรีะบัูชิา รีุ่นแรีก หลวงพ่อแพรีว วัดยายดา

331  พรีะบัูชิา หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า (ไม่จำกัดรีุ่น)

332  พรีะบัูชิา สังกัจจายน์ 12 รีาศ์รีี หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า

333  พรีะบัูชิา รีุ่นแรีก หลวงพ่อสวัสดิ� วัดกรีะแสบัน

334  พรีะบัูชิา รีุ่นแรีก หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า ปีี 2518 (ออกวัดแม่น�ำคู่้)

335  พรีะบัูชิา หลวงพ่อชิ้�น ออกวัดมาบัข้่า ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

336  พรีะบัูชิา รีุ่น 1- 2 หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก

337  พรีะบัูชิา หลวงพ่อวงศ์์ วัดบั้านค่่าย ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

338  พรีะบัูชิา หลวงพ่อบัุญ วัดบั้านนา ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

339  พรีะบัูชิา หลวงพ่อรีวย วัดท่าเรี้อแกลง ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

340  พรีะบัูชิา หลวงพ่อวาด วัดพลงไสว ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

341  พรีะบัูชิา สมเด็จโต วัดพลา ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

342  พรีะบัูชิา สมเด็จโต วัดชิากลูกหญ้า ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

343  พรีะบัูชิา รีุ่นแรีก หลวงพ่ออ�ำ - หลวงพ่อลัด วัดหนองกรีะบัอก

344  พรีะบัูชิา หลวงพ่อเพรีาะ วัดตะพงใน ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

345  พรีะบัูชิา หลวงพ่อก๋วน วัดตะเค่ียนทอง ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

346  พรีะบัูชิา รีุ่นแรีก ข้นาด 3 - 5 นิ�ว หลวงพ่อสาค่รี วัดหนองกรีับั

347  พรีะบัูชิา หลวงพ่อสิน วัดละหารีใหญ่ ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

348  พรีะบัูชิา หลวงพ่อฮ้้อ วัดชิุมแสง ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

349  พรีะบัูชิา พิมพ์พรีะพุทธ ในจังหวัดรีะยอง ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์

350  พรีะบัูชิา พรีะยาเส้อ ค่่ายพัน รี.7 ปีี 2521 ไม่จำกัดรีุ่นพิมพ์
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พระเค่ร่�องหลวังพ่อส่าค่ร วััดหนิองกรับ จั.ระยอง ชุุดที่่� 1  
โต๊๊ะที่่� 11 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

351  พรีะผุงเน้�อผุงใบัลาน ปีี 2503 ไม่จำกัดรีุ่น ไม่จำกัดพิมพ์ 

352  พรีะสมเด็จ ทรีงหนุมาน ปีี 2514

353  พรีะปีรีกใบัมะข้าม ปีี 2518 ไม่จำกัดเน้�อ 

354  เหรีียญปีิดตารีุ่นแรีก ฉุลองสมณศ์ักดิ� ปีี 2524

355  พรีะสมเด็จ พุทธนิมิตรี ปีี 2524

356  พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรีรีุ่นแรีก ปีี 2530 (พิมพ์หน้าจีน,หน้าชิินบััญชิรี)

357  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี รีุ่นแรีก พิมพ์ใหญ่ ปีี 2530 

358  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี รีุ่นแรีก พิมพ์เล็ก ปีี 2530 

359  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี รีุ่นแรีก พิมพ์จิ�ว ปีี 2530 

360  พรีะผุงพรีายกุมารี รีุ่นบัูชิาค่รีู ปีี 2530 

361  พรีะชิุด ผุงพรีายกุมารี รีุ่นแรีก ปีี 2530 (ไม่จำกัดรีุ่น) ยกเว้นพรีะพิมพ์ขุ้นแผุน

362  เหรีียญรีูปีเหม้อน หน้าตรีง รีุ่นแรีก ปีี 2530

363  เหรีียญเจรีิญบัารีมี ปีี 2535

364  เหรีียญหล่อรีูปีเหม้อนหลังพรีะปีิดตาพุทธนิมิตรี ปีี 37 

365  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี ปีี 2538 

366  เหรีียญหมู ที�รีะล้กปีีหมูทอง ปีี 2538 ไม่จำกัดเน้�อ

367  พรีะกรีิ�งบััญชิรี 5 รีอบั ปีี 2540 ไม่จำกัดเน้�อ

368  พรีะปีิดตามหาลาภเน้�อผุง ซีุ้มลายกนก (ไม่จำกัด พิมพ์) ปีี 2538

369  พรีะกรีิ�งธรีรีมวัตรี ปีี 2542

370  พรีะสมเด็จชิินบััญชิรี หลังลายเซี็น ปีี 2542

371  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี ปีี 2543 (พิมพ์ใหญ่) 

372  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี ปีี 2543 (พิมพ์เล็ก) 

373  เหรีียญเทวดาข้ี�เต่า ปีี 2543 

374  พรีะสังกัจจายน์ ลององค่์ (รีุ่นแรีก) ปีี 2544 

375  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี ปีี 2546 (พิมพ์ใหญ่) 

376  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี ปีี 2546 (พิมพ์เล็ก) 

377  เหรีียญ พิมพ์ข้้าวหลามตัด กรีมกลวงชิุมพรี ปีี 2546 

378  พรีะผุงขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี (พรีายคู่่) ปีี 2547 

379  ล็อกเก็ต รีุ่นแรีก ฉุากฟ้้า (พิมพ์แข้นทะลุ,พิมพ์แข้นตัน) ปีี 2547

380  พรีะกรีิ�งงาชิ้างแกะ รีุ่นแรีก ปีี 2548

381  พรีะผุงรีูปีเหม้อน พิมพ์เศ์ียรีโต ปีี 2548

382  พรีะผุงรีูปีเหม้อน พิมพ์เศ์ียรีเล็ก ปีี 2548

383  พรีะผุงท้าวเวสสุวรีรีณ เน้�อผุงพรีายกุมารี ปีี 2548

384  หมูหล่อมหาลาภ (ไม่จำกัดรีุ่น) 

385  พรีะปีิดตาหลังรีูปีเหม้อน ปีี 2549
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พระเค่ร่�องหลวังพ่อส่าค่ร วััดหนิองกรับ จั.ระยอง ชุุดที่่� 2  
โต๊๊ะที่่� 12 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

386  พรีะกรีิ�งงาชิ้างแกะ (รีุ่น 2) ปีี 2549

387  เหรีียญเจรีิญพรีรีุ่นแรีก ปีี 2551

388  เหรีียญนาค่ปีรีกไตรีมาส ปีี 2551

389  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี ไตรีมาส 51 (พิมพ์ใหญ่) ปีี 2551

390  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี ไตรีมาส 51 (พิมพ์เล็ก) ปีี 2551

391  ล็อกเก็ตเจรีิญพรี ฉุากสีน�ำเงิน ปีี 2551

392  รีูปีหล่อฐานปีูปีลา ปีี 2551

393  พรีะกรีิ�งไม้แกะชิินบััญชิรี ปีี 2552

394  เหรีียญห่วงเชิ้�อม ปีี 2552

395  พรีะชิัยวัฒน์ปีุ้มปีุ้ย ปีี 2552

396  หนุมานมหาปีรีาบัรีุ่นแรีก ปีี 2552

397  เหรีียญเสมา 6 รีอบั ปีะฉุลุ ปีี 2553

398  เหรีียญเสมา 6 รีอบั ชิิ�นเดียว ไม่ปีะฉุลุ ปีี 2553

399  เหรีียญเม็ดฟ้๊กทองอุดมโชิค่ 6 รีอบั ปีี 2553

400  พรีะปีิดตาอุตโม ปีี 2553 ไม่จำกัดพิมพ์

401  เหรีียญมหาโภค่ทรีัพย์ รีูปีไข้่ ปีี 2554

402  เหรีียญอารี์ม มหาโภค่ทรีัพย์ ปีี 2554

403  ล็อกเก็ตสารีพัดกัน ไหว้ค่รีู ปีี 2554 ไม่จำกัดพิมพ์ 

404  พรีะสังกัจจายน์ รีับัทรีัพย์ ไตรีมาส ปีี 2554 ไม่จำกัดพิมพ์ 

405  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี (รีุ่น พรีายจินดามณี) ปีี 2555

406  พรีะปีิดตา พิมพ์ ข้้าวตอกแตก ปีี 2555

407  เหรีียญเสมาจิ�ว ปีี 2555

408  พรีะขุ้นแผุน ผุงพรีายกุมารี รีุ่นเทพนิมิตรี ปีี 2555

409  เหรีียญเจรีิญพรีไตรีมาส ปีี 2555 (รีุ่นฟ้้าผุ่า) 

410  เหรีียญเม็ดกรีะดุม ไหว้ค่รีู ปีี 2555 

411  เหรีียญเสมาพรีะพุทธชิินรีาชิ ปีี 2555 

412  ล็อกเก็ตข้าวดำ หน้าหนุ่ม ปีี 2555

413  พรีะกรีิ�งบััญชิรี ปีี 2556

414  พรีะชิัยวัฒน์บััญชิรี ปีี 2556

415  พรีะปีิดตาชิินบััญชิรี ปีี 2556

416  พรีะผุงรีูปีเหม้อน พิมพ์ 5 เหลี�ยม ปีี 2556

417  พรีะขุ้นแผุน รีุ่นบัรีรีจุกรีุ ปีี 2556

418  กุมารีทอง ไม่จำกัดรีุ่น ไม่จำกัดพิมพ์

419  เหรีียญบัาตรีน�ำมนต์ (ไม่จำกัดปีี)

420  ชิานหมาก หลวงพ่อชิ้�น วัดมาบัข้่า
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พระเค่ร่�องหลวังพ่อโต๊ วััดเขาบ่อที่อง จั.ระยอง  
โต๊๊ะที่่� 13 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

421  เหรีียญรีูปีเหม้อน รีุ่นแรีก 

422  เหรีียญรีูปีเหม้อน รีุ่นสอง

423  เหรีียญเสมา รีุ่นสาม 

424  เหรีียญกลม รีุ่นสี� ปีี 2507 

425  เหรีียญหน้าวัว ฉุลองโรีงเรีียน ปีี 2479 

426  เหรีียญพรีะสังกัจจายน์ ฉุลองโรีงเรีียนวัดบัุนนาค่ 

427  พรีะสังกัจจายน์ เน้�อโลหะ หน้าใหญ่ 

428  พรีะสังกัจจายน์ เน้�อดิน 

429  พรีะกรีิ�งหน้ายักษ์ 

430  พรีะกรีิ�งหน้าค่รีุฑ 

431  พรีะกรีิ�งหน้านาง วงแหวน 

432  พรีะกรีิ�งหน้านาง วัดใน 

433  พรีะกรีิ�งหน้ามงค่ล 

434  พรีะกรีิ�งหน้านาง วัดนอก 

435  พรีะรีูปีหล่อโบัรีาณ รีุ่นแรีก พิมพ์ตัวหนอน 

436  พรีะรีูปีหล่อโบัรีาณ รีุ่นอินทรีีทอง 

437  พรีะรีูปีหล่อโบัรีาณ รีุ่น เสารี์ 5 

438  พรีะรีูปีหล่อโบัรีาณ รีุ่นแท้งก์น�ำ

439  พรีะรีูปีหล่อ ลอยองค่์ เน้�อดิน 

440  พรีะรีูปีเหม้อนปี๊�ม เน้�อทองเหล้อง วัดเข้าบั่อทอง 

441  พรีะชิัยวัฒน์ปี๊�ม - พรีะสังกัจจายน์ปี๊�ม วัดเข้าบั่อทอง 

442  พรีะสมเด็จเน้�อฟ้๊กทอง พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก

443  พรีะสมเด็จปีิลันท์ พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก 

444  พรีะสมเด็จ พิมพ์ปีรีกโพธิ�ข้าว 

445  พรีะสมเด็จ พิมพ์ปีรีกโพธิ� (กลักไม้ข้ีด) 

446  พรีะผุง พิมพ์ขุ้นแผุน 

447  พรีะผุงสมเด็จวังหน้า 

448  พรีะผุงนางพญา ไม่จำกัดพิมพ์ 

449  พรีะปีิดตา พิมพ์เข้ียด 

450  พรีะเน้�อผุงยา ไม่จำกัดพิมพ์ 

451  พรีะผุงพิมพ์นางกวัก 

452  แหนบั และ เข้็มกลัด 

453  เหรีียญซีุ้มพญานาค่ ปีี 2519 

454  เหรีียญรีวงข้้าว ปีี 2519 

455  พรีะรีูปีหล่อ งานพรีะรีาชิทานเพลิง ปีี 2519
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เค่ร่�องรางยอดนิิยม จั.ระยอง  
โต๊๊ะที่่� 14 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

456  แพะ หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ยุค่ 1 ไม่จำกัดเน้�อ

457  แพะ หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ยุค่ 2 ไม่จำกัดเน้�อ

458  แพะ หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ยุค่ 3 (งาชิ้าง)

459  แพะ หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ยุค่ 3 (เข้าค่วายดำ)

460  แพะ หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ยุค่ 3 (เข้าค่วายเผุ้อก)

461  แพะ หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ยุค่ 4 (งาชิ้าง) 

462  แพะ หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ยุค่ 4 (เข้าค่วายดำ)

463  แพะ หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ยุค่ 4 (เข้าค่วายเผุ้อก)

464  แพะ หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ข้นาดใหญ่ (ตัวค่รีู) ไม่จำกัดเน้�อ

465  แพะ หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ข้นาดเล็ก (สารีิกา) ไม่จำกัดเน้�อ 

466  แพะ หลวงพ่ออ�ำ (ศ์ิลปี์ปีลัดเจรีิญ/ลุงเค่้อง) ไม่จำกัดเน้�อ 

467  นักษัตรีปีีมะเมีย (ม้า) หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ไม่จำกัดเน้�อ 

468  นักษัตรีปีีกุน (หมู) หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ไม่จำกัดเน้�อ

469  นักษัตรีปีีชิวด (หนู) หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ไม่จำกัดเน้�อ

470  นักษัตรีปีีข้าล (เส้อ) หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ไม่จำกัดเน้�อ

471  นักษัตรีปีีจอ (สุนัข้) หลวงพ่ออ�ำ วัดหนองกะบัอก ไม่จำกัดเน้�อ 

472  แพะ หลวงพ่อลัด วัดหนองกะบัอก (ศ์ิลปี์ท้องย้อย) ไม่จำกัดเน้�อ

473  แพะ หลวงพ่อลัด วัดหนองกะบัอก (ศ์ิลปี์หลังตรีง) ไม่จำกัดเน้�อ

474  แพะ หลวงพ่อลัด วัดหนองกะบัอก ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเน้�อ 

475  สิงห์งาชิ้างแกะ หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก (ติดปีีกค่าบัแก้ว)

476  สิงห์งาชิ้างแกะ หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก (ทรีงเค่รี้�อง)

477  สิงห์งาชิ้างแกะ หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก (มีข้วัญ)

478  สิงห์งาชิ้างแกะ หลวงพ่อหอม วัดชิากมาก (ข้นาดสารีิกา)

479  พรีะสมเด็จนั�งสิงห์งาชิ้างแกะ หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก ไม่จำกัดพิมพ์

480  งาชิ้างแกะ หลวงพ่อหอม วัดชิากหมาก ไม่จำกัดพิมพ์ 

481  ผุ้ายันต์ผุัดโบักสาว ข้าว-แดง หลวงพ่อหิน วัดหนองสนม

482  ผุ้ายันต์ หลวงปีู่ทาบั วัดกรีะบักข้้�นผุ้�ง

483  ผุ้ายันต์ หลวงปีู่ทิม วัดละหารีไรี่ (แบับัสกรีีน)

484  ผุ้ายันต์ หลวงปีู่ทิม วัดละหารีไรี่ (แบับัเข้ียนม้อ)

485  ผุ้ายันต์พัดโบัก หลวงปีู่ค่รี�ำ วัดวังหว้า 

486  ผุ้ายันต์ หลวงพ่อโต วัดเข้ากรีะโดน

487  ตะกรีุด หลวงพ่อโต วัดเข้ากรีะโดน

488  พิรีอดแข้น/แหวนถ่ักเชิ้อก หลวงพ่อโต วัดเข้ากรีะโดน

489  หนุมาน อาจารีย์ปี๋อง วัดเข้าโบัสถ่์ ไม่จำกัดเน้�อ

490  เค่รี้�องรีางปีรีะเภทอ้�นๆ ข้องจังหวัดรีะยอง
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พระเค่ร่�อง หลวังพ่อค่ง วััดวัังส่รรพรส่ ยอดนิิยม จั.จัันิที่บุร่  
โต๊๊ะที่่� 15 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

491  พรีะกรีิ�งโลกนาถ่ (ไม่จำกัดก้น)

492  พรีะชิัยวัฒน์โลกนาถ่ ไม่จำกัดเน้�อ

493  พรีะกรีิ�งยอดขุ้นพล 

494  พรีะกรีิ�งค่งสวัสดี ไม่จำกัดเน้�อ 

495  พรีะชิัยวัฒน์ค่งสวัสดี ไม่จำกัดเน้�อ

496  พรีะขุ้นแผุน รีุ่นแรีก เน้�อผุงผุสมดินเจ็ดปี่าชิ้า 

497  พรีะเน้�อผุงผุสมดินเจ็ดปี่าชิ้า ไม่จำกัดพิมพ์

498  พรีะปีิดตาภูหินรี่องกล้า พิมพ์ใหญ่ 

499  พรีะปีิดตา เน้�อผุง (ไม่จำกัดรีุ่น) 

500  พรีะขุ้นแผุน เน้�อผุงเสน่ห์จันทรี์

501  พรีะรีูปีเหม้อน เน้�อผุง (ไม่จำกัดรีุ่น) 

502  หนุมาน เน้�อเงิน, นวโลหะ 

503  หนุมาน เน้�อผุง 

504  พรีะปีิดตา รีุ่นห้านัด 

505  ล็อกเก็ต ไม่จำกัดรีุ่น 

506  พรีะรีูปีหล่อ รีุ่นแรีก พิมพ์บั่ารี้าว 

507  พรีะรีูปีหล่อ พิมพ์บั่าไม่รี้าว 

508  เส้อรีุ่นแรีก เน้�อตะกั�ว 

509  เหรีียญรีุ่นแรีก เน้�ออัลปีาก้า 

510  เหรีียญรีุ่นสอง ไม่จำกัดพิมพ์

511  เหรีียญรีุ่นสี� พิมพ์พรีะคู่่ 

512  เหรีียญรีุ่นห้า ไม่จำกัดเน้�อ

513  เหรีียญนั�งหลังเส้อ พิมพ์ใบัสาเก 

514  เหรีียญย้นหลังเส้อ พิมพ์ตอรี์ปีิโด 

515  เหรีียญไพรีีพินาศ์ ไม่จำกัดพิมพ์ 

516  เหรีียญรีุ่นแซียิด 6 รีอบั ไม่จำกัดพิมพ์ 

517  เหรีียญรีุ่นธนาค่ารีศ์รีีนค่รี 

518  เหรีียญรีุ่นห้าเส้อ ไม่จำกัดพิมพ์ 

519  เหรีียญรีุ่นไตรีมาส ไม่จำกัดพิมพ์ 

520  เหรีียญฉุลองสมณศ์ักดิ� ไม่จำกัดพิมพ์ 

521  เหรีียญกลม นั�งหัวเส้อ ไม่จำกัดพิมพ์

522  เหรีียญชินะศ์้ก หลังลิงลม 

523  พรีะปีรีกใบัมะข้าม รีุ่นค่งสวัสดี

524  พรีะรีุ่นมงค่ลเก้า เน้�อทองฝาบัาตรี ไม่จำกัดพิมพ์

525  เหรีียญท้าวเวสสุวรีรีณ 
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พระเค่ร่�องหลวังปู่่�โต๊๊ะ วััดปู่ระด่่ฉิิมพล่ กรุงเที่พฯ ยอดนิิยม  
โต๊๊ะที่่� 16 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

526  พรีะแชิ่น�ำมนต์ รีุ่นแรีก ไม่จำกัดพิมพ์ 

527  พรีะปีิดตาจัมโบั้ รีุ่นแรีก

528  พรีะปีิดตาจัมโบั้ รีุ่นสอง เน้�อเกสรี, เน้�อผุงธูปี, เน้�อใบัลาน 

529  พรีะปีิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เน้�อใบัลาน, เน้�อผุงธูปี 

530  พรีะปีิดตามหาเสน่ห์ เน้�อเกสรี, เน้�อใบัลาน

531  พรีะปีิดตาปีลดหนี� (หลังยันต์นะ) เน้�อเกสรี, เน้�อใบัลาน 

532  พรีะปีิดตาปีลดหนี� หลังยันต์ตรีี

533  พรีะปีิดตาเงินล้าน เน้�อใบัลาน, เน้�อเกสรี 

534  พรีะปีิดตา พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่

535  พรีะปีิดตา พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เน้�อเกสรี, เน้�อใบัลาน 

536  พรีะปีิดตา พิมพ์หลังเต่า

537  พรีะปีิดตา พิมพ์กนกข้้าง เน้�อใบัลาน, เน้�อเกสรี 

538  พรีะปีิดตา นะ ทะ นะ เน้�อใบัลาน, เน้�อเกสรี

539  พรีะสังกัจจายน์ เน้�อใบัลาน, เน้�อเกสรี, เน้�อนวะ ปีี 2520 

540  พรีะกรีิ�งใหญ่ รีุ่นเปี๋งย้ง

541  พรีะชิัยวัฒน์ รีุ่นเปี๋งย้ง 

542  พรีะกรีิ�ง รีุ่นสายฟ้้า 

543  พรีะชิัยวัฒน์ รีุ่นสายฟ้้า 

544  เหรีียญรีุ่นแรีก ปีี 2510 

545  เหรีียญรีุ่นสอง ปีี 2511

546  เหรีียญรีุ่นสาม กลมใหญ่ (จิ�กโก๋) 

547  เหรีียญรีุ่นสาม ข้นาดกลมกลาง - กลมเล็ก ปีี 2512 

548  เหรีียญล้อแม็กซี์ ใหญ่, ล้อแม็กซี์เล็ก 

549  พรีะผุงรีูปีเหม้อนเตารีีด พิมพ์ใหญ่ 

550  พรีะสมเด็จ, พรีะผุงรีูปีเหม้อนหันข้้าง หลังตาชิั�ง ปีี 2516 

551  พรีะปีรีกใบัมะข้าม หลังยันต์ตรีี, หลังยันต์นะ

552  เหรีียญพัดยศ์ พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก ปีี 2516 

553  เหรีียญเสมา หลังยันต์ตรีี ปีี 2517

554  เหรีียญเสมา, เหรีียญรีูปีไข้่ หลังพัดยศ์ ปีี 2518 

555  พรีะสมเด็จปีรีกโพธิ� ปีี 2518

556  พรีะสมเด็จปีรีกโพธิ�เย้อนอินเดีย พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก ปีี 2519 

557  เหรีียญรีุ่นเย้อนอินเดีย ปีี 2519

558  พรีะสิวลี พิมพ์สี�เหลี�ยม, พิมพ์รีูปีไข้่ ปีี 2521 

559  พรีะกลีบับััว พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก ปีี 2521 

560  พรีะรีูปีเหม้อนใบัโพธิ� ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2523
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พระปู่ิดต๊า เจั้าคุ่ณวัิเชุ่ยร วััดเค่ร่อวััลย์ จั.ชุลบุร่  
โต๊๊ะที่่� 17 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

561  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์นิยม ปีี 2483 

562  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ แจกกฐินปีิดทอง ปีี2483 

563  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ แจกกฐิน ปีี 2483 

564  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ รีุ่นกวนข้้าวทิพย์ ปีี 2500 

565  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ใหญ่ เน้�อกะลา ปีี 2500 

566  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์เล็ก เน้�อกะลา(แข้นติ�ง) ปีี 2500 

567  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์เล็ก เน้�อกะลา ปีี 2500 

568  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ใหญ่ หลังเบัี�ยลงรีักปีิดทอง 

569  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเน้�อ 

570  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ เน้�อค่ลุกรีัก ไม่จำกัดหลัง 

571  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ปีิดตาลอยองค่์ รีุ่นเสารี์ 5 ปีี 2519 

572  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ 2 หน้ารีุ่นเสารี์ 5 ปีี 2519 

573  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ถ่อดหลวงพ่อแก้ว รีุ่นเสารี์ 5 ปีี 2519 

574  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ รีุ่นเสารี์ 5 ปีี 2519 ไม่จำกัดพิมพ์ 

575  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ชิลูด มีนิ�วม้อ 

576  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ชิลูด ไม่มีนิ�วม้อ 

577  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ชิลูด ลงรีักปีิดทอง 

578  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ชิลูด ลงรีัก 

579  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ฝ๊งพรีะธาตุ 3 เม็ด 

580  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์หลังชิฎา ใหญ่/เล็ก 

581  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์กลาง เน้�อค่ลุกรีัก 

582  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ซีุ้มปีรีะตู ลงรีักปีิดทอง ไม่จำกัดหลัง 

583  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ใหญ่ค่ลุกรีัก ไม่จำกัดหลัง 

584  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ใหญ่หลังแบับั เน้�อค่ลุกรีัก 

585  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์หกเหลี�ยมหลังยันต์ 

586  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์จันทรี์ลอย 

587  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์ห้าเหลี�ยมซีุ้มปีรีะตู ลงรีักปีิดทอง เล็ก /กลาง /ใหญ่ 

588  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเน้�อ 

589  พรีะท่านเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์สมเด็จโบัแดง

590  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ เน้�อโลหะลอยองค่์ ก้นอุดผุง 

591  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ เน้�อตะกั�ว ไม่จำกัดพิมพ์

592  พรีะท่านเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ ไม่จำกัดพิมพ์

593  พรีะปีิดตาท่านเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ รีุ่นแก้วสารีพัดน้ก ไม่จำกัดพิมพ์ 

594  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ พิมพ์จิ�ว เน้�อทองแดงเถ่้�อน ไม่จำกัดหลัง

595  พรีะปีิดตาเจ้าคุ่ณวิเชิียรี วัดเค่รี้อวัลย์ ไม่จำกัดพิมพ์
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พระวััดระฆัังโฆัส่ิต๊าราม รุ่นิ 214 ปู่ี ชุาต๊กาล กรุงเที่พฯ  
โต๊๊ะที่่� 18 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

596  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม บัล็อกเศ์ียรีโต ปีี 2545

597  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม บัล็อกพรีหมปีรีะทาน เน้�อเข้้ม ปีี 2545

598  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม บัล็อกพรีหมปีรีะทาน เน้�อข้าวปีูน ปีี 2545

599  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม บัล็อกเทพปีรีะทาน ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2545

600  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม บัล็อกเศ์ียรีรีูปีไข้่ เน้�อเข้้ม ปีี 2545

601  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม บัล็อกเศ์ียรีรีูปีไข้่ เน้�อข้าวปีูน ปีี 2545

602  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม บัล็อกเศ์ียรีใหญ่ เน้�อเข้้ม ปีี 2545

603  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม บัล็อกเศ์ียรีใหญ่ เน้�อข้าวปีูน ปีี 2545

604  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม บัล็อกเกศ์ใหญ่ เน้�อเข้้ม ปีี 2545

605  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม บัล็อกเกศ์ใหญ่ เน้�อข้าวปีูน ปีี 2545

606  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม เน้�อเข้้ม สีอมเทา ไม่จำกัดบัล็อก ปีี 2545

607  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม เน้�อเข้้ม สีอมเหล้อง ไม่จำกัดบัล็อก ปีี 2545

608  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม เน้�อข้าวปีูน ไม่จำกัดบัล็อก ปีี 2545

609  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม เน้�อข้ัดลายงา สีเหล้อง ไม่จำกัดบัล็อก ปีี 2545

610  15 พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์ทะลุซีุ้ม เน้�อข้ัดลายงา สีดำ ไม่จำกัดบัล็อก ปีี 2545

611  16 พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์จรีดซีุ้ม บัล็อกจัมโบั้ เน้�อเข้้ม ปีี 2545

612  17 พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์จรีดซีุ้ม บัล็อกจัมโบั้ เน้�อข้าวปีูน ปีี 2545

613  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์จรีดซีุ้ม บัล็อกเศ์ียรีใหญ่ ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2545

614  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์จรีดซีุ้ม บัล็อกเศ์ียรีเล็ก ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2545

615  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์จรีดซีุ้ม เน้�อเข้้ม ไม่จำกัดบัล็อค่ ปีี 2545

616  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์จรีดซีุ้ม เน้�อข้าวปีูน ไม่จำกัดบัล็อค่ ปีี 2545

617  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์จรีดซีุ้ม เน้�อข้ัดลายงา บัล็อค่จัมโบั้ ปีี 2545 

618  พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์จรีดซีุ้ม เน้�อข้ัดลายงา สีเหล้อง ไม่จำกัดบัล็อกปีี 2545 

619  24.พรีะผุงสมเด็จ พิมพ์เกศ์จรีดซีุ้ม เน้�อข้ัดลายงา สีดำ ไม่จำกัดบัล็อค่ปีี 2545 

620  พรีะหล่อรีูปีเหม้อนสมเด็จฯโต ข้นาดใหญ่ เน้�อทองค่ำ, เน้�อเงิน ปีี 2545

621  พรีะหล่อรีูปีเหม้อนสมเด็จฯโต ข้นาดใหญ่ เน้�อนวะโลหะ ผุิวเดิม ปีี 2545

622  พรีะหล่อรีูปีเหม้อนสมเด็จฯโต ข้นาดใหญ่ เน้�อนวะโลหะ ผุิวข้ัดเงา ปีี 2545

623  พรีะหล่อรีูปีเหม้อนสมเด็จฯโต ข้นาดใหญ่ เน้�อนวะโลหะ ผุิวรีมดำ ปีี 2545

624  พรีะหล่อรีูปีเหม้อนสมเด็จฯโต ข้นาดเล็ก เน้�อทองค่ำ, เน้�อเงิน ปีี 2545

625  พรีะหล่อรีูปีเหม้อนสมเด็จฯโต ข้นาดเล็ก เน้�อนวะโลหะ ผุิวข้เดิม ปีี 2545

626  พรีะหล่อรีูปีเหม้อนสมเด็จฯโต ข้นาดเล็ก เน้�อนวะโลหะ ผุิวข้ัดเงา ปีี 2545

627  พรีะหล่อรีูปีเหม้อนสมเด็จฯโต ข้นาดเล็ก เน้�อนวะโลหะ ผุิวรีมดำ ปีี 2545

628  เหรีียญสมเด็จจิ�ว หลังรีูปีเหม้อนสมเด็จฯโต เน้�อทองค่ำ,เน้�อเงิน ปีี 2545

629  เหรีียญสมเด็จจิ�ว หลังรีูปีเหม้อนสมเด็จฯโต เน้�อทองแดง ปีี 2545

630  เหรีียญสมเด็จจิ�ว หลังรีูปีเหม้อนสมเด็จฯโต ผุิวกะไหล่ทอง ปีี 2545
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พระเค่ร่�องส่มเด็จัพระญานิส่ังวัร วััดบวัรนิิเวัศ กรุงเที่พมหานิค่ร - พระค่ณาจัารย์ ที่ั�วัไปู่  
โต๊๊ะที่่� 19 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

631  พรีะกรีิ�งญาณรีังสี79 สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ กรีุงเทพ ปีี 2535 เน้�อทองเหล้อง

632  พรีะกรีิ�งโภค่ทรีัพย์ไพศ์าลี พิมพ์อุ้มบัาตรี สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ กรีุงเทพ ปีี 2536 เน้�อทองเหล้อง

633  พรีะกรีิ�งโภค่ทรีัพย์ไพศ์าลี พิมพ์อุ้มบัาตรี สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีฯ ปีี 2536 พิมพ์หล่อโบัรีาณ เน้�อทองเหล้อง

634  พรีะกรีิ�งบัารีมี 80 พรีรีษา สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ กรีุงเทพ ปีี 2536 เน้�อทองเหล้อง

635  พรีะกรีิ�งบัารีมี 80 พรีรีษา สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ ปีี 2536 พิมพ์หล่อโบัรีาณ เน้�อทองเหล้อง

636  พรีะกรีิ�งบัารีมี 84 พรีรีษา สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ กรีุงเทพ ปีี 2540 เน้�อทองเหล้อง

637  พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี รีุ่น 100 ปีี สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ ปีี 2556 เน้�อนวก้นปีิดแผุ่นทองค่ำ-แผุ่นเงิน-ทองแดง

638  พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี รีุ่น 100 ปีี สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ ปีี 2556 เน้�อนวก้นอุดผุงพรีายกุมารี-ก้นทองแดง

639  พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี รีุ่น 100 ปีี สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ กรีุงเทพ ปีี 2556 เน้�อนวะก้นทองแดง

640  เหรีียญพรีะสังกัจจายณ์ทรีงเต่า รีุ่น 80 พรีรีษา สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ ปีี 2536 เน้�อทองแดง

641  พรีะชิัยยอดธง พรีะไพรีีพินาศ์ รีุ่น 7 รีอบั สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ กรีุงเทพ ปีี 2540 เน้�อนวโลหะ

642  พรีะอรีหัง พิมพ์หน้าใหญ่ รีุ่น 100 ปีี สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ กรีุงเทพ ปีี 2556 เน้�อทองเหล้อง

643  พรีะพุทธชิินรีาชิ รีุ่น 87 พรีรีษา สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ กรีุงเทพ ปีี 2543 เน้�อทองเหล้อง

644  พรีะหลวงปีู่ทวด พิมพ์เตารีีดสะดุ้งกลับั สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ กรีงเทพ ปีี 2540 เน้�อชินวนสัมฤทธิ�

645  พรีะหลวงปีู่ทวดพิมพ์นิ�วกรีะดก รีุ่น 100 ปีี สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ กรีุงเทพ ปีี 25546 

646  พรีะหลวงปีู่ทวด พิมพ์เตารีีด รีุ่น 100 ปีี สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ กรีุงเทพ ปีี 2556 เน้�อทองชินวน

647  พรีะยอดขุ้นพล พิมพ์ขุ้นแผุน สมเด็จพรีะญาณสังวรี วัดบัวรีนิเวศ์ กรีุงเทพ ปีี 2543-2556 

648  เหรีียญเสมาเส้อค่าบัดาบั รีุ่น 100 ปีี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้าน จ.นค่รีสวรีรีค่์ ไม่จำกัดเน้�อ

649  เหรีียญเสมาเส้อค่าบัดาบั รีุ่น 100 ปีี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นค่รีสวรีรีค่์ เน้�อไทเทเนียม

650  เหรีียญเสมาเส้อค่าบัดาบั รีุ่น 100 ปีี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นค่รีสวรีรีค่์ เน้�อนวโลหะ-เน้�อชินวน

651  เหรีียญเสมาเส้อค่าบัดาบั รีุ่น 100 ปีี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นค่รีสวรีรีค่์ เน้�อโลหะลงยาลายธงชิาติ

652  เหรีียญสารีิกาพัฒน์ทรีัพย์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นค่รีสวรีรีค่์ เน้�อเงิน-ทองแดง

653  พรีะรีูปีหล่อรีูปีเหม้อน หลวงปีู่สิม วัดถ่�ำผุาปีล่อง จ.เชิียงใหม่ ปีี 2519 เน้�อนวโลหะ-ทองแดง

654  พรีะนาค่ปีรีกใบัมะข้าม หลวงปีู่ดุลย์ วัดบัูรีพารีาม จ.สุรีินทรี์ กองบััญชิาการีทหารีสูงสุดจัดสรี้าง ปีี 2520 เน้�อทองแดง

655  พรีะนาค่ปีรีกใบัมะชิาม หลวงปีู่ชิา วัดหนองปี่าพง จ.อุบัลรีาชิธานี ปีี 2521 เน้�อทองแดง

656  เหรีียญ รีุ่น 1 อายุ 86 พรีรีษา หลวงปีู่กินรีี วัดกันตะศ์ิลาวาส จ.นค่รีพนม ปีี 2519

657  เหรีียญหล่อสี�เหลี�ยมเล็ก มงค่ลเกษม หลวงพ่อเกษม เข้มโก จ.ลำปีาง ปีี 2534 เน้�อนว-ทองแดง

658  พรีะรีูปีหล่อรีูปีเหม้อน รีุ่นอายุ 81 พรีรีษา หลวงพ่อเกษม เข้มโก จ.ลำปีาง ปีี 2534 เน้�อทองแดง

659  เหรีียญพุทโธ หลวงปีู่สิม วัดถ่�ำผุาปีล่อง จ.เชิียงใหม่ ปีี 2517 เน้�อนว-ทองแดง

660  เหรีียญกนกชิ้าง หลวงปีู่สิม วัดถ่�ำผุาปีล่อง จ.เชิียงใหม่ ปีี 2519 เน้�อนว-ทองแดง

661  พรีะผุงปีิดตาจัมโบั้ รีุ่นแรีก (อุปีสมบัท 60 พรีรีษา) หลวงพ่อเกษม เข้มโก จ.ลำปีาง ปีี 2537

662  พรีะปีิดตาปีลดหนี� หลังยันต์นะ หลวงพ่อเกษม เข้มโก จ.ลำปีาง ปีี 2537

663  พรีะปีิดตาเงินล้าน หลังยันต์ 3 นะ หลวงพ่อเกษม เข้มโก จ.ลำปีาง ปีี 2537

664  เหรีียญเหรีียญเสมารี่มเกล้า (เหรีียญเล้�อน)  หลวงพ่อเกษม เข้มโก จ.ลำปีาง ปีี 2530 เน้�ออัลปีาก้า

665  พรีะรีูปีหล่อ รีุ่นลายเซี็น หลวงพ่อเกษม เข้มโก จ.ลำปีาง ปีี 2529 เน้�อนวโลหะ
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พระค่ร่�องหลวังพ่อส่มชุาย วััดเขาสุ่กิม จั.จัันิที่บุร่  
โต๊๊ะที่่� 20 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

666  ล็อกเก็ต รีุ่นแรีก (สี�เหลี�ยม) ปีี 2507-2509 

667  ล็อกเก็ต รีุ่นแรีก (รีูปีไข้่) ปีี 2508-2509

668  ล็อกเก็ต รีุ่นสอง (สี�เหลี�ยม) ปีี 2510 

669  เหรีียญรีุ่นแรีก นั�งนาค่ เน้�อนวะ (หมอวิจิตรี) ปีี 2518 

670  เหรีียญรีุ่นแรีก นั�งนาค่ เน้�อทองแดง (หมอวิจิตรี) ปีี 2518 

671  เหรีียญรีุ่นสอง กรีมแผุนที�ทหารี เน้�อทองแดง ตอกเลข้ ปีี 2519 

672  เหรีียญลูกเส้อชิาวบั้าน (หัวเส้อ) ปีี 2519 

673  เหรีียญเส้อย่อง เน้�อทองแดง ปีี 2520 

674  เหรีียญเส้อมอบัใหญ่ เน้�อทองแดง ปีี 2520

675  เหรีียญเส้อย้นใหญ่ ปีี 2520 เน้�อทองแดง (บัล็อกนิยม) 

676  เหรีียญเส้อ-วัวใหญ่ ปีี 2521 เน้�อทองค่ำ-เงิน-นวะ (บัล็อกนิยม) 

677  เหรีียญเส้อ-วัวใหญ่ ปีี 2521 (บัล็อกนิยม) ทั�ง 2 พิมพ์ เน้�อทองแดง 

678  เหรีียญเส้อ-วัวเล็ก ปีี 2521 (บัล็อกนิยม) ทุกพิมพ์ เน้�อทองค่ำ-เงิน-นวะ-ทองแดง

679  เหรีียญเส้อ-วัวใหญ่ บัล็อก 3 จุด เน้�อทองแดง 

680  เหรีียญพิชิิตไพรีี ปีี 2521 เน้�อทองแดง 

681  เหรีียญเส้อตะปีบัใหญ่ ปีี 2521 เน้�อทองแดง 

682  เหรีียญหลังเข้า (นาค่คู่่) ปีี 2521 เน้�อทองแดง 

683  เหรีียญธนาค่ารีศ์รีีนค่รี (ลายเซี็น) ปีี 2521 เน้�อทองแดง 

684  เหรีียญหยดน�ำไตรีมาส ปีี 2521 เน้�อทองแดง 

685  พรีะปีรีกใบัมะข้าม รีุ่นแรีก 2521 เน้�อทองแดง (ทั�ง 2 บัล็อก) 

686  เหรีียญฉุีดนั�งเต็มองค่์ หลังพรีะปีิดตา ปีี 2521 เน้�อนวะ-เงิน 

687  เหรีียญปีรีะทานพรี ปีี 2527 (บัล็อกวัด) ทั�ง 2 พิมพ์ เน้�อทองแดง 

688  เหรีียญพัดใหญ่ ปีี 2533 ไม่จำกัดเน้�อ 

689  รีูปีหล่อพรีะปีรีะทาน ปีี 2520 ไม่จำกัดเน้�อ 

690  รีูปีหล่อกรีิ�งรีูปีเหม้อนรีุ่นแรีก ปีี 2520 

691  รีูปีหล่อโรีตารีี� (หัวหลิม) ปีี 2521 เน้�อเงิน-นวะ 

692  รีูปีหล่อกรีิ�งหลังเส้อ ปีี 2521 เน้�อทองแดง 

693  รีูปีหล่อหลวงพ่อทอง รีุ่นแรีก 

694  รีูปีหล่อเส้อ-วัวใหญ่ ปีี 2536 เน้�ออาปีาก้า 

695  พรีะกรีิ�งพุทโธ ปีี 2537 เน้�อนวะ 

696  พรีะกรีิ�งบัารีมี ปีี 2537 เน้�อนวะ 

697  พรีะกรีิ�งแปี๊ะยิ�ม ปีี 2536 เน้�อนวะ

698  พรีะปีิดตาจัมโบั้ รีุ่นเหล้อกินเหล้อใชิ้ ตะกรีุดทองค่ำ 1 ดอก 

699  พรีะชิัยวัฒน์ รีุ่นแรีก เน้�อทองดอกบัวบั

700  พรีะสังกัจจายน์ รีุ่นแรีก เน้�อสตางค่์
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พระเค่ร่�องหลวังพ่อรวัย วััดมาบต๊าพุด จั.ระยอง ชุุดที่่� 1  
โต๊๊ะที่่� 21 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

701  เหรีียญใบัเสมา (กรีุ) ผุูกพัทธสีมา ปีี 2503

702  เสมาหัวตัดพุทธซี้อนบัูชิาค่รีู ไม่จำกัดเน้�อ

703  เสมาหัวตัดพุทธซี้อนบัูชิาค่รีู (เน้�อฝาบัาตรี)

704  เหรีียญเสมา รีุ่นแรีก เน้�อเงินลงยาและเงินบัรีิสุทธิ�

705  เหรีียญเสมา รีุ่นแรีก ไม่จำกัดเน้�อ

706  เหรีียญรีูปีไข้่ กฐิน ไม่จำกัดเน้�อ

707  พรีะขุ้นแผุน รีุ่น 1 ไม่จำกัดเน้�อ

708  พรีะสมเด็จรีวยเงินรีวยทอง เน้�อนำฤกษ์ตะกรีุดทองค่ำ

709  พรีะสมเด็จรีวยเงินรีวยทอง เน้�อเกสรี

710  เหรีียญรีูปีไข้่ เจรีิญพรีบัน (เน้�อเงิน/หน้าทองค่ำลงยา และ ไม่ลงยา)

711  เหรีียญรีูปีไข้่ เจรีิญพรีบัน (เน้�อเงินลงยา และ ไม่ลงยา)

712  เหรีียญไข้่ เจรีิญพรีบัน เน้�อนวะ/หน้าเงิน

713  เหรีียญรีูปีไข้่ เจรีิญพรีบัน เน้�ออัลปีาก้าลงยาธงชิาติ

714  เหรีียญรีูปีไข้่ เจรีิญพรีบัน เน้�อฝาบัาตรีและทองแดง

715  เหรีียญรีูปีไข้่ เจรีิญพรีบัน ชิุดกรีรีมการี ไม่จำกัดเน้�อ

716  รีูปีหล่อท้าวเวสสุวรีรีณ หน้ายักษ์ ไม่จำกัดเน้�อ

717  เหรีียญเสมา หัวเส้อ 7 รีอบั เน้�อเงิน/หน้าทองค่ำ, นวะ/หน้าทองค่ำ, ชินวน/หน้าทองค่ำ (ลงยา และ ไม่ลงยา)

718  เหรีียญเสมา หัวเส้อ 7 รีอบั (เน้�อเงินลงยาทุกรีายการี)

719  เหรีียญเสมา หัวเส้อ 7 รีอบั เน้�อนวะ/หน้าเงินข้อบัเงินลงยา, เน้�อนวะลงยาและไม่ลงยา

720  เหรีียญเสมา หัวเส้อ 7 รีอบั (ไม่แยกเน้�อทุกรีายการี)

721  เหรีียญเสมา หัวเส้อ 7 รีอบั เน้�ออัลปีาก้าลงยาและฝาบัาตรีลงยา

722  เลส 4 บัาท รีวยพันล้าน เน้�อเงิน, เงินหน้าทองค่ำ ลงยาและไม่ลงยา ปีี 2564

723  เลส 4 บัาท รีวยพันล้าน ไม่จำกัดเน้�อทุกรีายการี ปีี 2564

724  เหรีียญรีูปีไข้่ รีวยชินะจน เน้�อเงิน/หน้าทองค่ำ ลงยาและไม่ลงยา ทุกรีายการี

725  เหรีียญรีูปีไข้่ รีวยชินะจน เน้�อเงิน ลงยาและไม่ลงยา ทุกรีายการี

726  เหรีียญรีูปีไข้่ รีวยชินะจน รีวมเน้�อ ทั�งลงยาและไม่ลงยา

727  เหรีียญจำปีีหลังท้าวเวสสุวรีรีณ (ไม่แยกเน้�อทุกรีายการี)

728  เหรีียญมังกรีคู่่ (ไม่แยกเน้�อทุกรีายการี)

729  เหรีียญนั�งพาน รีวยพันล้าน ทองค่ำ, เงิน/หน้าทองค่ำ ลงยาและไม่ลงยา

730  เหรีียญนั�งพาน รีวยพันล้าน เงินลงยา

731  เหรีียญนั�งพาน รีวยพันล้าน (เฉุพาะลงยา ทุกรีายการี)

732  เหรีียญนั�งพาน รีวยพันล้าน เน้�อฝาบัาตรี และทองแดง แชิ่น�ำมนต์

733  ขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี พิมพ์ใหญ่ รีุ่น รีวยเงินล้าน ๘๗ ปีี 2564 ไม่จำกัดเน้�อ

734  พรีะเศ์ียรีโต ผุงพรีายกุมารี ปีี 2564 ไม่จำกัดเน้�อ

735  เหรีียญเสมา ไตรีมาส 87 (ไม่แยกเน้�อทุกรีายการี)
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พระเค่ร่�องหลวังพ่อรวัย วััดมาบต๊าพุด จั.ระยอง ชุุดที่่� 2  
โต๊๊ะที่่� 22 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

736  เหรีียญ รีุ่น 5 แชิะ เน้�อทองค่ำ, เน้�อเงิน/หน้ากากทองค่ำ เน้�อเงินลงยาทุกสี 

737  เหรีียญ รีุ่น 5 แชิะ เน้�อนวโลหะ หน้ากากทุกชินิด

738  เหรีียญ รีุ่น 5 แชิะ เน้�ออัลปีาก้า ทุกชินิด 

739  เหรีียญ รีุ่น 5 แชิะ เน้�อชินวน ทุกชินิด

740  เหรีียญ รีุ่น 5 แชิะ เน้�อสัตตโลหะ ทุกชินิด 

741  เหรีียญ รีุ่น 5 แชิะ เน้�อทองทิพย์ ทุกชินิด

742  เหรีียญ รีุ่น 5 แซีะ เน้�อทองแดง ทุกชินิด 

743  เหรีียญ รีุ่นพยัค่ฆ์์รีวยตลอด เน้�อทองค่ำ,เน้�อเงินหน้าทองค่ำ,เน้�อเงินลงยาทุกสี

744  เหรีียญ รีุ่นพยัค่ฆ์์รีวยตลอด เน้�อนวโลหะ หน้ากากต่างๆ 

745  เหรีียญ รีุ่นพยัค่ฆ์์รีวยตลอด เน้�ออัลปีาก้า ทุกชินิด

746  เหรีียญ รีุ่นพยัค่ฆ์์รีวยตลอด เน้�อชินวน ทุกชินิด

747  เหรีียญ รีุ่นพยัค่ฆ์์รีวยตลอด เน้�อสัตตะ ทุกชินิด

748  เหรีียญ รีุ่นพยัค่ฆ์์รีวยตลอด เน้�อทองทิพย์ ทุกชินิด

749  เหรีียญ รีุ่นพยัค่ฆ์์รีวยตลอด เน้�อทองแดง ทุกชินิด

750  เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรีล่าง เน้�อทองค่ำ,เน้�อเงินหน้าทองค่ำ,เน้�อนวะหน้าทองค่ำ

751   เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรีล่าง เน้�อเงินบัรีิสุทธิ�, เน้�อเงินลงยา 

752  เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรีล่าง เน้�อนวโลหะ ทุกชินิด 

753  เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรีล่าง เน้�ออัลปีาก้า ทุกชินิด

754  เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรีล่าง เน้�อชินวน ทุกชินิด

755  เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรีล่าง เน้�อทองทิพย์ ทุกชินิด

756  เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรีล่าง เน้�อทองแดง ทุกชินิด

757  เหรีียญ รีุ่นเสมา 88 ปีี เน้�อทองค่ำ,เน้�อเงินหน้าทองค่ำ,เน้�อนวะหน้าทองค่ำ 

758  เหรีียญ รีุ่นเสมา 88 ปีี เน้�อเงินบัรีิสุทธิ�, เน้�อเงินลงยา 

759  เหรีียญ รีุ่นเสมา 88 ปีี เน้�อนวโลหะ, นวะชิินบััญชิรี ทุกชินิด

760  เหรีียญ รีุ่นเสมา 88 ปีี เน้�ออัลปีาก้า ทุกชินิด

761  เหรีียญ รีุ่นเสมา 88 ปีี เน้�อชินวน ทุกชินิด

762  เหรีียญ รีุ่นเสมา 88 ปีี เน้�อทองทิพย์ซีาติน/หน้ากาก 

763  เหรีียญ รีุ่นเสมา 88 ปีี เน้�อทองแดง ทุกชินิด

764  เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรี 88 ปีี เน้�อทองค่ำ, เน้�อเงินหน้าทองค่ำ ,เน้�อนวะหน้าทองค่ำ

765   เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรี 88 ปีี เน้�อเงินบัรีิสุทธิ�, เน้�อเงินลงยา 

766  เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรี 88 ปีี เน้�อนวโลหะ, นวะชิินบััญชิรี ทุกชินิด

767  เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรี 88 ปีี เน้�ออัลปีาก้า ทุกชินิด

768  เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรี 88 ปีี เน้�อชินวน ทุกชินิด

769  เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรี 88 ปีี เน้�อทองทิพย์ ทุกชินิด

770  เหรีียญ รีุ่นเจรีิญพรี 88 ปีี เน้�อทองแดง ทุกชินิด
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พระเน่ิ�อผง พระพุที่ธค่ณาจัารย์ ที่ั�วัไปู่  
โต๊๊ะที่่� 23 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

771  พรีะปีิดตาปีลดหนี� เน้�อพิเศ์ษ, เน้�อองค่์ค่รีู, เน้�อนำฤกษ์, เน้�อตะกรีุดทองค่ำ, เน้�อกำไลทองค่ำ (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

772  พรีะปีิดตาปีลดหนี� เน้�อตะกรีุดเงิน, เน้�อแข้้งเงิน, เน้�อตะกรีุดทองแดง, เน้�อแข้้งแดงรีวมตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

773  พรีะปีิดตาปีลดหนี� รีวมทุกเน้�อ ไม่มีตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

774  พรีะปีิดตาเงินล้าน เน้�อพิเศ์ษ, เน้�อองค่์ค่รีู, เน้�อนำฤกษ์, เน้�อตะกรีุดทองค่ำ, เน้�อกำไลทองค่ำ (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

775  พรีะปีิดตาเงินล้าน เน้�อตะกรีุดเงิน, เน้�อแข้้งเงิน, เน้�อตะกรีุดทองแดง, เน้�อแข้้งแดง, รีวมตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

776  พรีะปีิดตาเงินล้าน รีวมทุกเน้�อ ไม่มีตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

777  พรีะปีิดตามหาเสน่ห์ เน้�อพิเศ์ษ, เน้�อองค่์ค่รีู, เน้�อนำฤกษ์ (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

778  พรีะปีิดตามหาเสน่ห์ เน้�อตะกรีุดทองค่ำ, เน้�อกำไลทองค่ำ, เน้�อตะกรีุดเงิน, เน้�อกำไลเงิน รีวมเน้�อตะกรีุด                  

      (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

779  พรีะปีิดตามหาเสน่ห์ รีวมทุกเน้�อ ไม่มีตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

780  พรีะสมเด็จ 100 ปีี เน้�อพิเศ์ษ, เน้�อองค่์ค่รีู, เน้�อนำฤกษ์, เน้�อตะกรีุดทองค่ำ, เน้�อกำไลทองค่ำ, อกทองค่ำ                    

      (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

781  พรีะสมเด็จ 100 ปีี อกทองค่ำ, ตะกรีุดเงินฐานเงิน รีวมตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

782  พรีะสมเด็จ 100 ปีี รีวมทุกเน้�อ ไม่มีตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

783  พรีะปีิดตา 100 ปีี เน้�อพิเศ์ษ, เน้�อองค่์ค่รีู, เน้�อนำฤกษ์ (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

784  พรีะปีิดตา 100 ปีี เน้�อตะกรีุดทองค่ำ, เน้�อกำไลทองค่ำ, เน้�อตะกรีุดเงิน, เน้�อกำไลเงิน, เน้�อแข้้งเงิน (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

785  พรีะปีิดตา 100 ปีี เน้�อแข้้งแดง, ตะกรีุด 2 กษัตรีิย์, ตะกรีุด 3 กษัตรีิย์ (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

786  พรีะปีิดตา 100 ปีี รีวมทุกเน้�อ ไม่มีตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

787  ท้าวเวสสุวรีรีณ 100 ปีี เน้�อพิเศ์ษ, เน้�อองค่์ค่รีู, เน้�อนำฤกษ์, เน้�อตะกรีุดเงิน, เน้�อฐานเงิน (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

788  ท้าวเวสสุวรีรีณ 100 ปีี รีวมทุกเน้�อ ไม่มีตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

789  พรีะปีิดตาจัมโบั้ 1 รีุ่น 101ปีี เน้�อพิเศ์ษ, เน้�อองค่์ค่รีู, เน้�อนำฤกษ์, เน้�อตะกรีุดทองค่ำ, เน้�อกำไลทองค่ำ                                

      (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

790  พรีะปีิดตาจัมโบั้ 1 รีุ่น101ปีี เน้�อตะกรีุดเงิน, เน้�อแข้้งเงิน, เน้�อตะกรีุดทองแดง, เน้�อแข้้งแดง (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

791  พรีะปีิดตาจัมโบั้ 1 รีุ่น 101ปีี ตะกรีุด 2 กษัตรีิย์, ตะกรีุด 3 กษัตรีิย์, รีวมทุกเน้�อมีตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

792  พรีะปีิดตาจัมโบั้ 1 รีุ่น 101ปีี รีวมทุกเน้�อ ไม่มีตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

793  พรีะปีิดตาจัมโบั้ 2 รีุ่น 101 ปีี เน้�อพิเศ์ษ, เน้�อองค่์ค่รีู, เน้�อนำฤกษ์, เน้�อตะกรีุดทองค่ำ, เน้�อกำไลทองค่ำ                                 

      (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

794  พรีะปีิดตาจัมโบั้ 2 101ปีี เน้�อตะกรีุดเงิน, เน้�อแข้้งเงิน, เน้�อตะกรีุดทองแดง, เน้�อแข้้งแดง (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

795  พรีะปีิดตาจัมโบั้2 101ปีี ตะกรีุด 2 กษัตรีิย์, ตะกรีุด 3 กษัตรีิย์, รีวมทุกเน้�อมีตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

796  พรีะปีิดตาจัมโบั้22 101ปีี รีวมทุกเน้�อ ไม่มีตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

797  พรีะสิวลี 101ปีี เน้�อพิเศ์ษ, เน้�อองค่์ค่รีู, เน้�อนำฤกษ์, เน้�อตะกรีุดทองค่ำ, เน้�อย่ามทองค่ำ (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

798  พรีะสิวลี 101ปีี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เน้�อตะกรีุดเงิน, เน้�อย่ามเงิน, เน้�อบัาตรีเงิน, เน้�อตะกรีุดทองแดง, เน้�อแข้้งแดง  

      (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

799  พรีะสิวลี 101ปีี ตะกรีุด 2 กษัตรีิย์, ตะกรีุด 3 กษัตรีิย์, รีวมทุกเน้�อมีตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

800  พรีะสิวลี 101ปีี รีวมทุกเน้�อ ไม่มีตะกรีุด (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

801  พรีะผุงดวงใจมหาเศ์รีษฐี 101ปีี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เน้�อรีวมตะกรีุด

802  พรีะผุงดวงมหาเศ์รีษฐี 101ปีี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เน้�อไม่มีตะกรีุด

803  ท้าวเวสสุวรีรีณ (พรีะผุงจำปีี รีุ่นแรีก) หลวงพ่อทอง วัดบั้านไรี่ เน้�อพิเศ์ษ, เน้�อองค่์ค่รีู, เน้�อนำฤกษ์, รีวมทุกเน้�อ 

804  พรีะสมเด็จ 111 ปีี หลวงปีู่บัุดดา วัดปี่าใต้พัฒนารีาม, รีวมทุกเน้�อ มีตะกรีุด 

805  พรีะสมเด็จ 111 ปีี หลวงปีู่บัุดดา วัดปี่าใต้พัฒนารีาม รีวมทุกเน้�อ ไม่มีตะกรีุด



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดระยอง31 

พระเค่ร่�องหลวังพ่อที่องสุ่ข วััดหนิองฆั้อ จั.ระยอง ชุุดที่่� 1  
โต๊๊ะที่่� 24 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

806  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ เน้�อทองค่ำ 

807  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีายการีหน้ากากทองค่ำ 

808  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีายการีลงยา 

809  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีายการีไม่ลงยา 

810  เหรีียญเจรีิญไตรีมาส เน้�อทองค่ำ 

811  เหรีียญเจรีิญพรีไตรีมาส รีายการีลงยา 

812  เหรีียญเจรีิญพรีไตรีมาส รีายการีไม่ลงยา 

813  เหรีียญนาค่ปีรีกไตรีมาส รีายการีหน้ากาก 

814  เหรีียญนาค่ปีรีกไตรีมาส รีายการีลงยา 

815  เหรีียญนค่รีปีรีกไตรีมาส รีายการีไม่ลงยา 

816  พรีะผุงขุ้นแผุนพรีายกุมารี มีตรีะกรีุด 

817  พรีะผุงขุ้นแผุนพรีายกุมารี ไม่มีตะกรีุด 

818  พรีะผุงขุ้นแผุนพรีายกุมารี เน้�อกรีะยาสารีท 

819  ลูกอมผุงพรีายกุมารี 

820  เหรีียญเจรีิญพรี (ล่าง) เน้�อทองค่ำ 

821  เหรีียญเจรีิญพรี (ล่าง) รีายการีลงยา 

822  เหรีียญเจรีิญพรี (ล่าง) รีายการีไม่ลงยา 

823  เหรีียญเจรีิญพรี ฉุลองเล้�อนสมณศ์ักดิ� เน้�อทองค่ำ 

824  เหรีียญเจรีิญพรี ฉุลองเล้�อนสมณศ์ักดิ� รีายการีลงยา 

825  เหรีียญเจรีิญพรี ฉุลองเล้�อนสมณศ์ักดิ� รีายไม่ลงยา 

826  เหรีียญเสมาหัวสิงห์จิ�ว เน้�อทองค่ำ 

827  เหรีียญเสมาหัวสิงห์จิ�ว รีายการีลงยา 

828  เหรีียญเสมาหัวสิงห์จิ�ว รีายการีไม่ลงยา 

829  พรีะผุงขุ้นแผุนพรีายกุมารี พิมพ์เล็ก มีตะกรีุด 

830  พรีะผุงขุ้นแผุนพรีายกุมารี พิมพ์เล็ก ไม่มีตะกรีุด 

831  พรีะผุงขุ้นแผุนพรีายกุมารี เน้�อกรีะยาสารีท 

832  พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี เน้�อทองค่ำ 

833  พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี รีายการีหุ้มก้น 

834  พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี รีายการีไม่หุ้มก้น 

835  หนุมาน เน้�อทองค่ำ 

836  หนุมาน รีายการีหุ้มก้น 

837  หนุมาน รีายการีไม่หุ้มก้น 

838  พรีะชิัยวัฒน์ เน้�อทองค่ำ 

839  พรีะชิัยวัฒน์ รีายการีหุ้มก้นทองค่ำ 

840  พรีะชิัยวัฒน์ รีายการีไม่หุ้มก้น 
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พระเค่ร่�องหลวังพ่อที่องสุ่ข วััดหนิองฆั้อ จั.ระยอง ชุุดที่่� 2  
โต๊๊ะที่่� 25 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

841  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ เน้�อทองค่ำ 

842  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีายการีหน้ากากทองค่ำ 

843  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีายการีลงยา 

844  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีายการีไม่ลงยา 

845  เหรีียญเจรีิญไตรีมาส เน้�อทองค่ำ 

846  เหรีียญเจรีิญพรีไตรีมาส รีายการีลงยา 

847  เหรีียญเจรีิญพรีไตรีมาส รีายการีไม่ลงยา 

848  เหรีียญนาค่ปีรีกไตรีมาส รีายการีหน้ากาก 

849  เหรีียญนาค่ปีรีกไตรีมาส รีายการีลงยา 

850  เหรีียญนค่รีปีรีกไตรีมาส รีายการีไม่ลงยา 

851  พรีะผุงขุ้นแผุนพรีายกุมารี มีตรีะกรีุด 

852  พรีะผุงขุ้นแผุนพรีายกุมารี ไม่มีตะกรีุด 

853  พรีะผุงขุ้นแผุนพรีายกุมารี เน้�อกรีะยาสารีท 

854  ลูกอมผุงพรีายกุมารี 

855  เหรีียญเจรีิญพรี (ล่าง) เน้�อทองค่ำ 

856  เหรีียญเจรีิญพรี (ล่าง) รีายการีลงยา 

857  เหรีียญเจรีิญพรี (ล่าง) รีายการีไม่ลงยา 

858  เหรีียญเจรีิญพรี ฉุลองเล้�อนสมณศ์ักดิ� เน้�อทองค่ำ 

859  เหรีียญเจรีิญพรี ฉุลองเล้�อนสมณศ์ักดิ� รีายการีลงยา 

860  เหรีียญเจรีิญพรี ฉุลองเล้�อนสมณศ์ักดิ� รีายไม่ลงยา 

861  เหรีียญเสมาหัวสิงห์จิ�ว เน้�อทองค่ำ 

862  เหรีียญเสมาหัวสิงห์จิ�ว รีายการีลงยา 

863  เหรีียญเสมาหัวสิงห์จิ�ว รีายการีไม่ลงยา 

864  พรีะผุงขุ้นแผุนพรีายกุมารี พิมพ์เล็ก มีตะกรีุด 

865  พรีะผุงขุ้นแผุนพรีายกุมารี พิมพ์เล็ก ไม่มีตะกรีุด 

866  พรีะผุงขุ้นแผุนพรีายกุมารี เน้�อกรีะยาสารีท 

867  พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี เน้�อทองค่ำ 

868  พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี รีายการีหุ้มก้น 

869  พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี รีายการีไม่หุ้มก้น 

870  หนุมาน เน้�อทองค่ำ 

871  หนุมาน รีายการีหุ้มก้น 

872  หนุมาน รีายการีไม่หุ้มก้น 

873  พรีะชิัยวัฒน์ เน้�อทองค่ำ 

874  พรีะชิัยวัฒน์ รีายการีหุ้มก้นทองค่ำ 

875  พรีะชิัยวัฒน์ รีายการีไม่หุ้มก้น 



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดระยอง33 

พระเค่ร่�องหลวังพ่อเชุย วััดกะเฉิด จั.ระยอง  
โต๊๊ะที่่� 26 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

876  พรีะสมเด็จรีุ่นแรีกพิมพ์ใหญ่ ปีี 2536

877  เหรีียญหน้าหนุ่ม บัล็อค่แรีก ปีี 2541

878  เหรีียญเสมา หน้าหลวงพ่อชิ้�น / หลังหลวงพ่อเชิย ปีี 2558 

879  พรีะรีูปีหล่อรีุ่นแรีก ปีี 2559 

880  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีุ่นแรีก เน้�อเงิน/หน้ากากทองค่ำ ปีี 2561 

881  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีุ่นแรีก เน้�อนวะ/หน้ากากทองค่ำ ปีี 2561 

882  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีุ่นแรีก เน้�อเงิน/หน้าเงิน ลงยา 3 สี ปีี 2561 

883  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีุ่นแรีก เน้�อนวะ/หน้าเงินลงยา 3 สี ปีี 2561 

884  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีุ่นแรีก เน้�อเงิน ลงยารีาชิาวดี 4 สี ปีี 2561 

885  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีุ่นแรีก เน้�อเงิน ปีี 2561 

886  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีุ่นแรีก เน้�อทองแดง/หน้ากากอัลปีาก้า ลงยา 2 สี ปีี 2561

887  เหรีียญเสมาหัวสิงห์ รีุ่นแรีก ชิุดกรีรีมการี 3 องค่์ ปีี 2561 

888  เหรีียญกรีิ�ง รีุ่นพิเศ์ษ เน้�อเงิน/หน้ากากทองค่ำ ปีี 2561 

889  เหรีียญกรีิ�ง รีุ่นพิเศ์ษ เน้�อเงิน/หน้ากากเงิน ปีี 2561 

890  เหรีียญกรีิ�ง รีุ่นพิเศ์ษ เน้�อเงิน/หน้าเงิน ลงยาสีปีรีะจำวันเกิด ปีี 2561 

891  เหรีียญกรีิ�ง รีุ่นพิเศ์ษ เน้�อนวะ/หน้าเงิน ปีี 2561 

892  เหรีียญเจรีิญพรีไตรีมาส เน้�อเงิน/หน้ากากทองค่ำ ปีี 2562 

893  เหรีียญเจรีิญพรีไตรีมาส เน้�อเงินฝ๊งทับัทิม/ไพลิน/บัุษาค่ัม/เพทาย/มรีกต ปีี 2562 

894  หรีียญเจรีิญพรีไตรีมาส เน้�อเงิน ปีี 2562 

895  เหรีียญเจรีิญพรีไตรีมาส เน้�อนวะ/หน้ากากเงินลงยา ปีี 2562 

896  เหรีียญเจรีิญพรีไตรีมาส เน้�อฝาบัาตรีหน้ากากเงินลงยา 3 สี ปีี 2562

897  เหรีียญเจรีิญพรีไตรีมาส ชิุดกรีรีมการี 3 เหรีียญ ปีี 2562 

898  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี พิมพ์ใหญ่ ปีี 2562

899  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี พิมพ์เล็ก ปีี 2563 

900  พรีะสมเด็จเน้�อผุงพุทธคุ่ณ ผุ้าปี่าสามัค่ค่ี ปีี 2563 

901  เหรีียญเจรีิญพรีบัน ค่รี้�งองค่์ เน้�อเงิน/หน้าทองค่ำ ปีี 2564 

902  เหรีียญเจรีิญพรีบัน ค่รี้�งองค่์ เน้�อเงินลงยาจีวรีเหล้อง คุ่้ยพ้�น ลงยาแดง/ฟ้้า/ม่วง ปีี 2564 

903  เหรีียญเจรีิญพรีบัน ค่รี้�งองค่์ เน้�อเงิน ปีี 2564 

904  พรีะผุงเจรีิญพรีบัน ค่รี้�งองค่์ เน้�อก้นค่รีก, เน้�อกรีะยาสาท ปีี 2564 

905  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง เต็มองค่์ เน้�อเงิน/หน้าทองค่ำ ปีี 2565 

906  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง เต็มองค่์ เน้�อเงินลงยาจีวรีเหล้อง คุ่้ยพ้�น ลงยาแดง/น�ำเงิน ปีี 2565 

907  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง เต็มองค่์ เน้�อ 3K ปีี 2565 

908  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง เต็มองค่์ เน้�อนวะ ปีี 2565

909  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง เต็มองค่์ เน้�อทองแดงมันปีู/หน้ากากเงิน ลงยาจีวรีเหล้องโต๊ะสีฟ้้า ปีี 2565

910  หมูเข้าค่วายแกะ รีุ่นแรีก ปีี 2562 
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พระเค่ร่�องหลวังพ่อใย วััดปู่ากปู่�า จั.ระยอง  
โต๊๊ะที่่� 27 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

911  พรีะขุ้นแผุน รีุ่นแรีก ปีี 2559 ไม่จำกัดเน้�อ 

912  พรีะขุ้นแผุน พิมพ์เล็ก ปีี 2560 ไม่จำกัดเน้�อ

913  เหรีียญห่วงเชิ้�อม ปีี 2559 ไม่จำกัดเน้�อ 

914  หนุมาน รีุ่นแรีก ปีี 2560 ไม่จำกัดเน้�อ 

915  เหรีียญนั�งพาน ปีี 2560 ไม่จำกัดเน้�อ 

916  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง รีุ่นแรีก ปีี 2560 ไม่จำกัดเน้�อ 

917  เหรีียญเม็ดฟ้๊ก ปีี 2561 ไม่จำกัดเน้�อ 

918  เหรีียญเสมาหัวเส้อ รีุ่นแรีก เน้�อทองค่ำ, เงินหน้าทองค่ำ, นวะหน้าทองค่ำ ปีี 2562 

919  เหรีียญเสมาหัวเส้อ รีุ่นแรีก เน้�อเงิน, นวะ, เน้�ออ้�นๆ ไม่ลงยา ปีี 2562 

920  เหรีียญเสมาหัวเส้อ รีุ่นแรีก เน้�อลงยาทุกรีายการี ปีี 2562

921  พรีะขุ้นแผุนพรีายมหาเศ์รีษฐี ฝ๊งตะกรีุด ปีี 2563 

922  พรีะขุ้นแผุนพรีายมหาเศ์รีษฐี ไม่ฝ๊งตะกรีุด ปีี 2563

923  เหรีียญมงค่ลมหาเศ์รีษฐี เน้�อทองค่ำ, เงินหน้าทองค่ำ, นวะหน้าทองค่ำ ปีี 2563 

924  เหรีียญมงค่ลมหาเศ์รีษฐี เน้�อเงิน, นวะ ปีี 2563 

925  เหรีียญมงค่ลมหาเศ์รีษฐี เน้�อทองแดงหน้ากากเงิน, เน้�ออัลปีาก้าหน้าฝาบัาตรี ปีี 2563 

926  เหรีียญมงค่ลมหาเศ์รีษฐี เน้�ออัลปีาก้าลงยา, เน้�อทองแดงลงยาข้าว ปีี 2563 

927  17.เหรีียญมงค่ลมหาเศ์รีษฐี เน้�อทองแดง, ชินวน, สัตตะโลหะ และ เน้�ออ้�นๆ ปีี 2563 

928  เหรีียญเจรีิญพรีบัน เน้�อทองค่ำ, เน้�อเงินสอดใส้ทองค่ำ, เงินหน้ากากทองค่ำ, นวะหน้ากากทองค่ำ ปีี 2564 

929  เหรีียญเจรีิญพรีบัน เน้�อเงินลงยา, เน้�อเงินตอก 9 รีอบั, เน้�อเงินหลังเรีียบั ปีี 2564 

930  เหรีียญเจรีิญพรีบัน เน้�อนวโลหะ ทุกชินิด ปีี 2564 

931  เหรีียญเจรีิญพรีบัน รีวมเน้�องานสอดไส้ทั�งหมด (ยกเว้นเน้�อเงินสอดไส้ทองค่ำ) ปีี 2564 

932  เหรีียญเจรีิญพรีบัน รีวมเน้�องานลงยาทั�งหมด (ยกเว้นเน้�อเงิน, เน้�อสอดไส้) ปีี 2564 

933  เหรีียญเจรีิญพรีบัน รีวมเน้�องานหน้ากาดทั�งหมด (ยกเว้นหน้ากากทองค่ำ) ปีี 2564 

934  เหรีียญเจรีิญพรีบัน เน้�อทองแดง, ชินวน, ฝาบัาตรี, สัตตะและเน้�ออ้�นๆ (ไม่ซี�ำรีายการีด้านบัน) ปีี 2564 

935  พรีะผุงท้าวเวสสุวรีรีณ มหาเศ์รีษฐี ปีิดทองในพิมพ์ ฝ๊งตะกรีุด รีวมทุกเน้�อ ปีี 2565 

936  พรีะผุงท้าวเวสสุวรีรีณ มหาเศ์รีษฐี ฝ๊งตะกรีุด ปีี 2565 

937  พรีะผุงท้าวเวสสุวรีรีณ มหาเศ์รีษฐี โรียพลอย ไม่ฝ๊งตะกรีุด ปีี 2565 

938  พรีะผุงพิมพ์สมเด็จฯ มหาเศ์รีษฐี ปีิดทองในพิมพ์ ฝ๊งตะกรีุด 3 กษัตรีิย์ ปีี 2565 

939  พรีะผุงท้าวเวสสุวรีรีณ มหาเศ์รีษฐี เน้�อผุงจูชิาแดง ปีี 2565 

940  พรีะรีูปีหล่อรีุ่นแรีก เน้�อทองค่ำ, เงิน, นวะ ปีี 2565 

941  พรีะรีูปีหล่อรีุ่นแรีก เน้�อสำรีิด ชิุบัเงิน, ทอง, นาก, ทุกรีายการี ปีี 2565 

942  พรีะรีูปีหล่อรีุ่นแรีก เน้�อ 3 กษัตรีิย์ ปีี 2565 

943  พรีะรีูปีหล่อรีุ่นแรีก เน้�ออัลปีาก้า, เน้�อทองผุสม ปีี 2565

944  พรีะรีูปีหล่อรีุ่นแรีก เน้�อสำรีิดเก่า, เน้�อมหาชินวน ปีี 2565

945  พรีะรีูปีหล่อรีุ่นแรีก เน้�อเหล็กน�ำพี�, เน้�อทองแดงโบัรีาณ ปีี 2565 
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พระเค่ร่�องหลวังพ่อส่ินิ วััดละหารใหญ่ จั.ระยอง  
โต๊๊ะที่่� 28 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

946  เหรีียญ รีุ่น ๑ มั�งมีศ์รีีสุข้ ปีี 2531

947  พรีะเน้�อผุงเก่าหลวงปีู่ทิม วัดละหารีไรี่ ปีี 2536 ไม่จำกัดพิมพ์

948  พรีะนาค่ปีรีกใบัมะข้าม ไม่จำกัดปีี ไม่จำกัดเน้�อ

949  เหรีียญรีุ่นมงค่ลมหาลาภ ปีี 2537 ไม่จำกัดเน้�อ

950  พรีะปีิดตา รีุ่นมงค่ลมหาลาภ ปีี 2537 ไม่จำกัดเน้�อ

951  พรีะสังกัจจายน์ รีุ่น สรี้างโรีงค่รีัว ปีี 2538

952  เหรีียญเสมา รีุ่นสรี้างอุโบัสถ่ ปีี 2540 เน้�อเงินลงยาจีวรี, เงิน, นวะ, ทองแดง, ทองฝาบัาตรี

953  เหรีียญเสมา รีุ่นสรี้างอุโบัสถ่ ปีะฉุลุ ลงยา 3 สี บัล็อกปีี 2540-2541 ไม่จำกัดเน้�อ

954  เหรีียญรีุ่นฉุลองตรีาตั�งพรีะอุปี๊ชิฌาย์ ปีี 2542 ไม่จำกัดเน้�อ

955  พรีะกรีิ�ง รีุ่นฉุลองสมณศ์ักดิ� ปีี 2545 ไม่จำกัดเน้�อ

956  เหรีียญหลังเต่า ที�รีะล้กงานทอดกฐิน ปีี 2546 ไม่จำกัดเน้�อ

957  พรีะขุ้นแผุนมงค่ลเมตตามหานิยม ปีี 2549 พิมพ์ใหญ่

958  พรีะขุ้นแผุนมงค่ลเมตตามหานิยม ปีี 2549 พิมพ์เล็ก

959  พรีะสมเด็จเน้�อว่าน 108 ปีี 2549

960  เหรีียญนาค่ปีรีกไตรีมาส ปีี 2551 (ปีรีกยิ�ม) ไม่จำกัดเน้�อ

961  เหรีียญเจรีิญพรีไตรีมาส รีุ่นแรีก ปีี 2554 ไม่จำกัดเน้�อ

962  เหรีียญห่วงเชิ้�อม รีุ่นแรีก ปีี 2554 ไม่จำกัดเน้�อ

963  เหรีียญเสมา รีุ่นฉุลองอายุค่รีบั 7 รีอบั ปีี 2555 ไม่จำกัดเน้�อ

964  พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี รีุ่นฉุลองอายุค่รีบั 7 รีอบั ปีี 2555 ไม่จำกัดเน้�อ

965  พรีะชิัยวัฒน์ชิินบััญชิรี รีุ่นฉุลองอายุค่รีบั 7 รีอบั ปีี 2555 ไม่จำกัดเน้�อ

966  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี รีุ่นฉุลองอายุค่รีบั 7 รีอบั ปีี 2555 ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเน้�อ

967  พรีะนาค่ปีรีกไตรีมาส รีุ่นฉุลองอายุค่รีบั 7 รีอบั ปีี 2555 พิมพ์รีูปีไข้่ ไม่จำกัดเน้�อ

968  พรีะรีูปีเหม้อนหล่อลอยองค่์ ไม่จำกัดรีุ่น ไม่จำกัดเน้�อ

969  หนุมาน รีุ่นแรีก ปีี 2551 ไม่จำกัดเน้�อ

970  เหรีียญเจรีิญพรีบัน รีุ่นฉุลองสมณศ์ักดิ� ทผุจล. ปีี 2556 ไม่จำกัดเน้�อ

971  เหรีียญเสมา ที�รีะล้กในงานผุูกพัทธสีมา ปีี 2558 ไม่จำกัดเน้�อ

972  เหรีียญหลังเต่าเต็มองค่์ ที�รีะล้กงานกฐิน ปีี 2558 ไม่จำกัดเน้�อ

973  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง รีุ่นอายุวัฒนะมงค่ล 88 ปีี ปีี 2559 ไม่จำกัดเน้�อ

974  เหรีียญเจรีิญพรีไตรีมาส ปีี 2561 ไม่จำกัดเน้�อ

975  เหรีียญมหาโภค่ทรีัพย์ ที�รีะล้กงานทอดกฐิน ปีี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ

976  ล็อกเก็ต ไม่จำกัดรีุ่น

977  แพะหล่อมหาลาภอุดผุงพรีายกุมารี รีุ่นแรีก ปีี 2555 ไม่จำกัดเน้�อ

978  สิงห์เน้�องา เน้�อเข้าค่วาย เน้�อไม้

979  แพะเน้�องา เน้�อเข้าค่วาย เน้�อไม้

980  หนุมานเน้�องา เน้�อเข้าค่วาย เน้�อไม้
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พระเค่ร่�องหลวังปู่่�ที่ิม อิส่ริโก (ย้อนิยุค่) วััดละหารไร่ จั.ระยอง  
โต๊๊ะที่่� 29 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

981  ล็อกเก็ต รีุ่นขุ้นแผุนเศ์รีษฐีเจรีิญบัารีมี ปีี 2555 ไม่จำกัดพิมพ์

982  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง ทองค่ำ ,หน้าทองค่ำ ,เงินลงยา ,เงิน รีุ่นปีฐมฤกษ์ ปีี 2555

983  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง รีุ่นปีฐมฤกษ์ ปีี 2555 ไม่จำกัดเน้�อ

984  เหรีียญผุูกพัทธสีมา รีุ่นบัูชิาค่รีู รีุ่นแรีก ปีี 2556 ไม่จำกัดเน้�อ

985  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี พิมพ์ใหญ่ ปีี 2557 ไม่จำกัดเน้�อ

986  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี พิมพ์เล็ก ปีี 2557 ไม่จำกัดเน้�อ

987  พรีะขุ้นแผุนผุงพรีายกุมารี พิมพ์จิ�ว ปีี 2557 ไม่จำกัดเน้�อ

988  ลูกอมผุงพรีายกุมารี ข้นาดบัูชิา ปีี 2557 

989  กุมารีทอง เทพเนรีมิต (รีุ่นแรีก) บัูชิา ข้นาด3นิ�ว 

990  พรีะสีวลี รีุ่นบัูชิาค่รีู ปีี 2557 

991  รีูปีหล่อลอยองค่์ รีุ่นบัูชิาค่รีู ปีี 2557 ไม่จำกัดเน้�อ

992  เหรีียญเจรีิญพรีบัน (พิธีนำฤกษ์หัวใจ) เน้�อทองค่ำ,หน้ากากทองค่ำ ปีี 2557

993  เหรีียญเจรีิญพรีบัน (พิธีนำฤกษ์หัวใจ) เน้�อเงินลงยา,เงิน,นวโลหะลงยา,นวโลหะ ปีี 2557

994  เหรีียญเจรีิญพรีบัน (พิธีนำฤกษ์หัวใจ) เน้�อตะกั�ว ,กะไหล่ทอง ,หน้ากากไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2557

995  เหรีียญเจรีิญพรีบัน (พิธีนำฤกษ์หัวใจ) เน้�อทองแดง ปีี 2557

996  เหรีียญห่วงเชิ้�อม รีุ่นภาวนา เน้�อทองค่ำ ,หน้ากากทองค่ำ ปีี 2558

997  เหรีียญห่วงเชิ้�อม รีุ่นภาวนา ลงยา ปีี 2558 ไม่จำกัดเน้�อ 

998  เหรีียญห่วงเชิ้�อม รีุ่นภาวนา ไม่ลงยา ปีี 2558 ไม่จำกัดเน้�อ

999  เหรีียญเม็ดแตง, เหรีียญห้าเหลี�ยม รีุ่นบัูชิาค่รีู ปีี 2558 ไม่จำกัดเน้�อ

1000  พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี รีุ่นทัพพรีะยา ปีี 2559 ไม่จำกัดเน้�อ

1001  พรีะชิัยวัฒน์ชิินบััญชิรี รีุ่นทัพพรีะยา ปีี 2559 ไม่จำกัดเน้�อ

1002  พรีะสมเด็จชิินบััญชิรี รีุ่นทัพพรีะยา ปีี 2559 ไม่จำกัดเน้�อ

1003  ล็อกเก็ตยันต์สารีพัดกัน รีุ่นทัพพรีะยา ปีี 2559 ไม่จำกัดเน้�อ

1004  เหรีียญเสมาจิ�ว รีุ่นมหาลาภ ปีี 2559 ไม่จำกัดเน้�อ

1005  เหรีียญเจรีิญพรีสอง รีุ่นบัูชิาค่รีู 5 ปีี 2560 ไม่จำกัดเน้�อ

1006  พรีะชิุดชิินบััญชิรี (รีูปีหล่อ, พรีะสังกัจจาย, พรีะปีิดตาปีุ้มปีุ้ย) ปีี 2561 ไม่จำกัดเน้�อ

1007  เหรีียญอารี์ม, น�ำเต้า ปีี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ

1008  พรีะปีิดตาหลังรีูปีเหม้อน ปีี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ

1009  เหรีียญเจรีิญพรีบัน หลวงพ่อเชิย (รีุ่นแรีก) ปีี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ

1010  พรีะสมเด็จไรี่วารีี รีุ่นบัูชิาค่รีู 8 ปีี 2563 ไม่จำกัดพิมพ์

1011  เหรีียญหยดน�ำ (ย้อนยุค่) ปีี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ

1012  เหรีียญเม็ดแตง รีุ่นบัูชิาค่รีู 9 ปีี 2564 ไม่จำกัดเน้�อ

1013  เหรีียญนั�งพาน รีุ่นรีวยทรีัพย์ ๙ แสนล้าน ปีี 2564 ไม่จำกัดเน้�อ

1014  เหรีียญฉุลุ รีุ่นทรีัพย์มหาศ์าล บัูชิาค่รีู 10 ปีี 2565 ไม่จำกัดเน้�อ

1015  ท้าวเวสสุวรีรีณ รีุ่นแรีก รีุ่นทรีัพย์มหาศ์าล บัูชิาค่รีู 10 ปีี 2565 ไม่จำกัดเน้�อ
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พระเค่ร่�องหลวังปู่่�เปู่ลวั วััดเจั็ดล่กเนิินิ จั.ระยอง  
โต๊๊ะที่่� 30 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

1016  พรีะขุ้นแผุนพรีายกุมารี (อุ้มไก่) รีวมเน้�อ และขุ้นแผุนเรี้อนแก้วออกทัพ รีวมเน้�อ ปีี 2550-2551

1017  พรีะขุ้นแผุนปี๊กเข้ตเสมา หลังยันต์มีดี และหลังยันต์เฑาะว์ ปีี 2561 

1018  พรีะปีรีกจ้อยที�รีะล้กฉุลองอายุ 79 ปีี รีวมทุกเน้�อ ปีี 2562 

1019  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง เน้�อทองแดง/หน้าทองค่ำ ทองแดง/หน้าเงิน ปีี 2563 

1020  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง (ในชิุดกรีรีมการี) ปีี 2563 

1021  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง เน้�อเงิน ปีี 2563 

1022  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง เน้�อนวโลหะ, เน้�อชินวน ปีี 2563 

1023  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง เน้�อทองแดงลงยาจีวรีส้ม, เน้�อทองแดง ปีี 2563 

1024  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง เน้�อตะกั�วตอกกรีรีมการี, เน้�อตะกั�ว ปีี 2563 

1025  พรีะสมเด็จเจ็ดชิั�นรีวมพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ปีี 2563 

1026  พรีะขุ้นแผุนไหว้ค่รีู ตะกรีุดทองค่ำ รีวมทุกเน้�อ ปีี 2564 

1027  พรีะขุ้นแผุนไหว้ค่รีู ตะกรีุดเงิน รีวมทุกเน้�อ ปีี 2564 

1028  พรีะขุ้นแผุนไหว้ค่รีู ตะกรีุดทองแดง รีวมทุกเน้�อ ปีี 2564 

1029  พรีะขุ้นแผุนไหว้ค่รีู ไม่ฝ๊งตะกรีุด รีวมทุกเน้�อ ปีี 2564 

1030  เหรีียญเสมา เน้�อทองค่ำ, หน้ากากทองค่ำทุกเน้�อ ปีี 2564 

1031  เหรีียญเสมา เน้�อนวะหน้ากากเงิน, นวะฝ๊งบัุษรีาค่ัม, นวะ ปีี 2564 

1032  เหรีียญเสมา (ในชิุดกรีรีมการี) เน้�อนวะหน้ากากเงินลงยาสามสี ปีี 2564 

1033  เหรีียญเสมา เน้�อเงินรีาชิาวดี, เน้�อเงิน ปีี 2564 

1034  เหรีียญเสมา เน้�อฝาบัาตรีฉุลุหลังจารี, เน้�อทองแดงหน้ากากเงิน, หน้ากากฝาบัาตรี ปีี 2564 

1035  เหรีียญเสมา เน้�ออัลปีาก้าลงยาสามสี, สองสี, เน้�อทองแดงทองลงยาสามสี ปีี 2564 

1036  เหรีียญเสมา เน้�อฝาบัาตรี, เน้�อตะกั�ว, เน้�อทองแดง, เน้�อทองแดงลงยาจีวรีส้ม ปีี 2564 

1037  เหรีียญเจรีิญบัารีมี เน้�อทองค่ำ, เน้�อเงินหน้าทองค่ำ, เน้�อนวะหน้าทองค่ำ ปีี 2565

1038  เหรีียญเจรีิญบัารีมี (ในชิุดกรีรีมการี) และ เน้�อเงิน ปีี 2565 

1039  เหรีียญเจรีิญบัารีมี เน้�อนวโลหะ รีวมลงยาและไม่ลงยา ปีี 2565 

1040  เหรีียญเจรีิญบัารีมี ลงยา (ยกเว้นชิุดกรีรีมการี, เน้�อนวะ) ปีี 2565 

1041  เหรีียญเจรีิญบัารีมี ไม่ลงยา (ยกเว้นชิุดกรีรีมการี, เน้�อนวะ) ปีี 2565 

1042  เหรีียญเจรีิญบัารีมี เน้�อเงินปีะฉุลุ, เน้�อตะกั�วฝ๊งไพลินหลังจารีม้อ ปีี 2565 

1043  เหรีียญเจรีิญบัน เน้�อทองค่ำ, หน้ากากทองค่ำทุกเน้�อ ปีี 2565 

1044  เหรีียญเจรีิญบัน เน้�อเงินฉุลุฝ๊งทับัทิม, เน้�อเงินทุกรีายการี (ยกเว้นชิุดกรีรีมการี) ปีี 2565 

1045  เหรีียญเจรีิญบัน เน้�อนวะทุกรีายการี, เน้�อฝาบัาตรีฝ๊งทับัทิม ปีี 2565 

1046  เหรีียญเจรีิญบัน ในชิุดกรีรีมการี ปีี 2565 

1047  เหรีียญเจรีิญบัน ลงยา (ยกเว้นชิุดกรีรีมการี) ปีี 2565 

1048  เหรีียญเจรีิญบัน ไม่ลงยา (ยกเว้นชิุดกรีรีมการี) ปีี 2565 

1049  พรีะบัูชิา รีุ่นแรีก รีวมทุกเน้�อ ปีี 2565

1050  เค่รี้�องรีาง ไม่จำกัดพิมพ์



38 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดระยอง

พระพุที่ธค่ณาจัารย์ที่ั�วัไปู่ จั. ระยอง ชุุดที่่� 1  
โต๊๊ะที่่� 31 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

1051  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก ชิุดนำฤกษ์ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ ปีี 2564 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

1052  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2564 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

1053  พรีะปีิดตาปีลดหนี� จัมโบั้ 2 รีุ่น มหาเศ์รีษฐี ปีี 2564 นำฤกษ์ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ ปีี 2564 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน) 

1054  พรีะปีิดตาปีลดหนี� จัมโบั้ 2 รีุ่น มหาเศ์รีษฐี ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2564 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน) 

1055  พรีะปีิดตาปีลดหนี� 2 ไตรีมาส ชิุดนำฤกษ์ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ ปีี 2564 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

1056  พรีะปีิดตาปีลดหนี� 2 ไตรีมาส ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2564 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

1057  พรีะขุ้นแผุนพรีายกุมารี (พรีายแม่ส้ม) ชิุดนำฤกษ์ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ ปีี 2564 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

1058  พรีะขุ้นแผุนพรีายกุมารี(พรีายแม่ส้ม)ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2564 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

1059  พรีะนางพญา เศ์รีษฐีแสนล้าน ชิุดนำฤกษ์ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ ปีี 2565 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน) 

1060  พรีะนางพญา เศ์รีษฐีแสนล้าน ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2565 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน) 

1061  พรีะสมเด็จข้าโต๊ะ เล้�อนสมณศ์ักดิ� 101 ปีี ชิุดนำฤกษ์ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำปีี 2565 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

1062  พรีะสมเด็จข้าโต๊ะ เล้�อนสมณศ์ักดิ� 101 ปีี ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2565 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

1063  รีูปีภาพบัูชิาค่รีู เล้�อนสมณศ์ักดิ� 101 ปีี นำฤกษ์ ปี้ายรีวยทองค่ำ ปีี 2565 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

1064  รีูปีภาพบัูชิาค่รีู เล้�อนสมณศ์ักดิ� 101 ปีี ไม่จำกัดปี้าย ปีี 2565 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

1065  พรีะปีิดตาหลังแบับั เล้�อนสมณศ์ักดิ� 101 ปีี ชิุดนำฤกษ์พิเศ์ษ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ ปีี 2565 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน)

1066  พรีะปีิดตาหลังแบับั เล้�อนสมณศ์ักดิ� 101 ปีี ชิุดนำฤกษ์ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ ปีี 2565 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน) 

1067  พรีะปีิดตาหลังแบับั เล้�อนสมณศ์ักดิ� 101 ปีี ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2565 (หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน) 

1068  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก รีวยปีลดหนี� ชิุดนำฤกษ์ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ 5 ดอก ปีี 2565 (หลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด) 

1069  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก รีวยปีลดหนี� ชิุดนำฤกษ์ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ 3 ดอก ปีี 2565 (หลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด) 

1070  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก รีวยปีลดหนี� ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2565 (หลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด) 

1071  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก นำฤกษ์พิเศ์ษ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ 5 ดอก ปีี 2565 (หลวงปีู่รีอด อภัสสโรี) 

1072  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก นำฤกษ์พิเศ์ษ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ 4 ดอก ปีี 2565 (หลวงปีู่รีอด อภัสสโรี) 

1073  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก นำฤกษ์พิเศ์ษ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ 3 ดอก ปีี 2565 (หลวงปีู่รีอด อภัสสโรี) 

1074  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก นำฤกษ์ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ 3 ดอก ปีี 2565 (หลวงปีู่รีอด อภัสสโรี) 

1075  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก นำฤกษ์ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ 5 ดอก ปีี 2565 (หลวงปีู่รีอด อภัสสโรี) 

1076  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก นำฤกษ์ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ 9 ดอก ปีี 2565 (หลวงปีู่รีอด อภัสสโรี) 

1077  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก เน้�อดำผุงใบัลาน ปีี 2565 (หลวงปีู่รีอด อภัสสโรี) 

1078  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก เน้�อข้าวเกสรี ปีี 2565 (หลวงปีู่รีอด อภัสสโรี)

1079  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก เน้�อผุงธูปีว่าน 108 ปีี 2565 (หลวงปีู่รีอด อภัสสโรี) 

1080  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก เน้�อมฤตยูมงค่ลโสฬส ปีี 2565 (หลวงปีู่รีอด อภัสสโรี) 

1081  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก เน้�อหลังค่าโบัสถ่์ ปีี 2565 (หลวงปีู่รีอด อภัสสโรี) 

1082  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก หลวงปีู่รีอด อภัสสโรี เน้�อพรีะสมเด็จงาชิ้างแชิ่น�ำมนต์ ปีี 2565 (หลวงปีู่รีอด อภัสสโรี) 

1083  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก ชิุดนำฤกษ์ ฝ๊งตะกรีุดทองค่ำ ปีี 2565 (หลวงปีู่สิน วัดละหารีใหญ่)

1084  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก องค่์ค่รีู ปีี 2565 (หลวงปีู่สิน วัดละหารีใหญ่)

1085  พรีะปีิดตาปีลดหนี�จัมโบั้ รีุ่นแรีก องค่์ค่รีู ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2565 (หลวงปีู่สิน วัดละหารีใหญ่)



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดระยอง39 

พระพุที่ธค่ณาจัารย์ที่ั�วัไปู่ จั. ระยอง ชุุดที่่� 2  
โต๊๊ะที่่� 32 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

1086  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นเจ้าสัวแสนล้าน ปีี 2564 เน้�อเงิน

1087  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นเจ้าสัวแสนล้าน ปีี 2564 เน้�อนวะ

1088  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นเจ้าสัวแสนล้าน ปีี 2564 เน้�อ 3 เค่

1089  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นเจ้าสัวรีวยทรีัพย์ ปีี 2565 เน้�อเงิน/หน้าทองค่ำ

1090  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นเจ้าสัวรีวยทรีัพย์ ปีี 2565 เน้�อเงินลงยา

1091  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นเจ้าสัวรีวยทรีัพย์ ปีี 2565 เน้�อ 3 เค่

1092  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นเจ้าสัวรีวยทรีัพย์ ปีี 2565 เน้�อหม้�นธาตุ

1093  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นรีวย87 เน้�อเงินลงยา

1094  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นรีวย 87 เน้�อนวะ/หน้าทองค่ำ

1095  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นรีวย 87 เน้�อทองแดงแชิ่น�ำมนต์

1096  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นรีวยเงินล้าน เน้�อเงิน/หน้าทองค่ำ ลงยา

1097  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นรีวยเงินล้าน เน้�อเงินลงยา

1098  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นรีวยเงินล้าน เน้�อนวะ รีายการีนำฤกษ์

1099  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นรีวยบัารีมี เน้�อเงิน/หน้าทองค่ำ

1100  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นรีวยบัารีมี เน้�อเงินลงยา

1101  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นรีวยบัารีมี เน้�อนวโลหะ

1102  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นรีวยบัารีมี เน้�ออัลปีาก้า

1103  พรีะหลวงพ่อรีวย วัดมาบัตาพุด รีุ่นรีวยบัารีมี เน้�อ 3เค่

1104  พรีะรีูปีหล่อโบัรีาณ หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก ปีี 2533

1105  เหรีียญรีูปีไข้่ หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก ปีี 2533

1106  เหรีียญกลม หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก ปีี 2533 เน้�ออัลปีาก้า

1107  พรีะสมเด็จปีรีกโพธิ� หลังยันต์แดง หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก ปีี 2536

1108  พรีะสมเด็จปีรีกโพธิ� หลังรีูปีเหม้อน หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก ปีี 2536

1109  พรีะกรีิ�ง เน้�อผุงก้นยันต์แดง หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก ปีี 2536

1110  เหรีียญเสมา หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก พิมพ์เล็ก - ใหญ่ ปีี 2539

1111  พรีะปีิดตาเน้�อผุงดำ หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก ปีี 2539

1112  จตุค่ามหลังรีูปีเหม้อน หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก ปีี 2557

1113  พรีะรีูปีหล่อไม้พยูงแกะ หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก ข้นาด1 นิ�ว ปีี 2560

1114  พรีะรีูปีหล่อแกะม้อ หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก เน้�อหยกเข้ียว ปีี 2537

1115  ล็อกเก็ต หลังตะกรีุด 3 ดอก หลวงปีู่ทอง วัดน�ำค่อก ปีี 2517

1116  เหรีียญชิินรีาชิ หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก ปีี 2525

1117  พรีะรีูปีหล่อปีู่ทอง หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก ก้นเอ็ม ปีี 2519

1118  พรีะเน้�อผุงยา รีุ่นนั�งเส้�อ หลวงปีู่ทอง วัดน�ำค่อก ปีี 2561

1119  ล็อกเก็ตรีูปีไข้่หลังผุงยา หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก ปีี 2560

1120  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง หลวงพ่อทอง วัดน�ำค่อก รีุ่นสรี้างศ์าลาการีเปีรีียญ 2563



40 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดระยอง

พระพุที่ธค่ณาจัารย์ที่ั�วัไปู่ จั. ระยอง ชุุดที่่� 3  
โต๊๊ะที่่� 33 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

1121  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า พรีะขุ้นแผุนพรีายกุมารี รีุ่นแรีก พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2561

1122  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า พรีะขุ้นแผุนพรีายกุมารี รีุ่นแรีก พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2561

1123  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า เหรีียญรีุ่นแรีก เจรีิญพรี ฝ๊งอัญมณี ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2562

1124  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า เหรีียญรีุ่นแรีก เจรีิญพรี ไม่ฝ๊งอัญมณีไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2562

1125  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า ล็อกเก็ตสารีพัดกัน หลังอุดผุง ปีี 2562

1126  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า พรีะปีิดตามหาสารีิกา ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2562

1127  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า ตะกรีุดไม้เสารี์ห้า นะ ชิา ลิ ติ ไม่จำกัดเน้�อ  ปีี 2563

1128  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า เหรีียญเสมารีุ่นแรีก หลังเรีียบั ปีี 2563

1129  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า เหรีียญเสมารีุ่นแรีก หลังอุดผุง ปีี 2563

1130  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า เหรีียญเสมารีุ่นแรีก หลังรีาหู-หลังบัารีมี ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2563

1131  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า พรีะปีิดตามหาลาภ ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2563

1132  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า กุมารีสายเทพ น้องรีวยรีวย ข้นาดบัูชิา ปีี 2564

1133  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า กุมารีสายเทพ น้องรีวยรีวย ลอยองค่์เล็ก ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2564

1134  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า พรีะปีรีกไตรีมาส หลังอุดผุง ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2564

1135  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า พรีะปีรีกไตรีมาส ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2564

1136  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี ก้นอุดผุง ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2564

1137  หลวงพ่อโพธิ� วัดแม่น�ำคู่้เก่า พรีะกรีิ�งชิินบััญชิรี ไม่จำกัดเน้�อ ปีี 2564

1138  หลวงพี�ภุชิงค่์ - หลวงพ่อแจ่ม วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส เหรีียญไข้่ รีุ่น 1 เน้�อนวะกะไหล่ทองลงยา 

1139  หลวงพี�ภุชิงค่์ - หลวงพ่อแจ่ม วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส เหรีียญไข้่ รีุ่น 1 เน้�อทองแดง

1140  หลวงพี�ภุชิงค่์ - หลวงพ่อแจ่ม วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส เหรีียญหล่อ รีุ่น 2 เน้�อสัมฤทธิ�อุดผุง

1141  หลวงพี�ภุชิงค่์ - หลวงพ่อแจ่ม วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส เหรีียญหล่อ รีุ่น 2 เน้�อทองแดงเถ่้�อน

1142  หลวงพี�ภุชิงค่์ - หลวงพ่อทวด วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส ฟ้้าค่ำรีาม รีุ่น 1 เน้�อผุงพุทธคุ่ณ

1143  หลวงพี�ภุชิงค่์ - หลวงพ่อทวด วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส น�ำมนต์เด้อด รีุ่น 2 เน้�อนวะโลหะ

1144  หลวงพี�ภุชิงค่์ - หลวงพ่อทวด วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส น�ำมนต์เด้อด รีุ่น 2 เน้�อทองแดง

1145  หลวงพี�ภุชิงค่์ - หลวงพ่อทวด วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส น�ำมนต์เด้อด รีุ่น 2 เน้�อสัมฤทธิ�อุดผุง

1146  หลวงพี�ภุชิงค่์ - หลวงพ่อทวด วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส น�ำมนต์เด้อด รีุ่น 2 เน้�อลายก้นค่รีก

1147  หลวงพี�ภุชิงค่์ - หลวงพ่อทวด วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส น�ำมนต์เด้อด รีุ่น 2 เน้�อลายเส้อ

1148  หลวงพี�ภุชิงค่์ วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส พรีะปีิดตาพุทธนิมิต รีุ่น 1 เน้�อข้มิ�นเสก

1149  หลวงพี�ภุชิงค่์ วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส พรีะปีิดตาพุทธนิมิต รีุ่น 1 เน้�อผุงรีวม

1150  หลวงพี�ภุชิงค่์ วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส พรีะปีิดตาพุทธนิมิต รีุ่น 1 เน้�อก้นค่รีก

1151  หลวงพี�ภุชิงค่์ วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส พรีะสหัมบัดีพรีหม เหรีียญอารี์มใหญ่ เน้�อสัตตะหน้ากากนวะโลหะ

1152  หลวงพี�ภุชิงค่์ วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส พรีะสหัมบัดีพรีหม เหรีียญอารี์มเล็ก เน้�อสัตตะโลหะ

1153  หลวงพี�ภุชิงค่์ วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส พรีะสหัมบัดีพรีหม พิมพ์กลีบับััว หล่อโบัรีาณ เน้�อสัมฤทธิ�

1154  หลวงพี�ภุชิงค่์ วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส พรีะสหัมบัดีพรีหม พิมพ์กลีบับััว เน้�อปีิดทองในพิมพ์

1155  หลวงพี�ภุชิงค่์ วัดสามัค่ค่ีคุ่ณาวาส พรีะสหัมบัดีพรีหม พิมพ์กลีบับััว เน้�อลายก้นค่รีก



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดระยอง41 

พระเค่ร่�องหลวังพ่อเถ่่ง วััดหนิองกรับ จั.ระยอง  

โต๊๊ะที่่� 34 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

1156  เหรีียญรีุ่น 1 เน้�อทองค่ำ ,เงิน ,นวะ ปีี 2560

1157  เหรีียญรีุ่น 1 เน้�อทองล�ำอู่ ,ตะกั�ว ,ฝาบัาตรี ,ทองแดง ปีี 2560

1158  เหรีียญพญาเต่าเรี้อนหลังรีูปีเหม้อน เน้�อทองค่ำ, เงิน/หน้าทองค่ำ ปีี 2560

1159  เหรีียญพญาเต่าเรี้อนหลังรีูปีเหม้อน เน้�อเงิน ,นวะ/หน้าเงิน ,นวะ ปีี 2560

1160  เหรีียญพญาเต่าเรี้อนหลังรีูปีเหม้อน เน้�อตะกั�ว,ดีบัุก,ฝาบัาตรี,ทองแดง,อัลปีาก้าหน้าฝาบัาตรี ปีี 2560

1161  เหรีียญพญาเต่าเรี้อนหลังรีูปีเหม้อน เน้�อไม้ ปีี 2560

1162  เหรีียญพญาเต่าเรี้อนหลังรีูปีเหม้อน เน้�อผุง ปีี 2560

1163  แพะเข้าค่วายเผุ้อก ฉุลองอายุค่รีบั 5 รีอบั ปีี 2562

1164  เสมา 5 รีอบั เน้�อทองค่ำ,เงิน/หน้าทองค่ำ,นวะ/หน้าทองค่ำ ปีี 2562

1165  เสมา 5 รีอบั เน้�อเงิน,นวะ/หน้าเงิน ปีี 2562

1166  เสมา 5 รีอบั ชิุดกรีรีมการี, นวะ สามกษัตรีิย์, สัมฤทธิ�, ทองแดง ปีี 2562

1167  เสมา 5 รีอบั อัลปีาก้าลงยา ปีี 2562

1168  หมูหล่อ พุทธศ์ิลปี์ 5 รีอบั ปีี 2562

1169  พรีะปีรีกใบัมะข้าม 5 รีอบั เน้�อทองค่ำ ,เงิน/หน้าทองค่ำ, เงิน, นวะ/หน้าเงิน ปีี 2562

1170  พรีะปีรีกใบัมะข้าม 5 รีอบั เน้�อตะกั�ว ,สัมฤทธิ� ,ฝาบัาตรี ,ทองแดง ปีี 2562

1171  เหรีียญเจรีิญพรีเศ์รีษฐี หลังท้าวเวสสุวรีรีณ เน้�อทองค่ำ ,เงิน/หน้าทองค่ำ ,นวะ/หน้าทองค่ำ ปีี 2563

1172  เหรีียญเจรีิญพรีเศ์รีษฐี หลังท้าวเวสสุวรีรีณ งานหน้ากาก ทุกเน้�อที�เหล้อ ปีี 2563

1173  เหรีียญเจรีิญพรีเศ์รีษฐี หลังท้าวเวสสุวรีรีณ เน้�อซีาติน. ปีี 2563

1174  เหรีียญเจรีิญพรีเศ์รีษฐี หลังท้าวเวสสุวรีรีณ เน้�ออัลปีาก้าลงยา ปีี 2563

1175  เหรีียญเจรีิญพรีเศ์รีษฐี ท้าวเวชิสุวรีรีณ เน้�อผุง ปีี 2563

1176  หนุมาน บัูรีพาวายุ เน้�อทองค่ำ ,เงินก้นทองค่ำ ,นวะก้นทองค่ำ ปีี 2562

1177  หนุมาน บัูรีพาวายุ เน้�อเงินลงยา ,เงินซีาติน ปีี 2562

1178  หนุมาน บัูรีพาวายุ เน้�อนวะอุดผุง, นวะ 2K, ทองแดง 3K ปีี 2562

1179  หนุมาน บัูรีพาวายุ ชิุดกรีรีมการี, สัมฤทธิ�, ทองแดง ปีี 2562

1180  พรีะสมเด็จ รีุ่นแรีก ปีี 2562

1181  พรีะกรีิ�งเจรีิญบัุญ เน้�อเงิน, สัมฤทธิ� ปีี 2562

1182  พรีะปีิดตามหาอุตม์ 5 รีอบั ปีี 2562

1183  พรีะกรีิ�งไม้ยอดเจดีย์ ปีี 2564

1184  พรีะปีิดตาปีลดหนี� ชินะจน เน้�อทูโทน ปีี 2564

1185  พรีะปีิดตาปีลดหนี� ชินะจน เน้�อสีเดียว ปีี 2564

1186  พรีะขุ้นแผุน รีวมทุกเน้�อ ปีี 2564

1187  เหรีียญชิินบััญชิรี เน้�อทองค่ำ, เงิน/หน้าทองค่ำ, เงิน, นวโลหะ

1188  เหรีียญชิินบััญชิรี ชิุดกรีรีมการี, อัลปีาก้าลงยา, ฝาบัาตรีลงยา, ทองแดงลงยา

1189  เหรีียญชิินบััญชิรี เน้�อเมฆ์พัตรี, แรี่เหล็กน�ำพี�, ตะกั�ว

1190  ท้าวเวสสุวรีรีณ ไม้พยุง ปีี 2565
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พระเค่ร่�องหลวังปู่่�เนิ่ยม วััดชุะวัึก จั.ระยอง  
โต๊๊ะที่่� 35 ค่่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (10 รายการ)   

1191  เหรีียญเสมามหาทรีัพย์ รีุ่นแรีก เน้�อทองค่ำ และหน้ากากทองค่ำ ไม่จำกัดเน้�อ

1192  เหรีียญเสมามหาทรีัพย์ รีุ่นแรีก เน้�อเงิน, เน้�อนวโลหะ ทั�งลงยาและไม่ลงยา

1193  เหรีียญเสมามหาทรีัพย์ รีุ่นแรีก เน้�อทองทิพย์ ทั�งลงยาและไม่ลงยา

1194  เหรีียญเสมามหาทรีัพย์ รีุ่นแรีก เน้�อทองแดง ทั�งลงยาและไม่ลงยา

1195  เหรีียญเหน้อดวง ไม่จำกัดเน้�อ ยกเว้นทองทิพย์ และทองแดง

1196  เหรีียญเหน้อดวง เน้�อทองทิพย์ ทั�งลงยาและไม่ลงยา

1197  เหรีียญเหน้อดวง เน้�อทองแดง ทั�งลงยาและไม่ลงยา

1198  พรีะผุงเหน้อดวง ตะกรีุดทองค่ำ, ตะกรีุดเงิน ไม่จำกัดเน้�อ

1199  พรีะผุงเหน้อดวง ฝ๊งพลอย ไม่จำกัดเน้�อ

1200  ขุ้นแผุนรีุ่นแรีก พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเน้�อ


