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พระเบญจภาคีี  
โต๊๊ะที่ี� 1 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)

1  พระสมเด็็จ วััด็ระฆััง พิมพ์ใหญ่่ (พระประธาน)

2  พระสมเด็็จ วััด็ระฆััง พิมพ์เจด็ีย์์

3  พระสมเด็็จ วััด็ระฆััง พิมพ์เกศบััวัตููม

4  พระสมเด็็จ วััด็ระฆััง พิมพ์ฐานแซม

5  พระสมเด็็จ วััด็ระฆััง พิมพ์ปรกโพธิ�

6  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม พิมพ์ใหญ่่

7  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม พิมพ์เส้นด็้าย์

8  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม พิมพ์เจด็ีย์์

9  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม พิมพ์เกศบััวัตููม

10  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

11  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม พิมพ์สังฆัาฏิิ

12  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม พิมพ์อุุด็ครุฑ

13  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม พิมพ์ฐานคู่

14  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ�

15  พระสมเด็็จจิตูรลด็า ปี 2508 - 2513

16  พระสมเด็็จอุรหัง วััด็มหาธาตูุ - วััด็สร้อุย์ทอุง กรุงเทพฯ

17  พระสมเด็็จ วััด็เกศไชโย์ พิมพ์เจ็ด็ชั�น นิย์ม จ.อุ่างทอุง

18  พระสมเด็็จ วััด็เกศไชโย์ พิมพ์หกชั�น อุกตูัน จ.อุ่างทอุง

19  พระสมเด็็จ วััด็เกศไชโย์ พิมพ์หกชั�น อุกตูลอุด็ จ.อุ่างทอุง

20  พระกำแพงซุ้มกอุ พิมพ์ใหญ่่ มีกนก จ.กำแพงเพชร

21  พระกำแพงซุ้มกอุพิมพ์ใหญ่่ไม่มีกนก จ.กำแพงเพชร

22  พระกำแพงซุ้มกอุ พิมพ์กลาง จ.กำแพงเพชร

23  พระกำแพงซุ้มกอุ พิมพ์ขุนมเปีย์ะ จ.กำแพงเพชร

24  พระลีลาเม็ด็ขุนุน - ลีลาพูลจีบั - ลีลากลีบัจำปา จ.กำแพงเพชร

25  พระรอุด็ พิมพ์ใหญ่่ กรุวััด็มหาวััน จ.ลำพูน

26  พระรอุด็ พิมพ์กลาง กรุวััด็มหาวััน จ.ลำพูน

27  พระรอุด็ พิมพ์เล็ก กรุวััด็มหาวััน จ.ลำพูน

28  พระรอุด็ พิมพ์ตู้อุ - พิมพ์ตู้�น กรุวััด็มหาวััน จ.ลำพูน

29  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวััด็พระศรีฯ จ.สุพรรณบัุรี

30  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวััด็พระศรีฯ จ.สุพรรณบัุรี

31  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวััด็พระศรีฯ จ.สุพรรณบัุรี

32  พระนางพญ่า พิมพ์เขุ่าโค้ง กรุวััด็นางพญ่า จ.พิษณุโลก

33  พระนางพญ่า พิมพ์เขุ่าตูรง กรุวััด็นางพญ่า จ.พิษณุโลก

34  พระนางพญ่า พิมพ์อุกนูนใหญ่่ กรุวััด็นางพญ่า จ.พิษณุโลก

35  พระนางพญ่า พิมพ์สังฆัาฏิิ กรุวััด็นางพญ่า จ.พิษณุโลก

36  พระนางพญ่า พิมพ์อุกนูนเล็ก กรุวััด็นางพญ่า จ.พิษณุโลก

37  พระนางพญ่า พิมพ์เทวัด็า กรุวััด็นางพญ่า จ.พิษณุโลก
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พระเน้ื้�อผง ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 2 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)

38  พระสมเด็็จ วััด็เกศไชโย์ไม่จำกัด็พิมพ์ (ไม่ซ�ำราย์การเด็ิม)

39  พระกรุเจด็ีย์์เล็ก วััด็บัางขุุนพรหม ไม่จำกัด็พิมพ์

40  พระวััด็พลับั พิมพ์ตูุ�กตูาใหญ่่ - ตูุ�กตูาเล็ก

41  พระวััด็พลับั พิมพ์สมาธิใหญ่่ - สมาธิเขุ่ากวั้าง - สมาธิเล็ก

42  พระวััด็พลับั ไม่จำกัด็พิมพ์ (ไม่ซ�ำราย์การเด็ิม)

43  พระหลวังปู�ภูู พิมพ์แซย์ิด็ ไม่จำกัด็พิมพ์วััด็อุินทรวัิหาร

44  พระหลวังปู�ภูู พิมพ์ 8 ชั�น แขุนหักศอุก - แขุนกลม วััด็อุินทรวัิหาร

45  พระหลวังปู�ภูู พิมพ์ 7 ชั�น แขุนกลม วััด็อุินทรวัิหาร

46  พระหลวังปู�ภูู พิมพ์ 3 ชั�น ไม่จำกัด็พิมพ์วััด็อุินทรวัิหาร

47  พระหลวังปู�ภูู พิมพ์ย์้นอุุ้มบัาตูร - พิมพ์ลีลา วััด็อุินทรวัิหาร

48  พระหลวังปู�ภูู พิมพ์พระปิด็ตูา - พิมพ์สมาธิห้าเหลี�ย์ม วััด็อุินทรวัิหาร

49  พระหลวังปู�ภูู ไม่จำกัด็พิมพ์ วััด็อุินทรวัิหาร (ไม่ซ�ำราย์การเด็ิม)

50  พระเพชรหลีก วััด็อุินทาราม (วััด็ใตู้)

51  พระวััด็ปากน�ำ รุ่นแรก

52  พระวััด็ปากน�ำ รุ่นสาม

53  พระปิลันทร์ พิมพ์ครอุบัแก้วัใหญ่่ - ครอุบัแก้วัเล็ก วััด็ระฆััง

54  พระปิลันทร์ พิมพ์ซุ้มประตูู - พิมพ์โมคคัลลา - สารีบัุตูร วััด็ระฆััง

55  พระปิลันทร์ พิมพ์เปลวัเพลิงใหญ่่ - เปลวัเพลิงเล็ก วััด็ระฆััง

56  พระปิลันทร์ ไม่จำกัด็พิมพ์ วััด็ระฆััง (ไม่ซ�ำราย์การเด็ิม)

57  พระวััด็เงินคลอุงเตูย์ พิมพ์ซุ้มกอุ

58  พระวััด็เงินคลอุงเตูย์ พิมพ์สังกัจจาย์น์

59  พระวััด็เงินคลอุงเตูย์ พิมพ์เล็บัม้อุ

60  พระวััด็เงินคลอุงเตูย์ ไม่จำกัด็พิมพ์ (ไม่ซ�ำราย์การเด็ิม)

61  พระวััด็เฉลิมพระเกีย์รตูิ ไม่จำกัด็พิมพ์

62  พระวััด็สามปล้�ม พิมพ์ห้าเหลี�ย์ม ไม่จำกัด็พิมพ์

63  พระวััด็สามปล้�ม พิมพ์สามเหลี�ย์ม ไม่จำกัด็พิมพ์

64  พระวััด็สามปล้�ม ไม่จำกัด็พิมพ์

65  พระกรุวััด็ท้าย์ตูลาด็ พิมพ์สมาธิบััวัสอุงชั�น

66  พระกรุวััด็ท้าย์ตูลาด็ พิมพ์ป�าเลไลย์์ - พิมพ์ไสย์าสน์

67  พระกรุวััด็ท้าย์ตูลาด็ พิมพ์นาคปรก - พิมพ์พุทธกวััก

68  พระกรุวััด็ท้าย์ตูลาด็ พิมพ์พระปิด็ตูา - พิมพ์เล็บัม้อุ

69  พระกรุวััด็ท้าย์ตูลาด็ ไม่จำกัด็พิมพ์ (ไม่ซ�ำราย์การเด็ิม)

70  พระสมเด็็จเจ้าคุณสุนทร วััด็กัลย์า ไม่จำกัด็พิมพ์

71  พระหลวังปู�ศุขุ แจกแม่ครัวั พิมพ์ใหญ่่ - พิมพ์เล็ก วััด็ปากคลอุงมะขุามเฒ่่า

72  พระหลวังปู�เผ้อุก วััด็กิ�งแก้วั พิมพ์ขุุด็สระใหญ่่ - เล็ก จ.สมุทรปราการ

73  พระสมเด็็จ วััด็บัางขุุนพรหม ปี 2509 ไม่จำกัด็พิมพ์

74  พระครูสังขุ์วััด็อุินทรวัิหาร ไม่จำกัด็พิมพ์
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พระยอดขุุนื้พล ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 3 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)   

75  พระร่วังย์้นหลังรางปืน สนิมแด็ง กรุวััด็พระศรีฯ จ.สุโขุทัย์

76  พระร่วังย์้นทรงเกราะ ชินเขุีย์วั จ.สุโขุทัย์

77  พระร่วังย์้น ชินเงิน จ.สุโขุทัย์

78  พระลีลาถ้�ำหีบั ชินเงิน จ.สุโขุทัย์

79  พระหูย์าน ชินเงิน กรุวััด็พระศรีฯ จ.ลพบัุรี

80  พระย์อุด็ขุุนพล กรุวััด็พระศรีฯ จ.ลพบัุรี

81  พระนาคปรก กรุวััด็ปืน จ.ลพบัุรี

82  พระร่วังย์้น ชินเงิน กรุถ้�ำมหาเถ้ร จ.ลพบัุรี

83  พระเทริด็ขุนนก กรุวััด็พระศรีฯ จ.ลพบัุรี

84  พระนาคปรก กรุุวััด็พระศรีฯ จ.ลพบัุรี

85  พระซุ้มนครโกษา จ.ลพบัุรี

86  พระร่วังนั�ง กรุช่างกล จ.ลพบัุรี

87  พระอุู่ทอุงท้อุงช้าง จ.ลพบัุรี

88  พระรอุด็หนอุงมน สนิมแด็ง จ.ลพบัุรี

89  พระชินราชใบัเสมา ชินเงิน กรุวััด็พระศรีฯ จ.พิษณุโลก

90  พระชินสีห์ ชินเงิน กรุวััด็พระศรีฯ จ.พิษณุโลก

91  พระท่ามะปราง ชินเงิน กรุวััด็ท่ามะปราง จ.พิษณุโลก

92  พระลีลา ชินเงิน กรุวััด็วัังหิน จ.พิษณุโลก

93  พระท่ากระด็าน สนิมแด็ง จ.กาญ่จนบัุรี

94  พระมเหศวัร ชินเงิน กรุวััด็พระศรีฯ จ.สุพรรณบัุรี

95  พระศวัรตูรง - ศวัรเด็ี�ย์วั กรุวััด็พระศรีฯ จ.สุพรรณบัุรี

96  พระลีลา ชินเงิน ไม่จำกัด็กรุ จ.สุพรรณบัุรี

97  พระร่วังย์้น สนิมแด็ง จ.สุพรรณบัุรี ไม่จำกัด็กรุ

98  พระซุ้มนครโกษา สนิมแด็ง กรุทับัชุมพล จ.นครสวัรรค์

99  พระอุู่ทอุงลงรัก สนิมแด็ง กรุศรีสะอุาด็ จ.เพชรบัูรณ์

100  พระกรุวััด็มหาธาตูุ ชินเงิน ไม่จำกัด็พิมพ์ จ.เพชรบัูรณ์

101  พระพิจิตูรเม็ด็ขุ้าวัเม่า ชินเงิน

102  พระหูย์าน ชินเงิน จ.ชัย์นาท

103  พระสรรค์นั�ง ชินเงิน จ.ชัย์นาท

104  พระสรรค์ย์้น ชินเงิน จ.ชัย์นาท

105  พระท่ากระด็านน้อุย์ สนิมแด็ง กรุท่าเสา - กรุศาลเจ้า

106  พระท่ามะปราง ชินเงิน จ.สุโขุทัย์

107  พระนาคปรก ชินเงิน จ.สุโขุทัย์

108  พระเชตูุพน ชินเงิน จ.สุโขุทัย์

109  พระนางแขุนอุ่อุน ชินเงิน จ.สุโขุทัย์

110  พระกรุุเม้อุงบัางขุลัง ชินเงิน - สนิมแด็ง ไม่จำกัด็พิมพ์ จ.สุโขุทัย์

111  พระร่วังนั�ั�ง ชินเงิน กรุวััด็เขุาพนมเพลิง จ.สุโขุทัย์
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พระเน้ื้�อดินื้ ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 4 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)   

112  พระลีลาถ้�ำหีบั กรุวััด็ถ้�ำหีบั จ.สุโขุทัย์

113  พระร่วังย์้นประทานพร จ.สุโขุทัย์

114  พระร่วังย์้นเปิด็โลก กรุเตูาทุเรีย์ง จ.สุโขุทัย์

115  พระเชตูุพน เน้�อุด็ิน จ.สุโขุทัย์

116  พระท่ามะปราง จ.สุโขุทัย์

117  พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขุทัย์

118  พระขุุนแผนเคล้อุบั วััด็ใหญ่่ชัย์มงคล จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า

119  พระกริ�งคลอุงตูะเคีย์น จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า

120  พระกรุวััด็ตูะไกร จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า

121  พระหลวังพ่อุโตู กรุวััด็บัางกระทิง จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า

122  พระขุุนแผน กรุวััด็บั้านกร่าง พิมพ์ทรงพล จ.สุพรรณบัุรี

123  พระขุุนแผน กรุวััด็บั้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี�ย์มอุกใหญ่่ จ.สุพรรณบัุรี

124  พระขุุนแผน กรุุวััด็บั้านกร่าง พิมพ์พลาย์เด็ี�ย์วั จ.สุพรรณบัุรี

125  พระขุุนแผน กรุุวััด็บั้านกร่าง พิมพ์พลาย์คู่ จ.สุพรรณบัุรี

126  พระขุุนแผน กรุุวััด็บั้านกร่าง พิมพ์พลาย์คู่ ตูัด็เด็ี�ย์วั จ.สุพรรณบัุรี

127  พระขุุนแผนไขุ่ผ่าซีก - แตูงกวัาผ่าซีก กรุวััด็พระรูป จ.สุพรรณบัุรี

128  พระถ้�ำเส้อุ จ.สุพรรณบัุรี

129  พระชุด็กิมตู๋�ง กรุวััด็พระรูป จ.สุพรรณบัุรี

130  พระกรุวััด็สัมปะชิวั ไม่จำกัด็พิมพ์ จ.สุพรรณบัุรี

131  พระกรุวััด็จุฬามณี ไม่จำกัด็พิมพ์ จ.พิษณุโลก

132  พระท่ามะปราง เน้�อุด็ิน จ.พิษณุโลก

133  พระนางพญ่า กรุโรงทอุ จ.พิษณุโลก

134  พระกรุวััด็วัังมะสะ จ.พิษณุโลก

135  พระเด็ี�ย์วัด็ำ - เด็ี�ย์วัแด็ง จ.ลพบัุรี

136  พระย์อุด็ขุุนพล จ.ลพบัุรี

137  พระนาราย์ณ์ทรงปืน ไม่จำกัด็กรุ

138  พระสรรค์ย์้น จ.ชัย์นาท

139  พระสรรค์นั�ง จ.ชัย์นาท

140  พระเม็ด็น้อุย์หน่า

141  พระท่ามะปราง กรุมะละกอุ จ.พิจิตูร

142  พระนางพญ่า กรุุวััด็ด็าวัเสด็็จ จ.สระบัุรี

143  พระขุรัวัอุีโตู้

144  พระกรุวััด็ลิงขุบั

145  พระกรุวััด็ประด็ู่ทรงธรรม ไม่จำกัด็พิมพ์ จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า

146  พระกรุวััด็ทับัผ๋�ง จ.สุโขุทัย์

147  พระย์อุด็ขุุนพล กรุเตูาทุเรีย์ง จ.สุโขุทัย์

148  พระงบัน�ำอุ้อุย์ ไม่จำกัด็กรุ
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พระปิิดต๊า ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 5 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ))   

149  พระปิด็ตูาย์ันตู์ย์ุ่งหลวังปู�เอุี�ย์ม วััด็หนัง กรุงเทพฯ

150  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุทับั วััด็ทอุง กรุงเทพฯ

151  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุนาค เน้�อุเมฆัพัตูร วััด็ห้วัย์จระเขุ้ จ.นครปฐม

152  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุทา วััด็พะเนีย์งแตูก จ.นครปฐม

153  พระปิด็ตูากรุวััด็ท้าย์ย์่าน จ.ชัย์นาท

154  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุทับั วััด็อุนงค์ เน้�อุเมฆัสิทธิ� พิมพ์แตู่ง กรุงเทพฯ

155  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุทับั วััด็อุนงค์ เน้�อุเมฆัสิทธิ� พิมพ์ไม่แตู่ง กรุงเทพฯ

156  พระปิด็ตูาหลวังปู�เอุี�ย์ม เน้�อุผงคลุกรัก วััด็สะพานสูง จ.นนทบัุรี

157  พระปิด็ตูาแร่ บัางไผ่ หลวังปู�จันทร์ วััด็โมลี จ.นนทบัุรี

158  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุแก้วั เน้�อุผงคลุกรัก วััด็เคร้อุวััลย์์ จ.ชลบัุรี

159  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุแก้วั เน้�อุตูะกั�วั วััด็เคร้อุวััลย์์ จ.ชลบัุรี

160  พระปิด็ตูาหลวังปู�ภูู่ เน้�อุผงคลุกรัก วััด็นอุก จ.ชลบัุรี

161  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุภูู่ เน้�อุตูะกั�วั วััด็นอุก จ.ชลบัุรี

162  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุโตู วััด็เนิน จ.ชลบัุรี

163  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุครีพ เน้�อุผงด็ลุกรัก วััด็สมถ้ะ จ.ชลบัุรี

164  พระปิด็ตูาหลวังปู�เจีย์ม เน้�อุผงคลุกรัก วััด็กำแพง จ.ชลบัุรี

165  พระปิด็ตูาหลวังปู�เฮี้ี�ย์ง พิมพ์สะด็้อุใหญ่่ ไม่จำกัด็หลัง วััด็ป�า จ.ชลบัุรี

166  พระปิด็ตูาหลวังปู�เฮี้ี�ย์ง พิมพ์อุิตูิเสริมฐาน หลังลาย์ผ้า วััด็ป�า จ.ชลบัุรี

167  พระปิด็ตูาหลวังปู�เฮี้ี�ย์ง พิมพ์อุิตูิขุาโตู�ะ วััด็ป�า จ.ชลบัุรี

168  พระปิด็ตูาหลวังปู�เฮี้ี�ย์ง ไม่จำกัด็พิมพ์วััด็ป�า จ.ชลบัุรี

169  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุเหม้อุน วััด็กำแพง จ.ชลบัุรี

170  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุปาน พิมพ์ก๋งซิม วััด็เคร้อุวััลย์์ จ.ชลบัุรี

171  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุปาน ไม่จำกัด็พิมพ์วััด็เคร้อุวััลย์์ จ.ชลบัุรี

172  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุปาน พิมพ์เล็ก ไม่จำกัด็หลัง วััด็เคร้อุวััลย์์ จ.ชลบัุรี

173  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุปาน เน้�อุตูะกั�วั วััด็เคร้อุวััลย์์ จ.ชลบัุรี

174  พระปิด็ตูาเจ้าคุณศรี รุ่นแรก พิมพ์นักกล้ามใหญ่่-นักกล้ามกลาง วััด็อุ่างศิลา จ.ชลบัุรี

175  พระปิด็ตูาเจ้าคุณศรี รุ่นแรก พิมพ์นักกล้ามเล็ก-นักกล้ามจิ�วั วััด็อุ่างศิลา จ.ชลบัุรี

176  พระปิด็ตูาปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ จ.ชลบัุรี

177  พระปิด็ตูาปลัด็ผัน เน้�อุตูะกั�วั วััด็โบัสถ้์ จ.ชลบัุรี

178  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุแก้วั พิมพ์ป้�นลอุย์อุงค์ เน้�อุผงคลุกรัก วััด็ปากทะเล จ.เพชรบัุรี

179  พระปิด็ตูา เน้�อุผงเก่า ไม่จำกัด็สำนัก

180  พระปิด็ตูา งาแกะเก่า ไม่จำกัด็สำนัก

181  พระปิด็ตูา เน้�อุสัมฤทธิ�เก่า ไม่จำกัด็สำนัก

182  พระปิด็ตูา เน้�อุไม้แกะเก่า ไม่จำกัด็สำนัก

183  พระปิด็ตูา เน้�อุตูะกั�วัเก่า ไม่จำกัด็สำนัก
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พระหลวงพ่อที่วด วัดช้้างให้ ยอดนื้ิยม ชุ้ดที่ี� 1  
โต๊๊ะที่ี� 6 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

184  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน พิมพ์ใหญ่่กรรมการ ปี 2497

185  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน พิมพ์ใหญ่่ ปี 2497

186  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน พิมพ์ตู้อุ ปี 2497

187  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน พิมพ์กลาง ปี 2497

188  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน พิมพ์พระรอุด็กรรมการ ปี 2497

189  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน พิมพ์พระรอุด็ ปี 2497

190  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน พิมพ์ลอุย์น้�าใหญ่่ - เล็ก ปี 2502

191  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน รุ่นพินัย์กรรม พิมพ์ใหญ่่ ปี 2505

192  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน รุ่นพินัย์กรรม พิมพ์พระรอุด็ ปี 2505

193  พระกริ�งพระอุงค์เจ้าเฉลิมพลฯ เน้�อุนวัโลหะ ปี 2505

194  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุทวัด็ รุ่นเลขุใตู้ฐาน (เบัตูง) เน้�อุนวัโลหะ ปี 2505

195  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังเตูารีด็ใหญ่่ “A” เน้�อุนวัโลหะ ปี 2505

196  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังเตูารีด็ใหญ่่ “A” เน้�อุโลหะผสม ปี 2505

197  พระหลวังพ่อุทวัด็ หลังเตูารีด็ใหญ่่ พิมพ์เมฆัพัด็ - เน้�อุเหล้อุง ปี 2505

198  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังเตูารีด็ใหญ่่ เน้�อุเมฆัพัด็ ปี 2505

199  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังเตูารีด็ใหญ่่ เน้�อุแร่ ปี 2505

200  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังเตูารีด็ใหญ่่ หัวัมน ปี 2505

201  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังเตูารีด็ใหญ่่ ป้�มซ�ำ ปี 2505

202  พระหลวังพ่อุทวัด็พิมพ์หลังเตูารีด็กลางป้�มซ�ำ - ไม่ป้�มซ�ำปี 2505

203  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังเตูารีด็เล็ก (นิย์ม) ปี 2505

204  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังเตูารีด็เล็ก หน้าใหญ่่ - หน้าเชิด็ ปี 2505

205  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์บััวัรอุบั ก้นลาย์เซ็นตู์ ปี 2508

206  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์เสมา รุ่นแรก เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2500

207  พระหลวังพ่อุทวัด็พิมพ์รูปไขุ่ รุ่น 2 ไขุ่ปลาใหญ่่ ปี 2502

208  พระหลวังพ่อุทวัด็พิมพ์รูปไขุ่ รุ่น 2 ไขุ่ปลาเล็ก ปี 2502

209  พระหลวังพ่อุทวัด็ รุ่นเล้�อุนสมณศักด็ิ� เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2508

210  พระหลวังพ่อุทวัด็ รุ่นเล้�อุนสมณศักด็ิ� เน้�อุอุัลปาก้า ปี 2508

211  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์พุฒ่ซ้อุนใหญ่่ บัุทอุง แจกกรรมการ ปี 2509

212  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังหนังส้อุใหญ่่ “ตูัวั ท” ปี 2505

213  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังหนังส้อุเล็ก “ตูัวั ท” ปี 2505

214  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังหนังส้อุใหญ่่ ปี 2505

215  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังหนังส้อุเล็ก ปี 2505

216  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังหนังส้อุเล็ก “มีหู” ปี 2506

217  พระกริ�งอุุบัาเกง วััด็เอุี�ย์มวัรนุช ปี 2506

218  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังเตูารีด็ใหญ่่ “หน้าจีน” ปี 2508
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พระหลวงพ่อที่วด วัดช้้างให้ ยอดนื้ิยม ชุ้ดที่ี� 2  
โต๊๊ะที่ี� 7 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)    

219  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังหนังส้อุใหญ่่ ปี 2508

220  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังหนังส้อุเล็ก ปี 2508

221  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์เสมา รุ่น 3 เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2504

222  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์เสมา รุ่น 3 เน้�อุอุัลปาก้า ปี 2504

223  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์รูปไขุ่ รุ่น 3 เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2504

224  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์รูปไขุ่ รุ่น 4 เน้�อุอุัลปาก้า ปี 2505

225  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์น้�าเตู้า ปี 2505

226  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์ซุ้มกอุ แจกปีนัง ปี 2506

227  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หกเหลี�ย์มใหญ่่ - เล็ก แจกปีนัง ปี 2506

228  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์ใบัสาเก ปี 2506

229  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์สามเหลี�ย์มเล็ก “หลังหนังส้อุ 5 แถ้วั ” ปี 2506

230  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์เม็ด็แตูง (หน้าผาก 3 เส้น, 4 เส้น, หนังส้อุเลย์หู) เน้�อุอุัลปาก้า ปี 2506

231  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์ห้าเหลี�ย์ม เน้�อุทอุงแด็งกะไหล่ทอุง ปี 2508

232  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์สามเหลี�ย์มเล็ก “หลังรุน 1” ปี 2508

233  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์เม็ด็แตูง เน้�อุอุัลปาก้า ปี 2508

234  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์พุฒ่ซ้อุนเล็ก เน้�อุอุัลปาก้า ปี 2509

235  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์พุฒ่ซ้อุนเล็ก เน้�อุอุัลปาก้า ปี 2511

236  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์เสมา “หน้าเล้�อุนหลังเจด็ีย์์” เน้�อุอุัลปาก้า ปี 2511

237  แหวันหลวังพ่อุทวัด็ ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2503 - 2508

238  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หัวัแหวัน กะไหล่ทอุง - อุัลปาก้า ปี 2506 - 2508

239  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์สามเหลี�ย์มเล็ก “หลังรุ่น 1” ปี 2511

240  พระรูปหล่อุพระอุาจารย์์ทิม ไม่จำกัด็เน้�อุ วััด็ช้างให้ ปี 2508

241  เหรีย์ญ่พระอุาจารย์์ทิม พิมพ์รูปไขุ่ห่มคลุม - หันขุ้าง วััด็ช้างให้ ปี 2508

242  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังหนังส้อุเล็ก “อุุ้มลูกแก้วั” เน้�อุโลหะ วััด็ช้างให้ ปี 2508

243  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็“ทะเลซุง”แจกปีนังไม่จำกัด็พิมพ์-ไม่จำกัด็ปี

244  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทวัด็ “ทะเลซุง” พิมพ์ซุ้มกอุ ไม่จำกัด็พิมพ์แจกปีนัง ปี 2508

245  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน พิมพ์สี�เหลี�ย์ม ปี 2524

246  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน พิมพ์ใหญ่่ ปี 2524

247  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน พิมพ์กลาง ปี 2524

248  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน พิมพ์พระรอุด็ ปี 2524

249  พระหลวังพ่อุทวัด็พิมพ์หลังเตูารีด็ใหญ่่หน้าเล็ก (ตูอุก - ไม่ตูอุกหมู) วััด็คอุกหมู ปี 2506

250  พระหลวังพ่อุทวัด็ พิมพ์หลังเตูารีด็ เน้�อุโลหะ วััด็โทร ปี 2506 นครสวัรรค์

251  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน วััด็พะโคะ ปี 2506

252  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน วััด็เม้อุงย์ะลา ปี 2506

253  พระหลวังพ่อุทวัด็ เน้�อุวั่าน ฝั้งตูะกรุด็ วััด็ทราย์ขุาวั ปี 2514
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พระกริ�ง - พระรูปิหล่อ - เหรียญหล่อ ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 8 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

254  พระกริ�งตูั�กแตูนย์ุคตู้น เน้�อุสัมริด็ ไม่จำกัด็พิมพ์

255  พระชัย์วััฒ่น์ท่านเจ้ามา วััด็สามปล้�ม ไม่จำกัด็พิมพ์กรุงเทพฯ

256  พระชัย์วััฒ่น์หลวังปู�เอุี�ย์ม วััด็หนัง ไม่จำกัด็พิมพ์กรุงเทพฯ

257  พระกริ�งหน้าอุินเด็ีย์ ปี 2482 สังฆัราชแพ วััด็สุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

258  พระกริ�งไพรีพินาศ วััด็บัวัรฯ ปี 2495 กรุงเทพฯ

259  พระชัย์วััฒ่น์ไพรีพินาศ วััด็บัวัรฯ ปี 2495 กรุงเทพฯ

260  พระกริ�งประภูามณฑลหลวังพ่อุก๋�น วััด็ด็อุนย์านนาวัา ปี 2480 กรุงเทพฯ

261  พระรูปหล่อุท้าวัเวัสสุวัรรณ วััด็สุทัศน์ กรุเทพฯ

262  พระหลวังปู�ศุขุ พิมพ์สี�เหลี�ย์มขุ้างรัศมี เน้�อุทอุงแด็ง วััด็ปากคลอุงมะขุามเฒ่่า

263  พระหลวังปู�ศุขุ พิมพ์สี�เหลี�ย์มขุ้างไม่มีรัศมี เน้�อุทอุงแด็ง วััด็ปากคลอุงมะขุามเฒ่่า

264  พระหลวังปู�ศุขุ พิมพ์ตูัด็ชิด็ เน้�อุสัมริด็ - ฝัาบัาตูร - ชินตูะกั�วั วััด็ปากคลอุงมะขุามเฒ่่า

265  พระหลวังปู�ศุขุ พิมพ์ประภูามณฑล ขุ้างรัศมี - ขุ้างเรีย์บั ชินตูะกั�วั วััด็ปากคลอุงมะขุามเฒ่่า

266  พระหลวังปู�ศุขุ เน้�อุชินตูะกั�วั พิมพ์วััด็หัวัหาด็

267  พระหลวังปู�ศุขุ เน้�อุชินตูะกั�วั พิมพ์วััด็ส้มเสี�ย์วั

268  พระหลวังปู�ศุขุ หลังย์ันตู์นูน อุอุกวััด็ด็อุนตูาล

269  พระหลวังปู�ศุขุ วััด็คลอุงขุอุม ไม่จำกัด็พิมพ์

270  พระกริ�งหลวังพ่อุจาด็ วััด็บัางหอุย์ ปราจีนบัุรี

271  พระพุทธชินราช รุ่นอุินใด็จีน ปี 2485 วััด็สุทัศน์ฯ พิมพ์สังฆัาฏิิย์าวั (มีโค้ด็)

272  พระพุทธชินราช รุ่นอุินโด็จีน ปี 2485 วััด็สุทัศน์ฯ พิมพ์สังฆัาฏิิสั�น (มีโค้ด็)

273  พระพุทธชินราช รุ่นอุินโด็จีน ปี 2485 วััด็สุทัศน์ฯ พิมพ์ตู้อุ (มีโค้ด็)

274  พระพุทธชินราช รุ่นอุินโด็จีน ปี 2485 วััด็สุทัศน์ฯ พิมพ์แตู่ง (มีโค้ด็)

275  พระพุทธชินราช รุ่นอุินโด็จีน ปี 2485 วััด็สุทัศน์ฯ (ไม่มีโค้ด็)

276  พระกริ�ง 7 รอุบั วััด็บัวัรฯ ปี 2495 กรุงเทพฯ

277  พระกริ�งนเรศวัรวัังจันทร์ ปี 2515 พิษณุโลก

278  พระระฆัังหลังฆั้อุน กรุงเทพฯ

279  พระหล่อุประจำวััน เจ้าคุณศรีสนธิ� ปี 2494 วััด็สุทัศน์ฯ

280  พระชินราชห้าเหลี�ย์ม ปี 2494 วััด็สุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

281  พระหลวังพ่อุโสธร 2 หน้า ปี 2497 ไม่จำกัด็พิมพ์ จ.ฉะเชิงเทรา

282  พระกริ�งหลวังพ่อุโสธร ปี 2500 ไม่จำกัด็พิมพ์ จ.ฉะเชิงเทรา

283  พระกริ�งหลวังพ่อุโสธร รุ่น 80 ปี กรมตูำรวัจ

284  พระกริ�งหลวังพ่อุโสธร ปี 2508

285  พระหล่อุเล็บัม้อุเจ้าคุณโพธิ� วััด็ชัย์พฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ

286  พระชัย์วััฒ่น์พระครูสอุน วััด็มักกะสัน กรุงเทพฯ

287  พระหล่อุหลวังพ่อุโบั้ย์ วััด็มะนาวั ไม่จำกัด็พิมพ์ จ.สุพรรณบัุรี

288  พระอุุปคุตูเขุมร เน้�อุสัมริด็
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เคีร้�องราง ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 9 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)   

289  หมากทุย์ หลวังปู�เอุี�ย์ม วััด็หนัง กรุงเทพฯ

290  เบัี�ย์แก้หลวังปู�รอุด็ วััด็นาย์โรง กรุงเทพฯ

291  เบัี�ย์แก้หลวังปู�เพิ�ม วััด็กลางบัางแก้วั จ.นครปฐม

292  เบัี�ย์แก้หลวังพ่อุพักตูร์ วััด็โบัสถ้์ จ.อุ่างทอุง

293  เขุี�ย์วัเส้อุแกะหลวังพ่อุปาน วััด็บัางเหี�ย์ จ.สมุทรปราการ

294  เส้อุหลวังพ่อุนก วััด็ลังกะสี จ.สมุทรปราการ

295  เส้อุหลวังพ่อุวังศ์ ไม่จำกัด็รุ่น วััด็ปริวัาส กรุงเทพฯ

296  สิงห์งาแกะหลวังพ่อุมุ่ย์ วััด็ด็อุนไร่ จ.สุพรรณบัุรี

297  สิงห์งาแกะหลวังพ่อุหอุม วััด็ชากหมาก จ.ระย์อุง

298  หนุมานหลวังพ่อุสุ่น ไม่จำกัด็เน้�อุ-ไม่จำกัด็พิมพ์ วััด็ศาลากุน จ.นนทบัุรี

299  ลิงหลวังพ่อุด็ิ�ง วััด็บัางวััวั จ.ฉะเชิงเทรา

300  อุงคตูหลวังพ่อุปาน วััด็บัางกระสอุบั จ.สมุทรปราการ

301  แพะหลวังพ่อุอุ�ำ วััด็หนอุงกระบัอุก จ.ระย์อุง

302  จิ�งจกหลวังพ่อุหน่าย์ วััด็บั้านแจ้ง จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า

303  สาริกาหลวังพ่อุสนิท วััด็ลำบััวัลอุย์ จ.นครนาย์ก

304  ตูะกรุด็หลวังปู�ศุขุ วััด็ปากคลอุงมะขุามเฒ่่า จ.ชัย์นาท

305  ตูะกรุด็โสฬสมงคล หลวังปู�เอุี�ย์ม วััด็สะพานสูง จ.นนทบัุรี

306  ตูะกรุด็หลวังพ่อุคง วััด็บัางกระพร้อุม

307  ตูะกรุด็หลวังพ่อุปาน วััด็บัางเหี�ย์ จ.สมุทรปราการ

308  ตูะกรุด็ลูกอุม หลวังปู�ใจ วััด็เสด็็จ จ.สมุทรสงคราม

309  ตูะกรุด็หลวังพ่อุทอุงสุขุ วััด็โตูนด็หลวัง จ.เพชรบัุรี

310  ตูะกรุด็กระด็ูกห่านพ่อุหรุ่น วััด็อุัมพวััน กรุงเทพฯ

311  ตูะกรุด็หน้าผากเส้อุหลวังปู�นาค วััด็อุรุณ(วััด็แจ้ง) กรุงเทพฯ

312  พิศมรใบัลานหลวังพ่อุแก้วั วััด็พวังมาลัย์ จ.สมุทรสาคร

313  ลูกอุมเน้�อุเมฆัสิทธิ� วััด็อุนงคาราม กรุงเทพฯ

314  ลูกอุมพระปลัด็ปาน วััด็ตูุ�กตูา จ.นครปฐม

315  ย์ักษ์พระครูสอุน วััด็มักกะสัน กรุงเทพฯ

316  ปลัด็ขุิกหลวังพ่อุอุี� วััด็สัตูหีบั จ.ชลบัุรี

317  ราหูกะลาแกะหลวังพ่อุน้อุย์ ขุนาด็ห้อุย์คอุ วััด็ศรีษะทอุง จ.นครปฐม

318  ราหูกะลาแกะอุาจารย์์ปิ�น ขุนาด็ห้อุย์คอุ วััด็ศรีษะทอุง จ.นครปฐม

319  ปลาตูะเพีย์นหลวังพ่อุจง วััด็หน้าตู่างนอุก

320  แหวันเก่า ไม่จำกัด็เน้�อุ ไม่จำกัด็สำนัก

321  แหวันพิรอุด็เก่า ไม่จำกัด็สำนัก

322  ตูะกรุด็เก่า ไม่จำกัด็คณาจารย์์

323  มีด็หมอุเก่า ไม่จำกัด็สำนัก

324  พระร่วังย์้น ชินเงิน กรุวัังชิ�น จ.แพร่

325  พระกรุเน้�อุด็ิน จ.แพร่ ไม่จำกัด็พิมพ์- กรุ
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พระกรุเม้องเหน้ื้อ ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 10 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)   

326  พระคง

327  พระคง สีเขุีย์วั

328  พระคง ลงรักปิด็ทอุง

329  พระเปิม

330  พระเลี�ย์ง

331  พระบัาง

332  พระล้อุ หน้ามงคล

333  พระล้อุโขุง

334  พระลบั

335  พระรอุด็หลวัง

336  พระกรุเทศบัาล

337  พระกรุถ้้�าขุุนตูาล

338  พระคงกรุช้างค้�า - ด็อุย์คำ

339  พระสามหอุม

340  พระขุุนแผน กรุวััด็หัวัขุ่วัง

341  พระสาม กรุเวัีย์งท่ากาน

342  พระย์อุด็ขุุนพล กรุศาลเจ้า

343  พระขุุนไกร กรุศาลเจ้า

344  พระเลี�ย์ง กรุช้างค้�า - ด็อุย์คำ

345  พระรอุด็บัังภูัย์ ไม่จำกัด็กรุ

346  พระปรกโพธิ�เชีย์งแสน สมาธิเล็ก

347  พระปรกโพธิ�เชีย์งแสน พิมพ์ใหญ่่

348  พระปรกโพธิ�ิ�เชีย์งแสน ไม่จำกัด็พิมพ์

349  พระเชีย์งแสนซุ้มปราสาทไหวั (ทุ่งลอุ)

350  พระเชีย์งแสนใบัขุ้าวั

351  พระเชีย์งแสน ตูุ�กตูาเล็ก

352  พระเชีย์งแสน เน้�อุชิน ไม่จำกัด็พิมพ์

353  พระลีลาเชีย์งแสน ชินเงิน - สนิมแด็ง

354  พระย์อุด็ขุุนพล กรุเวัีย์งกาหลง

355  พระซุ้มกอุพะเย์า (ผีผอุม)

356  พระกรุพะเย์า ชินเงิน - สนิมแด็ง ไม่จำกัด็พิมพ์

357  พระย์อุด็ขุุนพลพะเย์า เน้�อุด็ิน ไม่จำกัด็พิมพ์

358  พระย์อุด็ขุุนพลนาน้อุย์ ไม่จำกัด็พิมพ์

359  พระนางพญ่ากรุบั่อุสวัก ไม่จำกัด็พิมพ์

360  พระย์อุด็ขุุนพล เน้�อุด็ิน กรุบั้านปีน จ.แพร่

361  พระร่วังย์้น ชินเงิน กรุวัังชิ�น จ.แพร่

362  พระกรุเน้�อุด็ิน จ.แพร่ ไม่จำกัด็พิมพ์- กรุ



 30 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯชมรมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อโตวัดสว่างอารมณ์จ.กำาแพงเพชร 

เคีร้�องรางเม้องเหน้ื้อ ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 11 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

363  กะลาราหู ครูบัานันตูา วััด็ทุ่งม่านใตู้

364  กะลาราหู โบัราณล้านนา

365  วััวัธนู โบัราณล้านนา

366  วััวัธนู ครูบัาคำแสน วััด็ป�าด็อุนมูล (ไม่จำกัด็รุ่น)

367  มีด็แหก โบัราณล้านนา

368  มีด็หลูบั ล้านนา

369  นางกวััก โบัราณล้านนา

370  อุิ�นโบัราณล้านนา ไม่จำกัด็เน้�อุ

371  อุิ�น ล้านนา ไม่จำกัด็เน้�อุ

372  ลูกอุม ครูบัาปากกอุง ไม่จำกัด็รุ่น

373  ตูะกรุด็ คาด็เอุวั โบัราณล้านนา

374  มหาวั่านย์าสัก โบัราณล้านนา

375  ตูะกรุด็ ย์ันตู์หนีบั

376  สร้อุย์ประคำ โบัราณล้านนา

377  ตูะกรุด็ พอุกครั�ง โบัราณล้านนา

378  ตูะกรุด็พอุกครั�ง ครูบัาตู๋า วััด็บั้านเหล่า

379  ตูะกรุด็ย์ันตู์ด็าบัสหรีกัญ่ไชย์ ครูบัาขุันแก้วั

380  ตูะกรุด็ครูบัาขุันแก้วั ไม่จำกัด็รุ่น

381  ผ้าย์ันตู์พระเจ้าแด็ง ครูบัาขุันแก้วั

382  ตูะกรุด็เก้ากุ่มครูบัาวััง ไม่จำกัด็เน้�อุ

383  ตูะกรุด็เก้ากุ่มครูบัาวััง เน้�อุ 3 กษัตูริย์์

384  ผ้าย์ันตู์ ครูบัาวััง (เขุีย์นม้อุก๋�งพิมพ์)

385  ผ้าย์ันตู์ ครูบัาวััง (แบับัพิมพ์ 2 ช้�อุ)

386  ผ้าย์ันตู์ ครูบัาวััง ไม่จำกัด็พิมพ์

387  ผ้าย์ันตู์ ม้าเสพนาง ครูบัาตู๋า วััด็บั้านเหล่า ไม่จำกัด็รุ่น

388  กะลาแกะราหู หลวังพ่อุแขุก วััด็สันป�าลาน จ.ตูาก

389  ลูกอุม หลวังปู�ป้น วััด็แม่ย์ะ จ.ตูาก

390  ผ้าย์ันตู์เมตูตูา โบัราณล้านนา

391  ตูะกรุด็ หนังพอุกครั�ง ทาทอุง ครูบัาชุ่ม (แจกศิษย์์ วััด็ท่าซุง)

392  ผ้าย์ันตู์ฟ้้าประทานพร กาเด็ีย์วัเซีย์นแปะโรงสี

393  ผ้าย์ันตู์ฟ้้าประทานพร ไม่จำกัด็ประเภูท เซีย์นแปะโรงสี

394  ป้�นเหน่ง โบัราณล้านนา

395  เขุี�ย์วั, เขุา, เล็บั, งา โบัราณล้านนา

396  คตูล้านนา

397  เคร้�อุงรางล้านนาโบัราณ ไม่จำกัด็รูปลักษณ์
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คีรูบาปิองพล ส่ีลส่ังวโร บ้านื้บุญเมต๊ต๊ามหาลาภ จ.เช้ียงราย ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 12 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (38 รายการ)    

398  เหรีย์ญ่รูปเหม้อุนรุ่นแรกไม่จำกัด็เน้�อุ

399  พระขุุนแผนรุ่นแรก เน้�อุด็ำ ไม่จำกัด็หลัง

400  พระขุุนแผนรุ่นแรก เน้�อุขุาวั ไม่จำกัด็หลัง

401  พระกริ�งรุ่นแรก สีลสังวัโร

402  ล็อุกเก็ตูบัรมครูปู�ฤาษีทันใจ

403  พระพรหมมังกร เน้�อุทอุงคำ และเงิน

404  พระพรหมมังกร เน้�อุกะไหล่ทอุง

405  พระพรหมมังกร เน้�อุชนวัน

406  พระพรหมมังกร เน้�อุผง

407  เหรีย์ญ่สมเด็็จอุงค์ปฐม

408  สี�หูห้าตูารุ่นแรก เน้�อุทอุงคำ เงิน

409  สี�หูห้าตูารุ่นแรก เน้�อุชนวัน

410  ล็อุกเก็ตูพ่อุเงาะรุ่นแรก สมปรารถ้นาจินด็ามณี

411  เหรีย์ญ่รุ่นเมตูตูาบัารมี ไม่จำกันเน้�อุ

412  พระขุุนแผนอุริย์ทรัพย์์มหาเศรษฐี หลังทอุงคำ

413  พระขุุนแผนอุริย์ทรัพย์์มหาเศรษฐี หลังเงิน

414  พระขุุนแผนอุริย์ทรัพย์์มหาเศรษฐี หลังตูะกั�วั

415  พระขุุนแผนอุริย์ทรัพย์์มหาเศรษฐี หลังทอุงเหล้อุง

416  พระขุุนแผนอุริย์ทรัพย์์มหาเศรษฐี หลังจีวัร เหรีย์ญ่เม็ด็แตูง และธรรมด็า

417  ล็อุกเก็ตูพ่อุเงาะ รุ่นปลด็หนี�ราชาโชค

418  ล็อุกเก็ตูรูปเหม้อุนรุ่นแรก

419  เหรีย์ญ่บัรมครูปู�ฤาษีทันใจ

420  ล็อุกเก็ตูมหาลาภู

421  ล็อุกเก็ตูแผ่บัุญ่ พิมพ์หน้าเณร

422  ล็อุกเก็ตูแผ่บัุญ่ พิมพ์หน้าหนุ่ม

423  เหรีย์ญ่หล่อุพ่อุเงาะ รุ่นมนตู์จินด็ามณี ไม่จำกัด็เน้�อุ

424  เหรีย์ญ่พ่อุเงาะรุ่นแรก บัุญ่กฐิน

425  พระผงรูปเหม้อุนรุ่นแรก เศรษฐีทันใจ

426  พระอุุปคุตูหินแกะ รุ่นมหาลาภู รวัย์ทรัพย์์

427  เหรีย์ญ่เม็ด็แตูง รุ่นแรก

428  ด็าบัแก้วัพญ่าอุินทร์ รุ่นมงคลพุทธาคม ปลอุกทอุงคำ นาค และเงิน

429  ด็าบัแก้วัพญ่าอุินทร์ รุ่นมงคลพุทธาคม

430  วััวัธนูหางสิงห์ รุ่นมงคลด็งหลวัง

431  พระปิด็ตูาซุ้มเศรษฐี เน้�อุผง

432  พระปิด็ตูามหาลาภู เน้�อุโลหะ

433  พ่อุเงาะ รุ่นสมปรารณาจินด็ามณี ไม่จำกัด็หลัง

434  พ่อุเงาะรุ่นแรก ไม่จำกัด็หลัง

435  พระรูปหล่อุหลวังปู�ทวัด็ นิรันตูราย์ ไม่จำกัด็เน้�อุ
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พระจังหวัดต๊าก ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 13 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (32 รายการ)   

436  พระรูปหล่อุพระเจ้าตูากสินมหาราช รุ่น 1

437  พระรูปหล่อุพระเจ้าตูากสินมหาราช รุ่น 2

438  พระรูปหล่อุพระเจ้าตูากสินมหาราช รุ่น 3

439  เหรีย์ญ่พระเจ้าตูากสินมหาราช รุ่น 1

440  เหรีย์ญ่พระเจ้าตูากสินมหาราช รุ่น 2

441  เหรีย์ญ่พระเจ้าตูากสินมหาราช รุ่น 3

442  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุสิน วััด็มะเขุ้อุแจ้ รุ่นแรก

443  พระผงคลุกรัก หลวังพ่อุสินวััด็มะเขุ้อุแจ้ ไม่จำกัด็พิมพ์

444  พระรูปหล่อุเจ้าพ่อุพระวัอุ รุ่น 1 - เหรีย์ญ่เจ้าพ่อุพระวัอุ รุ่น 1

445  พระรูปหล่อุป้�มฝั้งพลอุย์ ครูบัาวััง วััด็บั้านเด็่น

446  พระรูปหล่อุป้�มรมด็ำ ครูบัาวััง วััด็บั้านเด็่น

447  เหรีย์ญ่กลมไม่มีหู ครูบัาวััง วััด็บั้านเด็่น รุ่น 1

448  เหรีย์ญ่กลมมีหู ครูบัาวััง วััด็บั้านเด็่น รุ่น 1

449  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุโตู วััด็ท่าแค รุ่น 1

450  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุโตู วััด็ท่าแค รุ่น 1

451  เหรีย์ญ่ครูบัาสร้อุย์ วััด็มงคลคีรีเขุตูตู์ รุ่น 1

452  เหรีย์ญ่ครูบัาสร้อุย์ วััด็มงคลคีรีเขุตูตู์ รุ่น 2

453  เหรีย์ญ่สมเด็็จฝัาบัาตูร ครูบัาสร้อุย์ วััด็มงคลคีรีเขุตูตู์

454  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุแขุก วััด็สันป�าลาน รุ่น 1

455  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุแขุก วััด็สันป�าลาน รุ่น 2

456  เหรีย์ญ่ครูบัาป้น วััด็แม่ย์ะ รุ่น 1

457  พระรูปหล่อุเขุ่ากวั้างครูบัาป้น วััด็แม่ย์ะ

458  เหรีย์ญ่พระครูอุด็ุลย์์ วััด็ท่านา รุ่น 1

459  พระรูปหล่อุพระครูอุด็ุลย์์ วััด็ท่านา รุ่น 1

460  เหรีย์ญ่ครูบัากัญ่ไชย์ วััด็มาตูานุสรณ์

461  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุสาย์ทอุง วััด็ท่าไม้แด็ง รุ่น 1

462  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุประด็ับั วััด็ไผ่สีซอุ รุ่น 1

463  เหรีย์ญ่ครูบัาตูัน วััด็เชีย์งทอุงล่าง รุ่น 1

464  เหรีย์ญ่ครูบัาตูุ่น วััด็เชีย์งทอุงบัน รุ่น 1

465  เหรีย์ญ่ครูบัากร วััด็ด็อุย์คีรี รุ่น 1

466  พระรูปหล่อุครูบัากร วััด็ด็อุย์คีรี รุ่น 1

467  พระผงพิมพ์ขุุนแผน ครูบัากร วััด็ด็อุย์คีรี รุ่น 1
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พระหลวงพ่อเขุียนื้ วัดส่ำนื้ักขุุนื้เณร จ.พิจิต๊ร ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 14 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (36 รายการ)   

468  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น พิมพ์หน้าลิง ไม่จำกัด็พิมพ์

469  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น พิมพ์หน้าหมู วััด็วัังตูะกู (หน้าเล็ก-หน้าแตูก)

470  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น พิมพ์หน้าหมู วััด็วัังตูะกู (หน้าใหญ่่)

471  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น พิมพ์ค่อุมเล็ก วััด็สำนักขุุนเณร

472  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น พิมพ์ค่อุมเล็ก (วััด็พร้าวั)

473  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น รุ่นเถ้้าแก่ห่อุเตูี�ย์

474  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น รุ่นกำนันเถ้าร์ (สร้างโรงเรีย์น)

475  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น รุ่นกำนันเถ้าร์ (สร้างศาลา)

476  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น รุ่นถ้ิ�นกำเนิด็ เน้�อุเงิน (พิมพ์ไม่แตู่ง)

477  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น รุ่นถ้ิ�นกำเนิด็ เน้�อุเงิน (พิมพ์แตู่ง)

478  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น รุ่นล.ร ไม่จำกัด็เน้�อุ

479  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น รุ่นขุ.5 ไม่จำกัด็เน้�อุ

480  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น รุ่น 100 ปี ไม่จำกัด็เน้�อุ

481  พระรูปหล่อุกริ�งประทานพร หลวังพ่อุเขุีย์น รุ่น 100 ปี

482  พระรูปหล่อุโบัราณหลวังพ่อุเขุีย์นรุ่นฐานมีช้�อุ/ฐานหนังส้อุ ไม่จำกัด็เน้�อุ

483  พระรูปหล่อุป้�ม หลวังพ่อุเขุีย์น รุ่น 100 ปี

484  พระผงเทีย์นชัย์ หลวังพ่อุเขุีย์น พิมพ์หลวังพ่อุเงิน ปี 2503

485  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเขุีย์น หลังพระพุทธชินราช เน้�อุเงิน ไม่จำกัด็พิมพ์

486  เหรีย์ญ่สอุงเกจิ หลวังพ่อุเขุีย์น-หลวังพ่อุทบั

487  เหรีย์ญ่อุาร์ม หลวังพ่อุเขุีย์น วััด็วัังสำโรง

488  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเขุีย์นรูปไขุ่ สระเอุขุีด็ย์าวั

489  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเขุีย์น กงจักรหลังย์ันตู์

490  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเขุีย์น ใบัตูำล๋ง

491  เหรีย์ญ่แสตูมป์หลวังพ่อุเขุีย์น วััด็ท่าหอุย์ บัล็อุกวััด็ ไม่จำกัด็เน้�อุ

492  เหรีย์ญ่แสตูมป์หลวังพ่อุเขุีย์น วััด็ท่าหอุย์ บัล็อุกบั้าน ไม่จำกัด็เน้�อุ

493  เหรีย์ญ่กลมเสาร์ห้า หลวังพ่อุเขุีย์น

494  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเขุีย์น เสมาใหญ่่นั�งเตู็มอุงค์ รุ่น 100 ปี

495  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเขุีย์น เสมาเล็ก วััด็ชัย์มงคล

496  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเขุีย์น ใบัโพธิ�ิ�เล็ก วััด็ชัย์มงคล

497  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเขุีย์นขุวััญ่ถุ้ง ปี 2505

498  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเขุีย์นขุวััญ่ถุ้ง ปี 2506

499  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเขุีย์นขุวััญ่ถุ้ง ปี 2507

500  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเขุีย์นหลังหลวังปู�ศุขุ ปี 2507

501  แหวันหลวังพ่อุเขุีย์น ไม่เกินปี 2507 ไม่จำกัด็รุ่น

502  รูปถ้่าย์หลวังพ่อุเขุีย์น ไม่เกิน ปี 2507 ไม่จำกัด็รุ่น

503  ล็อุกเกตูหลวังพ่อุเขุีย์น หลังอุลูมิเนีย์ม ไม่จำกัด็รุ่น
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พระหลวงพ่อเดิม วัดหนื้องโพ จ.นื้คีรส่วรรคี์ ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 15 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

504  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ เน้�อุอุัลปาก้า ไม่จำกัด็พิมพ์

505  พระรูปหล่อุป้�มหลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ พิมพ์A

506  พระรูปหล่อุป้�มหลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ พิมพ์B

507  พระรูปหล่อุป้�มหลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ พิมพ์C

508  พระรูปหล่อุป้�มหลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ พิมพ์D

509  พระรูปหล่อุป้�มหลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ พิมพ์คอุตู๋ง

510  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ พิมพ์ฐานสูง

511  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ พิมพ์ฐานเตูี�ย์

512  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ เน้�อุตูะกั�วัหัวัลูกปืน

513  เหรีย์ญ่ตูรัสรู้ หลวังพ่อุเด็ิม

514  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม รุ่นแรก พิมพ์เสมา ปี 2470

515  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม รุ่นแรก พิมพ์แมงกะบัี�หลังแบับั - หลังเรีย์บั ปี 2470

516  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม รุ่นแรก พิมพ์แมงกะบัี�หลังตูัวัหนังส้อุ ปี 2482

517  เหรีย์ญ่รูปไขุ่หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์ด็อุกจันทร์โค้ง ปี 2482

518  เหรีย์ญ่รูปไขุ่หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์ด็อุกจันทร์ตูรง ปี 2482

519  เหรีย์ญ่รูปไขุ่หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์ตู้อุ ปี 2482

520  เหรีย์ญ่รูปไขุ่หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2482

521  เหรีย์ญ่รูปไขุ่หลวังพ่อุเด็ิม - หลวังพ่อุคล้าย์ ปี 2483

522  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์ตู้อุ บัล็อุคกลาก ปมห่วังในตูัวั

523  เหรีย์ญ่หน้าหมวักหลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ แจกที�วััด็ท่าฉนวัน ปี 2483

524  เหรีย์ญ่รูปไขุ่หลวังพ่อุเด็ิม เน้�อุเงินลงย์า ไม่จำกัด็พิมพ์

525  เหรีย์ญ่รูปไขุ่หลวังพ่อุเด็ิม เน้�อุเงินขุ้างไขุ่ปลา ไม่จำกัด็พิมพ์

526  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์สี�เหลี�ย์ม เน้�อุเงินลงย์าสีธงชาตูิ

527  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์สี�เหลี�ย์ม เน้�อุเงินลงถ้ม

528  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์สี�เหลี�ย์ม เน้�อุเงินลงถ้ม หลังอุกเลา

529  เหรีย์ญ่รูปไขุ่หลวังพ่อุเด็ิม เน้�อุเงินลงถ้ม ไม่จำกัด็พิมพ์

530  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์ห้าเหลี�ย์มนาคปรก ปี 2470

531  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์เปลวัเทีย์น หน้าสั�น ปี 2483

532  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์ป้กกลด็ ปี 2470

533  เหรีย์ญ่รูปไขุ่หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์แจกแม่ครัวั เน้�อุอุัลปาก้า - เน้�อุตูะกั�วั

534  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์สี�เหลี�ย์ม หลังย์ันตู์ใบัพัด็ เน้�อุตูะกั�วั

535  พระกริ�ง หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หัวังิ�วั

536  พระชัย์วััฒ่น์ หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หัวังิ�วั

537  เหรีย์ญ่เปลวัเทีย์น หลวังพ่อุเด็ิม พิมพ์หน้าย์าวั ปี 2483

538  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเด็ิม อุอุกวััด็อุินทาราม ปี 2493
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พระหลวงพ่อพรหม วัดช้่องแคี จ.นื้คีรส่วรรคี์ ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 16 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

539  เหรีย์ญ่กลม และเหรีย์ญ่รูปไขุ่ รุ่นแรก ปี 2507

540  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์นิ�วักระด็ก ปี 2507

541  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์หูกวัาง ปี 2508

542  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ รุ่น 2 ปี 2508

543  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์ก้นระฆััง ปี 2512

544  แผ่นป้�มรูปเหม้อุน ปี 2512

545  เหรีย์ญ่เสมาเล็ก คร๋�งอุงค์ และเตู็มอุงค์ ปี 2512

546  เหรีย์ญ่ใบัสาเก ปี 2512

547  พระผงรูปเหม้อุน ฟ้้าผ่า ปี 2512

548  พระรูปเหม้อุนป้�ม รุ่นแม่ชีกุหลาบั ปี 2513

549  พระรูปเหม้อุนป้�ม รุ่นผู้ใหญ่่ลี ปี 2513 และผู้การอุภูัย์ ปี 2516

550  เหรีย์ญ่กลม หลังพระปิด็ตูา ปี 2513

551  เหรีย์ญ่ ส.ช. ปี 2513

552  เหรีย์ญ่มณฑป ปี 2514

553  เหรีย์ญ่แจกทาน พิมพ์สังฆัาฏิิย์าวั ปี 2515

554  เหรีย์ญ่แจกทาน พิมพ์สังฆัาฏิิสั�น ปี 2515

555  เหรีย์ญ่ครั�งที� 2 ปี 2515

556  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์เขุ่ากวั้างหลังเตู็ม เน้�อุทอุงระฆััง ปี 2516

557  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์เขุ่ากวั้างหลังเตู็ม เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2516

558  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์เขุ่ากวั้างหลังเตู็ม เน้�อุตูะกั�วั ปี 2516

559  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์เขุ่ากวั้างหลังเตูารีด็ เน้�อุทอุงระฆััง ปี 2516

560  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์เขุ่ากวั้างหลังเตูารีด็ เน้�อุตูะกั�วั และเน้�อุตูะกั�วัชุบัทอุง ปี 2516

561  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์เขุ่ากวั้าง ไม่จำกัด็หลัง ปี 2516

562  พระสมเด็็จ หลังย์ันตู์สิบั เน้�อุทอุงระฆััง ปี 2516

563  พระสมเด็็จ หลังเรีย์บั เน้�อุทอุงระฆััง ปี 2516

564  เหรีย์ญ่มหาลาภู ปี 2516

565  เหรีย์ญ่โล่ใหญ่่ ปี 2516

566  เหรีย์ญ่ทำบัุญ่สรงน�ำ ปี 2517

567  เหรีย์ญ่รุ่น 90 ปี ปี 2517

568  สมเด็็จเน้�อุผง ปี 2514-2516

569  พระผงระฆัังเล็ก ไม่จำกัด็รุ่น ปี 2514-2516

570  พระผงระฆัังใหญ่่ ไม่จำกัด็รุ่น ปี 2514-2516

571  เหรีย์ญ่สล๋กตูอุกโค้ด็ระฆััง เล็ก-ใหญ่่

572  แหวันไม่จำกัด็รุ่น

573  แหนบัไม่จำกัด็รุ่น
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พระหลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห้วยด้วนื้ จ.นื้คีรส่วรรคี์ ยอดนื้ิยม ชุ้ดที่ี� 1  
โต๊๊ะที่ี� 17 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

574  เหรีย์ญ่ไขุ่ปลา รุ่นแรก ปี 2535

575  เหรีย์ญ่ขุ้างกนก รุ่นแรก ปี 2535

576  เหรีย์ญ่ล้อุแม็ค รุ่นแรก ปี 2535

577  พระรูปหล่อุ รุ่นแรก ปี 2535

578  ล็อุกเกตู รุ่นแรก ปี 2535

579  เหรีย์ญ่เจริญ่พร รุ่นแรก เน้�อุเงิน ปี 2559

580  เหรีย์ญ่เจริญ่พร รุ่นแรก เน้�อุนวัะ ปี 2559

581  เหรีย์ญ่เจริญ่พร รุ่นแรก ไม่จำกัด็ ปี 2559

582  เหรีย์ญ่สร้างหอุฉัน ไม่จำกัด็ ปี 2559

583  เหรีย์ญ่เสมาแปด็รอุบั พิมพ์ปะฉลุ ไม่จำกัด็ ปี 2560

584  เหรีย์ญ่เสมาแปด็รอุบั เน้�อุเงิน,เน้�อุนวัะ ปี 2560

585  เหรีย์ญ่เสมาแปด็รอุบั ไม่จำกัด็ ปี 2560

586  เหรีย์ญ่พรหมวัิหารอุาย์ุย์้น ไม่จำกัด็ ปี 2561

587  พระสมเด็็จชานหมาก รุ่นแรก ปี 2561

588  เหรีย์ญ่หน้าอุรหันตู์ หน้าแก่ ไม่จำกัด็ ปี 2562

589  เหรีย์ญ่เจริญ่พรบัน เน้�อุเงิน ปี 2563

590  เหรีย์ญ่เจริญ่พรบัน เน้�อุนวัะ ปี 2563

591  เหรีย์ญ่เจริญ่พรบัน เน้�อุชนวัน ปี 2563

592  เหรีย์ญ่เจริญ่พรบัน เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2563

593  เหรีย์ญ่เจริญ่พรบัน ไม่จำกัด็ ปี 2563

594  เหรีย์ญ่เจริญ่พรล่าง เน้�อุเงิน ปี 2563

595  เหรีย์ญ่เจริญ่พรล่าง เน้�อุนวัะ ปี 2563

596  เหรีย์ญ่เจริญ่พรล่าง ไม่จำกัด็ ปี 2563

597  เหรีย์ญ่เสมาเส้อุคาบัแก้วักอุงบัุญ่99 พิมพ์ปะฉลุ ปี 2563

598  เหรีย์ญ่เสมาเส้อุคาบัแก้วักอุงบัุญ่99 เน้�อุเงิน ปี 2563

599  เหรีย์ญ่เสมาเส้อุคาบัแก้วักอุงบัุญ่99 เน้�อุนวัะ ปี 2563

600  เหรีย์ญ่เสมาเส้อุคาบัแก้วักอุงบัุญ่99 ไม่จำกัด็ ปี 2563

601  เหรีย์ญ่ไตูรมาส เน้�อุเงิน ปี 2563

602  เหรีย์ญ่ไตูรมาส เน้�อุนวัะ ปี 2563

603  เหรีย์ญ่ไตูรมาส พิมพ์ห่วังเช้�อุม ปี 2563

604  เหรีย์ญ่ไตูรมาส ไม่จำกัด็ ปี 2563

605  เหรีย์ญ่สร้างบัารมี เน้�อุเงิน ปี 2564

606  เหรีย์ญ่สร้างบัารมี เน้�อุนวัะ ปี 2564

607  เหรีย์ญ่สร้างบัารมี เน้�อุชนวัน ปี 2564

608  เหรีย์ญ่สร้างบัารมี ไม่จำกัด็ ปี 2564
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พระหลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห้วยด้วนื้ จ.นื้คีรส่วรรคี์ ยอดนื้ิยม ชุ้ดที่ี� 2  
โต๊๊ะที่ี� 18 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (34 รายการ)    

609  เหรีย์ญ่ไตูรมาส ไม่จำกัด็ ปี 2561

610  เหรีย์ญ่อุาย์ุย์้น2482 ไม่จำกัด็ ปี 2562

611  เหรีย์ญ่ฉลอุงสมณศักด็ิ�รุ่นแรก ไม่จำกัด็ ปี 2564

612  เหรีย์ญ่เสมา100ปี เน้�อุทอุงคำ ปี 2564

613  เหรีย์ญ่เสมา100ปี พิมพ์ปะฉลุ ปี 2564

614  เหรีย์ญ่เสมา100ปี เน้�อุเงิน ปี 2564

615  เหรีย์ญ่เสมา100ปี เน้�อุนวัะ ปี 2564

616  เหรีย์ญ่เสมา100ปี เน้�อุอุัลปาก้า ปี 2564

617  เหรีย์ญ่เสมา100ปี เน้�อุซาตูิน ปี 2564

618  เหรีย์ญ่เสมา100ปี เน้�อุสัตูตูะ ปี 2564

619  เหรีย์ญ่เสมา100ปี ไม่จำกัด็ ปี 2564

620  เหรีย์ญ่ไขุ่ปลา65 เน้�อุเงิน พิมพ์เตู็มอุงค์ ปี 2565

621  เหรีย์ญ่ไขุ่ปลา65 เน้�อุเงิน พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2565

622  เหรีย์ญ่ไขุ่ปลา65 เน้�อุนวัะ พิมพ์เตู็มอุงค์ ปี 2565

623  เหรีย์ญ่ไขุ่ปลา65 เน้�อุนวัะ พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2565

624  เหรีย์ญ่ไขุ่ปลา65 เน้�อุแบัล็คโรเด็ีย์ม ไม่จำกัด็ ปี 2565

625  เหรีย์ญ่ไขุ่ปลา65 เน้�อุชุบัทอุง,ชุบัเงิน ไม่จำกัด็ ปี 2565

626  เหรีย์ญ่ไขุ่ปลา65 เน้�อุมหาชนวัน พิมพ์เตู็มอุงค์ ปี 2565

627  เหรีย์ญ่ไขุ่ปลา65 เน้�อุมหาชนวัน พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2565

628  เหรีย์ญ่ไขุ่ปลา65 เน้�อุทอุงแด็ง ไม่จำกัด็ ปี 2565

629  เหรีย์ญ่ไขุ่ปลา65 ไม่จำกัด็ ปี 2565

630  ภูาพถ้่าย์ปลอุกแขุน ขุนาด็1 นิ�วั ปี 2554

631  รูปถ้่าย์ 3ช. รุ่นแรก ปี 2555

632  ตูะกรุด็ หลวังพ่อุพัฒ่น์ ไม่จำกัด็

633  เหรีย์ญ่สรงน�ำ ไม่จำกัด็ ปี 2564

634  งาแกะ หลวังพ่อุพัฒ่น์ ขุนาด็เล็ก ไม่จำกัด็

635  งาแกะ หลวังพ่อุพัฒ่น์ ขุนาด็ใหญ่่ ไม่จำกัด็

636  ผ้าย์ันตู์ รอุย์ม้อุรอุย์เท้า 3ช. รุ่นแรก

637  ผ้าย์ันตู์รอุย์ม้อุ ไม่จำกัด็

638  ผ้าย์ันตู์รอุย์เท้า ไม่จำกัด็

639  ผ้าย์ันตู์ รอุย์ม้อุรอุย์เท้า ผ้นเด็ีย์วักัน ไม่จำกัด็

640  มีด็ ขุนาด็ 1.5-3นิ�วั ไม่จำกัด็

641  มีด็ ขุนาด็ 5นิ�วั ไม่จำกัด็

642  มีด็ ขุนาด็ 7-9นิ�วั ไม่จำกัด็
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พระหลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห้วยด้วนื้ จ.นื้คีรส่วรรคี์ ยอดนื้ิยม ชุ้ดที่ี� 3  
โต๊๊ะที่ี� 19 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)     

643  พระกริ�ง รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุทอุงคำ ,เน้�อุเงิน (ไม่จำกัด็)

644  พระกริ�ง รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุนวัะ

645  พระกริ�ง รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุชนวันโบัราณ , ชนวัน

646  พระกริ�ง รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุสัตูตูะ

647  พระกริ�ง รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุทอุงระฆัังผิวัเกล็ด็

648  พระกริ�ง รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุทอุงแด็ง (ไม่จำกัด็)

649  พระกริ�ง รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุงานชุบัจิวัเวัลรี� (ไม่จำกัด็)

650  ช่อุพระกริ�ง รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุชนวันโบัราณ

651  พระชัย์วััฒ่น์ รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุทอุงคำ ,เน้�อุเงิน (ไม่จำกัด็)

652  พระชัย์วััฒ่น์ รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุนวัะ

653  พระชัย์วััฒ่น์ รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุชนวันโบัราณ , ชนวัน

654  พระชัย์วััฒ่น์ รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุสัตูตูะ

655  พระชัย์วััฒ่น์ รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุทอุงระฆัังผิวัเกล็ด็

656  พระชัย์วััฒ่น์ รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุทอุงแด็ง (ไม่จำกัด็)

657  พระชัย์วััฒ่น์ รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุงานชุบั 2k , 3k

658  ช่อุพระชัย์วััฒ่น์ รุ่นสาย์ฟ้้า เน้�อุชนวันโบัราณ

659  พระสมเด็็จพระมารด็า 100 ปี นำฤกษ์ หน้ากากทอุงคำ ปี 2564

660  พระสมเด็็จพระมารด็า 100 ปี กรรมการ เน้�อุ ชานหมาก เน้�อุใบัลาน ปี 2564

661  พระสมเด็็จพระมารด็า 100 ปี กรรมการ ไม่จำกัด็ ปี 2564

662  พระสมเด็็จพระมารด็า (พิมพ์คำหมาก) ไม่จำกัด็ ปี 2564

663  พระสมเด็็จพระมารด็า (พิมพ์คำขุ้าวั) ไม่จำกัด็ ปี 2564

664  พระปิด็ตูามหาจักรพรรด็ิ� 100 ปีหน้ากากทอุงคำ นำฤกษ์ ปี 2564

665  พระปิด็ตูามหาจักรพรรด็ิ� 100 ปี ตูิด็หน้ากาก ไม่จำกัด็ ปี 2564

666  พระปิด็ตูามหาจักรพรรด็ิ� 100 ปี ไม่ตูิด็หน้ากาก ไม่จำกัด็ ปี 2564

667  เหรีย์ญ่รุ่นพัฒ่น์เงินมา ๑๐๑ ปี เน้�อุเงิน ปี 2565

668  เหรีย์ญ่รุ่นพัฒ่น์เงินมา ๑๐๑ ปี เน้�อุนวัะ ปี 2565

669  พญ่าเตู่าเร้อุนอุาย์ุย์้น ๑๐๐ ปี เน้�อุเงิน ปี 2564

670  พญ่าเตู่าเร้อุนอุาย์ุย์้น ๑๐๐ ปี เน้�อุนวัะปี 2564

671  พญ่าเตู่าเร้อุนอุาย์ุย์้น ๑๐๐ ปี ไม่จำกัด็ ปี 2564

672  พระปิด็ตูาผงพราย์กุมารคู่ รุ่นครูแรง ๑๐๑ ปี นำฤกษ์ ปี 2565

673  พระปิด็ตูาผงพราย์กุมารคู่ รุ่นครูแรง ๑๐๑ ปี ไม่จำกัด็ ปี 2565

674  ลูกอุมชานหมากพัฒ่น์มหาเศรษฐี รุ่นแรก ไม่จำกัด็ ปี 2564

675  ลูกอุมชานหมากพัฒ่น์มหาเศรษฐี รุ่น2 ไม่จำกัด็ ปี 2564

676  พระปิด็ตูาเฮี้งทวัีคูณ ไม่จำกัด็ ปี 2564

677  พระปิด็ตูาบัูรณะโบัสถ้์ ไม่จำกัด็ ปี 2564
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พระหลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห้วยด้วนื้ จ.นื้คีรส่วรรคี์ ยอดนื้ิยม ชุ้ดที่ี� 4  
โต๊๊ะที่ี� 20 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)   

678  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุทอุงคำ (พิมพ์บัน / ล่าง)

679  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุเงิน หน้ากากทอุงคำ (พิมพ์บัน / พิมพ์ล่าง)

680  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุนวัะ หน้ากากทอุงคำ (พิมพ์บัน / พิมพ์ล่าง)

681  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุเงิน ห่วังเช้�อุม ลงย์าจีวัร (พิมพ์บัน / ล่าง)

682  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุนวัะ ห่วังเช้�อุม ลงย์าจีวัร (พิมพ์บัน)

683  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุเงิน ห่วังเช้�อุม (พิมพ์บัน)

684  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุนวัะ ห่วังเช้�อุม (พิมพ์บัน)

685  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุมหาชนวัน ห่วังเช้�อุม (พิมพ์บัน)

686  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุเงิน ลงย์าแด็ง (พิมพ์บัน)

687  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุเงิน ลงย์าจีวัร (พิมพ์บัน)

688  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุเงิน (พิมพ์บัน)

689  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุนวัะ ลงย์าจีวัร (พิมพ์บัน)

690  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุนวัะ (พิมพ์บัน)

691  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุอุัลปาก้า ลงย์าจีวัร (พิมพ์บัน)

692  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุทอุงเหล้อุง ลงย์าจีวัร (พิมพ์บัน)

693  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุมหาชนวัน (พิมพ์บัน)

694  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุทอุงแด็ง รมด็ำ (พิมพ์บัน)

695  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุชุบัทอุงโบัราณ ลงย์าแด็ง (พิมพ์บัน)

696  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุชุบัทอุงโบัราณ (พิมพ์บัน)

697  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุทอุงแด็ง ลงย์าแด็ง (พิมพ์บัน)

698  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุอุัลปาก้า (พิมพ์บัน)

699  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุทอุงแด็งมันปู (พิมพ์บัน)

700  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุทอุงเหล้อุง (พิมพ์บัน)

701  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุทอุงแด็งพลาย์เงิน (พิมพ์บัน)

702  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุนวัะ ห่วังเช้�อุม ลงย์าจีวัร (พิมพ์ล่าง)

703  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุเงิน ห่วังเช้�อุม (พิมพ์ล่าง)

704  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุนวัะ ห่วังเช้�อุม (พิมพ์ล่าง)

705  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุมหาชนวัน ห่วังเช้�อุม (พิมพ์ล่าง)

706  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุเงิน ลงย์าแด็ง (พิมพ์ล่าง)

707  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุเงิน ลงย์าจีวัร (พิมพ์ล่าง)

708  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุนวัะ ลงย์าจีวัร (พิมพ์ล่าง)

709  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุเงิน (พิมพ์ล่าง)

710  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุนวัะ (พิมพ์ล่าง)

711  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุชุบัทอุงโบัราณ (พิมพ์ล่าง)

712  เหรีย์ญ่เจริญ่พร 3 เน้�อุมหาชนวัน (พิมพ์ล่าง)
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พระหลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห้วยด้วนื้ จ.นื้คีรส่วรรคี์ ยอดนื้ิยม ชุ้ดที่ี� 5  
โต๊๊ะที่ี� 21 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

713  เหรีย์ญ่หน้าวััวั เน้�อุทอุงคำ,หน้ากากทอุงคำ ไม่จำกัด็ ปี 2563

714  เหรีย์ญ่หน้าวััวั เน้�อุเงิน ไม่จำกัด็ ปี 2563

715  เหรีย์ญ่หน้าวััวั เน้�อุนวัะ ไม่จำกัด็ ปี 2563

716  เหรีย์ญ่หน้าวััวั รวัมลงย์า ไม่จำกัด็ ปี 2563

717  เหรีย์ญ่หน้าวััวั พิมพ์หน้ากาก ไม่จำกัด็ ปี 2563

718  เหรีย์ญ่หน้าวััวั เน้�อุชุบัทอุง,3K ไม่จำกัด็ ปี 2563

719  เหรีย์ญ่หน้าวััวั เน้�อุชนวัน,แช่น�ำมนตู์ ไม่จำกัด็ ปี 2563

720  เหรีย์ญ่หน้าวััวั ไม่จำกัด็ ปี 2563

721  เหรีย์ญ่ชนะจนพันล้าน เน้�อุเงิน ไม่จำกัด็ ปี 2564

722  เหรีย์ญ่ชนะจนพันล้าน เน้�อุนวัะ ไม่จำกัด็ ปี 2564

723  เหรีย์ญ่ชนะจนพันล้าน เน้�อุอุัลปาก้า ไม่จำกัด็ ปี 2564

724  เหรีย์ญ่ชนะจนพันล้าน ไม่จำกัด็ ปี 2564

725  เหรีย์ญ่เจริญ่พรกลาง เน้�อุเงินหน้ากากทอุงคำลงย์าฟ้้า พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2564

726  เหรีย์ญ่เจริญ่พรกลาง เน้�อุเงินหน้ากากทอุงคำ พิมพ์เตู็มอุงค์ ปี 2564

727  เหรีย์ญ่เจริญ่พรกลาง เน้�อุเงินลงย์าแด็ง พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2564

728  เหรีย์ญ่เจริญ่พรกลาง เน้�อุเงินลงย์าจีวัร พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2564

729  เหรีย์ญ่เจริญ่พรกลาง เน้�อุเงินเพีย์วั พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2564

730  เหรีย์ญ่เจริญ่พรกลาง เน้�อุนวัะลงย์าส้ม พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2564

731  เหรีย์ญ่เจริญ่พรกลาง เน้�อุนวัะลงย์าจีวัร พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2564

732  เหรีย์ญ่เจริญ่พรกลาง เน้�อุนวัะหน้ากากเงิน พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2564

733  เหรีย์ญ่เจริญ่พรกลาง เน้�อุชุปทอุงโบัราณ พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2564

734  เหรีย์ญ่เจริญ่พรกลาง เน้�อุอุัลปาก้าลงย์าจีวัร พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2564

735  เหรีย์ญ่เจริญ่พรกลาง เน้�อุทอุงแด็งผิวัไฟ้ ลงย์าจีวัร พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2564

736  เหรีย์ญ่เจริญ่พรกลาง เน้�อุทอุงเหล้อุงเพีย์วัหลังย์ันตู์ พิมพ์คร๋�งอุงค์ ปี 2564

737  เหรีย์ญ่พัฒ่น์ประเท้อุงทรัพย์์ เน้�อุเงินเพีย์วั ไม่จำกัด็ ปี 2565

738  เหรีย์ญ่พัฒ่น์ประเท้อุงทรัพย์์ เน้�อุเงินลงย์า ไม่จำกัด็ ปี 2565

739  เหรีย์ญ่พัฒ่น์ประเท้อุงทรัพย์์ เน้�อุอุัลปาก้า ไม่จำกัด็ ปี 2565

740  เหรีย์ญ่พัฒ่น์ประเท้อุงทรัพย์์ เน้�อุอุัลปาก้า พิมพ์หน้ากาก ปี 2565

741  เหรีย์ญ่พัฒ่น์ประเท้อุงทรัพย์์ เน้�อุนวัะ ไม่จำกัด็ ปี 2565

742  เหรีย์ญ่พัฒ่น์ประเท้อุงทรัพย์์ เน้�อุนวัะ หน้ากากเงิน ไม่จำกัด็ ปี 2565

743  เหรีย์ญ่พัฒ่น์ประเท้อุงทรัพย์์ หล่อุนวัะ ไม่จำกัด็ ปี 2565

744  เหรีย์ญ่พัฒ่น์ประเท้อุงทรัพย์์ เน้�อุทอุงเหล้อุง ไม่จำกัด็ ปี 2565

745  เหรีย์ญ่พัฒ่น์ประเท้อุงทรัพย์์ เน้�อุตูะกั�วั ไม่จำกัด็ ปี 2565

746  เหรีย์ญ่พัฒ่น์ประเท้อุงทรัพย์์ เน้�อุทอุงแด็งผิวัไฟ้ ปี 2565

747  เหรีย์ญ่พัฒ่น์ประเท้อุงทรัพย์์ เน้�อุทอุงแด็ง ไม่จำกัด็ ปี 2565
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พระหลวงพ่อชู้ เต๊ช้ธััมโม วัดที่ับชุ้มพล จ.นื้คีรส่วรรคี์ และ เศีียรบรมคีรู ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 22 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

748  เหรีย์ญ่หล่อุโบัราณรุ่นแรกหลวังพ่อุชู เตูชธฺมโม วััด็ทัพชุมพล จ.นครสวัรรค์ เน้�อุทอุงคำ

749  เหรีย์ญ่หล่อุโบัราณรุ่นแรกหลวังพ่อุชู เตูชธฺมโม วััด็ทัพชุมพล จ.นครสวัรรค์ เน้�อุเงินลงย์าสีแด็ง

750  เหรีย์ญ่หล่อุโบัราณรุ่นแรกหลวังพ่อุชู เตูชธฺมโม วััด็ทัพชุมพล จ.นครสวัรรค์ เน้�อุเงิน

751  เหรีย์ญ่หล่อุโบัราณ รุ่นแรกหลวังพ่อุชู เตูชธฺมโม วััด็ทัพชุมพล จ.นครสวัรรค์ เน้�อุนวัะ

752  เหรีย์ญ่หล่อุโบัราณ รุ่นแรกหลวังพ่อุชู เตูชธฺมโม วััด็ทัพชุมพล จ.นครสวัรรค์ เน้�อุชนวัน

753  เหรีย์ญ่หล่อุโบัราณ รุ่นแรกหลวังพ่อุชู เตูชธฺมโม วััด็ทัพชุมพล จ.นครสวัรรค์ เน้�อุทอุงแด็งเถ้้�อุน

754  เหรีย์ญ่หล่อุโบัราณ รุ่นแรกหลวังพ่อุชู เตูชธฺมโม วััด็ทัพชุมพล จ.นครสวัรรค์ เน้�อุชนวันแช่น�ำมนตู์ แจกในพิธี

755  รูปหล่อุบัูชาปู�สมิงนาราย์ณ์กรรมการ 9.9 นิ�วั

756  รูปหล่อุบัูชาปู�สมิงนาราย์ณ์นำฤกษ์ 9.9 นิ�วั

757  รูปหล่อุบัูชาปู�สมิงนาราย์ณ์ธรรมด็า 9.9 นิ�วั

758  รูปหล่อุบัูชาปู�สมิงนาราย์ณ์นำฤกษ์ 5.9 นิ�วั

759  รูปหล่อุบัูชาปู�สมิงนาราย์ณ์ธรรมด็า 5.9 นิ�วั

760  หลวังพ่อุพัฒ่น์ นั�งเส้อุ กรรมการ 9 นิ�วั

761  หลวังพ่อุพัฒ่น์ นั�งเส้อุ นำฤกษ์ 9 นิ�วั

762  หลวังพ่อุพัฒ่น์ นั�งเส้อุ ธรรมด็า 9 นิ�วั

763  เศีย์รปู�ตูาไฟ้ หลวังพ่อุพัฒ่น์เศีย์รใหญ่่ กรรมการ

764  เศีย์รปู�ตูาไฟ้ หลวังพ่อุพัฒ่น์เศีย์รใหญ่่ นำฤกษ์

765  เศีย์รปู�ตูาไฟ้ หลวังพ่อุพัฒ่น์เศีย์รใหญ่่ ธรรมด็า

766  เศีย์รท้าวัเวัสสุวัรรณ หลวังพ่อุพัฒ่น์เศีย์รใหญ่่ กรรมการ

767  เศีย์รท้าวัเวัสสุวัรรณ หลวังพ่อุพัฒ่น์เศีย์รใหญ่่ นำฤกษ์

768  เศีย์รท้าวัเวัสสุวัรรณ หลวังพ่อุพัฒ่น์เศีย์รใหญ่่ ธรรมด็า

769  ท้าวัเวัสสุวัรรณเตู็มอุงค์ หลวังพ่อุพัฒ่น์ กรรมการขุนาด็ 31 นิ�วั หน้าย์ักษ์

770  ท้าวัเวัสสุวัรรณเตู็มอุงค์ หลวังพ่อุพัฒ่น์ นำฤกษ์ขุนาด็ 31 นิ�วั หน้าย์ักษ์

771  ท้าวัเวัสสุวัรรณเตู็มอุงค์ หลวังพ่อุพัฒ่น์ ธรรมด็าขุนาด็ 31 นิ�วั หน้าย์ักษ์

772  ท้าวัเวัสสุวัรรณเตู็มอุงค์ หลวังพ่อุพัฒ่น์ กรรมการขุนาด็ 31 นิ�วั หน้าเทพ

773  ท้าวัเวัสสุวัรรณเตู็มอุงค์ หลวังพ่อุพัฒ่น์ นำฤกษ์ขุนาด็ 31 นิ�วั หน้าเทพ

774  ท้าวัเวัสสุวัรรณเตู็มอุงค์ หลวังพ่อุพัฒ่น์ ธรรมด็าขุนาด็ 31 นิ�วั หน้าเทพ

775  เศีย์รปู�นารอุด็ หลวังพ่อุพัฒ่น์เศีย์รใหญ่่ กรรมการ

776  เศีย์รปู�นารอุด็ หลวังพ่อุพัฒ่น์เศีย์รใหญ่่ นำฤกษ์

777  เศีย์รปู�นารอุด็ หลวังพ่อุพัฒ่น์เศีย์รใหญ่่ ธรรมด็า

778  เศีย์รปู�เจ้าสมิงพราย์ หลวังพ่อุพัฒ่น์เศีย์รใหญ่่ กรรมการ

779  เศีย์รปู�เจ้าสมิงพราย์ หลวังพ่อุพัฒ่น์เศีย์รใหญ่่ นำฤกษ์

780  เศีย์รปู�เจ้าสมิงพราย์ หลวังพ่อุพัฒ่น์เศีย์รใหญ่่ ธรรมด็า

781  กระบัอุงท้าวัเวัสสุวัรรณ หลวังพ่อุพัฒ่น์หน้าเทพ

782  กระบัอุงท้าวัเวัสสุวัรรณ หลวังพ่อุพัฒ่น์หน้าย์ักษ์
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เคีร้�องรางจังหวัดพิจิต๊ร - นื้คีรส่วรรคี์ ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 23 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ) )   

783  คชสีห์, สิงห์ปากเป็ด็, หลวังพ่อุเฮี้ง วััด็เขุาด็ิน

784  เส้อุหลวังพ่อุเฮี้ง วััด็เขุาด็ิน

785  ม้ามังกร, หมู, กระตู่าย์, หลวังพ่อุเฮี้ง วััด็เขุาด็ิน

786  สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอุบัรูปหัวัใจ หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

787  สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอุบัรูปสี�เหลี�ย์ม, พิมพ์ขุ้าวัหลามตูัด็, พิมพ์ทรงกลม, หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

788  สิงห์งาแกะ พิมพ์สามขุวััญ่ปากเจาะ หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

789  สิงห์งาแกะ พิมพ์สอุงขุวััญ่ปากเจาะ หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

790  สิงห์งาแกะ พิมพ์ย์กขุา หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

791  สิงห์งาแกะ พิมพ์ปากสาริกา หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

792  นางกวัักงาแกะ หลังปิด็ตูา หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

793  นางกวัักงาแกะ หลังพระพุทธ หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

794  งาแกะปีเกิด็ 12 นักษัตูร ไม่จำกัด็พิมพ์หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

795  นางกวัักงาแกะ ไม่จำกัด็พิมพ์หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

796  แหวันหลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ พิมพ์สี�เหลี�ย์ม, รูปไขุ่, เน้�อุเงินลงย์าสีธงชาตูิ, ลงถ้ม

797  รูปถ้่าย์เก่า หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ อุัด็กระจกขุนาด็ห้อุย์คอุ ไม่จำกัด็พิมพ์

798  แหวันลงย์าลงถ้ม หลวังพ่อุกัน วััด็เขุาแก้วั

799  ตูะกรุด็พวังลูกคั�นพระเจ้าห้าพระอุงค์ หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

800  มีด็หมอุสาริกา ขุนาด็เล็ก หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

801  มีด็หมอุขุนาด็ปากกา (แบับัธรรมด็า) หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

802  มีด็หมอุขุนาด็ปากกา (แบับัสามกษัตูริย์์) หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

803  มีด็หมอุขุนาด็ปากกา (แบับัด็้ามตูัด็) หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

804  มีด็หมอุขุนาด็ใบัมีด็ 6 นิ�วัไม่เกิน9 นิ�วั (แบับัธรรมด็า)หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

805  มีด็หมอุขุนาด็ใบัมีด็ 6 นิ�วัไม่เกิน9 นิ�วั (แบับัสามกษัตูริย์์) หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

806  มีด็หมอุขุนาด็ใบัมีด็ 9 นิ�วัขุ๋�นไป ไม่จำกัด็ขุนาด็ หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

807  มีด็หมอุใบัมีด็แบับัลาย์นาคคู่ ไม่จำกัด็ขุนาด็ หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

808  มีด็หมอุขุนาด็ปากกา (แบับัธรรมด็า) หลวังพ่อุกัน วััด็เขุาแก้วั

809  มีด็หมอุขุนาด็ปากกา (แบับัสามกษัตูริย์์) หลวังพ่อุกัน วััด็เขุาแก้วั

810  มีด็หมอุขุนาด็ 5 นิ�วัขุ๋�นไป หลวังพ่อุกัน วััด็เขุาแก้วั

811  ผ้ารอุย์เท้า หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

812  เส้�อุย์ันตู์สิงห์ หลวังพ่อุเด็ิม วััด็หนอุงโพ

813  ตูะกรุด็หลวังพ่อุพิธ มีอุั�วั ถ้ักเช้อุกลงรัก

814  ตูะกรุด็หลวังพ่อุพิธ มีอุั�วั ไม่ถ้ักเช้อุก

815  ตูะกรุด็หลวังพ่อุพิธ ฝัาบัาตูรและไม่จำกัด็เน้�อุ

816  ตูะกรุด็หลวังพ่อุเตูีย์ง มีอุั�วั ถ้ักเช้อุกลงรัก

817  ตูะกรุด็หลวังพ่อุเตูีย์ง มีอุั�วั ไม่ถ้ักเช้อุก

818  ตูะกรุด็หลวังพ่อุเตูีย์ง สามกษัตูริย์์ถ้ักเช้อุกลงรัก - ไม่ถ้ักเช้อุก

819  รูปถ้่าย์เก่าหลวังพ่อุพิธ วััด็ฆัะมัง ขุนาด็ห้อุย์คอุ ไม่จำกัด็รุ่น
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พระจังหวัดพิจิต๊ร ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 24 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)   

820  พระรูปหล่อุโบัราณหลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน พิมพ์นิย์ม

821  พระรูปหล่อุโบัราณหลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน พิมพ์ขุี�ตูา

822  เหรีย์ญ่หล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน พิมพ์จอุบัใหญ่่

823  เหรีย์ญ่หล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน พิมพ์จอุบัเล็ก

824  พระรูปเหม้อุนหลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน เน้�อุผงจุ่มรัก

825  พระเน้�อุด็ิน หลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน พิมพ์พระเจ้าห้าพระอุงค์

826  หลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน เน้�อุด็ิน ไม่จำกัด็พิมพ์

827  พระรูปหล่อุป้�ม หลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน พิมพ์คอุแอุล ปี 2515

828  พระรูปหล่อุป้�ม หลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน พิมพ์นิ�วัจุด็ ปี 2515

829  พระรูปหล่อุป้�ม หลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน พิมพ์ม้อุนับัแบังค์ ปี 2515

830  พระรูปหล่อุป้�ม หลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน พิมพ์ม้อุเลขุแปด็ ปี 2515

831  เหรีย์ญ่ป้�ม หลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน พิมพ์จอุบัใหญ่่ ปี 2515

832  เหรีย์ญ่ป้�ม หลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน พิมพ์จอุบัเล็ก ปี 2515

833  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเงินขุวััญ่ถุ้ง วััด็บัางคลาน ปี 2515

834  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเงินรูปไขุ่ ไม่จำกัด็หลัง วััด็บัางคลาน ปี 2515

835  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเงิน อุ.ชุ่มสร้าง ตูอุกและไม่ตูอุก “ช”

836  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเงิน อุอุกวััด็ห้วัย์เขุน พิมพ์ใหญ่่

837  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเงิน อุอุกวััด็ห้วัย์เขุน พิมพ์กลาง - เล็ก

838  พระรูปหล่อุป้�ม หลวังพ่อุเงิน อุอุกวััด็ท้าย์น�ำ ปี 2515

839  พระรูปหล่อุป้�ม หลวังพ่อุเงิน อุอุกวััด็วัังจิก ปี 2515

840  พระรูปหล่อุป้�ม หลวังพ่อุเงิน อุอุกวััด็หอุไกร

841  พระรูปหล่อุป้�ม หลวังพ่อุเงิน รุ่น อุ.ตูะพานหิน ปี 2522

842  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเพชร พิมพ์เสมา ปี 2472

843  พระหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเพชร พิมพ์สามเหลี�ย์ม หลังอุุ

844  พระหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเพชร พิมพ์สี�เหลี�ย์ม หลังอุุ

845  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเขุีย์น พิมพ์หน้าลิง

846  เหรีย์ญ่ป้�มหลวังพ่อุเขุีย์น หลังชินราช เน้�อุเงิน ไม่จำกัด็พิมพ์

847  พระปิด็ตูาหลวังปู�ภูู วััด็ท่าฬ�อุ พิมพ์หย์ด็น้�า เน้�อุชินสนิมแด็ง

848  พระปิด็ตูาหลวังปู�ภูู วััด็ท่าฬ�อุ เน้�อุผงคลุกรัก หลังเบัี�ย์ - หลังกระตู่าย์

849  เหรีย์ญ่หลวังปู�ภูู วััด็ท่าฬ�อุ หางแมลงป�อุง

850  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุพิธ วััด็ฆัะมัง รุ่นแรก ปี 2488

851  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเตูีย์ง วััด็เขุารูปช้าง รุ่นแรก

852  เหรีย์ญ่เสมาหลวังพ่อุเตูีย์ง วััด็เขุารูปช้าง รุ่นแรก

853  ตูะกรุด็หลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน

854  พญ่าเตู่าเร้อุน หลวังพ่อุเงิน วััด็บัางคลาน

855  ตูะกรุด็หลวังปู�ภูู วััด็ท่าฬ�อุ ไม่จำกัด็เน้�อุ

856  แหวันหลวังพ่อุเขุีย์น เน้�อุเงิน ไม่จำกัด็รุ่น
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พระหลวงพ่อที่บ วัดช้นื้แดนื้ จ.เพช้รบูรณ์ ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 25 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

857  พระกริ�งหลวังพ่อุทบั วััด็โบัสถ้์โพธิ�ทอุง เน้�อุนวัะ ไม่จำกัด็พิมพ์

858  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์หน้าฝัรั�งฐานสูง-ฐานเตูี�ย์ วััด็ศิลาโมง

859  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์หลังตูรง วััด็ศิลาโมง

860  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์หน้าหมู วััด็ศิลาโมง

861  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์หน้างุ้ม วััด็ศิลาโมง

862  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์อุกช้�อุ วััด็ศิลาโมง

863  พระรูปเหม้อุนป้�ม รุ่นแรก พิมพ์โด็ด็ร่ม วััด็ชนแด็น ปี 2500

864  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์ฐานสูง วััด็ชนแด็น ปี 2505-2516

865  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์ฐานกลาง-พิมพ์ฐานเตูี�ย์ วััด็ชนแด็น ปี 2505

866  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์ระฆัังสอุงหน้าพ่อุทบั-พ่อุเขุีย์น วััด็ชนแด็น ปี 2505

867  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์พุทธกวัักใหญ่่-พิมพ์อุุ้มบัาตูร วััด็ชนแด็น ปี 2505-2516

868  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์หัวัไม้ขุีด็ วััด็ชนแด็น ปี 2505-2516

869  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์หัวัไม้ขุีด็ ฐานเหลี�ย์ม,ฐานหกเหลี�ย์ม,ฐานย์้�น,กวัักเล็ก วััด็ชนแด็น ปี 2505

870  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์หัวัไม้ขุีด็หัวัโตู วััด็ชนแด็น ปี 2512

871  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์โหม่งมะพร้าวั วััด็ชนแด็น ปี 2516

872  พระรูปหล่อุโบัราณ พิมพ์ฉลอุงอุาย์ุครบั 94 ปี ตูอุกโค้ด็ 94 วััด็ชนแด็น ปี 2516

873  พระรูปหล่อุฉีด็ พิมพ์ฉลอุงอุาย์ุครบั 96-97 ไม่จำกัด็เน้�อุ

874  เหรีย์ญ่รุ่นแรก วััด็ทรงธรรมทับัคล้อุ ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2483

875  เหรีย์ญ่พิมพ์หน้าแก่ เน้�อุทอุงแด็ง-เน้�อุอุัลปาก้า ปี 2491-2492

876  เหรีย์ญ่พิมพ์หน้าหนุ่ม เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2491-2505

877  เหรีย์ญ่โด็ด็ร่ม ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2500-2501

878  เหรีย์ญ่ฉลอุงอุาย์ุ 94 ปี วััด็ชนแด็น เน้�อุทอุงเหล้อุง ปี 2516

879  เหรีย์ญ่ทูลเกล้า วััด็โบัสถ้์โพธิ�ทอุง ไม่จำกัด็โค้ด็ ปี 2518

880  เหรีย์ญ่แอุปเปิ�ล วััด็ช้างเผ้อุก ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2516-2518

881  เหรีย์ญ่กนกขุ้าง วััด็ช้างเผ้อุก ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2519

882  พระเน้�อุผง-ชานหมาก รูปเหม้อุน หลังเรีย์บั,หลังย์ันตู์ วััด็ชนแด็น ปี 2505

883  พระเน้�อุผงพิมพ์ปิด็ตูา ปลัด็พิศาล ปี 2512

884  พระเน้�อุผงพิมพ์สมเด็็จ ไม่จำกัด็พิมพ์ ปี 2515-2516

885  พระเน้�อุผงรุ่นเหม้อุน หลังย์ันตู์-หลังหนังส้อุ ปี 2515-2518

886  พระเน้�อุผงพิมพ์จันทร์ลอุย์ วััด็โบัสถ้์โพธิ�ทอุง ปี 2515

887  พระเน้�อุผงรูปเหม้อุนพิมพ์ไตูรมาส วััด็โบัสถ้์โพธิ�ทอุง ปี 2515

888  พระเน้�อุผงพิมพ์สมเด็็จ รุ่นเขุ็มหัก วััด็โบัสถ้์โพธิ�ทอุง ปี 2515

889  พระเน้�อุผงพิมพ์สมเด็็จ หลังใบัโพธิ� วััด็ช้างเผ้อุก ปี 2517

890  แหวันเพชรกลับั ไม่จำกัด็วััด็

891  แหวันลงย์า ไม่จำกัด็
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พระคีณาจารย์จังหวัดสุ่รินื้ที่ร์ ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 26 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (36 รายการ)   

892  เหรีย์ญ่หลวังปู�ด็ุลย์์รุ่นแรก ปี 2508

893  เหรีย์ญ่หลวังปู�ด็ูลย์์รุ่นสอุง ปี 2518 เน้�อุทอุงแด็งผิวัเด็ิม ไม่จำกัด็บัล็อุก

894  พระกริ�งหลวังพ่อุพระชีวั์ ปี 2518 ไม่จำกัด็เน้�อุ

895  เหรีย์ญ่หลวังปู�ด็ูลย์์รุ่นช้างหมอุบั ปี 2521ไม่จำกัด็เน้�อุ

896  เหรีย์ญ่หลวังปู�ด็ูลย์์รุ่นกาย์ทิพย์์ ปี  2521 เน้�อุทอุงแด็งผิวัเด็ิม

897  เหรีย์ญ่หลวังปู�ด็ูลย์์รุ่นกาย์ทิพย์์ ปี  2521  ลงย์าห้าสี กนกเรีย์บั  กนกลอุย์

898  เหรีย์ญ่หลวังปู�ด็ูลย์์รุ่นกาย์ทิพย์์ ปี  2521  ลงย์าลงย์าสีเด็ีย์วั กะหลั�ย์ทอุง

899  เหรีย์ญ่ไตูรมาส ปี 2521ไม่จำกัด็เน้�อุ

900  เหรีย์ญ่หล่อุลาย์ฉลุปี 2521ไม่จำกัด็ขุนาด็ไม่จำกัด็เน้�อุ

901  พระปิด็ตูา ปี 2522 ไม่จำกัด็ขุนาด็ไม่จำกัด็เน้�อุ

902  พระผงรูปเหม้อุนหลวังปู�ด็ูลย์์รุ่นแรก ปี 2522 ไม่จำกัด็เน้�อุ

903  เหรีย์ญ่มูลนิธิ ปี 2524ไม่จำกัด็ขุนาด็ไม่จำกัด็เน้�อุ

904  พระปรกใบัมะขุาม ปี 2524 ไม่จำกัด็เน้�อุ

905  ล็อุกเก็ตูหลวังปู�ด็ูลย์์ ปี  2520, 2524 ไม่จำกัด็ขุนาด็

906  เหรีย์ญ่เล้�อุนสมณศักด็ิ� ปี 2524  เน้�อุทอุงแด็งผิวัเด็ิม

907  พระกริ�งรูปเหม้อุนรุ่นก้นช้าง ปี 2525ไม่จำกัด็เน้�อุ

908  เหรีย์ญ่กระด็ุมหลวังปู�ด็ุลย์์ ปี 2526 ไม่จำกัด็เน้�อุ

909  เหรีย์ญ่หลวังปู�ด็ูลย์์แปด็รอุบั ปี  2526  ไม่จำกัด็เน้�อุ

910  พระกริ�งจอุมสุรินทร์ไม่จำกัด็เน้�อุ

911  เหรีย์ญ่จอุมสุรินทร์ไม่จำกัด็เน้�อุ

912  พระผงจอุมสุรินทร์หลังปราสาท ไม่จำกัด็เน้�อุ

913  พระผงสมเด็็จสุรินทร์หลังช้าง ไม่จำกัด็เน้�อุ

914  พระกริ�งพระพุทธปริตูร ไม่จำกัด็เน้�อุ

915  พระชัย์วััฒ่น์พุทธปริตู ไม่จำกัด็เน้�อุ

916  เหรีย์ญ่พระพุทธปริตูร ไม่จำกัด็เน้�อุ

917  พระสมเด็็จพุทธปริตู ไม่จำกัด็เน้�อุ

918  เหรีย์ญ่หลวังปู�หงษ์เสมาขุุด็สระ ไม่จำกัด็เน้�อุ

919  เหรีย์ญ่หย์ด็น�ำหลวังปู�หงษ์พุฒ่ซ้อุนเสาร์ห้า ไม่จำกัด็เน้�อุ

920  เหรีย์ญ่หลวังปู�หงษ์พรหมบัุตูร ไม่จำกัด็เน้�อุ

921  เหรีย์ญ่สมเด็็จมหาปรารถ้นาหลวังปู�หงษ์ ไม่จำกัด็เน้�อุ

922  พระรูปหล่อุโบัราณหลวังปู�หงษ์ แซย์ิด็ 80 รุ่นแรก ไม่จำกัด็เน้�อุ

923  พระรูปเหม้อุนป้�ม รุ่นแรก หลวังปู�หงษ์ ไม่จำกัด็เน้�อุ

924  เหรีย์ญ่หล่อุหลวังปู�หงษ์ รุ่นแรก ฉลอุงมงคล 84 ไม่จำกัด็เน้�อุ

925  พระนาคปรกฟ้้กทอุงหลวังปู�หงษ์ ไม่จำกัด็เน้�อุ

926  พระปิด็ตูารวัย์หลังรูปเหม้อุนหลวังปู�หงษ์ ไม่จำกัด็เน้�อุ

927  เหรีย์ญ่ซุ้มกอุหลวังปู�หงษ์ไม่จำกัด็เน้�อุ
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พระจังหวัดกาฬส่ินื้ธัุ์ ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 27 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (36 รายการ)   

928  เหรีย์ญ่อุาย์ุย์้นหลวังปู�หา เน้�อุเงินลงย์าแด็ง

929  เหรีย์ญ่อุาย์ุย์้นหลวังปู�หา เน้�อุเงินบัริสุทธิ�

930  เหรีย์ญ่อุาย์ุย์้นหลวังปู�หา เน้�อุเงินชุบัทอุง ลงย์าเขุีย์วัหน้ากากเงิน

931  เหรีย์ญ่อุาย์ุย์้นหลวังปู�หา เน้�อุอุัลปาก้า ลงย์าเหล้อุง

932  เหรีย์ญ่อุาย์ุย์้นหลวังปู�หา เน้�อุอุัลปาก้า ลงย์าฟ้้า

933  เหรีย์ญ่อุาย์ุย์้นหลวังปู�หา เน้�อุทอุงแด็งโบัราณสอุด็ไส้อุัลปาก้า

934  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก หลวังปู�หา เน้�อุเงินบัริสุทธิ� หน้ากากทอุงคำ ลงย์าแด็ง

935  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก หลวังปู�หา เน้�อุเงินบัริสุทธิ� ลงย์าแด็ง

936  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก หลวังปู�หา เน้�อุเงินบัริสุทธิ� ลงย์าจีวัรเหล้อุง

937  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก หลวังปู�หา เน้�อุเงินนวัะหน้ากากเงิน ลงย์าส้ม

938  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก หลวังปู�หา เน้�อุชุบัสามกษัตูริย์์

939  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก หลวังปู�หา เน้�อุชุบัทอุงด็้าน

940  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก เน้�อุอุัลปาก้า ลงย์าธงชาตูิ

941  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก เน้�อุอุัลปาก้าซาตูิน ลงย์าจีวัรเหล้อุง

942  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก เน้�อุชนวันลงย์าม่วัง

943  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก เน้�อุพิงค์โกลด็์ลงย์าฟ้้า

944  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรกหลวังปู�หา เน้�อุปลอุกลูกปืนหน้ากากอุัลปาก้า

945  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก หลวังปู�หา เน้�อุนวัะ ลงย์าเขุีย์วักรรมการ

946  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก หลวังปู�หา เน้�อุอุัลปาก้า ลงย์าเหล้อุงกรรมการ

947  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก หลวังปู�หา เน้�อุชนวัน ลงย์าแด็งกรรมการ

948  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก หลวังปู�หา เน้�อุเงินบัริสุทธิ�

949  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก หลวังปู�หา เน้�อุเงินบัริสุทธิ� ลงย์าฟ้้าพิเศษแจกกรรมการ

950  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรก หลวังปู�หา เน้�อุชุบัเงินด็้าน ลงย์าจีวัรเหล้อุงแกะศูนย์์จอุง

951  เหรีย์ญ่ด็อุกจำปีพระธาตูุพนม ปี 2564 เน้�อุทอุงแด็งขุัด็เงา

952  เหรีย์ญ่ด็อุกจำปีพระธาตูุพนม ปี 2564 เน้�อุปลอุกลูกปืนขุัด็เงา

953  เหรีย์ญ่ด็อุกจำปีพระธาตูุพนม ปี 2564 เน้�อุนวัะโลหะลงย์าขุาวั

954  เหรีย์ญ่ด็อุกจำปีพระธาตูุพนม ปี 2564 เน้�อุชุบัสามกษัตูริย์์

955  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเตู๋า อุาภูัสสโร  วััด็บั้านพย์อุม รุ่นแรก

956  เหรีย์ญ่เสมารุ่นหนุนด็วัง หลวังพ่อุเตู๋า อุาภูัสสโร เน้�อุเงินลงย์า

957  เหรีย์ญ่เสมาหนุนด็วังหลวังพ่อุเตู๋า อุาภูัสสโร เน้�อุเงินบัริสุทธิ�

958  เหรีย์ญ่เสมาหนุนด็วังหลวังพ่อุเตู๋า อุาภูัสสโร เน้�อุเหล็กเปีย์กพระธาตูุพนม

959  เหรีย์ญ่เสมาหนุนด็วังหลวังพ่อุเตู๋า อุาภูัสสโร่ เน้�อุตูะกั�วัขุอุมพันปี

960  เหรีย์ญ่เสมาหนุนด็วังหลวังพ่อุเตู๋า อุาภูัสสโร เน้�อุมหาชนวัน

961  เหรีย์ญ่เสมาหนุนด็วังหลวังพ่อุเตู๋า อุาภูัสโร เน้�อุทอุงแด็งผิวัไฟ้โบัราณ

962  เหรีย์ญ่เสมาหนุนด็วังหลวังพ่อุเตู่า อุาภูัสสโร เน้�อุทอุงแด็งรมด็ำโบัราณ

963  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรกหลวังปู�หา
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พระจังหวัดมหาส่ารคีาม ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 28 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

964  พระนาด็ูน พิมพ์ปรกเด็ี�ย์วั ลีลา กรุพระธาตูุนาด็ูน

965  พระนาด็ูน พิมพ์ปางปฐมเทศนา (นั�งเม้อุง) กรุพระธาตูุนาด็ูน

966  พระนาด็ูน พิมพ์ซุ้มโพธิ� ไม่จำกัด็พิมพ์ กรุพระธาตูุนาด็ูน

967  พระนาด็ูน พระพิมพ์ ไม่จำกัด็พิมพ์ กรุพระธาตูุนาด็ูน

968  พระนาด็ูน พิมพ์นาคปรกคู่ ไม่จำกัด็พิมพ์ กรุพระธาตูุนาด็ูน

969  พระนาด็ูน พิมพ์ปรกคู่ตูัด็ ไม่จำกัด็พิมพ์ กรุพระธาตูุนาด็ูน

970  พระนาด็ูน พิมพ์ย์อุด็ตูัด็,ย์อุด็ปรกคู่,ย์อุด็ปาฏิิหาริย์์

971  พระแผงตูัด็ ไม่จำกัด็พิมพ์,ไม่จำกัด็ขุนาด็

972  พระแผงตูัด็เก้า พิมพ์นาคปรกจิ�วั

973  พระแผงตูัด็เก้า พิมพ์ตูุ�กตูา

974  พระแผงตูัด็เก้า ไม่จำกัด็พิมพ์

975  พระแผงตูัด็เด็ี�ย์วั พิมพ์นาคปรกจิ�วั

976  พระแผงตูัด็เด็ี�ย์วั พิมพ์นั�งสลับั

977  พระแผงตูัด็เด็ี�ย์วั ไม่จำกัด็พิมพ์

978  เหรีย์ญ่พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ รุ่นเจริญ่พรมังกรคู่ ไม่จำกัด็เน้�อุ

979  เหรีย์ญ่รุ่น 1 พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ปี 2552

980  เหรีย์ญ่รุ่น 2 พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ปี 2552

981  พระผงปิด็ตูามหาอุุด็ รุ่น 1 พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ปี 2552

982  ป้�มลอุย์อุงค์ รุ่น 1 พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ปี 2555

983  เหรีย์ญ่รวัย์ทันใจ พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ปี 2561

984  เหรีย์ญ่พลิกด็วัง พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ปี 2564

985  เหรีย์ญ่มนตู์พระกาฬ พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ปี 2564

986  เหรีย์ญ่นาคคู่ ชนะจนสมปราถ้นา พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่

987  เหรีย์ญ่นาคปรก ชนะจนสมปราถ้นา พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่

988  เหรีย์ญ่หัวัใจสุริย์ันตู์ พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่

989  เหรีย์ญ่ปลด็หนี� พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ปี 2557 ไม่จำกัด็เน้�อุ

990  เหรีย์ญ่สุริย์ันตู์ใหญ่่ พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ปี 2558 ไม่จำกัด็เน้�อุ

991  เหรีย์ญ่สุริย์ันตู์เล็ก พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ปี 2558 ไม่จำกัด็เน้�อุ

992  เหรีย์ญ่เล้�อุนสมณศักด็ิ� พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ปี 2560 ไม่จำกัด็เน้�อุ

993  พระปิด็ตูาย์ันตู์ย์ุ่ง รุ่นแรก พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ปี 2560 ไม่จำกัด็เน้�อุ

994  พระผงมหามงคลสุริย์ันตู์ พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ปี 2561

995  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ไม่จำกัด็เน้�อุ

996  รูปหล่อุท้าวัเวัสสุวัรรณ พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ไม่จำกัด็เน้�อุ

997  พระผงท้าวัเวัสสุวัรรณ พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่ ไม่จำกัด็เน้�อุ

998  ตูลับันวัด็พันล้าน พระอุาจารย์์สุริย์ันตู์ โฆัสป้ญ่โญ่
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พระหลวงปิู�ที่ิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 29 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)   

999  พระกริ�งชินบััญ่ชร

1000  พระชัย์วััฒ่น์ ชินบััญ่ชร

1001  พระสังกัจจาย์น์ ชินบััญ่ชร

1002  พระปิด็ตูา ชินบััญ่ชร

1003  พระผงโลฬสมหาพรหม

1004  พระสมเด็็จ ชินบััญ่ชร

1005  พระสมเด็็จ วััด็ไร่วัารี

1006  เหรีย์ญ่รุ่นแรก ฉลอุงสมณศักด็ิ� ปี 2508

1007  พระขุุนแผนผงพราย์กุมาร บัล็อุกแรก พิมพ์ใหญ่่-เล็ก

1008  พระขุุนแผนผงพราย์ บัล็อุกสอุง พิมพ์ใหญ่่-เล็ก

1009  พระผงพราย์กุมาร ไม่จำกัด็พิมพ์

1010  พระปิด็ตูาฝั้งพลอุย์ หลังย์ันตู์ห้า

1011  เหรีย์ญ่เจริญ่พรบัน,เจริญ่พรล่าง

1012  เหรีย์ญ่หล่อุฉลุ 8 รอุบั

1013  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุม 8 รอุบั

1014  เหรีย์ญ่เสมา 8 รอุบั ลงย์าไม่จำกัด็เน้�อุ

1015  เหรีย์ญ่เสมา 8 รอุบั เน้�อุนวัะโลหะ,เน้�อุทอุงแด็ง

1016  เหรีย์ญ่นาคปรก 8 รอุบั

1017  เหรีย์ญ่หน้าปรกไตูรมาส

1018  พระรูปหล่อุ รุ่นไตูรมาส

1019  พระปิด็ตูาย์ันตู์ย์ุ่ง มหาอุุตูตูโม

1020  พระปิด็ตูา หลังรูปเหม้อุน

1021  พระปิด็ตูาขุ้าวัตูอุกแตูก

1022  พระนาคปรกใบัมะขุาม อุงค์จ้อุย์

1023  เหรีย์ญ่บัาตูรน�ำมนตู์

1024  เหรีย์ญ่สมเด็็จ ณ ศรีราชา พิมพ์นั�งพาน

1025  เหรีย์ญ่สมเด็็จ ณ ศรีราชา พิมพ์หย์ด็น�ำ

1026  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ ผูกพัทธสีมา ปี 2517

1027  เหรีย์ญ่น�ำเตู้าหลังนูน

1028  เหรีย์ญ่กลมพระพุทธโสธร

1029  หนุมานก้นอุุด็ผงพราย์กุมาร

1030  เหรีย์ญ่อุรหันตู์ วััด็แม่น�ำคู่

1031  เหรีย์ญ่กรมหลวังชุมพร รุ่นนาวัิกโย์ธินสร้าง

1032  พระกริ�งตูากสิน ปี 2518

1033  ตูะกรุด็โทนตูอุกโค้ด็

1034  แหนบัก้านย์าวั,ก้านสั�น

1035  ลูกอุมผงพราย์กุมาร
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พระหลวงพ่อปิานื้ วัดบางนื้มโคี จ.พระนื้คีรศีรีอยุธัยา ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 30 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

1036  พระพิมพ์ทรงไก่หางพวัง

1037  พระพิมพ์ทรงไก่หางรวัม

1038  พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น

1039  พระพิมพ์ทรงไก่หางสี�เส้น ไก่ฟ้้า

1040  พระพิมพ์ทรงไก่หางสี�เส้น ไก่ตู�อุก

1041  พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น

1042  พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่่ ทรงเคร้�อุง

1043  พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่่ ไม่ทรงเคร้�อุง

1044  พระพิมพ์ย์ันตู์แถ้วัเด็ีย์วั ไม่จำกัด็พิมพ์

1045  พระพิมพ์ทรงหนุมานแบักแท่น

1046  พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวัเป็นด็าวัเป็นเด็้อุน

1047  พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก

1048  พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่่ พิมพ์ล๋ก

1049  พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่่ พิมพ์ตู้�น

1050  พระพิมพ์ทรงครุฑปีกแขุ็ง

1051  พระพิมพ์ทรงครุฑผีเส้�อุ

1052  พระพิมพ์ทรงเม่น บััวัชั�นเด็ีย์วั

1053  พระพิมพ์ทรงเม่น บััวัสอุงชั�น 7 จุด็

1054  พระพิมพ์ทรงเม่น บััวัสอุงชั�น 8 จุด็

1055  พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร

1056  พระพิมพ์ทรงเม่น บััวัโค้ง

1057  พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก

1058  พระพิมพ์ทรงเม่น หัวักลับั

1059  พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวัิชัย์

1060  พระพิมพ์ทรงปางสมาธิ บััวัเม็ด็

1061  พระพิมพ์ทรงนก ฐานสามชั�น

1062  พระพิมพ์ทรงนก ฐานสาย์บััวั - บััวัฟ้้นปลา

1063  พระพิมพ์ทรงปลาจีน

1064  พระพิมพ์ทรงปลากัด็

1065  พระพิมพ์ทรงปลาหมอุ

1066  พระพิมพ์ทรงปลาหมู

1067  พระพิมพ์ทรงโบัราณ ไม่จำกัด็พิมพ์

1068  พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร ไม่จำกัด็พิมพ์

1069  พระเน้�อุผงพุทธคุณ ไม่จำกัด็พิมพ์

1070  ผงลูกอุม
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เคีร้�องรางส่ายมูเมต๊ต๊ามหาลาภ ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 31 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

1071  ราหูหลวังปู�จ้�อุ วััด็เขุาตูะเงาะอุุด็มพร เน้�อุเงิน ปี 2563 จ.ชัย์ภููมิ

1072  ราหูหลวังปู�จ้�อุ วััด็เขุาตูะเงาะอุุด็มพร เน้�อุนวัะโลหะ ปี 2563 จ.ชัย์ภููมิ

1073  ราหูหลวังปู�จ้�อุ วััด็เขุาตูะเงาะอุุด็มพร เน้�อุอุัลปาก้า ปี 2563 จ.ชัย์ภููมิ

1074  ราหูหลวังปู�จ้�อุ วััด็เขุาตูะเงาะอุุด็มพร เน้�อุทอุงทิพย์์ ปี 2563 จ.ชัย์ภููมิ

1075  ราหูหลวังปู�จ้�อุ วััด็เขุาตูะเงาะอุุด็มพร อุัลปาก้ากรรมการ ปี 2563 จ.ชัย์ภููมิ

1076  ราหูหลวังปู�จ้�อุ วััด็เขุาตูะเงาะอุุด็มพร นวัะโลหะกรรมการ ปี 2563 จ.ชัย์ภููมิ

1077  ราหูหลวังปู�จ้�อุ วััด็เขุาตูะเงาะอุุด็มพร ทอุงทิพย์์กรรมการ ปี 2563 จ.ชัย์ภููมิ

1078  ราหูหลวังปู�จ้�อุ วััด็เขุาตูะเงาะอุุด็มพร เน้�อุเงินกรรมการ ปี 2563 จ.ชัย์ภููมิ

1079  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง เน้�อุเงิน ปี 2564

1080  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง เน้�อุเงินลงย์า ปี 2564

1081  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง เน้�อุกะไหล่เงินหน้ากากสัตูตูโลหะ

1082  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง มหาชนวันลงย์า

1083  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง เน้�อุมหาชนวัน

1084  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง กะไหล่ทอุง

1085  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง กะไหล่เงิน

1086  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง ทอุงแด็งลงย์า

1087  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง ทอุงแด็ง

1088  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง เน้�อุผงสีเขุีย์วั

1089  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง เน้�อุผงสีแด็ง

1090  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง ผงสีแด็งผสมผงสมเด็็จบัางขุุนพรหม

1091  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง ผงสีเขุีย์วัผสมผงสมเด็็จบัางขุุนพรหม

1092  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง ผงสีแด็ง ฝั้งตูะกรุด็

1093  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง ผงสีเขุีย์วั ฝั้งตูะกรุด็

1094  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง ผงสีแด็ง ฝั้งพลอุย์

1095  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง ผงสีเขุีย์วั ฝั้งพลอุย์

1096  เหรีย์ญ่โชคด็ี หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่ รุ่นโชคด็ี ร�ำรวัย์ ปี 2565 เน้�อุเงิน

1097  เหรีย์ญ่โชคด็ี หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่ รุ่นโชคด็ี ร�ำรวัย์ ปี 2565 เน้�อุเงินลงย์า

1098  เหรีย์ญ่โชคด็ี หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่ รุ่นโชคด็ี ร�ำรวัย์ ปี 2565 เน้�อุทอุงขุาวั หน้ากากกุญ่แจจีน

1099  เหรีย์ญ่โชคด็ี หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่ รุ่นโชคด็ี ร�ำรวัย์ ปี 2565 เน้�อุทอุงขุาวั หน้ากากชนวัน

1100  เหรีย์ญ่โชคด็ี หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่ รุ่นโชคด็ี ร�ำรวัย์ ปี 2565 เน้�อุกุญ่แจจีน หน้ากากทอุงขุาวั

1101  เหรีย์ญ่โชคด็ี หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่ รุ่นโชคด็ี ร�ำรวัย์ ปี 2565 เน้�อุกุญ่แจจีน หน้ากากชนวัน

1102  เหรีย์ญ่โชคด็ี หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่ รุ่นโชคด็ี ร�ำรวัย์ ปี 2565 เน้�อุทอุงแด็ง หน้ากากทอุงขุาวั

1103  เหรีย์ญ่โชคด็ี หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่ รุ่นโชคด็ี ร�ำรวัย์ ปี 2565 เน้�อุทอุงแด็ง หน้ากากกุญ่แจจีน

1104  เหรีย์ญ่โชคด็ี หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่ รุ่นโชคด็ี ร�ำรวัย์ ปี 2565 เน้�อุกุญ่แจจีน

1105  เหรีย์ญ่โชคด็ี หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่ รุ่นโชคด็ี ร�ำรวัย์ ปี 2565 เน้�อุทอุงแด็งชนวัน
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พระพุที่ธั - พระคีณาจารย์ ที่ั�วไปิ ชุ้ดที่ี� 1  
โต๊๊ะที่ี� 32 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

1106  พระนาคปรก หลวังพ่อุแล วััด็พระทรง รุ่นปกป้อุง

1107  พระนาคปรก หลวังพ่อุแล วััด็พระทรง รุ่นปกป้อุง จารย์ันตู์

1108  พระปิด็ตูา หลวังพ่อุย์ิด็ วััด็หนอุงจอุก ปี 2537 เน้�อุสีขุาวั

1109  พระปิด็ตูา หลวังพ่อุย์ิด็ วััด็หนอุงจอุก ปี 2537 เน้�อุสีเทา

1110  พระปิด็ตูา หลวังพ่อุย์ิด็ วััด็หนอุงจอุก ปี 2537 เน้�อุสีขุาวัจารย์ันตู์

1111  พระปิด็ตูา หลวังพ่อุย์ิด็ วััด็หนอุงจอุก ปี 2537 เน้�อุสีเทาจารย์ันตู์

1112  พระปิด็ตูา หลวังพ่อุย์ิด็ วััด็หนอุงจอุก ปี 2537 เน้�อุสีขุาวัแป้งเจิม

1113  พระปิด็ตูา หลวังพ่อุย์ิด็ วััด็หนอุงจอุก ปี 2537 เน้�อุสีเทาแป้งเจิม

1114  พระสมเด็็จ วััด็พนัญ่เชิง ปี 2535 พิมพ์พระประธาน จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า

1115  พระสมเด็็จ วััด็พนัญ่เชิง ปี 2535 พิมพ์เจด็ีย์์ จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า

1116  พระสมเด็็จ วััด็พนัญ่เชิง ปี 2535 พิมพ์บัางขุุนพรหม จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า

1117  พระสมเด็็จ วััด็พนัญ่เชิง ปี 2535 พิมพ์เกศไชโย์ จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า

1118  พระสมเด็็จ วััด็พนัญ่เชิง ปี 2535 พิมพ์คะแนน จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า

1119  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม ย์้อุนย์ุค ปี 2539 (สร้างอุุโบัสถ้์ วััด็เกาะแก้วั) พิมพ์พระประธาน

1120  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม ย์้อุนย์ุค ปี 2539 (สร้างอุุโบัสถ้์ วััด็เกาะแก้วั) พิมพ์เจด็ีย์์

1121  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม ย์้อุนย์ุค ปี 2539 (สร้างอุุโบัสถ้์ วััด็เกาะแก้วั) ฐานคู่,ฐานแซม

1122  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม ย์้อุนย์ุค ปี 2539 (สร้างอุุโบัสถ้์ วััด็เกาะแก้วั) ไกร์เซอุร์,ปรกโพธิ�

1123  พระสมเด็็จบัางขุุนพรหม ย์้อุนย์ุค ปี 2539 (สร้างอุุโบัสถ้์ วััด็เกาะแก้วั) คะแนน,จันทร์ลอุย์

1124  พระผงรูปเหม้อุน มั�น-เสาร์ ปี 2540 วััด็บัวัรนิเวัศ

1125  พระผงรูปเหม้อุน ฝั้�น,สิงห์ ปี 2540 วััด็บัวัรนิเวัศ

1126  พระผงรูปเหม้อุน เทศน์-ชอุบั ปี 2540 วััด็บัวัรนิเวัศ

1127  พระผงรูปเหม้อุน ขุาวั-ชา-สิม ปี 2540 วััด็บัวัรนิเวัศ

1128  พระผงไพรีพินาศ วััด็บัวัรนิเวัศ

1129  พระสังกัจจาย์น์ วััด็คลอุงเตูย์ ปี 2536

1130  พระผงหลวังพ่อุโสธร ปี 2549 วััด็โสธร

1131  พระหลวังปู�ทวัด็ ปี 2557 พิมพ์รูปเหม้อุนใหญ่่

1132  พระหลวังปู�ทวัด็ ปี 2557 พิมพ์รูปเหม้อุนเล็ก

1133  พระหลวังปู�ทวัด็ ปี 2557 พิมพ์หลังเตูารีด็

1134  พระผงหลวังปู�นิล วััด็ครบัุรี ปี 2537

1135  เหรีย์ญ่นั�งพานมหามงคล หลวังพ่อุจรัญ่ วััด็อุัมพวััน ปี 2554

1136  เหรีย์ญ่เจริญ่พรรูปไขุ่ หลวังพ่อุจรัญ่ วััด็อุัมพวััน ปี 2554

1137  เหรีย์ญ่เจริญ่พรคร๋�งอุงค์ หลวังพ่อุจรัญ่ วััด็อุัมพวััน ปี 2558

1138  เหรีย์ญ่นั�งพานรุ่นแรก แสนพันล้านชุด็ขุอุงขุวััญ่ ปี 2562 หลวังปู�แสง วััด็โพธิ�ชัย์

1139  เหรีย์ญ่รวัย์พันล้าน หลวังพ่อุแสง วััด็โพธิ�ชัย์ ปี 2562

1140  เหรีย์ญ่ขุวััญ่ถุ้ง รุ่นหมากเงินหมากทอุง ปี 2562 หลวังพ่อุแสง วััด็โพธิ�ชัย์

1141  เหรีย์ญ่นั�งพานรุ่นแรก รวัย์พันล้าน หลวังพ่อุเสน่ห์ วััด็พันสี ปี 2564

1142  เหรีย์ญ่เล้�อุนสมณศักด็ิ� หลวังพ่อุช่วัย์ วััด็ทอุงเหล้อุ รุ่นแรก ปี 2554 จ.อุุตูรด็ิตูถ้์
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1143  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม รุ่นร�ำรวัย์มหาเศรษฐี ปี 2562 เน้�อุทอุงคำ

1144  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม รุ่นร�ำรวัย์มหาเศรษฐี ปี 2562 เน้�อุเน้�อุเงิน

1145  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม รุ่นร�ำรวัย์มหาเศรษฐี ปี 2562 เน้�อุทอุงแด็ง

1146  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเด็ิม รุ่นร�ำรวัย์มหาเศรษฐี ปี 2562 เน้�อุชนวันมวัลสาร

1147  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรรณ หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน รุ่นมีทรัพย์์ ล้นเหล้อุ เน้�อุ ทอุงคำ

1148  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรรณ หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน รุ่นมีทรัพย์์ ล้นเหล้อุ เน้�อุเงินหน้ากากทอุงคำ

1149  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรรณ หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน รุ่นมีทรัพย์์ ล้นเหล้อุ เน้�อุเงินล้วัน

1150  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรรณ หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน รุ่นมีทรัพย์์ ล้นเหล้อุ เน้�อุเงินลงย์า

1151  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรรณ หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน รุ่นมีทรัพย์์ ล้นเหล้อุ เน้�อุอุัลปาก้า

1152  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรรณ หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน รุ่นมีทรัพย์์ ล้นเหล้อุ เน้�อุทอุงทิพย์์

1153  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรรณ หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน รุ่นมีทรัพย์์ ล้นเหล้อุ เน้�อุทอุงแด็ง

1154  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรรณ หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน รุ่นมีทรัพย์์ ล้นเหล้อุ เน้�อุชนวัล

1155  พระรูปหล่อุ เทพกุมารปิ�นเพชร พระครูบัารโชคชัย์ วััด็น�ำด็ิบั รุ่น ขุอุได็้ให้โชค เน้�อุทอุงคำ

1156  พระรูปหล่อุ เทพกุมารปิ�นเพชร พระครูบัารโชคชัย์ วััด็น�ำด็ิบั รุ่น ขุอุได็้ให้โชค เน้�อุทอุงคำลงย์า

1157  พระรูปหล่อุ เทพกุมารปิ�นเพชร พระครูบัารโชคชัย์ วััด็น�ำด็ิบั รุ่น ขุอุได็้ให้โชค เน้�อุเงิน

1158  พระรูปหล่อุ เทพกุมารปิ�นเพชร พระครูบัารโชคชัย์ วััด็น�ำด็ิบั รุ่น ขุอุได็้ให้โชค เน้�อุทอุงแด็ง

1159  พระรูปหล่อุ เทพกุมารปิ�นเพชร พระครูบัารโชคชัย์ วััด็น�ำด็ิบั รุ่น ขุอุได็้ให้โชค เน้�อุชนวันมวัลสาร

1160  พระผง เทพกุมารปิ�นเพชร พระครูบัารโชคชัย์ วััด็น�ำด็ิบั รุ่น ขุอุได็้ให้โชค เน้�อุ สีด็ำ

1161  พระผง เทพกุมารปิ�นเพชร พระครูบัารโชคชัย์ วััด็น�ำด็ิบั รุ่น ขุอุได็้ให้โชค เน้�อุ สีน�ำตูาล

1162  พระผง เทพกุมารปิ�นเพชร พระครูบัารโชคชัย์ วััด็น�ำด็ิบั รุ่น ขุอุได็้ให้โชค เน้�อุ สีขุาวั

1163  รูปหล่อุโบัราณท้าวัเวัสสุวัรรณ หลวังพ่อุสุชาตูิ วััด็ศิลาด็อุกไม้ รุ่น ลาภูผลพูลทวัี เน้�อุทอุงคำ

1164  รูปหล่อุโบัราณท้าวัเวัสสุวัรรณ หลวังพ่อุสุชาตูิ วััด็ศิลาด็อุกไม้ รุ่น ลาภูผลพูลทวัี เน้�อุเงิน

1165  รูปหล่อุโบัราณท้าวัเวัสสุวัรรณ หลวังพ่อุสุชาตูิ วััด็ศิลาด็อุกไม้ รุ่น ลาภูผลพูลทวัี เน้�อุชนวันมวัลสาร

1166  รูปหล่อุโบัราณท้าวัเวัสสุวัรรณ หลวังพ่อุสุชาตูิ วััด็ศิลาด็อุกไม้ รุ่น ลาภูผลพูลทวัี เน้�อุทอุงแด็ง

1167  เหรีย์ญ่เสมามหาเศรษฐี หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน เน้�อุทอุงคำ

1168  เหรีย์ญ่เสมามหาเศรษฐี หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน เน้�อุเงิน

1169  เหรีย์ญ่เสมามหาเศรษฐี หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน เน้�อุนวัะ

1170  เหรีย์ญ่เสมามหาเศรษฐี หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน เน้�อุอุัลปาก้า

1171  เหรีย์ญ่เสมามหาเศรษฐี หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน เน้�อุทอุงทิพย์์ – ทอุงแด็ง

1172  มีด็พระพุทธคณาจารย์์ สาย์นครสวัรรค์

1173  สิงห์งาแกะ พระพุทธคณาจารย์์ สาย์นครสวัรรค์

1174  สิงห์งาแกะ พระพุทธคณาจารย์์ สาย์นครสวัรรค์

1175  นางกวัักงาแกะ พระพุทธคณาจารย์์ สาย์นครสวัรรค์

1176  นางกวัักงาแกะ พระพุทธคณาจารย์์ สาย์นครสวัรรค์

1177  งาแกะไม่จำกัด็ พระพุทธคณาจารย์์ สาย์นครสวัรรค์
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พระพุที่ธั - พระคีณาจารย์ ที่ั�วไปิ ชุ้ดที่ี� 3  
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1178  เหรีย์ญ่รุ่น 3 หลวังตูาพวัง สุขุินฺทริโย์ วััด็ศรีธรรมาราม จ.ย์โสธร ปี 2519

1179  พระปิด็ตูามหาอุุตูม์ หลวังตูาพวัง สุขุินฺทริโย์วััด็ศรีธรรมาราม จ.ย์โสธร ปี 2547

1180  พระผง รุ่น “อุุด็มโชค” หลวังตูาพวัง สุขุินฺทริโย์วััด็ศรีธรรมาราม จ.ย์โสธร ปี 2550 (ตูอุก 2 โค้ด็)

1181  พระผง รุ่น “อุุด็มโชค” หลวังตูาพวัง สุขุินฺทริโย์วััด็ศรีธรรมาราม จ.ย์โสธร ปี 2550 (ตูอุก 1 โค้ด็)

1182  เหรีย์ญ่หล่อุวััฒ่นมงคล 80 หลวังตูาพวัง สุขุินฺทริโย์ วััด็ป�าใหม่นิคมพัฒ่นา จ.ย์โสธร ปี 2550

1183  พระปิด็ตูาจัมโบั้อุุปสมบัท 60 พรรษา (หลังย์ันตู์ด็วังมงคล) หลวังพ่อุเกษม เขุมโก จ.ลำปาง ปี 2536 (เน้�อุผง ไม่ฝั้งตูะกรุด็)

1184  พระผงพิมพ์เตูารีด็ (อุุปสมบัท 60 พรรษา) หลวังพ่อุเกษม เขุมโก จ.ลำปาง ปี 2536

1185  พระสมเด็็จศิริราช 100 ปี หลัง ภูปร. ปี 2531

1186  พระเน้�อุดิ็นปฐวัธีาตู ุสมุไฟ้แเกลบัโบัราณ รุน่แรก หลวังปู�หงษ์ พรหมป้ญ่โญ่ (พิมพ์พระสมเด็จ็พมิพ์ใหญ่่ทุกพมิพ์) จ.สรุนิทร์ ปี 2541

1187  พระเน้�อุด็ินปฐวัีธาตูุ สุมไฟ้แกลบัโบัราณ รุ่นแรก หลวังปู�หงษ์ พรหมป้ญ่โญ่ (พิมพ์พระสมเด็็จพิมพ์คะแนน) จ.สุรินทร์ ปี 2541

1188  พระเน้�อุด็ินปฐวัีธาตูุ สุมไฟ้แกลบัโบัราณ รุ่นแรก หลวังปู�หงษ์ พรหมป้ญ่โญ่ ไม่จำกัด็พิมพ์ สุรินทร์ ปี 2541

1189  เหรีย์ญ่เม็ด็แตูง “รุ่นรวัย์ทันใจ” เจ้าปู�ศรีสุทโธนาคราช คำชะโนด็ จ.อุุด็รธานี 2560 (เน้�อุทอุงแด็ง)

1190  เหรีย์ญ่เม็ด็แตูง “รุ่นรวัย์ทันใจ” เจ้าปู�ศรีสุทโธนาคราช คำชะโนด็ 2560 จ.อุุด็รธานี (เน้�อุสัมฤทธิ�)

1191  เหรีย์ญ่หลวังปู�แหวัน สุจิณฺโณ (รุ่นหลังร่มโพธิ�) วััด็ด็อุย์แม่ป้�ง จ.เชีย์งใหม่ ปี 2521 (เน้�อุทอุงแด็ง)

1192  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุผาง จิตูตฺูคุตูโตู อุอุกวััด็ไชย์สถ้าน จ.เชีย์งใหม่ ปี 2520 (เน้�อุทอุงแด็ง)

1193  เหรีย์ญ่เล้�อุนสมณศักด็ิ� หลวังปู�บัุญ่มา วััด็ป�าสีห์พนม จ.สกลนคร ปี 2565 (เน้�อุเงินลงย์าไม่จำกัด็สี)

1194  เหรีย์ญ่เล้�อุนสมณศักด็ิ� หลวังปู�บัุญ่มา วััด็ป�าสีห์พนม จ.สกลนคร ปี 2565 (เน้�อุฝัาบัาตูร)

1195  เหรีย์ญ่เล้�อุนสมณศักด็ิ� หลวังปู�บัุญ่มา วััด็ป�าสีห์พนม จ.สกลนคร ปี 2565 (เน้�อุทอุงแด็งโบัราณ)

1196  เหรีย์ญ่เล้�อุนสมณศักด็ิ� หลวังปู�บัุญ่มา วััด็ป�าสีห์พนม จ.สกลนคร ปี 2565 (เน้�อุอุัลปาก้าไม่ตูัด็ปีกลงย์าจีวัร)

1197  เหรีย์ญ่เล้�อุนสมณศักด็ิ� หลวังปู�บัุญ่มา วััด็ป�าสีห์พนม จ.สกลนคร ปี 2565 (เน้�อุทอุงแด็งโบัราณไม่ตูัด็ปีกลงย์าจีวัร)

1198  เหรีย์ญ่เล้�อุนสมณศักด็ิ� หลวังปู�บัุญ่มา วััด็ป�าสีห์พนม จ.สกลนคร ปี 2565 (เน้�อุทอุงฝัาบัาตูรโบัราณไม่ตูัด็ปีกลงย์าจีวัร)

1199  เหรีย์ญ่เล้�อุนสมณศักด็ิ� หลวังปู�บัุญ่มา วััด็ป�าสีห์พนม จ.สกลนคร ปี 2565 (เน้�อุทอุงแด็ง ตูอุกโค้ด็พิเศษ)

1200  เหรีย์ญ่เสมาเจริญ่พร รุ่นแรก หลวังปู�แสง วััด็อุรัญ่ญ่าวัิเวัก จ.อุำนาจเจริญ่ ย์.ก.ส ปี 2553 (เน้�อุนวัะโลหะ)

1201  เหรีย์ญ่เสมาเจริญ่พร รุ่นแรก หลวังปู�แสง วััด็อุรัญ่ญ่าวัิเวัก จ.อุำนาจเจริญ่ ย์.ก.ส ปี 2553 (เน้�อุทอุงแด็ง)

1202  เหรีย์ญ่รุ่นโชคด็ี-สมปรารถ้นา หลวังปู�แสง วััด็ป�าด็งสวั่างธรรม จ.ย์โสธร ปี 2565 (เน้�อุเงินหน้ากากทอุงคำลงย์าสีแด็ง)

1203  เหรีย์ญ่รุ่นโชคด็ี-สมปรารถ้นา หลวังปู�แสง วััด็ป�าด็งสวั่างธรรม จ.ย์โสธร ปี 2565 (เน้�อุเงิน)

1204  เหรีย์ญ่รุ่นโชคด็ี-สมปรารถ้นา หลวังปู�แสง วััด็ป�าด็งสวั่างธรรม จ.ย์โสธร ปี 2565 (เน้�อุนวัะโลหะ)

1205  เหรีย์ญ่รุ่นโชคด็ี-สมปรารถ้นา หลวังปู�แสง วััด็ป�าด็งสวั่างธรรม จ.ย์โสธร ปี 2565 (เน้�อุอุัลปาก้า)

1206  เหรีย์ญ่รุ่นโชคด็ี-สมปรารถ้นา หลวังปู�แสง วััด็ป�าด็งสวั่างธรรม จ.ย์โสธร ปี 2565 (เน้�อุทอุงแด็งกะไหล่ทอุง)

1207  เหรีย์ญ่รุ่นโชคด็ี-สมปรารถ้นา หลวังปู�แสง วััด็ป�าด็งสวั่างธรรม จ.ย์โสธร ปี 2565 (เน้�อุชนวัน)

1208  เหรีย์ญ่รุ่นโชคด็ี-สมปรารถ้นา หลวังปู�แสง วััด็ป�าด็งสวั่างธรรม จ.ย์โสธร ปี 2565 (เน้�อุทอุงแด็งรมด็ำ)

1209  เหรีย์ญ่รุ่นโชคด็ี-สมปรารถ้นา หลวังปู�แสง วััด็ป�าด็งสวั่างธรรม จ.ย์โสธร ปี 2565 (เน้�อุทอุงแด็งผิวัไฟ้)

1210  เหรีย์ญ่รุ่นโชคด็ี-สมปรารถ้นา หลวังปู�แสง วััด็ป�าด็งสวั่างธรรม จ.ย์โสธร ปี 2565 (เน้�อุฝัาบัาตูร)

1211  พระสมเด็็จรุ่นแรก หลวังปู�สิงห์ทอุง ปภูากโร วััด็ป�าสุนทราราม จ.ย์โสธร ปี 2537

1212  เหรีย์ญ่รุ่น 2 หลวังปู�สิงห์ทอุง ปภูากโร วััด็ป�าสุนทราราม จ.ย์โสธร ปี 2537 (เน้�อุทอุงแด็ง)
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พระกรุจังหวัดกำแพงเพช้ร ยอดนื้ิยม ชุ้ดที่ี� 1  
โต๊๊ะที่ี� 35 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ) 

1213  พระกำแพงซุ้มกอุ ชินเงิน

1214  พระลีลากลีบัจำปา ชินเงิน

1215  พระย์อุด็ขุุนพลเสมาตูัด็ ชินเงิน

1216  พระลีลากำแพงขุาวั ชินเงิน

1217  พระลีลาเชย์คางขุ้างเม็ด็ ชินเงิน

1218  พระกำแพงย์อุด็ขุุนพล ชินเงิน ไม่จำกัด็กรุ

1219  พระท่ามะปราง ชินเงิน ไม่จำกัด็กรุ

1220  พระกำแพงปรกลูกย์อุ ชินเงิน ไม่จำกัด็กรุ

1221  พระกำแพงย์้นประทานพร-เปิด็โลก ชินเงิน ไม่จำกัด็กรุ

1222  พระนางกำแพง ชินเงิน ไม่จำกัด็กรุ

1223  พระนางกำแพงฐานตูาราง ชินเงิน ไม่จำกัด็กรุ

1224  พระกำแพงอุู่ทอุง กรุวััด็พาน ชินเงิน

1225  พระกำแพงขุาโตู�ะ ชินเงิน

1226  พระกำแพงฐานสำเภูา ชินเงิน

1227  พระลีลากำแพง ชินเงิน ไม่จำกัด็กรุ ไม่ซ�ำราย์การเด็ิม

1228  พระกำแพงซุ้มย์อุ ชินเงิน

1229  พระกำแพงเชตูุพล ชินเงิน

1230  พระกำแพง 500 ตูัด็เก้า ชินเงิน ไม่จำกัด็กรุ

1231  พระกำแพงซุ้มนครโกษา ชินเงิน

1232  พระกำแพงเทริด็ขุนนก ชินเงิน

1233  พระกำแพงนาคปรก ชินเงิน ไม่จำกัด็กรุ

1234  พระร่วังนั�ง ชินเงิน ไม่จำกัด็กรุ

1235  พระกำแพงโพธิ�บััลลังก์,ลีลาซุ้มแจกัน,ซุ้มปรกโพธิ�,โมคคลา-สาลีบัุตูร ชินเงิน

1236  พระกำแพง 500 เตู็มแผ่น ชินเงิน ไม่จำกัด็กรุ

1237  พระกำแพงซุ้มกอุ เน้�อุด็ิน กรุใตู้ฐานพระ วััด็บัรมธาตูุ

1238  พระกำแพงซุ้มกอุตูัด็ เน้�อุด็ิน

1239  พระนางกำแพงเม็ด็มะล้�น เน้�อุด็ิน

1240  พระนางกำแพง พิมพ์เม็ด็มะเคล็ด็ เน้�อุด็ิน

1241  พระนางกำแพง พิมพ์ตู้�น เน้�อุด็ิน

1242  พระนางกำแพง พิมพ์ล๋ก เน้�อุด็ิน

1243  พระนางกำแพงกลีบับััวั เกศแฉก เน้�อุด็ิน

1244  พระนางกำแพงกลีบับััวั เน้�อุด็ิน

1245  พระนางกำแพง ฐานบััวัตูาราง เน้�อุด็ิน

1246  พระกำแพงเปิด็โลก เม็ด็ทอุงหลาง เน้�อุด็ิน

1247  พระกำแพงเปิด็โลก เน้�อุด็ิน ไม่จำกัด็กรุ

1248  พระกำแพงย์อุด็ขุุนพล เน้�อุด็ิน ไม่จำกัด็กรุ

1249  พระกำแพงเชตูุพล เน้�อุด็ิน
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พระกรุจังหวัดกำแพงเพช้ร ยอดนื้ิยม ชุ้ดที่ี� 2  
โต๊๊ะที่ี� 36 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)  

1250  พระนางกำแพง ลูกแป้งเด็ี�ย์วั เน้�อุด็ิน

1251  พระนางกำแพง ลูกแป้งคู่ เน้�อุด็ิน

1252  พระลีลาฝั้กด็าบั เน้�อุด็ิน ไม่จำกัด็กรุ

1253  พระกำแพงอุู่ทอุง เน้�อุด็ิน ไม่จำกัด็กรุ ไม่ซ�ำราย์การเด็ิม

1254  พระกำแพงท่ามะปราง เน้�อุด็ิน

1255  พระกำแพงหน้าอุิฐ เน้�อุด็ิน

1256  พระกำแพงงบัน�ำอุ้อุย์ เน้�อุด็ิน

1257  พระกำแพงหัวัเร้อุเมล์ เน้�อุด็ิน

1258  พระกำแพงนาคปรกลูกย์อุ เน้�อุด็ิน

1259  พระนางกำแพงเม็ด็น้อุย์หน่า-เม็ด็บััวั เน้�อุด็ิน

1260  พระกำแพงอุู่ทอุง เน้�อุด็ิน กรุ สปจ.

1261  พระนางกำแพง เน้�อุด็ิน กรุ สปจ.

1262  พระนาคปรก พระสังกัจจาย์น์ เน้�อุด็ินกรุ สปจ.

1263  พระร่วังนั�งเขุ่ากวั้าง เน้�อุด็ิน กรุ สปจ.ไม่จำกัด็พิมพ์

1264  พระกำแพงนาคปรก เน้�อุด็ิน ไม่จำกัด็พิมพ์

1265  พระกำแพงประทานพร-เปิด็โลก เน้�อุด็ิน

1266  พระนางใหญ่่ เน้�อุด็ิน กรุนาบั่อุด็ำ

1267  พระนางกำแพงใบัพุทธา เน้�อุด็ิน

1268  พระกำแพงพุทธกวััก กรุหนอุงลังกา

1269  พระกำแพงลีลา เน้�อุด็ิน ไม่จำกัด็กรุ

1270  พระกำแพงซุ้มย์อุ เน้�อุด็ิน

1271  พระกำแพงลีลาซุ้มประตูู เน้�อุด็ิน

1272  พระสิบัทัศปางปาฏิิหาริย์์,สิบัชาตูินาราย์ณ์แปลง เน้�อุด็ิน

1273  พระชินราชใบัเสมา เน้�อุด็ิน กรุโป�งน�ำร้อุน

1274  พระกรุวัังเพชร ไม่จำกัด็พิมพ์

1275  พระกำแพงเปิด็โลก หน้าเงิน,หน้าทอุง

1276  พระกำแพงลีลา หน้าเงิน,หน้าทอุง

1277  พระซุ้มกระรอุก-กระแตู, นาราย์ณ์ทรงปืน เน้�อุด็ิน

1278  พระกรุด็ูกำย์าน เน้�อุด็ิน ไม่จำกัด็พิมพ์

1279  พระซุ้มกอุ พิมพ์ขุนมเปี�ย์ะ เน้�อุด็ิน กรุวััด็คูย์าง

1280  พระสมเด็็จปรกโพธิ� เน้�อุด็ิน กรุวััด็คูย์าง

1281  พระปิด็ตูาสี�ทิศ เน้�อุด็ิน กรุวััด็คูย์าง

1282  พระพลาย์เด็ี�ย์วั เน้�อุด็ิน กรุวััด็คูย์าง

1283  พระนาคปรก เน้�อุด็ิน กรุวััด็คูย์าง

1284  พระลีลาเม็ด็ขุนุน เน้�อุด็ิน กรุวััด็คูย์าง

1285  พระชินราชใบัเสมา เน้�อุด็ิน กรุวััด็คูย์าง

1286  พระกรุวััด็คูย์าง เน้�อุด็ิน ไม่จำกัด็พิมพ์ ไม่ซ�ำราย์การเด็ิม
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พระพุที่ธั - พระคีณาจารย์ จ.กำแพงเพช้ร ที่ั�วไปิ ชุ้ดที่ี� 1  
โต๊๊ะที่ี� 37 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)     

1287  เหรีย์ญ่พระพุทธชินราช วััด็ท่างิ�วั ไม่จำกัด็พิมพ์ปี 2468

1288  เหรีย์ญ่กลมนั�งเตู็มอุงค์ เน้�อุอุัลปาก้า ปี 2506

1289  เหรีย์ญ่กลมมีรัศมี เน้�อุเงิน ปี 2506

1290  เหรีย์ญ่กลมมีรัศมี เน้�อุทอุงแด็งรมด็ำ ปี 2506

1291  เหรีย์ญ่กลมมีรัศมี เน้�อุทอุงแด็งผิวัไฟ้ ปี 2506

1292  เหรีย์ญ่กลมไม่มีรัศมี (เหรอุหรา) เน้�อุอุัลปาก้า ปี 2506

1293  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์ใหญ่่ เน้�อุโลหะ พิมพ์ไม่มีหางน้�า ปี 2508

1294  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์ใหญ่่ เน้�อุโลหะ พิมพ์หางน้�า ปี 2508

1295  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์เล็ก เน้�อุโลหะ พิมพ์นิย์ม ตูาเท่ากัน ปี 2508

1296  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์เล็ก เน้�อุโลหะ พิมพ์นิย์ม ตูาไม่เท่ากัน ปี 2508

1297  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์ปากจู๋ ตูัวัหนังส้อุจม ปี 2519

1298  พระรูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์ปากจู๋ ตูัวัหนังส้อุนูน ปี 2519

1299  พระรูปหล่อุฉีด็ อุุด็กริ�ง กะไหล่เงิน ปี 2519

1300  พระรูปหล่อุฉีด็ อุุด็กริ�ง กะไหล่ทอุง ปี 2519

1301  พระรูปหล่อุฉีด็ อุุด็กริ�ง รมด็ำ ปี 2519

1302  เหรีย์ญ่ปลอุด็กัย์ พิมพ์นิย์ม พิมพ์ที� 1 ปี 2510

1303  เหรีย์ญ่ปลอุด็ภูัย์ พิมพ์นิย์ม พิมพ์ที� 2 ปี 2510

1304  เหรีย์ญ่ปลอุด็ภูัย์ พิมพ์นิย์ม พิมพ์ที� 3 ปี 2510

1305  เหรีย์ญ่ปลอุด็ภูัย์ พิมพ์นิย์ม พิมพ์ที� 3 ปี 2510 (บั่ากาก)

1306  เหรีย์ญ่ปลอุด็ภูัย์ พิมพ์บั่าแตูกสั�น ปี 2510

1307  เหรีย์ญ่ปลอุด็ภูัย์ พิมพ์บั่าแตูกย์าวั ปี 2510

1308  เหรีย์ญ่ปลอุด็ภูัย์ พิมพ์เศีย์รโล้นไม่จำกัด็พิมพ์ปี 2510

1309  เหรีย์ญ่ปลอุด็ภูัย์ พิมพ์ทรงผม อุ.แตูก ปี 2510

1310  เหรีย์ญ่ปลอุด็ภูัย์ พิมพ์ทรงผม อุ.ไม่แตูก ปี 2510

1311  เหรีย์ญ่ปลอุด็ภูัย์ พิมพ์หน้าผากกวั้าง ชุบันิเกิ�ล ปี 2510

1312  เหรีย์ญ่ปลอุด็ภูัย์ พิมพ์วับั. ปี 2519

1313  เหรีย์ญ่ฉลอุงอุาย์ุ 90 ปี พิมพ์นิย์ม กะไหล่ทอุง ปี 2515

1314  เหรีย์ญ่ฉลอุงอุาย์ุ 90 ปี พิมพ์หูขุีด็ กะไหล่ทอุง ปี 2515

1315  เหรีย์ญ่ด็าวัเทีย์ม เน้�อุทอุงคำ ปี 2515

1316  เหรีย์ญ่ด็าวัเทีย์ม เน้�อุเงิน ปี 2515

1317  เหรีย์ญ่ด็าวัเทีย์ม เน้�อุนวัะ ปี 2515

1318  เหรีย์ญ่หล่อุรูปเหม้อุน ปี16

1319  เหรีย์ญ่เสาร์ 5 เจริญ่ศรี เน้�อุทอุงคำ ปี 2516

1320  เหรีย์ญ่เสาร์ 5 เจริญ่ศรี เน้�อุอุัลปาก้าชุบันิเกิ�ล ปี 2516

1321  เหรีย์ญ่เสาร์ 5 เจริญ่ศรี เน้�อุอุัลปาก้าโม่ชุบันิเกิ�ล ปี 2516
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พระพุที่ธั - พระคีณาจารย์ จ.กำแพงเพช้ร ที่ั�วไปิ ชุ้ดที่ี� 2  
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1322  เหรีย์ญ่เจ้าคุณวัิเชีย์รโมลี วััด็บัรมธาตูุ ปี 2485 ไม่จำกัด็พิมพ์

1323  พระรูปหล่อุเจ้าคุณวัิเชีย์รโมลี วััด็บัรมธาตูุ ปี 2485 ไม่จำกัด็พิมพ์

1324  พระกริ�งเจ้าคุณวัิเชีย์รโมลี วััด็บัรมธาตูุ ปี 2485 ไม่จำกัด็พิมพ์

1325  พระสิวัลี เน้�อุทอุงผสม เจ้าคุณวัิเชีย์รโมลี วััด็บัรมธาตูุ

1326  พระสังกัจจาย์น์ เน้�อุทอุงผสม เจ้าคุณวัิเชีย์รโมลี วััด็บัรมธาตูุ

1327  แม่โพสพ, แม่นางกวััก เน้�อุตูะกั�วั เจ้าคุณวัิชีย์รโมลี วััด็บัรมธาตูุ

1328  เหรีย์ญ่เสมา ที�ระล๋กผูกพัทธสีมา วััด็กุฏิิการาม ปี 2483

1329  เหรีย์ญ่กลม เน้�อุเงิน ที�ระล๋กผูกพัทธสีมา วััด็กุฏิิการาม ปี 2483

1330  เหรีย์ญ่เสมาพระครูวัินิจวัชิรคุณ (คำ) วััด็ไตูรภููมิ ปี 2473

1331  เหรีย์ญ่หย์ด็น้�า หลวังพ่อุพรวัน วััด็ไตูรภููมิ

1332  เหรีย์ญ่เสมาหลวังพ่อุขุำ วััด็โพธิ�เตูี�ย์ รุ่นแรก

1333  เหรีย์ญ่หล่อุพระพุทธขุ้างอุุ หลวังพ่อุขุำ วััด็โพธิ�เตูี�ย์

1334  เหรีย์ญ่หล่อุหย์ด็น้�า พิมพ์พระพุทธ หลวังพ่อุขุำ ไม่จำกัด็พิมพ์

1335  พระหล่อุปิด็ตูา หลวังพ่อุขุำ วััด็โพธิ�เตูี�ย์

1336  พระชัย์วััฒ่น์ หลวังพ่อุขุำ วััด็โพธิ�เตูี�ย์ ไม่จำกัด็พิมพ์

1337  พระลีลาทุ่งขุาวั เน้�อุด็ิน หลวังพ่อุขุำ วััด็โพธิ�เตูี�ย์

1338  พระนาคปรก เน้�อุด็ิน หลวังพ่อุขุำ วััด็โพธิ�เตูี�ย์

1339  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุขุำ วััด็โพธิ�เตูี�ย์ ปี 2512

1340  เหรีย์ญ่หล่อุโบัราณ พิมพ์เตูารีด็ หลวังพ่อุกลับั วััด็แก้วัสุวัิย์ะฉาย์ รุ่นแรก

1341  พระรูปหล่อุ หลวังพ่อุกลับั วััด็แก้วัสุริย์ะฉาย์ รุ่นแรก

1342  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุกลับั วััด็แก้วัสุริย์ะฉาย์ รุ่นแรก

1343  พระหลวังปู�สุขุ อุอุกวััด็สิงคาราม เน้�อุชินตูะกั�วั

1344  เหรีย์ญ่เสมา รุ่นแรก หลวังพ่อุจุล วััด็หงส์ทอุง ปี 2481

1345  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุจุล วััด็หงส์ทอุง ปี 2499 เน้�อุทอุงแด็ง

1346  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุจุล วััด็หงส์ทอุง ปี 2499 เน้�อุทอุงเหล้อุง

1347  พระรูปเหม้อุนป้�ม หลวังพ่อุจุล วััด็หงส์ทอุง รุ่นแรก สรงน้�า

1348  เหรีย์ญ่กลมจิ�กโก๋ หลวังพ่อุจุล วััด็หงส์ทอุง ปี 2506

1349  เหรีย์ญ่กลมหลังพระบัรมธาตูุ หลวังพ่อุจุล วััด็หงส์ทอุง ปี 2500

1350  เหรีย์ญ่รูปไขุ่หลังเสมา หลวังพ่อุจุล วััด็หงส์ทอุง ปี 2507

1351  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุอุินทร์ วััด็เทพนิมิตูรมงคล พิมพ์แหวักม่าน

1352  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุอุินทร์ วััด็เทพนิมิตูรมงคล พิมพ์พรหมสี�หน้าใหญ่่ ไม่จำกัด็เน้�อุ

1353  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุอุินทร์ วััด็เทพนิมิตูรมงคล พิมพ์พรหมลีหน้าเล็ก ไม่จำกัด็เน้�อุ

1354  เหรีย์ญ่เสาร์ห้าปลอุด็ภูัย์ หลวังพ่อุอุินทร์ วััด็เทพนิมิตูรมงคล ปี 2523

1355  พระรูปหล่อุคล้อุงประคำ หลวังพ่อุอุินทร์ วััด็เทพนิมิตูรมงคล อุอุกวััด็หนอุงหลวัง

1356  พระหล่อุฉีด็ หลวังพ่อุอุินทร์ วััด็เทพนิมิตูรมงคล รุ่นแรก
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1357  เหรีย์ญ่พระบัรมธาตูุ (หน่อุไม้) เน้�อุเงิน ปี 2497 ไม่จำกัด็พิมพ์

1358  เหรีย์ญ่พระอุุป้ชฌาย์์กล๋ง - ทอุงพาน ปี 2519 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1359  เหรีย์ญ่รอุด็มรณะ ตูอุกโค้ด็ เน้�อุเงิน ปี 2523

1360  เหรีย์ญ่รอุด็มรณะ ตูอุกโค้ด็ เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2523

1361  เหรีย์ญ่รอุด็มรณะ ชุบักะไหล่ ปี 2523

1362  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุบัุญ่มี ปี 2500

1363  เหรีย์ญ่อุาร์มหลวังพ่อุกัน วััด็กุฏิิการาม ปี 2521

1364  เหรีย์ญ่พระอุาจารย์์จำรัส วััด็คลอุงห้วัย์รั�ง รุ่น 1 ปี 2517

1365  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเจ้อุ วััด็หนอุงแผ่นด็ิน รุ่นแรก ปี 2535

1366  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุน�ำค้าง วััด็วัังชะโอุน ปี 2518 รุ่นแรก

1367  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุผิวั วััด็บัาง ไม่จำกัด็พิมพ์

1368  พระรูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุผิวั วััด็บัาง

1369  เหรีย์ญ่พระวัิษณุ วัิทย์าลัย์เทคนิค ปี 2524

1370  พระรูปหล่อุพระอุิศวัร พิมพ์เล็ก พิพิธภูัณฑ์ ปี 2526

1371  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเพชร วััด็วัังพระธาตูุ ปี 2516

1372  พระรูปหล่อุ หลวังพ่อุแท่น วััด็วัังพระธาตูุ ก้นอุุด็กริ�ง

1373  เหรีย์ญ่พระอุิศวัร ปี 2526

1374  เหรีย์ญ่วััด็ใหม่ ไทย์ - จีน รุ่นแรก ไม่จำกัด็พิมพ์

1375  เหรีย์ญ่เจ้าพ่อุหลักเม้อุง ไม่จำกัด็พิมพ์- เน้�อุ

1376  เหรีย์ญ่พระแก้วั - พระพุทธสิหิงค์ไม่จำกัด็พิมพ์

1377  พระกริ�งศรีมงคล วััด็จันทราราม รุ่นแรก ปี 2524

1378  เหรีย์ญ่ลงย์า หลวังพ่อุศรีมงคล วััด็จันทราราม

1379  เหรีย์ญ่สี�เหลี�ย์ม หลวังพ่อุศรีมงคล เน้�อุทอุงแด็งกะไหล่ทอุง ปี 2524

1380  พระสมเด็็จหลวังพ่อุศรีมงคล วััด็จันทราราม รุ่นแรก ปี 2524 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1381  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ใหญ่่ หลวังพ่อุทวัีป วััด็จันทราราม รุ่นแรก ปี 2537 เน้�อุทอุงแด็ง

1382  เหรีย์ญ่รูปไขุ่เล็ก หลวังพ่อุทวัีป วััด็จันทราราม เน้�อุเงิน รุ่นแรก ตูอุกโค้ด็ สภู.

1383  พระกริ�งหลวังพ่อุเกสร วััด็โค้งวัิไล

1384  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุแด็ง วััด็มุจลินท์ รุ่นแรก ปี 2516

1385  พระรูปหล่อุ หลวังพ่อุเพชร เน้�อุตูะกั�วั อุุตูผง ปี16

1386  พระสมเด็็จวััด็ปราสาท รุ่นแรก ปี 2519 ไม่จำกัด็พิมพ์

1387  เหรีย์ญ่หลวัง วััด็ศรีปุณณาวัาส ปี 2519 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1388  เหรีย์ญ่ฉลอุงพระประธาน วััด็ศรีภูิรมย์์ ปี 2510

1389  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุโตู วััด็สวั่างอุารมณ์ รุ่นแรก

1390  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุโตู วััด็สวั่างอุารมณ์ รุ่นสอุง

1391  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุโตู วััด็สวั่างอุารมณ์ รุ่นสอุง (ตูอุก วั.น.)
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พระหลวงพ่อเงินื้ จ.พิจิต๊ร ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 40 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

1392  เหรีย์ญ่เสมาหลวังพ่อุเงิน รุ่นแรก วััด็ท้าย์น�ำ

1393  พระรูปหล่อุป้�มหลวังพ่อุเงิน รุ่นแรก รุ่นเสาร์ 5 ปี 2509 วััด็ท้าย์น�ำ

1394  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเงิน รุ่น สร้างอุุโบัสถ้ วััด็หนอุงเตู่า ปี 2512

1395  พระรูปหล่อุป้�มหลวังพ่อุเงิน พิมพ์หน้าย์ักษ์ก้นอุุ ปี 2515 วััด็ท้าย์น�ำ

1396  พระรูปหล่อุป้�มหลวังพ่อุเงิน พิมพ์ฐานสูง เน้�อุทอุงเหล้อุง ปี 2515 วััด็ท้าย์น�ำ

1397  พระรูปหล่อุป้�มหลวังพ่อุเงิน พิมพ์ฐานสูง เน้�อุทอุงเหล้อุงชุบันิกเกิ�ล ปี 2515 วััด็ท้าย์น�ำ

1398  เหรีย์ญ่จอุบัใหญ่่หลวังพ่อุเงิน ปี 2515 วััด็ท้าย์น�ำ

1399  เหรีย์ญ่จอุบัเล็กหลวังพ่อุเงิน ปี 2515 วััด็ท้าย์น�ำ

1400  เหรีย์ญ่แอุปเปิ�ล หลวังพ่อุเงิน-หลวังพ่อุเขุีย์วั ปี 2515 วััด็ท้าย์น�ำ

1401  เหรีย์ญ่โล่ห์หลวังพ่อุเงิน-หลวังพ่อุโปร่ง ปี 2515 วััด็ท้าย์น�ำ

1402  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุน้อุม รุ่นแรก ปี 2520 วััด็ท้าย์น�ำ

1403  พระหลวังพ่อุเงิน รุ่นช้างคู่ ปี 2526 วััด็ท้าย์น�ำ

1404  พระหลวังพ่อุเงิน รุ่นปืนแตูก ปี 2528 วััด็คงคาราม

1405  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเงิน รุ่นรวัมใจสร้างสะพาน วััด็บัางคลาน ปี 2528

1406  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเงิน รุ่น พิมพ์นิย์ม วััด็ทุ่งน้อุย์ ปี 2535

1407  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเงิน รุ่นเพิร์ธ วััด็บัางคลาน ปี 2537

1408  เหรีย์ญ่จอุบัใหญ่่หลวังพ่อุเงิน รุ่นเพิร์ธ ปี 2537 วััด็บัางคลาน

1409  เหรีย์ญ่จอุบัเล็กหลวังพ่อุเงิน รุ่นเพิร์ธ ปี 2537 วััด็บัางคลาน

1410  พระหล่อุหลวังพ่อุเงิน พิมพ์ขุี�ตูา วััด็ทุ่งน้อุย์ ปี 2539

1411  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเงิน รุ่นเมตูตูาบัารมี 43 วััด็ท้าย์น�ำ ปี 2543

1412  เหรีย์ญ่จอุบัใหญ่่หลวังพ่อุเงิน รุ่นเมตูตูาบัารมี 43 วััด็ท้าย์น�ำ ปี 2543

1413  เหรีย์ญ่จอุบัเล็กหลวังพ่อุเงิน รุ่นเมตูตูาบัารมี 43 วััด็ท้าย์น�ำ ปี 2543

1414  พระหลวังพ่อุเงิน รุ่นโครงการแบั่งบัุญ่หนุนการศ๋กษา ปี 2545 วััด็บัางคลาน

1415  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเงิน รุ่น เงินหมุน วััด็ทับัทิม ปี 2558

1416  เหรีย์ญ่หล่อุพุฒ่ซ้อุนหลวังพ่อุเงิน-หลวังปู�หมุน รุ่น เงินหมุน วััด็ทับัทิม ปี 2558

1417  พระสมเด็็จพุฒ่ซ้อุนหลวังพ่อุเงิน-หลวังปู�หมุน รุ่น เงินหมุน วััด็ทับัทิม ปี 2558

1418  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเงิน รุ่น เงินสามัคคี วััด็นิคมสามัคคีธรรม ปี 2561

1419  ล็อุกเก็ตูหินหลวังพ่อุเงิน-หลวังพ่อุพิธ รุ่นมหาเศรษฐีบัารมีพุทธโชตูิ ปี 2561 วััด็ท้าย์น�ำ

1420  พระรูปเหม้อุนป้�มหลวังพ่อุเงิน เน้�อุเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบัารมีพุทธโชตูิ ปี 2561 วััด็ท้าย์น�ำ

1421  พญ่าเตู่าเร้อุนหลวังพ่อุเงิน รุ่นเงินหนุนด็วังรับัทรัพย์์ ปี 2564 วััด็ท้าย์น�ำ

1422  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุเงิน รุ่นขุบัวันเก่า วััด็ทับัทิม ปี 2564

1423  พระผงหลวังพ่อุเงิน รุ่นอุาย์ุวััฒ่นมงคล หลวังพ่อุสนม ปี 2565 วััด็ท้าย์น�ำ

1424  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเงินหลังหลวังพ่อุปลด็หนี� รุ่น เงินปลด็หนี� วััด็ใหม่คำวััน ปี 2565

1425  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเงินหลังตูราครุฑ รุ่น เงินรับัขุวััญ่ วััด็บั๋งนาราม ปี 2565

1426  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเงินหลังท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่น ลาภูผลพูนทวัี วััด็ท้าย์น�ำ ปี 2565
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พระจังหวัดพิษณุโลก ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 41 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)

1427  เหรีย์ญ่เสมาพระพุทธชินราช ปี 2470-2480

1428  รูปหล่อุพระพุทธชินราชหลวังพรหมโย์ธี ปี 2493

1429  พระพุทธชินราชหลังพานพระศรี ปี 2496

1430  เหรีย์ญ่เสมาพระพุทธชินราช ปี 2505 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1431  พระกริ�งนเรศวัรสะท้านไตูรภูพ ปี 2507

1432  พระชัย์วััฒ่น์นเรศวัรสะท้านไตูรภูพ ปี 2507

1433  พระกริ�ง พิมพ์พระพุทธอุุ้มบัาตูร ปี 2507

1434  เหรีย์ญ่เสมาพระพุทธชินราช  ปี 2511

1435  พระกริ�งธรรมราชา ปี 2514  ไม่จำกัด็เน้�อุ

1436  พระกริ�งนางพญ่า  ปี 2514  ไม่จำกัด็เน้�อุ

1437  พระกริ�งนเรศวัรวัังจันทน์  เน้�อุนวัะโลหะ ปี 2515

1438  เหรีย์ญ่ชินราชหลังพระนเรศวัรจักพรรด็ิ�  เน้�อุนวัะโลหะ ปี 2515

1439  พระพุทธชินราชใบัเสมา เน้�อุนวัะโลหะ ปี 2515 ไม่จำกัด็พิมพ์

1440  พระลีลาย์อุด็อุัฏิฐารส เน้�อุนวัะโลหะ ปี 2515

1441  พระพุทธชินราชมั�นในธรรม ปี 2515  ไม่จำกัด็เน้�อุ

1442  พระกริ�งนเรศวัรเผด็็จศ๋ก  ปี 2522

1443  เหรีย์ญ่พระพุทธชินราชหลังสมเด็็จพระนเรศวัร ครบั 400 ปี ครอุงราชย์์ ปี 2533 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1444  เหรีย์ญ่พระพุทธชินราช พิมพ์สี�เหลี�ย์ม แสตูมป์ 100 ปี ร.ร พิษณุโลกพิทย์าคม ปี 2542 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1445  พระชุด็ภูปร. ปี 2517 กอุงทัพภูาคที�3 ไม่จำกัด็พิมพ์ ไม่จำกัด็เน้�อุ

1446  รูปหล่อุหลวังพ่อุแจง เน้�อุโลหะผสม ปี 2493 ไม่จำกัด็พิมพ์

1447  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทรัพย์์ วััด็ปลักแรด็ (ไม่จำกัด็บัล็อุค)

1448  รูปหล่อุรุ่นแรก หลวังพ่อุพันธ์ วััด็บัางสะพาน ปี 2510 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1449  เหรีย์ญ่ฉลอุงอุาย์ุ 80 ปี หลวังพ่อุพันธ์ วััด็บัางสะพาน ปี 2516

1450  เหรีย์ญ่มหาโชค มหาลาภู หลังชินราช หลวังพ่อุพันธ์ วััด็บัางสะพาน ปี 2517

1451  พระนางพญ่าอุ.ถ้นอุม ปี 2496-2514

1452  พระปิด็ตูาเน้�อุผง พระครูตู่วัน วััด็ตูาปะขุาวัหาย์

1453  พระนาคปรกเน้�อุผง พระครูตู่วัน วััด็ตูาปะขุาวัหาย์

1454  พระ เน้�อุชินเงิน กรุวััด็พระศรีฯ (วััด็ใหญ่่) ไม่จำกัด็พิมพ์

1455  พระท่ามะปราง เน้�อุชินเงิน วััด็เจด็ีย์์ย์อุด็ทอุง , วััด็ตูาย์ม

1456  พระย์อุด็ขุุนพล เน้�อุด็ิน กรุวััด็วัังมะสะ

1457  พระนางพญ่า เน้�อุด็ิน กรุวััด็วัังมะสะ

1458  พระนางพญ่า เน้�อุด็ิน พิมพ์หูกระตู่าย์ กรุวััด็สุด็สวัาทด็ิ�

1459  พระกรุวััด็อุรัญ่ญ่ิก เน้�อุชินเงิน ไม่จำกัด็พิมพ์

1460  พระกรุวััด็อุรัญ่ญ่ิก เน้�อุด็ิน  ไม่จำกัด็พิมพ์

1461  พระกรุวััด็เขุาสมอุแคลง ไม่จำกัด็พิมพ์ ไม่จำกัด็เน้�อุ
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พระส่มเด็จพระญาณส่ังวร วัดบวรนื้ิเวศี กรุงเที่พฯ และพระคีณาจารย์ ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 42 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (38 รายการ) 

1462  พระกริ�งญ่าณรังสี 79 สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2535 เน้�อุทอุงเหล้อุง

1463  พระกริ�งโภูคทรัพย์์ไพศาลี (เจริญ่พร) สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2536 เน้�อุทอุงเหล้อุง

1464  พระกริ�งบัารมี 80 พรรษา สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2536 เน้�อุทอุงเหล้อุง

1465  พระกริ�งบัารมี 84 พรรษา สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2540 เน้�อุทอุงเหล้อุง

1466  พระกริ�งโภูคทรัพย์์ไพศาล(เจริญ่พร) สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2536 พิมพ์หล่อุโบัราณ เน้�อุทอุงเหล้อุง

1467  พระกริ�งบัารมี 80 พรรษา สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2536 พิมพ์หล่อุโบัราณ เน้�อุทอุงเหล้อุง

1468  พระกริ�งบัารมี 84 พรรษา สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2540 พิมพ์หล่อุโบัราณ เน้�อุทอุงเหล้อุง

1469  พระกริ�งชินบััญ่ชร ญ่สส. สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ  ปี 2553 เน้�อุนวัโลหะก้นอุุด็ผงพราย์ฯ

1470  พระกริ�งชินบััญ่ชร รุ่น 100 ปี สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2556 เน้�อุนวัก้นทอุงแด็ง

1471  พระปิด็ตูา พิมพ์จัมโบั้ หลังย์ันตู์สุกิตูตูิมา สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2523

1472  พระหลวังปู�ทวัด็เตูารีด็ พิมพ์สะด็ุ้งกลับั รุ่น 7 รอุบั สมเด็็จพระญ่าณสังวัร ปี 2540 เน้�อุทอุงเหล้อุง

1473  พระหลวังปู�ทวัด็เตูารีด็ รุ่น 100 ปี  สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2556 เน้�อุทอุงเหล้อุง

1474  พระหลวังปู�ทวัด็นิ�วักระด็ก รุ่น 100 ปี สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2556 เน้�อุทอุงเหล้อุง

1475  พระกริ�งพุทธสิริมงคล รุ่น 8 รอุบั สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2552 เน้�อุทอุงเหล้อุง

1476  พระกริ�งอุรหัง พิมพ์หน้าใหญ่่ รุ่น 100 ปี สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2556 เน้�อุทอุงเหล้อุง

1477  พระกริ�งอุรหัง พิมพ์หน้าเล็ก รุ่น 100 ปี สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2556 พิมพ์กรรมการ เน้�อุทอุงเหล้อุง

1478  พระกริ�งปวัเรศ พิมพ์หน้าเล็ก รุ่น 100 ปี สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2556 เน้�อุทอุงเหล้อุง

1479  พระกริ�ง อุิ สา วัะ สุ รุ่น 100 ปี สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2556 เน้�อุทอุงเหล้อุง

1480  พระผงขุุนแผน รุ่น 100 ปี สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ เน้�อุใบัลาน ฝั้งตูะกรุด็เงิน 3 ด็อุก

1481  เหรีย์ญ่รูปไขุ่เตู็มอุงค์ รุ่น 100 ปี สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศ ปี 2556 เน้�อุทอุงแด็ง

1482  พระชัย์ย์อุด็ธงพระไพรีพินาศ รุ่น 7 รอุบั สมเด็็จพระญ่าณสังวัร ปี 2540 เน้�อุนวัโลหะ

1483  เหรีย์ญ่เสมาเส้อุคาบัด็าบั รุ่น 100 ปี หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน จ.นครสวัรรค์ เน้�อุไทเทเนีย์ม

1484  พระปิด็ตูาจัมโบั้ รุ่นแรก (อุุปสมบัท 60 พรรษา) หลวังพ่อุเกษม เขุมโก จ.ลำปาง ปี 2540 ตูะกรุด็ 3 k

1485  พระปิด็ตูาปลด็หนี� หลังย์ันตู์นะ หลวัง่พ่อุเกษม เขุมโก จ.ลำปาง ปี 2537 ตูะกรุด็ทอุง 2 ด็อุก-ตูระกรุด็เงินคู่

1486  พระปิด็ตูาหลังย์ันตู์ 3 นะ หลวังพ่อุเกษม เขุมโก จ.ลำปาง ปี 2537 ตูะกรด็ุทอุง 2 ด็อุก-ตูะกรุด็เงินคู่

1487  พระปิด็ตูามหาลาภู หลังพระพรหม หลวังพ่อุไพบัูลย์์ วััด็อุนาลโย์ จ.พะเย์า

1488  พระพิฆัเนศ รุ่น กู้วัิกฤตู หลวังพ่อุไพบัูลย์์ วััด็อุนาลโย์ จ.พะเย์า ปี 2551

1489  เหรีย์ญ่เบัตูงเจด็ีย์์พุทธธรรมประกาศ วััด็พุทธาวัาส จ.ย์ะลา  ปี 2539  เน้�อุทอุงแด็ง

1490  เหรีย์ญ่กลมหลังพระปิด็ตูา รุ่น 78 อุาจารย์์ฝั้�นวััด็ป�าอุุด็มสมพร จ.สกลนคร ปี 2518

1491  เหรีย์ญ่พุทโธ หลวังปู�สิม วััด็ถ้�ำผาปล่อุง จ.เชีย์งใหม่ ปี 2517 เน้�อุทอุงแด็ง

1492  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ หลวังปู�ด็ุลย์์ วััด็บัูรพาราม จ.สุรินทร์ ปี 2520 กอุงบััญ่ชาการทหารสูงสุด็จัด็สร้าง

1493  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ รุ่นสอุง หลวังปู�ชา วััด็หนอุงป�าพง จ.อุุบัลราชธานี ปี 2522 เน้�อุเงิน-ทอุงแด็ง

1494  พระหล่อุรูปเหม้อุน หลวังปู�ชา วััด็หนอุงป�าพง จ.อุุบัลราชธานี  ปี 2522 เน้�อุนวัโลหะ

1495  เหรีย์ญ่หล่อุสี�เหลี�ย์มเล็กมงคลเกษม เขุมโก จ.ลำปาง  ปี 2534 เน้�อุนวัโลหะ

1496  พระหล่อุรูปเหม้อุน อุาย์ุ 81 ปี หลวังพ่อุเกษม เขุมโก จ.ลำปาง ปี 2535 เน้�อุนวัโลหะ

1497  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ หลวังปู�ตู้�อุ วััด็อุรัญ่ญ่วัิเวัก จ.นครพนม ปี 2516 เน้�อุทอุงแด็ง

1498  พระกริ�งพุทธชย์ันตูรี หลวังปู�บัุญ่หนา ธัมมทินโน จ.สกลนคร วััด็ป�าโสตูถ้ิผล ปี 2555 เน้�อุนวัโลหะ

1499  พระกริ�งพุทโธ รุ่น1 (80 พรรษา) หลวังพ่อุทุเรีย์น วัรธัมโม วััด็ศีรีสุวัรรณาราม จ.สุโขุทัย์ ปี 2555
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พระวัดระฆัังโฆัส่ิต๊าราม กรุงเที่พฯ ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 43 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)     

1500  พระผงสมเด็็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เศีย์รโตู A แบับัเตู็มพิมพ์ ปี 2515

1501  พระผงสมเด็็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เศีย์รโตู A แบับัไม่เตู็มพิมพ์ ปี 2515

1502  พระผงสมเด็็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เศีย์รโตู B ปี 2515

1503  พระผงสมเด็็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ฟ้อุร์มเศีย์รโตู-เส้นด็้าย์ล๋ก ปี 2515

1504  พระผงสมเด็็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เส้นด็้าย์ใหญ่่-เล็ก ปี 2515

1505  พระผงสมเด็็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ไขุ่ปลาเล้อุน ปี 2515

1506  พระผงสมเด็็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ซุ้มซ้อุน

1507  พระผงสมเด็็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ตู้อุ ปี 2515

1508  พระผงสมเด็็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ไขุ่ปลาใหญ่่ ปี 2515

1509  พระผงสมเด็็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2515

1510  พระผง รุ่น 100 ปี พิมพ์รูปเหม้อุนสมเด็็จ(โตู) ปี 2515

1511  พระกริ�ง-พระชัย์วััฒ่น์ รุ่น 100 ปี ปี 2515

1512  พระหล่อุพิมพ์รูปเหม้อุนสมเด็็จพุฒ่าจารย์์(โตู) รุ่น 100 ปี ปี 2515

1513  เหรีย์ญ่รูปเหม้อุน รุ่น 100 ปี ไม่จำกัด็เน้�อุและขุนาด็ ปี 2515

1514  เหรีย์ญ่สมเด็็จ (จิ�วั) รุ่น 100 ปี ปี 2515

1515  พระผงสมเด็็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่่ A ล๋ก นิย์ม ปี 2523

1516  พระผงสมเด็็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่่ อุกล�ำ ปี 2523

1517  พระผงสมเด็็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่่ ปี 2523

1518  พระผงสมเด็็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2523

1519  พระผง รุ่น 108 ปี พิมพ์รูปเหม้อุนสมเด็็จพุฒ่าจารย์์(โตู) ปี 2523

1520  พระเน้�อุโลหะ รุ่น 108 ปี ไม่จำกัด็พิมพ์ ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2523

1521  เหรีย์ญ่หล่อุสมเด็็จ รุ่น 108 ปี เน้�อุตูะกั�วัถ้�ำขุา ปี 2523

1522  พระผงสมเด็็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่่ ย์้ด็,จัมโบั้ นิย์ม ปี 2533

1523  พระผงสมเด็็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่่ ล�ำ ปี 2533

1524  พระผงสมเด็็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่่ ปี 2533

1525  พระผงสมเด็็จ รุ่น 118 ปี ไม่จำกัด็พิมพ์ ปี 2533

1526  พระผง รุ่น 118 ปี พิมพ์รูปเหม้อุน ปี 2533

1527  พระเน้�อุโลหะ รุ่น 118 ปี ไม่จำกัด็พิมพ์ ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2533

1528  พระสมเด็็จ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่่ บัล็อุก เศีย์รโตู 6 จุด็ นิย์ม ปี 2537

1529  พระสมเด็็จ รุ่น 122 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่่ ปี 2537

1530  พระสมเด็็จ รุ่น 122 ปี ไม่จำกัด็พิมพ์ ปี 2537

1531  พระเน้�อุโลหะ รุ่น 122 ปี ไม่จำกัด็พิมพ์ ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2537

1532  พระผงสมเด็็จ รุ่น พิธีเสาร์ห้า ปี 2536

1533  พระผงสมเด็็จ รุ่น พิธีเสาร์ห้า ปี 2539

1534  พระผงสมเด็็จ รุ่น 231 ปี ชาตูกาล ไม่จำกัด็พิมพ์ ปี 2562
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พระวัดระฆัังโฆัส่ิต๊าราม รุ่นื้ 214 ปิีช้าต๊กาล กรุงเที่พฯ ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 44 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

1535  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บัล็อุกเศีย์รโตู ปี 2545

1536  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บัล็อุกพรหมประทาน เน้�อุเขุ้ม ปี 2545

1537  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บัล็อุกพรหมประทาน เน้�อุขุาวัปูน ปี 2545

1538  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เทพประทาน ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2545

1539  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บัล็อุกเศีย์รรูปไขุ่ เน้�อุเขุ้ม ปี 2545

1540  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บัล็อุกเศีย์รรูปไขุ่ เน้�อุปูนขุาวั ปี 2545

1541  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บัล็อุกเศีย์รใหญ่่ เน้�อุเขุ้ม ปี 2545

1542  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บัล็อุกเศีย์รใหญ่่ เน้�อุขุาวัปูน ปี 2545

1543  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บัล็อุกเกศใหญ่่ เน้�อุเขุ้ม ปี 2545

1544  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บัล็อุกเกศใหญ่่ เน้�อุขุาวัปูน ปี 2545

1545  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้มเน้�อุเขุ้ม สีอุมเทา ไม่จำกัด็บัล็อุค ปี 2545

1546  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เน้�อุเขุ้ม สีอุมเหล้อุง ไม่จำกัด็บัล็อุค ปี 2545

1547  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เน้�อุขุาวัปูน ไม่จำกัด็บัล็อุค ปี 2545

1548  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เน้�อุขุัด็ลาบังา ไม่จำกัด็บัล็อุค ปี 2545

1549  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศจรด็ซุ้ม บัล็อุคจัมโบั้ เน้�อุเขุ้ม ปี 2545

1550  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศจรด็ซุ้ม บัล็อุคจัมโบั้ เน้�อุขุาวัปูน ปี 2545

1551  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศจรด็ซุ้ม บัล็อุคเศีย์รใหญ่่ ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2545

1552  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศจรด็ซุ้ม บัล็อุคเศีย์รเล็ก ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2545

1553  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศจรด็ซุ้ม เน้�อุเขุ้ม ไม่จำกัด็บัล็อุค ปี 2545

1554  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศจรด็ซุ้ม เน้�อุขุาวัปูน ไม่จำกัด็บัล็อุค ปี 2545

1555  พระผงสมเด็็จ พิมพ์เกศจรด็ซุ้ม ขุัด็ลาย์งา ไม่จำกัด็บัล็อุค ปี 2545

1556  พระหล่อุรูปเหม้อุนสมเด็็จโตู ขุนาด็ใหญ่่ เน้�อุทอุงคำ เน้�อุเงิน ปี 2545

1557  พระหล่อุรูปเหม้อุนสมเด็็จโตู ขุนาด็ใหญ่่ เน้�อุนวัะโลหะ ผิวัเด็ิม ปี 2545

1558  พระหล่อุรูปเหม้อุนสมเด็็จโตู ขุนาด็ใหญ่่ เน้�อุนวัะโลหะ ผิวัขุัด็เงา ปี 2545

1559  พระหล่อุรูปเหม้อุนสมเด็็จโตู ขุนาด็ใหญ่่ เน้�อุนวัะโลหะ ผิวัรมด็ำ ปี 2545

1560  พระหล่อุรูปเหม้อุนสมเด็็จโตู ขุนาด็เล็ก เน้�อุทอุงคำ ปี 2545

1561  พระหล่อุรูปเหม้อุนสมเด็็จโตู ขุนาด็เล็ก เน้�อุเงิน ปี 2545

1562  พระหล่อุรูปเหม้อุนสมเด็็จโตู ขุนาด็เล็ก เน้�อุนวัะโลหะ ผิวัเด็ิม ปี 2545

1563  พระหล่อุรูปเหม้อุนสมเด็็จโตู ขุนาด็เล็ก เน้�อุนวัะโลหะ ผิวัขุัด็เงา ปี 2545

1564  พระหล่อุรูปเหม้อุนสมเด็็จโตู ขุนาด็เล็ก เน้�อุนวัะโลหะ ผิวัรมด็ำ ปี 2545

1565  เหรีย์ญ่สมเด็็จจิ�วั หลังรูปเหม้อุนสมเด็็จโตู เน้�อุทอุงคำ เน้�อุเงิน ปี 2545

1566  เหรีย์ญ่สมเด็็จจิ�วั หลังรูปเหม้อุนสมเด็็จโตู เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2545

1567  เหรีย์ญ่สมเด็็จจิ�วั หลังรูปเหม้อุนสมเด็็จโตู ผิวักะไหล่ทอุง ปี 2545

1568  พระสมเด็็จลอุงพิมพ์ เน้�อุชานหมาก ไม่จำกัด็พิมพ์ ปี 2545

1569  พระสมเด็็จลอุงพิมพ์ เน้�อุถ้่านช่อุฟ้้า ไม่จำกัด็พิมพ์ ปี 2545
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พญาคีรุฑ หลวงพ่อวราห์ วัดโพธัิ�ที่อง กรุงเที่พฯ ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 45 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (36 รายการ)    

1570  ครุฑล้างอุาถ้รรพ์  ปี 2536 เน้�อุทอุงคำลงย์า  เน้�อุทอุงคำ

1571  ครุฑล้างอุาถ้รรพ์  ปี 2536 เน้�อุเงินลงย์า  เน้�อุเงิน

1572  ครุฑล้างอุาถ้รรพ์  ปี 2536 เน้�อุกระไหล่ทอุง

1573  ครุฑโคตูรรวัย์  ปี 2537 เน้�อุทอุงคำลงย์า  เน้�อุทอุงคำ

1574  ครุฑโคตูรรวัย์  ปี 2537 เน้�อุเงินลงย์า  เน้�อุ เงิน

1575  ครุฑโคตูร รวัย์  ปี 2537 เน้�อุ กระไหล่ ทอุง

1576  ครุฑมหาบัารมี  ปลด็หนี�  ปี 2538 เน้�อุ ทอุง ลงย์า  เน้�อุ ทอุงคำ

1577  ครุฑมหาบัารมี  ปลด็หนี� ปี 2538  เน้�อุเงิน ลงย์า  เน้�อุ เงิน

1578  ครุฑมหาบัารมี  ปลด็หนี� ปี 2538  เน้�อุกระไหล่ ทอุง

1579   เหรีย์ญ่ ครุฑอุาร์ม  มหา บัารมี  ปี 2538 เน้�อุ ทอุงคำ ลงย์า  เน้�อุ ทอุงคำ

1580  เหรีย์ญ่ ครุฑอุาร์ม  มหา บัารมี  ปี 2538 เน้�อุ เงิน ลงย์า  เน้�อุ เงิน

1581  เหรีย์ญ่ ครุฑอุาร์ม  มหา บัารมี ปี 2538  เน้�อุ เงิน หน้ากาก ทอุงคำ

1582  เหรีย์ญ่ ครุฑอุาร์ม  มหา บัารมี  ปี 2538 เน้�อุ กระไหล่ ทอุง

1583  เหรีย์ญ่  ร.5 ทรงบััลลังค์  ปี 2535 เน้�อุ ทอุง คำ

1584  เหรีย์ญ่  ร.5 ทรงบััลลังค์  ปี 2535 เน้�อุ เงิน

1585  เหรีย์ญ่  ร.5 ทรงบััลลังค์  ปี 2535 เน้�อุกระ ไหล่ ทอุง

1586  เหรีย์ญ่พญ่ามุจ รินท นาคราช  ปี 2523 รุ่น  1

1587   เหรีย์ญ่ พญ่า มุจ รินท นาคราช  ปี 2528 รุ่น  2

1588  เหรีย์ญ่ พญ่ามุจ รินท นาคราช  ปี 2530 รุ่น  วัพท  พิเศษ

1589  ครุฑมหาเศรษฐี  ปี 2540  เน้�อุ ทอุง คำ  พิมพ์ใหญ่่

1590  ครุฑมหาเศรษฐี  ปี 2540  เน้�อุทอุง คำ  พิมพ์เล็ก

1591  ครุฑมหาเศรษฐี  ปี 2540  เน้�อุเงิน สามกษัตูริย์์ พิมพ์ใหญ่่

1592  ครุฑมหาราช  จปร  ปี 2539 เน้�อุเงิ นสามกษัตูริย์์

1593  ครุฑหัวัใจ เศรษฐี  ปี 2552  เน้�อุ ทอุงคำลงย์า  เน้�อุ ทอุงคำ

1594  ครุฑหัวัใจ เศรษฐี  ปี 25 52  เน้�อุ เงิน ลงย์า  เน้�อุ เงิน

1595  ครุฑหัวัใจ เศรษฐี  ปี 2552  เน้�อุ นวัะ

1596  ครุฑก้าวัหน้า มหาเศรษฐี  ปี 2553  ไม่จำกัด็เน้�อุ

1597  ครุฑเล้�อุน สมณศักด็ิ�  ปี 2556 ไม่จำกัด็ เน้�ิอุ

1598  ครุฑหัวัใจอุัครมหาเศรษฐี  ปี 2558  ไม่ จำ กัด็เน้�อุ

1599  ครุฑราชาทรัพย์์  ปี 2559  ไม่ จำ กัด็เน้�อุ ไม่จำกัด็พิมพ์

1600  ครุฑเปิด็ ขุุมทรัพย์์  ปี 2560  ไม่ จำ กัด็เน้�อุ ไม่จำกัด็พิพ์

1601  ครุฑล้าง อุาถ้รรพ์ 2 ปี 2562 ไม่จำกัด็ เน้�อุ ไม่จำกัด็พิมพ์

1602  ครุฑรวัย์สุด็ๆ ปี 2563  ไม่จำกัด็ เน้�อุ ไม่จำกัด็พิมพ์

1603  พระกริ�งปุ ญ่ ญ่ วัโร  ปี 2557  เน้�อุ ทอุงคำก้นทอุงคำ

1604  พระกริ�ง ปุ ญ่ ญ่ วัโร  ปี 2557  ไม่จำกัด็ เน้�อุ

1605   เหรีย์ญ่สามมหาราช ปี 2537  ไม่ จำ กัด็เน้�อุ
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พระหลวงพ่อเล็ก วัดส่ันื้ต๊ิคีีรี จ.กาญจนื้บุรี ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 46 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

1606  พระท่ากระด็าน หลวังพ่อุเล็ก

1607  พระร่วังเจ้าทรงผนวัช ไม่จำกัด็เน้�อุ

1608  พระย์อุด็ธง

1609  พระร่วังฤทธิโรจน์ ขุนาด็ห้อุย์คอุ ไม่จำกัด็ขุนาด็

1610  พระร่วังฤทธิโรจน์ เปิด็โลก เน้�อุโลหะ

1611  พระร่วังฤทธิโรจน์ เปิด็โลก เน้�อุด็ิน

1612  พระปิด็ตูามหาลาภู

1613  พระเน้�อุตูะกั�วั ทุกพิมพ์

1614  เหรีย์ญ่พระร่วังฤทธิโรจน์ ไม่จำกัด็ ปี 2522

1615  เหรีย์ญ่พระร่วังฤทธิโรจน์ ไม่จำกัด็ ปี 2534

1616  เหรีย์ญ่ทรงเกราะ ปี 2516

1617  เหรีย์ญ่ตู่างๆ ขุอุงวััด็เขุาด็ิน

1618  เหรีย์ญ่พระร่วังทรงเกาะ เน้�อุเงิน,เงินกะไหล่ทอุง,ทอุงคำ ปี 2516

1619  พระร่วังฤทธิโรจน์ทั�งสามพระอุงค์ เน้�อุวั่าน

1620  พระร่วังฤทธิโรจน์ทั�งสามพระอุงค์ เน้�อุด็ิน

1621  พระสมเด็็จหลวังปู�พระครูด็ำ หลวังปู�ศุขุ ไม่จำกัด็เน้�อุ

1622  พระสมเด็็จศรีสรรเพชร หลังครุฑ เน้�อุวั่าน

1623  พระสมเด็็จศรีสรรเพชร หลังครุฑ เน้�อุด็ิน

1624  พระสมเด็็จศรีสรรเพชร หลังย์ันตู์ ไม่จำกัด็เน้�อุ

1625  เหรีย์ญ่พระร่วังเจ้า ปราบัศัตูรู

1626  เช้อุกถ้ัก ประคำ

1627  พระสีวัลี

1628  ตูะกรุด็พังไพร

1629  ตูะกรุด็ด็ิน

1630  ตูะกรุด็ตูารางทอุงขุ่าย์เพชญ่

1631  สมเด็็จพระศรีสรรเพชญ่หลังย์ันตู์ พิมพ์ใหญ่่

1632  พระร่วังฤทธิโรจน์เปิด็โลก เน้�อุวั่าน

1633  ตูะกรุด็วั่าน

1634  เหรีย์ญ่ทอุงคำวััด็เขุาด็ิน ทุกชนิด็

1635  ตูะกรุด็โลหะ ทุกชนิด็

1636  พระเน้�อุวั่าน ทุกชนิด็ ไม่จำกัด็ ไม่ซ�ำราย์การเด็ิม

1637  พระสมเด็็จจกบัาตูร ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2511

1638  รูปถ้่าย์วััด็เขุาด็ินทุกชนิด็ ขุนาด็

1639  พระหลวังปู�ทวัด็เน้�อุวั่าน

1640  พระเน้�อุด็ิน ไม่จำกัด็พิมพ์
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เคีร้�องรางจังหวัดกาญจนื้บุรี ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 47 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

1641  มีด็หมอุ หลวังปู�ย์ิ�ม วััด็หนอุงบััวั

1642  ลูกอุมด็้าย์สาวัพรหมจรรย์์ หลวังปู�ย์ิ�ม วััด็หนอุงบััวั

1643  แหวันพิรอุด็ หลวังปู�ย์ิ�ม วััด็หนอุงบััวั

1644  เส้อุ-สิงห์ ไม่จำกัด็เน้�อุ หลวังปู�ย์ิ�ม วััด็หนอุงบััวั

1645  ตูะกรุด็ หลวังปู�ย์ิ�ม วััด็หนอุงบััวั

1646  ประคำ หลวังปู�ย์ิ�ม วััด็หนอุงบััวั

1647  พิรอุด็แขุน หลวังพ่อุม่วัง วััด็บั้านทวัน

1648  แหวันพิรอุด็ หลวังปู�ม่วัง วััด็บั้านทวัน

1649  ลูกอุม หลวังพ่อุแน่น วััด็หนอุงขุาวั ไม่จำกัด็ขุนาด็

1650  ลูกอุม หนังเส้อุ หลวังพ่อุแน่น วััด็หนอุงขุาวั

1651  นางกวััก งาแกะ หลวังปู�เหรีย์ญ่ วััด็หนอุงบััวั

1652  เช้อุกคาด็เอุวั-หวัาย์คาด็เอุวั หลวังปู�ย์ิ�ม วััด็หนอุงบััวั

1653  ราหูกะลาแกะ อุาจารย์์กริ�ง วััด็โพธิ�เลี�ย์วั

1654  ตูะกรุด็โลกธาตูุ หลวังปู�ย์ิ�ม วััด็หนอุงบััวั

1655  เส้�อุย์ันตู์-ผ้าย์ันตู์รอุงหมวัก หลวังปู�เปลี�ย์น วััด็ใตู้

1656  ตูะกรุด็โลกธาตูุ หลวังปู�เปลี�ย์น วััด็ใตู้

1657  เกีย์รตูิมุขุ รุ่นแรก หลวังพ่อุเล็ก ไม่จำกัด็พิมพ์ วััด็เขุาด็ิน

1658  เกีย์รตูิมุขุ รุ่นสอุง หลวังพ่อุเล็ก ไม่จำกัด็พิมพ์ วััด็เขุาด็ิน

1659  หนุมานงำเม้อุง เน้�อุวั่าน ผง หลวังพ่อุเล็ก วััด็เขุาด็ิน

1660  หนุมานงำเม้อุง เน้�อุแร่ ด็ิน หลวังพ่อุเล็ก วััด็เขุาด็ิน

1661  หนุมานสะกด็ทัพ เน้�อุตูะกั�วั หลวังพ่อุเล็ก วััด็เขุาด็ิน

1662  หนุมานห้ามทัพ เน้�อุวั่าน หลวังพ่อุเล็ก วััด็เขุาด็ิน

1663  พญ่าเส้อุมหาอุำนาจ หลวังพ่อุเล็ก วััด็เขุาด็ิน พิมพ์ใหญ่่ ไม่จำกัด็เน้�อุ

1664  พญ่าเส้อุมหาอุำนาจ หลวังพ่อุเล็ก พิมพ์เล็ก

1665  พญ่าครุฑนำลาภู หลวังพ่อุเล็ก ไม่จำกัด็เน้�อุ

1666  เหรีย์ญ่ครูพลาย์ชุมพล ไม่จำกัด็เน้�อุ

1667  มหาโชค มหาลาภู เน้�อุทอุงเหล้อุง สังฆัวัานร หลวังพ่อุเล็ก วััด็เขุาด็ิน

1668  มหาโชค มหาลาภู เน้�อุวั่าน ด็ิน หลวังพ่อุเล็ก วััด็เขุาด็ิน

1669  ตูะกรุด็เกราะเพชร หลวังพ่อุเล็ก วััด็เขุาด็ิน ไม่จำกัด็เน้�อุ

1670  ตูะกรุด็ หลวังพ่อุเล็ก วััด็เขุาด็ิน ไม่จำกัด็รุ่น

1671  ผ้าย์ันตู์ หลวังพ่อุเล็ก ไม่จำกัด็รุ่น

1672  ครอุบัน�ำมนตู์ หลวังพ่อุเล็ก ไม่จำกัด็รุ่น

1673  ขุวัาน หลวังพ่อุเล็ก ไม่จำกัด็รุ่น

1674  ปลัด็ขุิก หลวังพ่อุเล็ก ไม่จำกัด็รุ่น

1675  ตูะกรุด็ครอุบัจักรวัาลแบับัเปล้อุย์/มีปลอุก
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พระคีณาจารย์จังหวัดส่ิงห์บุรี ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 48 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

1676  เหรีย์ญ่ใบัโพธิ� รุ่นแรก หลวังพ่อุจวัน วััด็หนอุงสุ่ม ปี 2505

1677  สมเด็็จรุ่นแรก หลังป้�มรูปเหม้อุนสี�เหลี�ย์ม เน้�อุผสมผงวััด็ระฆััง หลวังพ่อุจวัน วััด็หนอุงสุ่ม ปี 2505

1678  เหรีย์ญ่เล้�อุนสมณศักด็ิ�กลมใหญ่่ หลวังพ่อุจวัน วััด็หนอุงสุ่ม ปี 2512

1679  เหรีย์ญ่จักรใหญ่่ ไม่จำกัด็เน้�อุ หลวังพ่อุจวัน วััด็หนอุงสุ่ม ปี 2514

1680  รูปหล่อุรุ่นแรก อุุด็กริ�ง เน้�อุนวัะ หลวังพ่อุจวัน วััด็หนอุงสุ่ม ปี 2517

1681  เหรีย์ญ่ ๕ รอุบั ไม่จำกัด็เน้�อุ หลวังพ่อุจวัน วััด็หนอุงสุ่ม ปี 2517

1682  เหรีย์ญ่จงเจริญ่ (สาย์สิญ่จน์ไหม้) ไม่จำกัด็พิมพ์และเน้�อุหลวังพ่อุจวัน วััด็หนอุงสุ่ม ปี 2518

1683  สมเด็็จหลังสุ่ม พิมพ์เล็ก หลวังพ่อุจวัน วััด็หนอุงสุ่ม ปี 2519

1684  เหรีย์ญ่รุ่นแรก หลวังพ่อุฉาบั วััด็ศรีสาคร ปี 2514

1685  เหรีย์ญ่รุ่นสอุง หลวังพ่อุฉาบั วััด็ศรีสาคร ปี 2521 ไม่จำกัด็พิมพ์

1686  เหรีย์ญ่รุ่นสาม หลวังพ่อุฉาบั วััด็ศรีสาคร ปี 2531 ไม่จำกัด็พิมพ์

1687  รูปเหม้อุนป้�มรุ่นแรก ป้�มอุ้วัน หลวังพ่อุฉาบั วััด็ศรีสาคร เน้�อุนวัะโลหะ

1688  รูปเหม้อุนป้�มรุ่นแรก ป้�มอุ้วัน หลวังพ่อุฉาบั วััด็ศรีสาคร เน้�อุทอุงเหล้อุง

1689  รูปเหม้อุนป้�มรุ่น ๙ มงคล หลวังพ่อุฉาบั วััด็ศรีสาคร เน้�อุอุัลปาก้า

1690  ผงตูอุกตูะไคร้รุ่นแรก หลวังตูาใบั วััด็ตู๋กราชา ปี 2534

1691  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุหิน ซ่อุมหอุประชุม ปี 2534

1692  เหรีย์ญ่รุ่นสอุง หลวังตูาใบั วััด็ตู๋กราชา ปี 2538

1693  พระผงมานางกวััก รุ่นแรก หลวังพ่อุบัุญ่ชู วััด็หัวัวั่าวั

1694  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุบัุญ่ชู รุ่นสอุง เน้�อุผงอุิธิเจ ปี 2535

1695  พระปิด็ตูาหลวังพ่อุบัุญ่ชู รุ่นสอุง เน้�อุผงใบัลาน ปี 2535

1696  เหรีย์ญ่รุ่นแรก หลวังพ่อุโตู�ะ วััด็กำแพง ปี 2514

1697  เหรีย์ญ่รุ่นสอุง หลวังพ่อุโตู�ะ วััด็กำแพง ปี 2519

1698  รูปเหม้อุนป้�มรุ่นแรก หลวังพ่อุโตู�ะ วััด็กำแพง ปี 2525

1699  เหรีย์ญ่กลมรุ่นแรก หลวังปู�บัุด็ด็า ถ้าวัโร อุอุกสำนักสงฆั์สอุงพี�น้อุง ปี 2518

1700  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ รุ่นกฐินสามัคคี หลวังปู�บัุด็ด็า ถ้าวัโร อุอุกสำนักสงฆั์สอุงพี�น้อุง ปี 2518 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1701  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ รุ่นบััวัช้าง ไม่จำกัด็เน้�อุ หลวังปู�บัุด็ด็า ถ้าวัโร วััด็กลางชูศรี ปี 2531

1702  เหรีย์ญ่รุ่นแรก หลวังพ่อุช่วัง วััด็แหลมคาง เน้�อุทอุงแด็ง

1703  รูปถ้่าย์พัด็ย์ศขุาวัด็ำ หลวังพ่อุช่วัง วััด็แหลมคาง เลี�ย์มเด็ิมจากวััด็

1704  รวัมเคร้�อุงราง หลวังตูาเบัีย์น วััด็สังฆัราชาวัาส

1705  รูปถ้่าย์,ล็อุคเก็ตู หลวังพ่อุฟุ้้ง วััด็สะเด็า ไม่จำกัด็เน้�อุ

1706  เหรีย์ญ่รุ่นแรก หลวังพ่อุเชน วััด็สิงห์

1707  รูปหล่อุโบัราณ หลวังพ่อุเชน วััด็สิงห์

1708  รูปถ้่าย์หลวังพ่อุศรี วััด็พระปรางค์ รุ่นทันตูัวัขุนาด็ห้อุย์คอุ ไม่จำกัด็พิมพ์

1709  เหรีย์ญ่เล็กรุ่นสอุง หลวังพ่อุมา วััด็สาธุการาม ปี 2498 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1710  เหรีย์ญ่รุ่นแรก หลวังพ่อุแม้น วััด็เสาธงทอุง ปี 2502
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พระหลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ จ.นื้คีรปิฐม ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 49 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  )   

1711  เหรีย์ญ่เสมาหลวังพ่อุพุฒ่ รุ่นแรก ปี 2505 เน้�อุทอุงฝัาบัาท บัล็อุกนิย์ม

1712  เหรีย์ญ่เสมาหลวังพ่อุพุฒ่ รุ่นแรก ปี 2505 เน้�อุทอุงแด็ง บัล็อุกนิย์ม

1713  เหรีย์ญ่เสมาหลวังพ่อุพุฒ่ รุ่นแรก ปี 2505 เน้�อุทอุงแด็ง บัล็อุกเสริม

1714  เหรีย์ญ่ป้�มตูลับัย์าหม่อุง หลังหนังเส้อุ ปี 2528

1715  เหรีย์ญ่ป้�มปืนไขุวั้ ประสบัการณ์ ปี 2533 ไม่จำกัด็เน้�อุและลงย์า

1716  เหรีย์ญ่หล่อุปืนไขุวั้ ประสบัการณ์ ปี 2533 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1717  งาช้างแกะรูปเหม้อุน หลวังพ่อุพุฒ่ ทุกพิมพ์

1718  กะลาแกะรูปเหม้อุน หลวังพ่อุพุฒ่ ทุกพิมพ์

1719  กะลาแกะพระราหู หลวังพ่อุพุฒ่ ย์ุคตู้น ศิลป์วััด็ พิมพ์ใหญ่่

1720  กะลาแกะพระราหู หลวังพ่อุพุฒ่ ย์ุคตู้น ศิลป์วััด็ พิมพ์เล็ก

1721  กะลาแกะพระราหู หลวังพ่อุพุฒ่ ย์ุคตู้น ศิลป์ลุงหนุ่ย์ พิมพ์ใหญ่่

1722  กะลาแกะพระราหู หลวังพ่อุพุฒ่ ย์ุคตู้น ศิลป์ลุงหนุ่ย์ พิมพ์เล็ก

1723  กะลาแกะพระราหู หลวังพ่อุพุฒ่ พิมพ์เสมาเผ้อุก

1724  กะลาแกะพระราหู หลวังพ่อุพุฒ่ พิมพ์เสมา

1725  กะลาแกะพระราหู หลวังพ่อุพุฒ่ พิมพ์เสมาฉลุ

1726  กะลาแกะพระราหู หลวังพ่อุพุฒ่ พิมพ์กลมฉลุ

1727  กะลาแกะพระราหู หลวังพ่อุพุฒ่ พิมพ์เกลอุเด็ี�ย์วั ไม่จำกัด็ขุนาด็ (ลอุย์อุงค์)

1728  กะลาแกะพระราหู หลวังพ่อุพุฒ่ พิมพ์พุ่มขุ้าวับัิณฑ์ (ทรงหย์ด็น�ำและพัด็ย์ศ)

1729  กะลาแกะพระราหู หลวังพ่อุพุฒ่ พิมพ์แปด็เหลี�ย์ม ลงสี

1730  กะลาแกะพระราหู หลวังพ่อุพุฒ่ ขุนาด็บัูชา (เตู็มลูก) ทุกพิมพ์

1731  พระโค หลวังพ่อุพุฒ่ เลี�ย์มเด็ิมวััด็ ขุนาด็เล็ก ไม่จำกัด็พิมพ์

1732  พระโค หลวังพ่อุพุฒ่ เน้�อุครั�งพุทธา พิมพ์จิ�วั

1733  พระโค หลวังพ่อุพุฒ่ เน้�อุครั�งพุทธา พิมพ์เล็ก

1734  พระโค หลวังพ่อุพุฒ่ เน้�อุครั�งพุทธา พิมพ์ขุนาด็กลางบัูชา

1735  พระโค หลวังพ่อุพุฒ่ เน้�อุครั�งพุทธา พิมพ์ขุนาด็ใหญ่่บัูชา

1736  พระโค หลวังพ่อุพุฒ่ เน้�อุโลหะ ไม่จำกัด็ขุนาด็

1737  ตูะกรุด็โทน หลวังพ่อุพุฒ่ ไม่จำกัด็ขุนาด็

1738  ตูะกรุด็ 3 ห่วัง หลวังพ่อุพุฒ่ ไม่จำกัด็ขุนาด็

1739  พญ่าหนังช้างป้�มย์ันตู์ หลวังพ่อุพุฒ่

1740  พระบัูชารูปหล่อุหลวังพ่อุพุฒ่ รุ่นแรก ปี 2526 (ฐานสี�เหลี�ย์ม) หน้าตูัก 5 นิ�วั

1741  พระบัูชารูปหล่อุหลวังพ่อุพุฒ่ ทุกพิมพ์ หน้าตูัก 5 นิ�วั

1742  พระบัูชารูปหล่อุหลวังพ่อุพุฒ่ ทุกพิมพ์ หน้าตูัก 3 นิ�วั

1743  พระรูปหล่อุบัูชา แม่นางขุวัักหลวังพ่อุพุฒ่ รุ่นแรก ปี 2526

1744  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุสมหวััง รุ่น 2 วััด็กลางบัางพระ ไม่จำกัด็เน้�อุ

1745  เหรีย์ญ่หล่อุรุ่นแรก พระครูศรีสุตูากร (อุภูิชาตูิ) ปี 2553 วััด็กลางบัางพระ
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พระหลวงปิู�อั�บ วัดที่้องไที่ร จ.นื้คีรปิฐม ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 50 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)

1746  พระสมเด็็จ รุ่นแรก ปี 2507 (เน้�อุผงกระด็ูก,เน้�อุกล้วัย์หอุมและพิมพ์สมเด็็จโตู) หลวังปู�อุั�บั

1747  เหรีย์ญ่รุ่นแรก ปี 2509 หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1748  เหรีย์ญ่รุ่นแรกเสริม 1 ปี 2535 (ไหล่ขุีด็) หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1749  เหรีย์ญ่เสมาหลังหลวังพ่อุพุทธมนตู์ ปี 2535 หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1750  พระนาคปรก หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1751  เหรีย์ญ่สิงห์คู่ ปี 2538 หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1752  เหรีย์ญ่ท้อุงกะทะ ปี 2541 หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1753  เหรีย์ญ่จิ�กโก๋เล็ก และจิ�กโก๋ใหญ่่ หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1754  เหรีย์ญ่ศุขุเกษม ปี 2545 หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1755  เหรีย์ญ่ศุขุเกษม ปี 2551 หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1756  เหรีย์ญ่สตูางค์สิบั ปี 2553 หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1757  เหรีย์ญ่หล่อุ หน้าเส้อุ รุ่นแรก ปี 2535 หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1758  เหรีย์ญ่หล่อุคอุน�ำเตู้า รุ่นแรก ปี 2536 หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1759  พระรูปหล่อุโบัราณ รุ่นแรก ปี 2546 (เน้�อุทอุงแด็ง,ทอุงเหล้อุง) หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1760  พระย์อุด็ธง หล่อุโบัราณ รุ่นแรก ปี 2546 (เน้�อุทอุงแด็ง,ทอุงเหล้อุง) หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1761  แม่นางพิม หลวังปู�อุั�บั รุ่นแรก (พระอุาจารย์์ปุ้มสร้าง ปี 2546 พิมพ์สี�เหลี�ย์ม เน้�อุผงเกสร) วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1762  แม่นางพิม หลวังปู�อุั�บั รุ่นแรก (พระอุาจารย์์จิตูรสร้าง ปี 2548-54 ) วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1763  แม่นางพิม หลวังปู�อุั�บั รุ่นแรก (พระอุาจารย์์ขุวััญ่ชัย์ สร้าง ปี 2550 พิมพ์กลัด็ไม้ขุีด็) วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1764  แม่นางพิม กะลาแกะ,เน้�อุไม้มงคลย์ิงเลเซอุร์ และงาแกะ(พระอุาจารย์์ขุวััญ่ชัย์สร้างถ้วัาย์) หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1765  แม่นางพิม หลวังปู�อุั�บั (อุาจารย์์อุั�น สร้าง ปี 2550 พิมพ์หย์ด็น�ำ) วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1766  แม่นางพิม หลวังปู�อุั�บั (รุ่นทันหลวังปู�เสก 2545-2555) วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1767  แม่นางพิม ขุนาด็บัูชา หลวังปู�อุั�บั (พระอุาจารย์์จิตูร สร้างปี 2548-2554) วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1768  แม่นางพิม ขุนาด็บัูชา หลวังปู�อุั�บั (รุ่นทันหลวังปู�เสก สร้างปี 2545-2555) วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม ไม่จำกัด็พิมพ์

1769  แม่นางพิม หลวังปู�อุั�บั และพระอุธิการขุวััญ่ชัย์ วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม ไม่จำกัด็พิมพ์

1770  ล็อุคเก็ตูหลวังปู�อุั�บั (ทันหลวังปู�อุั�บัปลุกเสก ปี 2535-2549)วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1771  ล็อุคเก็ตูหลวังปู�อุั�บั (ทันหลวังปู�อุั�บัปลุกเสก ปี 2550-2554)วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1772  เหรีย์ญ่และรูปหล่อุ หลวังปู�อุั�บั ทุกรุ่นทันหลวังปู�เสก วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม ไม่จำกัด็พิมพ์

1773  พระบัูชา (รวัมรุ่น) หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1774  พระบัูชาหลวังปู�อุั�บั นั�งหมู ปี 2547 วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1775  พระสังกัจจาย์น์ ขุนาด็บัูชา ทุกพิมพ์ หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1776  ตูะกรุด็ หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1777  วััตูถุ้มงคล ทันหลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1778  เคร้�อุงราง หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1779  ผ้าย์ันตู์ หลวังปู�อุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม

1780  วััตูถุ้มงคล พระอุธิการขุวััญ่ชัย์ สุด็จิโตู (ปี 2556-66) วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม
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พระวัดโพธัิ�เศีรษฐีและเคีร้�องราง จ.นื้คีรปิฐม ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 51 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

1781  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์ลาย์ด็อุกไม้

1782  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์ลาย์ตูาราง

1783  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์ลาย์ขุ้าวัหลามตูัด็

1784  กะลาแกะ ปิด็ตูาอุาจารย์์จ้ด็ พิมพ์เสมาใหญ่่

1785  กะลาแกะ ปิด็ตูาอุาจารย์์จ้ด็ พิมพ์เสมาเล็ก

1786  กะลาแกะ ปิด็ตูาอุาจารย์์จ้ด็ พิมพ์กลมใหญ่่

1787  กะลาแกะ ปิด็ตูาอุาจารย์์จ้ด็ พิมพ์กลมเล็ก

1788  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์ตูัวัตู่อุใหญ่่

1789  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์ตูัวัตู่อุเล็ก

1790  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์ด็าวัใหญ่่

1791  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์หย์ด็น�ำ

1792  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์และเศีย์รครู ศิลป์ช่างหน๋�ง

1793  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์เสมาเศีย์รฤาษี

1794  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์เผ้อุก ไม่จำกัด็พิมพ์

1795  กะลาแกะ เศีย์รครูเผ้อุก ไม่จำกัด็พิมพ์

1796  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์และเศีย์รครู ศิลป์ช่างหน๋�ง

1797  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์เสมากลาง

1798  กะลาแกะ เศีย์รครู พิมพ์เสมากลาง

1799  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์รูปไขุ่

1800  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ ศิลป์ช่างนิด็

1801  กะลาแกะ เศีย์รครู ศิลป์ช่างนิด็

1802  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ ศิลป์พิเศษ

1803  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์เสมาหน้าแม่ทัพ

1804  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงด็ากลาง

1805  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงด็าเล็ก

1806  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก

1807  งาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก

1808  งาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงด็าเล็ก

1809  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ รุ่นประสบัการณ์ใหญ่่

1810  กะลาแกะ พิมพ์เศีย์รครู แบับักลมใหญ่่

1811  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์เสมาใหญ่่

1812  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์เกลอุเด็ี�ย์วัใหญ่่

1813  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์เกลอุเด็ี�ย์วักลาง

1814  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์เกลอุเด็ี�ย์วัเล็ก

1815  กะลาแกะ ราหูอุมจันทร์ พิมพ์นั�งพาน
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พระหลวงปิู�ดู่ วัดส่ะแก จ.พระนื้คีรศีรีอยุธัยา ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 52 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

1816  พระรูปหล่อุลอุย์อุงค์ หลวังปู�ทวัด็-หลวังปู�ด็ู่ เน้�อุเงิน,เน้�อุโลหะผสม ปี 2522

1817  เหรีย์ญ่หล่อุรูปเหม้อุน เน้�อุเงิน พิมพ์สี�เหลี�ย์ม ปี 2522

1818  เหรีย์ญ่หล่อุรูปเหม้อุน เน้�อุโลหะผสม พิมพ์สี�เหลี�ย์ม ปี 2522

1819  เหรีย์ญ่หล่อุรูปเหม้อุน เน้�อุเงิน พิมพ์เสมา ปี 2522

1820  เหรีย์ญ่หล่อุรูปเหม้อุน เน้�อุโลหะผสม พิมพ์เสมา ปี 2522

1821  เหรีย์ญ่หล่อุพระพุทธเหน้อุพรหม เน้�อุเงิน ปี 2522

1822  เหรีย์ญ่หล่อุพระพุทธเหน้อุพรหม เน้�อุโลหะผสม ปี 2522

1823  พระชัย์วััฒ่น์ รุ่นคลุมโปง ปี 2519

1824  พระชัย์วััฒ่น์ รุ่นสอุง ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2522

1825  เหรีย์ญ่หลวังปู�ทวัด็ บััวัขุ้าง เน้�อุเงิน ปี 2520

1826  เหรีย์ญ่หลวังปู�ทวัด็ บััวัขุ้าง เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2520

1827  เหรีย์ญ่เสมาปฏิิบััตูิธรรม ปี 2524

1828  เหรีย์ญ่เสมา ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2525-2526

1829  เหรีย์ญ่อุันตูราย์าปิ ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2526

1830  เหรีย์ญ่ย์ันตู์ด็วัง ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2526

1831  พระปิด็ตูาย์ันตู์ย์ุ่งคูณคณิตู ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2526

1832  เหรีย์ญ่หลวังปู�ทวัด็ เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2528

1833  เหรีย์ญ่เศรษฐี เน้�อุทอุงคำ,เน้�อุเงิน ปี 2531

1834  เหรีย์ญ่เศรษฐี เน้�อุนวัะโลหะ,เน้�อุตูะกั�วั ปี 2531

1835  เหรีย์ญ่เศรษฐี เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2531

1836  เหรีย์ญ่ฉลอุงอุาย์ุครบั 84 ปี ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2531

1837  พระปรกใบัมะขุาม ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2531

1838  เหรีย์ญ่หลวังปู�ทวัด็ รุ่นเปิด็โลก เน้�อุทอุงคำ,เน้�อุเงิน ปี 2532

1839  เหรีย์ญ่หลวังปู�ทวัด็ รุ่นเปิด็โลก เน้�อุตูะกั�วั ปี 2532

1840  เหรีย์ญ่หลวังปู�ทวัด็ รุ่นเปิด็โลก เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2532

1841  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุโตูซำปอุกง รุ่นเปิด็โลก ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2532

1842  พระปิด็ตูาย์ันตู์ย์ุ่ง เน้�อุเงิน ปี 2532

1843  เหรีย์ญ่พระพุทธเหน้อุพรหม เน้�อุเงิน ไม่จำกัด็พิมพ์ ปี 2532

1844  ล็อุกเก็ตูหลวังปู�ด็ู่ ปี 2525 ปี 2529

1845  แหวันหน้าพระพุทธ ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2519-2532

1846  พระพุทธเหน้อุพรหม พิมพ์ใหญ่่ เน้�อุผงพุทธคุณ ปี 2517

1847  พระพุทธเหน้อุพรหม พิมพ์กลาง เน้�อุผงพุทธคุณ ปี 2519

1848  พระพุทธเหน้อุพรหม เน้�อุผงพุทธคุณ ปี 2525

1849  พระพิมพ์สมเด็็จจารด็ินสอุ รุ่นแรก เน้�อุโขุลก ปี 2492-2493

1850  พระพิมพ์สมเด็็จ รุ่นเสด็็จนิวััตูิพระนคร ปี 2503-2504



 72 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯชมรมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อโตวัดสว่างอารมณ์จ.กำาแพงเพชร 

พระหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนื้ไร่ จ.สุ่พรรณบุรี ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 53 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)    

1851  รูปเหม้อุนป้�มรุ่นแรก ไม้โท "มุ้ย์"

1852  รูปเหม้อุนป้�มพิมพ์หลังหนังส้อุแถ้วัเด็ีย์วั,พิมพ์บัล็อุคแตูก

1853  รูปเหม้อุนป้�มพิมพ์คอุสอุงเส้น ไม่กำหนด็บัล็อุค

1854  รูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์จมูกขุีด็ ไม่จำกัด็บัล็อุค

1855  รูปเหม้อุนป้�ม พิมพ์จมูกชมพู่ ไม่จำกัด็บัล็อุค

1856  รูปเหม้อุนป้�ม รุ่นแจกแม่ครัวั ไม่จำกัด็บัล็อุค

1857  พระกริ�งชัย์มงคล

1858  เหรีย์ญ่ก่อุน ปี 2500 ไม่จำกัด็รุ่น

1859  เหรีย์ญ่กลมเล็ก ปี 2502 เหรีย์ญ่น�ำเตู้า

1860  เหรีย์ญ่กลมใหญ่่ ปี 2506

1861  เหรีย์ญ่ที�ระล๋กในงานวัางศิลาฤกษ์พระอุุโบัสถ้ ปี 2507

1862  เหรีย์ญ่สี�เหลี�ย์มหลังพระพุทธ ปี 2510

1863  เหรีย์ญ่หน้าวััวั ปี 2512

1864  เหรีย์ญ่อุนุสรณ์อุาย์ุครบั 80 ปี ปี 2512

1865  เหรีย์ญ่เสมา ปี 2512

1866  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ ปี 2512

1867  เหรีย์ญ่อุาร์มหันขุ้าง (มหาลาภู)

1868  เหรีย์ญ่ชัย์มงคล ปี 2516

1869  เหรีย์ญ่กลมหันขุ้าง รุ่นฟ้้าผ่า ปี 2516

1870  เหรีย์ญ่รุ่นศิษย์์สร้างศาลาการเปรีย์ญ่ ปี 2516

1871  แหนบัไม่จำกัด็รุ่น

1872  แหวันหน้าโล่ห์ ไม่จำกัด็รุ่น

1873  แหวันรูปไขุ่ ไม่จำกัด็รุ่น

1874  แหวันไม่จำกัด็รุ่น ไม่ซ�ำในราย์การ

1875  พระสมเด็็จพิมพ์ทรงไกเซอุร์หลังพัด็

1876  พระสมเด็็จพิมพ์พระประธาน

1877  พระสมเด็็จพิมพ์ทรงเจด็ีย์์

1878  พระสมเด็็จพิมพ์คะแนน

1879  พระสมเด็็จพิมพ์ มุ่ย์ 5000 (ใหญ่่,เล็ก)

1880  รูปเหม้อุนเน้�อุผงหลังลาย์ผ้า

1881  พระเน้�อุผง ไม่จำกัด็รุ่น (ไม่ซ�ำในราย์การ)

1882  พระเน้�อุชิน พิมพ์มาตูราฐาน ไม่จำกัด็รุ่น

1883  ภูาพถ้่าย์ขุนาด็ห้อุย์คอุ ภูาพ ขุาวั-ด็ำ ไม่จำกัด็รุ่น

1884  ภูาพถ้่าย์ขุนาด็ห้อุย์คอุ ภูาพ สี ไม่จำกัด็รุ่น

1885  พระเน้�อุด็ิน ก่อุน ปี 2500 ไม่จำกัด็พิมพ์
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พระหลวงพ่อส่งวนื้ วัดไผ่พันื้ม้อ จ.สุ่พรรณบุรี ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 54 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)     

1886  พระสมเด็็จแหวักม่านใหญ่่ทุกพิมพ์

1887  พระสมเด็็จแหวักม่านกลาง - เล็ก

1888  พระขุุนแผนทุกพิมพ์ (ที�ไม่ใช่พิมพ์ไขุ่ผ่าซีก)

1889  พระขุุนแผนไขุ่ผ่าซีกทุกพิมพ์

1890  พระพระพิมพ์หลวังพ่อุปาน ทรงไก่หางห้าเส้น

1891  พระพิมพ์หลวังพ่อุปาน ทรงครุฑ

1892  พระพิมพ์หลวังพ่อุปาน ทรงไก่หางพวัง

1893  พระพิมพ์หลวังพ่อุปาน ทรงหนุมาน

1894  พระสมเด็็จสามชั�น ไม่จำกัด็พิมพ์

1895  พระสมเด็็จคะแนนไม่มีหู ไม่จำกัด็พิมพ์

1896  พระสมเด็็จคะแนนหูบัาย์ศรี ไม่จำกัด็พิมพ์

1897  พระสมเด็็จพิมพ์ก้างปลา

1898  พระลีลา ไม่จำกัด็พิมพ์

1899  พระสมเด็็จม้วัน

1900  นางกวัักพิมพ์ใหญ่่

1901  นางกวัักพิมพ์กลาง - เล็ก

1902  เหรีย์ญ่รุ่นแรกเน้�อุผง

1903  เหรีย์ญ่รุ่นแรกเน้�อุโลหะ (นวัะ-ทอุงแด็ง)

1904  ลูกอุมเขุีย์นย์ันตู์

1905  ลูกอุมมีห่วัง

1906  ลูกอุมพระพุทธ-สีด็ำ

1907  ลูกอุมพระพุทธ (ที�ไม่ใช่สีด็ำ)

1908  ลูกอุมหัวัตูะปู-สีด็ำ

1909  ลูกอุมหัวัตูะปู (ที�ไม่ใช่สีด็ำ)

1910  ลูกอุมทาทอุง

1911  ลูกอุมธรรมด็า-สีด็ำ

1912  ลูกอุมธรรมด็า (ทุกสีย์กเวั้นสีด็ำ)

1913  ปลัด็ขุิกเน้�อุไม้

1914  ปลัด็ขุิกเน้�อุผงมีจาร

1915  ปลัด็ขุิกเน้�อุผงไม่มีจาร

1916  ตูะกรุด็เน้�อุผง-เน้�อุไม้

1917  ผ้าย์ันตู์-เส้�อุย์ันตู์

1918  พระเน้�อุผงไม่จำกัด็พิมพ์

1919  พระเน้�อุด็ินไม่จำกัด็พิมพ์

1920  เคร้�อุงรางเน้�อุผงไม่จำกัด็
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พระหลวงพ่อคีูณ ปิริสุ่ที่โธั วัดบ้านื้ไร่ จ.นื้คีรราช้ส่ีมา ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 55 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)     

1921  เหรีย์ญ่รุ่นแรก วััด็แจ้งนอุก ปี 2512

1922  เหรีย์ญ่สี�เหลี�ย์มหลังกำแพง ปี 2517

1923  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ รุ่นสร้างกุฏิิสงฆั์ วััด็สระแก้วั ปี 2517

1924  เหรีย์ญ่สร้างบัารมี ปี 2519

1925  เหรีย์ญ่หันขุ้าง รุ่นสร้างหอุฉันท์วััด็ใหม่อุัมพร ปี 2528

1926  พระปิด็ตูา วััด็โพธิ�ปร้อุแวัง ปี 2529

1927  เหรีย์ญ่ผ้าป�านนท์ ปี 2529

1928  พระสมเด็็จรุ่นเจริญ่รุ่งเร้อุง ศิษย์์นนทบัุรี สร้างถ้วัาย์ เน้�อุผง ปี 2530

1929  เหรีย์ญ่กลมสร้างโรงเรีย์นหลังพระปิด็ตูา ปี 2533

1930  พระกริ�งญ่าณวัิทย์าคม ปี 2535

1931  พระชัย์วััฒ่น์ญ่าณวัิทย์าคม ปี 2535

1932  รูปหล่อุพิมพ์เตูารีด็หลวังพ่อุคูณ รุ่นเฮี้งคูณเฮี้ง เน้�อุทอุงเหล้อุง ปี 2536

1933  พระปิด็ตูามหาลาภูหลวังพ่อุคูณ รุ่นสร้างหอุสมุด็วััด็แจ้งนอุกเน้�อุตูะกั�วัเถ้้�อุนฝั้งตูะกรุด็ทอุงคำ ปี 2536

1934  พระกริ�งงิ�วัด็ำ วััด็ใหม่บั้านด็อุน เน้�อุนวัโลหะ ปี 2536

1935  ล็อุกเก็ตูนั�งเตู็มอุงค์ อุอุกวััด็เจริญ่พรตู ปี 2536

1936  ตูะกรุด็แผ่นป้�มรูปเหม้อุน รุ่นมหาบัารมี ปี 2536

1937  เหรีย์ญ่หล่อุพิมพ์เจ้าสัวั รุ่นมารุมค้าคูณอุุด็หนุน เน้�อุนวัโลหะ ปี 2536

1938  เหรีย์ญ่หล่อุพิมพ์เจ้าสัวั รุ่นบัารมี ปี 2536

1939  พระกริ�ง รุ่นคูณศรีสอุงรัก ปี 2536

1940  นางกวัักพญ่างิ�วัด็ำหลวังพ่อุคูณ เน้�อุผงลงรักปิด็ทอุง อุอุกวััด็ใหม่บั้านด็อุน ปี 2536

1941  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ รุ่นรับัเสด็็จ ปี 2536

1942  พระสังกัจจาย์น์หลวังพ่อุคูณ เมตูตูามหาลาภู เน้�อุทอุงเหล้อุง ปี 2537

1943  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ รุ่นเพชรเพิ�มพูน คูณให้ลาภู เน้�อุเงิน ปี 2537

1944  พระขุรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1945  เหรีย์ญ่พิมพ์นั�งเตู็มอุงค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เน้�อุนวัโลหะ ปี 2537

1946  เหรีย์ญ่พิมพ์หันขุ้าง รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เน้�อุนวัโลหะ ปี 2537

1947  เหรีย์ญ่พิมพ์หน้าตูรงคร๋�งอุงค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เน้�อุนวัโลหะ ปี 2537

1948  เหรีย์ญ่เสมาหล่อุพิมพ์สมเด็็จหลังหลวังพ่อุคูณ รุ่นคูณพันล้าน เน้�อุทอุงเหล้อุง ปี 2537

1949  พระกริ�งรุ่นคูณทอุง เน้�อุนวัโลหะ ปี 2537

1950  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ พิมพ์คร๋�งอุงค์ รุ่นคูณทอุง ปี 2537 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1951  พระปิด็ตูาสาริกา มหาลาภู เน้�อุผง ปี 2539 พิมพ์กลาง

1952  พระกริ�งนเรศวัรเผด็็จศ๋ก รุ่นสร้างศาลา วััด็ผ่านศ๋กอุนุกูล ปี 2539

1953  ลูกอุมหลวังพ่อุคูณ รุ่นบัารมีปริสุทโธ ปี 2555 ตูะกรุด็ทอุงคำ,ตูะกรุด็เงิน

1954  พระสังกัจจาย์น์บัูชา ไม่จำกัด็พิมพ์ ไม่จำกัด็รุ่น ไม่จำกัด็ปี

1955  รูปเหม้อุนบัูชา ไม่จำกัด็พิมพ์ ไม่จำกัด็รุ่น ไม่จำกัด็ปี
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พระหลวงพ่อคีูณ ปิริสุ่ที่โธั - หลวงพ่อที่อง สุ่ที่ธัส่ีโล วัดบ้านื้ไร่ จ.นื้คีรราช้ส่ีมา ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 56 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)  

1956  พระสมเด็็จพญ่างิ�วัด็ำ รุ่นทูลเกล้า เน้�อุผง ปี 2519

1957  พระสมเด็็จนางพญ่างิ�วัด็ำ เน้�อุผง รุ่นเกีย์รตูินิย์ม ปี 2523

1958  พระปิด็ตูาไม้โพธิ�หักหลวังพ่อุคูณ ปี 2537

1959  เหรีย์ญ่หลวังปู�ทวัด็ อุอุกวััด็ใหม่อุัมพร รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2537 เน้�อุทอุงแด็ง

1960  เหรีย์ญ่กลม รุ่นคูณอุุปถ้ัมภู์ ปี 2537 เน้�อุทอุงแด็ง

1961  พระกริ�ง รุ่นคูณทอุง เน้�อุทอุงแด็งรมด็ำ ปี 2537

1962  พระสมเด็็จหลังรูปเหม้อุนฝั้งตูะกรุด็ รุ่นคูณทอุง ปี 2537

1963  พระปิด็ตูามหาลาภู เน้�อุผงฝั้งตูะกรุด็ รุ่นคูณทอุง ปี 2537 พิมพ์เล็ก

1964  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ พิมพ์เอุกลักษณ์ รุ่นคูณทอุง ปี 2537 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1965  เหรีย์ญ่กลม รุ่นคูณอุุปถ้ัมภู์ ปี 2537 เน้�อุนวัโลหะ

1966  พระปิด็ตูามหาลาภู (4 ทิศ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1967  เหรีย์ญ่หล่อุพิมพ์เอุกลักษณ์ รุ่นคูณทอุง ปี 2537 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1968  พระรูปเหม้อุนลอุย์อุงค์ พิมพ์เอุกลักษณ์ รุ่นคูณทอุง ปี 2537 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1969  พระปิด็ตูามหาลาภู เน้�อุผงฝั้งตูะกรุด็ รุ่นคูณทอุง ปี 2537 พิมพ์ใหญ่่

1970  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุเกษร อุอุกวััด็ราไวัย์์ ภููเก็ตู ปี 2538

1971  พระผงรูปเหม้อุน รุ่นมงคลบัารมี ปี 2538

1972  เหรีย์ญ่กลม รุ่นกูรักม๋งเสมอุตู้นเสมอุปลาย์ เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2538

1973  เหรีย์ญ่เม็ด็แตูง รุ่นเสาร์ 5 คูณทรัพย์์แสนล้าน ปี 2539

1974  พระปิด็ตูาสาริกา มหาลาภู เน้�อุผง ปี 2539 พิมพ์ใหญ่่

1975  เหรีย์ญ่สุรนารีเกมส์ ปี 2543

1976  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุคูณ รุ่นบัารมีปริสุทโธ ปี 2555

1977  ลูกอุมหลวังพ่อุคูณ รุ่นบัารมีปริสุทโธ ปี 2555 ตูะกรุด็ชนวัน

1978  ตูะกรุด็โทน หลวังพ่อุทอุง รุ่นแรก ปี 2554

1979  พระสมเด็็จหลังรูปเหม้อุนหลวังพ่อุทอุง รุ่นแรก เน้�อุผง ปี 2554

1980  พระนาคปรกใบัมะขุาม หลวังพ่อุทอุง รุ่นแรก ปี 2557

1981  เหรีย์ญ่หล่อุฉลุ หลวังพ่อุทอุง รุ่นแรก ปี 2558 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1982  เหรีย์ญ่รูปไขุ่ หลวังพ่อุทอุง รุ่นกฐินทอุง 58 (อุาย์ุ 66) ปี 2558 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1983  เหรีย์ญ่หย์ด็น�ำหลวังพ่อุทอุง รุ่นกฐินทอุง 58 ปี 2558 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1984  เหรีย์ญ่หย์ด็น�ำหลวังพ่อุทอุง รุ่นกฐินทอุง 58 ปี 2558 เน้�อุทอุงแด็ง

1985  ล็อุกเก็ตูรูปสี�เหลี�ย์ม หลวังพ่อุทอุง รุ่นมีทรัพย์์ ปี 2561

1986  ล็อุกเก็ตูรูปไขุ่ หลวังพ่อุทอุง รุ่นมีทรัพย์์ ปี 2561

1987  พระปิด็ตูาสังกัจจาย์น์ รุ่นถุ้งทรัพย์์ ปี 2562

1988  พระกริ�งอุวัโลกิเตูศวัร รุ่นสร้างโรงพย์าบัาลหลวังพ่อุคูณ ปริสุทฺโธ ปี 2564

1989  เหรีย์ญ่แอุปเปิ�ลพระสังกัจจาย์น์ประทานพร รุ่นสร้างโรงพย์าบัาลหลวังพ่อุคูณ ปริสุทฺโธ ปี 2564

1990  พระขุุนแผนมหาโภูคทรัพย์์ รุ่นทอุด็กฐินสามัคคี วััด็โนนขุี�ตูุ่น ปี 2564

1991  ล็อุกเก็ตูพระอุวัโลกิเตูศวัร รุ่น 6 รอุบั 72 ปี ปี 2564

1992  พระบัูชาสังกัจจาย์น์ประทานพร รุ่นสร้างโรงพย์าบัาลหลวังพ่อุคูณ ปริสุทฺโธ ปี 2564
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พระหลวงปิู�อุดมที่รัพย์ วัดเวฬุวันื้ธัรรมาราม จ.ศีรีส่ะเกษ ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 57 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)     

1993  พระผงด็วังเศรษฐี อุุด็มทรัพย์์ รุ่นกูทำเอุง เน้�อุชานหมาก ปี 2563

1994  พระผงด็วังเศรษฐี อุุด็มทรัพย์์ เน้�อุผงพุทธคุณ ปี 2563

1995  พระกริ�งอุุด็มทรัพย์์ รุ่นแรก ปี 2556 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1996  เหรีย์ญ่รุ่นแรก เลขุ ๑ (ทหารสร้าง) ปี 2556 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1997  เหรีย์ญ่เม็ด็แตูง รุ่นอุุด็มทรัพย์์ ปี 2557 ไม่จำกัด็เน้�อุ

1998  เหรีย์ญ่ใบัขุี�เหล็ก เล็กหน้าใหญ่่ ปี 2558

1999  เหรีย์ญ่พญ่าเงิน พญ่าทอุง ปี 2552

2000  แหวันรุ่นแรก บัังเกิด็ทรัพย์์ ปี 2563

2001  พระผงนั�งตูั�ง หลวังปู�อุุด็มทรัพย์์ ปี 2561 ไม่จำกัด็เน้�อุ

2002  เหรีย์ญ่ รวัย์ รวัย์ หลังถุ้งเงิน ปี 2561 ไม่จำกัด็เน้�อุ

2003  เหรีย์ญ่เจ้าสัวัอุุด็มทรัพย์์ เน้�อุเงินลงย์า ไม่จำกัด็สี

2004  เหรีย์ญ่จเจ้าสัวัอุุด็มทรัพย์์ ไม่จำกัด็เน้�อุ

2005  เหรีย์ญ่พระพุทธชินราช มหาลาภู เน้�อุเงินลงย์า ไม่จำกัด็สี

2006  เหรีย์ญ่พระพุทธชินราช มหาลาภู ไม่จำกัด็เน้�อุ

2007  เหรีย์ญ่หล่อุรุ่นแรก เศรษฐีอุุด็มทรัพย์์ ร.ศ.231

2008  เหรีย์ญ่มนตู์พระกาฬมหาระงับั ปี 2560

2009  เหรีย์ญ่นาราย์ณ์ทรงครุฑ ปี 2560

2010  เหรีย์ญ่พรหมอุุด็มทรัพย์์ ปี 2560

2011  เหรีย์ญ่ย์ี�กอุฮี้ง รุ่นมหาเศรษฐี อุุด็มทรัพย์์ ปี 2563

2012  เหรีย์ญ่เสมาหน้าหนุ่ม ปี 2563 อุอุกวััด็ป�าโคกกลาง

2013  เหรีย์ญ่บััวัขุ้าง หน้าหนุ่ม ปี 2563

2014  รูปหล่อุ เบั้าทุบัเสาร์ ๕ ปี 2563 อุอุกวััด็ป�าโคกกลาง

2015  พระปิด็ตูา,พระขุุนแผน,พระสมเด็็จมวัลสารกูทำเอุง มงคลกฐิน ปี 2563

2016  เหรีย์ญ่มหานิย์มเศรษฐีอุุด็มทรัพย์์ (แจกทาน) ปี 2563

2017  เหรีย์ญ่ขุวััญ่ถุ้งอุุด็มทรัพย์์ พารวัย์ ปี 2561

2018  พระปิด็ตูาจัมโบั้ ปลด็หนี� รวัย์พันล้าน ปี 2564

2019  เสมาสมปรารถ้นา ปี 2564

2020  เหรีย์ญ่เหน้อุโลก Over The World ปี 2562

2021  พระผง แม่พิมพ์ ปี 2564

2022  เหรีย์ญ่ตูลับัสีผ๋�ง มหานิย์มเศรษฐีอุุด็มทรัพย์์ ปี 2563 ไม่จำกัด็เน้�อุ

2023  เหรีย์ญ่นาคปรกใบัมะขุาม(ปรกฟ้้าผ่า) ปี 2562

2024  พระขุุนแผนด็ูด็ทรัพย์์ ปี 2564

2025  เหรีย์ญ่เสมาอุุด็มทรัพย์์ มหาบัารมี ปี 2561

2026  เคร้�อุงราง ปลัด็ขุิก ทุกเน้�อุ ทุกปี

2027  เคร้�อุงราง ลูกอุม ทุกเน้�อุ ทุกปี
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พระภาคีต๊ะวันื้ออก ยอดนื้ิยม  
โต๊๊ะที่ี� 58 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)    

2028  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ พิมพ์นิย์ม ปี 2483

2029  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ รุ่นแจกกฐินปิด็ทอุง ปี 2483

2030  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ รุ่นแจกกฐิน ปี 2483

2031  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ รุ่นกวันขุ้าวัทิพย์์ ปี 2500

2032  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ พิมพ์ใหญ่่ เน้�อุกะลา ปี 2500

2033  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ พิมพ์เล็ก เน้�อุกะลา(แขุนตูิ�ง) ปี 2500

2034  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ พิมพ์เล็กเน้�อุกะลา ปี 2500

2035  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ พิมพ์ใหญ่่ หลังเบัี�ย์ลงรักปิด็ทอุง

2036  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ พิมพ์ใหญ่่ ไม่จำกัด็เน้�อุ

2037  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ พิมพ์ปิด็ตูาลอุย์อุงค์รุ่นเสาร์ 5 ปี 2519

2038  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ พิมพ์ถ้อุด็หลวังพ่อุแก้วั รุ่นเสาร์ 5 ปี 2519

2039  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ รุ่นเสาร์ 5 ปี 2519 ไม่จำกัด็พิมพ์

2040  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ รุ่นแจกแม่ครัวั ไม่จำกัด็พิมพ์

2041  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ พิมพ์ชะลูด็ มีนิ�วัม้อุ

2042  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ พิมพ์ชะลูด็ ไม่มีนิ�วัม้อุ

2043  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ พิมพ์ใหญ่่คลุกรัก ไม่จำกัด็หลัง

2044  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ พิมพ์จันทร์ลอุย์

2045  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ เน้�อุโลหะลอุย์อุงค์ ก้นอุุด็ผง

2046  พระท่านเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ ไม่จำกัด็พิมพ์

2047  พระปิด็ตูาเจ้าคุณวัิเชีย์ร วััด็เคร้อุวััลย์์ ไม่จำกัด็พิมพ์

2048  พระปิด็ตูาปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ รุ่นแรก พิมพ์ตู้�น ปี 2503

2049  พระปิด็ตูาปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ รุ่นแรก พิมพ์ล๋ก ปี 2503

2050  พระปิด็ตูาปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ พิมพ์หลังพุทโธ

2051  พระปิด็ตูาปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ พิมพ์หลังอุุ

2052  พระปิด็ตูาปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ พิมพ์เล็ก เน้�อุตูะกั�วั

2053  พระปิด็ตูาปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ พิมพ์ชะลูด็ เน้�อุตูะกั�วั ไม่จำกัด็พิมพ์

2054  พระปิด็ตูาปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ พิมพ์ใหญ่่ตูัด็ชิด็ ปี 2505

2055  พระปิด็ตูาปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ พิมพ์กรมหลวังชุมพร ปี 2507

2056  พระปิด็ตูาปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ พิมพ์หลังแบับั

2057  พระปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ พิมพ์สมเด็็จ

2058  พระปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ พิมพ์สมเด็็จมีคราบัปลวัก

2059  พระปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ พิมพ์สมเด็็จปรกโพธิ�

2060  พระปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ ไม่จำกัด็พิมพ์

2061  พระปิด็ตูาปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ พิมพ์เศีย์รโตู

2062  พระปิด็ตูาปลัด็ผัน วััด็โบัสถ้์ พิมพ์หลังมะอุะอุุ
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พระคีณาจารย์เมต๊ต๊าส่ายบุญ ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 59 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)    

2063  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นเมตูตูา พิมพ์คร๋�งอุงค์ เน้�อุเงินหน้ากากทอุงคำ,เงินหลังแบับั,เงินไม่ตูัด็ปีก,เงินหลังย์ันตู์

2064  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นเมตูตูา พิมพ์คร๋�งอุงค์ เน้�อุนวัะ,เน้�อุชนวันพระกริ�ง

2065  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นเมตูตูา พิมพ์คร๋�งอุงค์ เน้�อุอุัลปาก้า,ทอุงบั้านเชีย์ง,ทอุงทิพย์์

2066  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นเมตูตูา พิมพ์คร๋�งอุงค์ เน้�อุทอุงแด็ง ตูอุกแจก

2067  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นเมตูตูา พิมพ์เตู็มอุงค์ ไม่จำกัด็เน้�อุ

2068  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นเมตูตูา ปี 65 เน้�อุทอุงคำะ,เงินหน้ากากทอุงคำ

2069  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นเมตูตูา ปี 65 เน้�อุเงินหลับัแบับั,เงินหลังย์ันตู์

2070  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่ รุ่นเมตูตูา ปี 65 เน้�อุนวัะ

2071  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่ รุ่นเมตูตูา ปี 65 เน้�อุชนวันพระกริ�ง

2072  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่ รุ่นเมตูตูา ปี 65 เน้�อุอุัลปาก้า

2073  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทอุงณ วััด็บั้านไร่ รุ่นเมตูตูา ปี 65 เน้�อุทอุงทิพย์์

2074  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝั้งตูะกรุด็ท้อุงแขุน เน้�อุทอุงคำลงย์า,ทอุงคำ,เงินหน้ากากทอุงคำ

2075  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝั้งตูะกรุด็ท้อุงแขุน เน้�อุเงินไม่ตูัด็ปีก,เงิน 9 รอุบั,เงินลงย์า,เงินหลังย์ันตู์

2076  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝั้งตูะกรุด็ท้อุงแขุน เน้�อุนวัะ

2077  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝั้งตูะกรุด็ท้อุงแขุน เน้�อุมหาชนวัน,อุัลปาก้า

2078  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝั้งตูะกรุด็ท้อุงแขุน เน้�อุทอุงทิพย์์

2079  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝั้งตูะกรุด็ท้อุงแขุน เน้�อุทอุงแด็งรมด็ำ,ทอุงแด็งผิวัไฟ้

2080  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นไพรีพินาศ ฝั้งตูะกรุด็ท้อุงแขุน ตูอุกกรรมการ,ตูอุกรวัมโค�ด็

2081  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ รุ่นมหาปราบั ไม่จำกัด็เน้�อุ

2082  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ ใบัขุี�เหล็กเจริญ่พร รุ่นแรก ไม่จำกัด็เน้�อุ

2083  เหรีย์ญ่หลวังปู�เปร้�อุง วััด็สันตูิวััฒ่นา รุ่น เมตูตูา ไม่จำกัด็เน้�อุ

2084  เหรีย์ญ่หลวังปู�จ้�อุ วััด็เขุาตูาเงาะอุุด็มพร รุ่น อุาย์ุย์้น ไม่จำกัด็เน้�อุ

2085  เหรีย์ญ่กลม หลวังพ่อุสะอุาด็ วััด็ป�าด็อุนหาย์โศก รุ่นอุาย์ุวััฒ่นะมงคล 6 รอุบั ไม่จำกัด็เน้�อุ

2086  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุรักษ์ อุนาลโย์ วััด็สุทธาวัาสวัิป้สสนา รุ่น เมตูตูา ไม่จำกัด็เน้�อุ

2087  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุรักษ์ อุนาลโย์ วััด็สุทธาวัาสวัิป้สสนา รุ่น เจ้าสัวั ไม่จำกัด็เน้�อุ

2088  พระอุุปคุตู หลวังปู�คำจันทร์ วััด็บั้านเมย์ รุ่น เจ้าสัวั เน้�อุขุันลงหิน,ชนวันรมซาตูิน,สัตูตูะเปีย์กทอุง

2089  พระอุุปคุตู หลวังปู�คำจันทร์ วััด็บั้านเมย์ รุ่น เจ้าสัวั เน้�อุสัมฤทธิ�โบัราณ

2090  พระอุุปคุตู หลวังปู�คำจันทร์ วััด็บั้านเมย์ รุ่น เจ้าสัวั เน้�อุทอุงแด็งเถ้้�อุน,ทอุงแด็งผิวัรุ้ง

2091  เหรีย์ญ่ไอุ้ไขุ่ วััด็พระมหาธาตูุวัรมหาวัิหาร รุ่น เจ้าสัวัทรัพย์์แสนล้าน ไม่จำกัด็เน้�อุ

2092  เหรีย์ญ่ไอุ้ไขุ่ วััด็พระมหาธาตูุวัรมหาวัิหาร รุ่น เจ้าสัวัทรัพย์์แสนล้าน เหรีย์ญ่โชคด็ี ไม่จำกัด็เน้�อุ

2093  ไอุ้ไขุ่ วััด็พระมหาธาตูุวัรมหาวัิหาร รุ่น เจ้าสัวัทรัพย์์แสนล้าน รูปหล่อุลอุย์อุงค์ ไม่จำกัด็เน้�อุ

2094  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ วััด็ทุ่งแฝัก รุ่นเจ้าสัวั เน้�อุเงินหน้ากากทอุงคำ,เงินลงย์า,เงิน,นวัะ

2095  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ วััด็ทุ่งแฝัก รุ่นเจ้าสัวั เน้�อุชนวันพระกริ�ง,สัตูตูะเปีย์กทอุง,อุัลปาก้า

2096  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ วััด็ทุ่งแฝัก รุ่นเจ้าสัวั เน้�อุทอุงเทวัฤทธิ�,ทอุงแด็งมันปู,สัมฤทธิ�โบัราณ

2097  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ วััด็ทุ่งแฝัก รุ่นเจ้าสัวั เน้�อุทอุงแด็งเถ้้�อุน,ทอุงทิพย์์ผิวัรุ้ง,ทอุงแด็งผิวัไฟ้,ตูะกั�วั
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เคีร้�องราง ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 60 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)

2098  สีผ๋�ง หลวังปู�อุินทร์ วััด็โบัสถ้์ จ.ราชบัุรี

2099  แหวัน หลวังปู�อุินทร์ วััด็โบัสถ้์ จ.ราชบัุรี

2100  ย์ันตู์อุุณาโลม หลวังปู�อุินทร์ วััด็โบัสถ้์ จ.ราชบัุรี

2101  ปลัด็ขุิก หลวังพ่อุชม วััด็บัางปลา จ.นครปฐม

2102  วััวัธนู "มหาปราบั โภูคทรัพย์์"หลวังพ่อุกลิ�น สำนักพุทธมุณีเทวัาสถ้ิตูย์์ จ.ลำปาง

2103  นางพญ่าเกี�ย์วั รุ่นขุุมทรัพย์์นาคราช หลวังพ่อุกลิ�น สำนักพุทธมุณีเทวัาสถ้ิตูย์์ จ.ลำปาง

2104  กระด็ุมหน้าเส้อุ หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ จ.นครปฐม

2105  ตูะกรุด็โทน หลวังพ่อุแทน วััด็แก้วัฟ้้า จ.ราชบัุรี

2106  ตูะกรุด็หล่อุ อุาจารย์์หน๋�ง วััด็เฉลิมอุาสน์ รุ่นแรก จ.ราชบัุรี

2107  ตูะกรุด็ตูัด็กรรม หลวังพ่อุขุอุม วััด็ไผ่โรงวััวั จ.สุพรรณบัุรี

2108  หนุมานเน้�อุครั�งแก้วั หลวังพ่อุโอุภูาสี อุาศรมบัางมด็กรุงเทพฯ

2109  ท้าวัเวัสสุวัรรณ หลวังพ่อุหวัั�น วััด็คลอุงคูณ จ.พิจิตูร

2110  ท้าวัเวัสสุวัรรณกะลาแกะ หลวังพ่อุฮี้ก วััด็ราษฎร์เร้อุงสุขุ จ.ชลบัุรี

2111  แหวันหล่อุโบัราณ (ย์ุคตู้น) หลวังพ่อุอุิ�ม วััด็หัวัเขุา จ.สุพรรณบัุรี

2112  แหวันหล่อุโบัราณ (ย์ุคปลาย์) หลวังพ่อุอุิ�ม วััด็หัวัเขุา จ.สุพรรณบัุรี

2113  พิรอุด็แขุน หลวังพ่อุแทน วััด็แก้วัฟ้้า จ.ราชบัุรี

2114  ปลัด็ขุิกปีกเคร้�อุงบัิน หลวังพ่อุไสวั วััด็ปรีด็าราม จ.นครปฐม

2115  เหรีย์ญ่อุิตูิปิโส ย์ันตู์แปด็ทิศ หลังเงาะถ้อุด็รูปวััด็ถ้�ำขุุนแผน จ.กาญ่จนบัุรี เน้�อุเงิน

2116  เหรีย์ญ่ย์ันตู์สามด็วังพุทธาลัย์ วััด็ถ้�ำขุุนแผน จ.กาญ่จนบัุรี ผิวักะไหล่ทอุง

2117  ย์ันตู์สามด็วังพุทธาลัย์ วััด็ถ้�ำขุุนแผน จ.กาญ่จนบัุรี เน้�อุชนวัน

2118  ย์ันตู์สามด็วังพุทธาลัย์ วััด็ถ้�ำขุุนแผน จ.กาญ่จนบัุรี เน้�อุนวัะโลหะ

2119  เหรีย์ญ่สะเด็าะเคราะห์ หลวังพ่อุย์ิด็ วััด็หนอุงจอุก ปี 2530 อุอุกวััด็ตูาก้อุง (ตูอุกโค�ด็)

2120  เหรีย์ญ่สะเด็าะเคราะห์ หลวังพ่อุย์ิด็ วััด็หนอุงจอุก ปี 2530 อุอุกวััด็ตูาก้อุง

2121  ปลัด็ขุิก หลวังพ่อุสาคร วััด็หนอุงกรับั จ.ระย์อุง

2122  แพะ หลวังพ่อุสิน วััด็ละหารใหญ่่ จ.ระย์อุง

2123  วััวัธนู หลวังพ่อุโทน วััด็เขุาน้อุย์คีรีวััน รุ่นแรก จ.ชลบัุรี

2124  มีด็อุีโตู้ หลวังพ่อุกอุบัชัย์ วััด็อุู่ตูะเภูา รุ่นแรก จ.ชลบัุรี

2125  ปลัด็ขุิก อุาจารย์์ช่วัน วััด็ท่าลาด็ใตู้ จ.ฉะเชิงเทรา

2126  เบัี�ย์แก้ไหวั้ครู หลวังพ่อุฟู้ วััด็บัางสมัคร ปี 2553 จ.ฉะเชิงเทรา

2127  เส้อุ หลวังพ่อุฟู้ วััด็บัางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา

2128  หนุมาน หลวังพ่อุเกลี�ย์ง วััด็เนินสุทธาวัาส จ.ชลบัุรี

2129  ลิงไม้แกะ หลวังพ่อุฟู้ วััด็บัางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา

2130  แก้วัสารพัด็น๋ก หลวังพ่อุฤาษีลิงด็ำ วััด็ท่าซุง จ.อุุทัย์ธานี

2131  กุมารด็ูด็รก หลวังพ่อุแช่ม วััด็ตูาก้อุง ปี 2518 จ.นครปฐม

2132  ตูะกรุด็ หลวังพ่อุพิณ วััด็อุุบัลวัรรณาราม จ.ราชบัุรี
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พระพุที่ธั-พระคีณาจารย์ ที่ั�วไปิ ชุ้ดที่ี� 4  
โต๊๊ะที่ี� 61 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)     

2133  พระเน้�อุผงผสมผงใบัลานหลวังปู�ตูี�พิมพ์ท้าวัเวัสสุวัรรณ พิมพ์เล็ก ไม่จำกัด็หลัง วััด็เขุาเขุีย์วัพนาราม ปี ๒๕๑๕ จ.สุพรรณบัุรี

2134  พระเน้�อุผงพุทธคุณ-แผนเน้�อุผงพุทธคุณ เจ็ด็จังหวััด็ภูาคเหน้อุตูอุนบัน ทั�วัไป

2135  พระเน้�อุผงผสมผงใบัลานหลวังปู�ตูี�พิมพ์ท้าวัเวัสสุวัรรณ พิมพ์เล็ก ไม่จำกัด็หลัง วััด็เขุาเขุีย์วัพนาราม ปี ๒๕๑๕ จ.สุพรรณบัุรี

2136  พระเน้�อุผงผสมผงใบัลานหลวังปู�ตูี�พิมพ์ท้าวัเวัสสุวัรรณ พิมพ์ใหญ่่ หลังจาร วััด็เขุาเขุีย์วัพนาราม ปี ๒๕๑๕ จ.สุพรรณบัุรี

2137  พระเน้�อุผงผสมผงใบัลานหลวังปู�ตูี�พิมพ์ท้าวัเวัสสุวัรรณ พิมพ์ใหญ่่ไม่จำกัด็หลัง วััด็เขุาเขุีย์วัพนาราม ปี ๒๕๑๕ จ.สุพรรณบัุรี

2138  พระเน้�อุด็ินผสมผง-แขุนแผนเน้�อุด็ินผสมผง เจ็ด็จังหวััด็ภูาคกลางตูอุนบัน ทั�วัไป

2139  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่นเปิด็ทรัพย์์ วััด็ศรีมโนภูาสสถ้ิตูพร เน้�อุทอุงแด็ง เน้�อุนวัะ เน้�อุชนวัน ทั�วัไป จ.ระย์อุง

2140  พระเน้�อุด็ิน-เน้�อุผงผสมผงใบัลาน หลวังปู�ตูี�วััด็เขุาเขุีย์วัพนาราม-วััด็ทุ่งมะกรูด็ ไม่จำกัด็พิมพ์ ปี ๒๕๐๘-๒๕๑๕ สุพรรณบัุรี

2141  พระเน้�อุผง เน้�อุโลหะหลวังปู�ทาบั หลวังปู�ทิม ร่วัมปลุกเสกที�ไม่ใช่วััด็ละหารไร่ ทั�วัไป

2142  พระเน้�อุผงคลุกรัก เน้�อุผง เน้�อุด็ินผสมผง หลวังปู�ทาบั-หลวังปู�ทิม ไม่เกินปี ๒๕๑๘ จ.ระย์อุง

2143  เหรีย์ญ่ท้าวัเวัสสุวัรรณ รุ่นเปิด็ทรัพย์์ วััด็ศรีมโนภูาสสถ้ิตูพรไม่จำกัด็เน้�อุ ปี๒๕๖๕ จ.ระย์อุง

2144  พระไม้แกะทั�วัไปขุนาด็ ๕ นิ�วัขุ๋�นไป ไม่ซ�ำราย์การ

2145  สีผ๋�งสาย์เมตูตูาแบับัแบั่งเลี�ย์ม ทอุงคำ เงิน นาค พลาสตูิก และตูลับัเก่าเด็ิม ไม่เกิน ปี ๒๕๑๘

2146  พระบัูชาเน้�อุโลหะ ทั�วัไปไม่จำกัด็ขุนาด็ ไม่ซ�ำราย์การ

2147  พระเน้�อุผงผสมผงใบัลานหลวังพ่อุวังษ์ วััด็ทุ่งผักกรูด็ ไม่จำกัด็พิมพ์ จ.นครปฐม

2148  พระนาคปรกเน้�อุด็ินกรุ วััด็ตูะโหนด็ราย์ จ.สมุทรสาคร

2149  พระเน้�อุผงหลวังปู�เอุี�ย์ม วััด็ปากลัด็ จ.สมุทรสงคราม

2150  พระไม้แกะทั�วัไปขุนาด็ ๕ นิ�วั ทั�วัไป ไม่ซ�ำราย์การ

2151  ล็อุคเก็ตูพญ่าเตู่าเร้อุน หลวังพ่อุสำเร็จ ศักด็ิ�สิทธิ� รุ่นสำเร็จจิตูร

2152  ล็อุคเก็ตูหลวังปู�อุิ�ม วััด็ทุ่งนาใหม่ รุ่นเล้�อุนสมณศักด็ิ�

2153  เหรีย์ญ่มังกรคู่ หลวังปู�แผ้วั วััด็รางหมัน เน้�อุเงิน เน้�อุทอุงคำ ทุกชนิด็ จ.นครปฐม

2154  เหรีย์ญ่มังกรคู่ หลวังปู�แผ้วั วััด็รางหมัน เน้�อุนวัะ เน้�อุทอุงทิพย์์ ทุกชนิด็ จ.นครปฐม

2155  เหรีย์ญ่มังกรคู่ หลวังปู�แผ้วั วััด็รางหมัน ไม่จำกัด็เน้�อุ จ.นครปฐม

2156  สมเด็็จหลวังปู�ทวัด็ กุมารเทพไขุ่ รุ่น รวัย์ รุ่งเร้อุง วััด็เขุาตูอุงเม้อุงลับัแล จ.กาญ่จนบัุรี

2157  เหรีย์ญ่กงจักรนั�งปืน หลวังพ่อุสุพจน์ จ.นครสวัรรค์ ไม่จำกัด็เน้�อุ

2158  เหรีย์ญ่เตู่าหลวังปู�ทวัด็ วััด็เขุาตูอุงเม้อุงลับัแล รุ่นแคล้วัคาด็ ร�ำรวัย์ ไม่จำกัด็เน้�อุ จ.กาญ่จนบัุรี

2159  เหรีย์ญ่เตู่าหลวังปู�ทวัด็ วััด็เขุาตูอุงเม้อุงลับัแล รุ่นปลอุด็ภูัย์ ปลด็หนี� ไม่จำกัด็เน้�อุ จ.กาญ่จนบัุรี

2160  เหรีย์ญ่เตู่าหลวังปู�ทวัด็ วััด็เขุาตูอุงเม้อุงลับัแล รุ่นปลอุด็ภูัย์ ปลด็หนี� เน้�อุทอุงคำ เงิน นวัะ ทุกชนิด็ จ.กาญ่จนบัุรี

2161  เหรีย์ญ่เตู่าหลวังปู�บัุญ่ให้ รุ่น รวัย์ รวัย์ วััด็ท่าม่วัง เน้�อุทอุงคำ เงิน นวัะ ทุกชนิด็ จ.กาญ่จนบัุรี

2162  เหรีย์ญ่เตู่าหลวังปู�บัุญ่ให้ รุ่น รวัย์ รวัย์ วััด็ท่าม่วัง ไม่จำกัด็เน้�อุ จ.กาญ่จนบัุรี

2163  เหรีย์ญ่เตู่าไอุ้ไขุ่ รุ่นรวัย์อุิ�มทรัพย์์ วััด็ทุ่งนาใหม่ ไม่จำกัด็เน้�อุ จ.นครศรีธรรมราช

2164  เหรีย์ญ่เตู่าไอุ้ไขุ่ รุ่นรวัย์อุิ�มทรัพย์์ วััด็ทุ่งนาใหม่ เน้�อุทอุงคำ เงิน นวัะ จ.นครศรีธรรมราช

2165  เหรีย์ญ่เตู่ารุ่น รวัย์ไม่หย์ุด็ หลวังปู�อุิ�ม วััด็ทุ่งนาใหม่ ไม่จำกัด็เน้�อุ จ.นครศรีธรรมราช

2166  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุสำเร็จ ศักด็ิ�สิทธิ� รุ่น รวัย์พันล้าน ทุกเน้�อุ

2167  เหรีย์ญ่เตู่ามังกร หลวังปู�หลา วััด็ด็อุนรวับั ทั�วัไป จ.ชุมพร
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พระพุที่ธั-พระคีณาจารย์ ที่ั�วไปิ ชุ้ดที่ี� 5  
โต๊๊ะที่ี� 62 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)     

2168  เหรีย์ญ่รุ่นแรก หลวังพ่อุอุ่าง วััด็ใหญ่่สวั่างอุารมณ์ จ.นนทบัุรี ปี 2535 ไม่จำกัด็เน้�อุ

2169  หนุมานแกะ รุ่น 2 ไม่จำกัด็เน้�อุ หลวังพ่อุอุ่าง วััด็ใหญ่่สวั่างอุารมณ์ ศิลป์มาตูราฐานวััด็ ขุนาด็มาตูราฐาน จ.นนทบัุรี

2170  หนุมานแกะ รุ่น 3 ไม่จำกัด็เน้�อุ หลวังพ่อุอุ่าง วััด็ใหญ่่สวั่างอุารมณ์ ศิลป์มาตูราฐานวััด็ ไม่จำกัด็พิมพ์ จ.นนทบัุรี

2171  ล็อุคเก็ตู หลังหนุมานเชิญ่ธง รุ่นแรก หลวังพ่อุอุ่าง วััด็ใหญ่่สวั่างอุารมณ์ จ.นนทบัุรี ไม่จำกัด็เน้�อุ

2172  กะลาตูาเด็ีย์วั หลวังพ่อุอุ่าง วััด็ใหญ่่สวั่างอุารมณ์ จ.นนทบัุรี

2173  เหรีย์ญ่หล่อุรุ่นแรก พระครูศรีสุด็ากร วััด็กลางบัางพระ นครปฐม ปี 2553

2174  ตูะกรุด็ มงคลโสฬส เป�าแล่น หลวังพ่อุอุ่าง วััด็ใหญ่่สวั่างอุารมณ์ จ.นนทบัุรี ขุนาด็ 3 นิ�วัและ 4 นิ�วั

2175  พระผงพระอุาจารย์์ฝั้�น อุาจาโร วััด็ศรีโพนเม้อุง จ.สกลนคร สร้าง ปี 2515

2176  พระสมเด็็จ รุ่นอุินโด็จีน พระครูสุพจน์ วััด็สุทัศน์ กรุงเทพฯ ปี 2484

2177  หลวังปู�แสน ปลินโน วััด็บั้านหนอุงจิก อุ.ขุุนหาญ่ จ.ศรีสะเกษ สร้าง ปี 2561 รุ่นเจริญ่พร ๑๑๑ ปี

2178  หลวังพ่อุรักษ์ อุนาลโย์ วััด็สุทธาวัาส อุ.ลาด็บััวัหลวัง จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า สร้างปี 2560 รุ่นเปิด็โลกมหาเศรษฐี

2179  หลวังปู�บัุญ่ ธัมมธีโร วััด็บั้านหมากมี� อุ.เม้อุง จ.อุุบัลราชธานี สร้างปี 2560 รุ่นเจ้าสัวัอุมตูะ

2180  หลวังปู�แสง ญ่าณวัโร วััด็ป�าด็งสวั่างธรรม อุ.ป�าตูิ�วั จ.ย์โสธร เหรีย์ญ่แปด็เหลี�ย์ม พระมหาเจด็ีย์์

2181  เหรีย์ญ่เสมาหลวังพ่อุเงิน หลังหลวังพ่อุผล วััด็เทีย์นด็ัด็ ปี 2519 เน้�อุทอุงแด็ง

2182  เหรีย์ญ่โล่หลังลาย์เซ็น หลวังพ่อุเงิน วััด็ด็อุนย์าย์หอุม ไม่จำกัด็เน้�อุ

2183  พระกลีบับััวั หลวังปู�บัุญ่ วััด็กลางบัางแก้วั เน้�อุเมฆักะพัด็ ไม่จำกัด็พิมพ์

2184  พระกริ�งหลวังพ่อุผล วััด็เทีย์นด็ัด็ ไม่จำกัด็รุ่น ไม่จำกัด็พิมพ์

2185  พระปิด็ตูาหลวังปู�บัุญ่ วััด็กลางบัางแก้วั หลังย์ันตู์สาม เน้�อุเมฆักะพัตูร

2186  สมเด็็จผงพุทธคุณปรกโพธิ� หลวังพ่อุเงิน วััด็ด็อุนย์าย์หอุม ปี 2512

2187  สมเด็็จหลวังพ่อุผล วััด็เทีย์นด็ัด็ รุ่น 2 หลังย์ันตู์เฑาะวั์มหาพรหม ปี 2504

2188  พระปิด็ตูาหลวังปู�บัุญ่ วััด็กลางบัางแก้วั เน้�อุโลหะผสม

2189  พระกรุเน้�อุด็ิน วััด็ประย์ูรวังศาวัาส ไม่จำกัด็พิมพ์

2190  เหรีย์ญ่พระพุทธนาคน้อุย์ รุ่นแรก ปี 2475 วััด็ประย์ูรวังศาวัาส ไม่จำกัด็เน้�อุ

2191  สมเด็็จนั�งเส้อุ เน้�อุผงจินด็ามณี หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ

2192  เม็ด็ประคำ หลวังพ่อุสงวัน วััด็ไผ่พันม้อุ จ.สุพรรณบัุรี

2193  ลูกอุม หลวังพ่อุสงวัน วััด็ไผ่พันม้อุ จ.สุพรรณบัุรี

2194  สมเด็็จม่วัน หลวังพ่อุสงวัน วััด็ไผ่พันม้อุ จ.สุพรรณบัุรี

2195  เหรีย์ญ่ย์ี�กอุฮี้ง รวัย์พันล้าน รุ่นแรก หลวังปู�หมุน วััด็บั้านจาน จ.ศรีสะเกษ

2196  พระผงย์ี�กอุฮี้ง รวัย์พันล้าน รุ่นแรก หลวังปู�หมุน วััด็บั้านจาน จ.ศรีสะเกษ

2197  เหรีย์ญ่จำปีท้าวัเวัสสุวัรรณ รวัย์พันล้าน พิมพ์ใหญ่่ รุ่นแรก หลวังปู�หมุน วััด็บั้านจาน จ.ศรีสะเกษ

2198  ล็อุคเก็ตู เปิด็ธาตูุไหวั้ครู 65 รวัย์พันล้าน พิมพ์ใหญ่่ หลวังปู�หมุน วััด็บั้านจาน จ.ศรีสะเกษ

2199  ล็อุคเก็ตู เปิด็ธาตูุไหวั้ครู 65 รวัย์พันล้าน พิมพ์เล็ก หลวังปู�หมุน วััด็บั้านจาน จ.ศรีสะเกษ

2200  รูปกระด็าษ เปิด็ธาตูุไหวั้ครู 65 รวัย์พันล้าน หลวังปู�หมุน วััด็บั้านจาน จ.ศรีสะเกษ

2201  รูปกระด็าษแจกทาน ถ้วัาย์วััด็ เปิด็ธาตูุไหวั้ครู 65 รวัย์พันล้าน หลวังปู�หมุน วััด็บั้านจาน จ.ศรีสะเกษ

2202  ลูกอุม เปิด็ธาตูุไหวั้ครู 65 รวัย์พันล้าน หลวังปู�หมุน วััด็บั้านจาน จ.ศรีสะเกษ
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พระพุที่ธั-พระคีณาจารย์ ที่ั�วไปิ ชุ้ดที่ี� 6  
โต๊๊ะที่ี� 63 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

2203  แม่นางกวััก หลวังพ่อุย์้อุย์ วััด็ใหม่สุคนธาราม จ.นครปฐม

2204  แม่นางกวัักเน้�อุด็ิน ขุนาด็ห้อุย์คอุ หลวังพ่อุแด็ง วััด็ทุ่งคอุก จ.สุพรรณบัุรี ปี 2503

2205  แม่นางกวััก ขุนาด็ห้อุย์คอุ รุ่นเททอุง หลวังปู�แย์้ม วััด็สามง่าม อุอุกวััด็ช่อุงกลิ�งฯ ปี 2556

2206  เหรีย์ญ่ขุี�หมู รุ่นแรก หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ จ.นครปฐม ปี 2525

2207  พระปิด็ตูา สารพัด็ด็ี แช่น�ำมนตู์ รุ่น พุทธคุณ หลวังพ่อุเกษม สำนักสุสารไตูรรักษ์ ลำปาง ปี 2538

2208  กัญ่หาชาลี รุ่น มหาเฮี้ง วััด็หนอุงอุ้อุ จ.ราชบัุรี ปี 2563

2209  น�ำเตู้า 100 ปี หลวังพ่อุสด็ วััด็ปากน�ำภูาษีเจริญ่ จ.กรุงเทพ ปี 2527

2210  หุ่นพย์นตู์มณีจินด็ามหาเวัทย์์ หลวังปู�เจ้อุ วััด็กลางบัางแก้วั จ.นครปฐม ปี 2551

2211  หุ่นพย์นตู์ บัรมครูตูาปะขุาวั หลวังพ่อุคล้อุย์ วััด็ภููเขุาทอุง จ.พัทลุง ปี 2556

2212  หุ่นพย์นตู์ พี�ตูี� ท่าเร้อุแด็ง จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า รุ่นผู้พัน ขุนาด็ห้อุย์คอุ

2213  เหรีย์ญ่พระปิด็ตูาศรีมหาราชพังพะกาฬ วััด็พุทไธศวัรรย์์ (ขุนาด็ 20 ซม.) ปี 2547

2214  กุมารทอุง รุ่น รวัย์รวัย์รวัย์ หลวังปู�แย์้ม วััด็สามง่าม จ.นครปฐม

2215  กุมารทอุง ขุนาด็ห้อุย์คอุ หลวังปู�แย์้ม วััด็สามง่าม จ.นครปฐม

2216  วััวัธนู หลวังพ่อุพุฒ่ วััด็กลางบัางพระ จ.นครปฐม

2217  กะลาราหู หลวังพ่อุพุฒ่ วััด็กลางบัางพระ จ.นครปฐม

2218  กะลาราหู หลวังพ่อุจ๋ด็ วััด็โพธิ�เศรษฐี จ.นครปฐม

2219  สีผ๋�งตูลับั เบัอุร์ 1 หลวังพ่อุสุด็ วััด็กาหลง จ.สมุทรสาคร

2220  ปลากัด็ หลวังพ่อุน่วัม วััด็โพธิ�ศรีเจริญ่ จ.สุพรรณบัุรี

2221  เหรีย์ญ่ฟ้าตู้าไฉ่ เน้�อุฝัาบัาตูร พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง จ.สมุทรสงคราม

2222  ลูกอุมชานหมากผสมเกศา หลวังปู�แย์้ม วััด็สามง่าม จ.นครปฐม

2223  ระฆัังหล่อุ รุ่นอุาย์ุวััฒ่นมงคล 99 รุ่นแรก หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน จ.นครสวัรรค์ ปี 2563

2224  เหรีย์ญ่เจ้าสัวั 4 วััด็กลางบัางแก้วั จ.นครปฐม เน้�อุทอุงคำ-เงิน พิมพ์เล็ก ปี 2559

2225  เหรีย์ญ่เจ้าสัวั 4 วััด็กลางบัางแก้วั จ.นครปฐม เน้�อุทอุงแด็งกะไหล่นาค พิมพ์เล็ก ปี 2559

2226  เหรีย์ญ่เจ้าสัวั 3 วััด็กลางบัางแก้วั จ.นครปฐม เน้�อุทอุงแด็งผิวัไฟ้ พิมพ์เล็ก ปี 2555

2227  เหรีย์ญ่เจ้าสัวั 3 วััด็กลางบัางแก้วั จ.นครปฐม เน้�อุทอุงทิพย์์ พิมพ์เล็ก ปี 2555

2228  ตูะกรุด็โลกธาตูุ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง จ.สมุทรสงคราม

2229  พระเจ้าสัวั 2 วััด็กลางบัางแก้วั จ.นครปฐม ปี 2535 เน้�อุผง

2230  กุมารทอุง เจริญ่ทรัพย์์ เน้�อุทอุงระฆัังผสมชนวัน หลวังปู�แย์้ม วััด็สามง่าม จ.นครปฐม ปี 2557

2231  แม่นางพิมพ์ หลวังพ่อุอุั�บั วััด็ท้อุงไทร จ.นครปฐม ปี 2549

2232  ลูกประคำ หลวังพ่อุสงวัน วััด็ไผ่พันม้อุ จ.สุพรรณบัุรี

2233  เม็ด็บััวั เจ้าคุณโพธิ� วััด็ชัย์พฤกษ์มาลา จ.กรุงเทพ เน้�อุด็ิน

2234  คุณแม่บัุญ่เร้อุน วััด็อุาวัุธวัิกสิตูาราม จ.กรุงเทพ พิมพ์วััด็ตูะไกร เน้�อุด็ิน ปี 2499

2235  พระขุุนแผน ผงพราย์กุมาร หลวังพ่อุสาคร วััด็หนอุงกรับั จ.ระย์อุง อุอุกวััด็ชุมแสง ปี 2554

2236  พระสมเด็็จปรกโพธิ� หลวังพ่อุเงิน วััด็ด็อุนย์าย์หอุม จ.นครปฐม ปี 2512

2237  กัญ่หา-ชาลี วััด็สี�แย์กเจริญ่พร รุ่น รวัย์ไม่เลิก ปี 2561
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พระพุที่ธั-พระคีณาจารย์ ที่ั�วไปิ ชุ้ดที่ี� 7  
โต๊๊ะที่ี� 64 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)     

2238  หุ่นพย์นตู์พี�ตูี�ซอุย์ท่าเร้อุแด็งอุย์ุธย์า

2239  หุ่นพย์นตู์พี�ตูี�ขุนาด็บัูชาซอุย์ท่าเร้อุแด็งอุย์ุธย์า

2240  หุ่นพย์นตู์พี�ตูี�ซอุย์ท่าเร้อุแด็งอุย์ุธย์า สีเด็ีย์วั-ตูัวัเปล้อุย์

2241  เบัี�ย์แก้หลวังปู�เจ้อุ วััด็กลางบัางแก้วั ถ้ักเช้อุกจุ่มรัก

2242  ลูกเบัาถ้ักเช้อุกจุ่มรักหลวังปู�เจ้อุ วััด็กลางบัางแก้วั

2243  ตูะกรุด็หนังเส้อุ หลวังพ่อุเปิ�น ปี 2543

2244  ราหูหลวังพ่อุแล วััด็พระทรง

2245  กุมารทอุงหลวังพ่อุกวัย์ วััด็โฆัสิตูาราม

2246  ปลากัด็เน้�อุโลหะ หลวังพ่อุน่วัม วััด็โพธิ�ศรีเจริญ่ สุพรรณบัุรี

2247  ปลากัด็เน้�อุงา หลวังพ่อุน่วัม วััด็โพธิ�ศรีเจริญ่ สุพรรณบัุรี

2248  ปลากัด็เน้�อุเขุา หลวังพ่อุน่วัม วััด็โพธิ�ศรีเจริญ่ สุพรรณบัุรี

2249  ปลากัด็เน้�อุไม้ หลวังพ่อุน่วัม วััด็โพธิ�ศรีเจริญ่ สุพรรณบัุรี

2250  ลิงหลวังพ่อุอุนัน วััด็บัางพลีน้อุย์ ขุนาด็ห้อุย์คอุ

2251  รูปถ้่าย์หลวังพ่อุวัิชัย์ วััด็หัวัเด็่น ชัย์นาท

2252  ครุฑหลวังพ่อุวัราห์ รุ่นกฐินพระราชทาน ปี 2565

2253  หุ่นพย์นตู์ครูปืน วััด็ลาด็ชะโด็

2254  พ่อุแกพระครูปืน วััด็ลาด็ชะโด็

2255  เบัี�ย์แก้ หลวังพ่อุเกษม

2256  เขุาแกะ หลวังพ่อุสิน วััด็ระหารใหญ่่

2257  พระพิฆัเนศ หลวังพ่อุแล วััด็พระทรง

2258  ลูกสะกด็หลวังพ่อุอุิฐ วััด็จุฬามณี ปี 2552

2259  ท้าวัเวัสสุวัรรณ หลวังปุ�ทอุงคำ สุวัโจ

2260  สิงห์มหาราช รุ่นแรก หลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่

2261  เส้อุหลวังปู�ทอุงคำ สุวัโจ

2262  พญ่าครุฑ รุ่นรวัย์หม้�นล้าน หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน

2263  พระพิฆัเนศ หลวังปู�ทอุงคำ สุวัโจ

2264  ราหูอุมจันทร์ วััด็ท่ามะนาวั

2265  เหรีย์ญ่ราหูอุมจันทร์มงคลเศรษฐี หลวังปู�ทอุงคำ สุวัโจ

2266  ท้าวัเวัสสุวัรรณ วััด็ท่ามะนาวั จ.กาญ่จนบัุรี

2267  ท้าวัเวัสสุวัรรณหลวังพ่อุทอุง วััด็บั้านไร่

2268  หนุมาน รุ่นแรก หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั ครุฑหลวังพ่อุชำนาญ่ วััด็บัางกุฎีทอุง

2269  เหรีย์ญ่พระพิฆัเนศ หลวังพ่อุช้�น วััด็ญ่าณเสน

2270  เหรีย์ญ่แปด็เหลี�ย์ม เทพจำแลง หลังย์ันตู์ ครูบัากฤษณะ วััด็ป�ามหาวััน

2271  หนุมานปราบัไตูรจักรหลวังพ่อุชำนาญ่ วััด็บัางกุฎีทอุง

2272  เตู่าหลวังปู�ทอุงคำ สุวัโจ
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2273  พระขุุนแผนเคล้อุบัเหล้อุง รุ่นสมบัูรณ์ทรัพย์์ หลวังปู�ช้�น วััด็ญ่าณเสน ปี 2544

2274  พระขุุนแผน เน้�อุผงวั่าน ปิด็ทอุงในพิมพ์ หลวังพ่อุขุวััญ่ วััด็ประด็ู่ตูะบัอุง จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2565

2275  พระขุุนแผนเน้�อุผงวั่าน ฝั้งตูะกรุด็ หลวังพ่อุขุวััญ่ วััด็ประด็ู่ตูะบัอุง จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2565

2276  พระขุุนแผน เน้�อุผงธูป หลวังพ่อุขุวััญ่ วััด็ประด็ู่ตูะบัอุง จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2565

2277  พระขุุนแผน เน้�อุผงเหล็กน�ำพี� หลวังพ่อุขุวััญ่ วััด็ประด็ู่ตูะบัอุง จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2565

2278  พระสมเด็็จ 100 ปี หลังย์ันตู์ เน้�อุผง หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2535

2279  พระผงสมเด็็จหม้�น หลวังพ่อุอุุ้น วััด็ตูาลกง ปี 2495-2497

2280  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุอุุ้น รุ่นแรก วััด็ตูาลกง ปี 2540

2281  พระปิด็ตูาจิ�วั หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2517

2282  พระสมเด็็จคะแนน วััด็วัิหารขุาวั หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุงเสก ปี 2512

2283  พระสมเด็็จฐานสิงห์ หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2515

2284  พระสมเด็็จฐานแซม หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2517

2285  พระสมเด็็จนาคปรกเน้�อุเกสร รุ่นแพ 91 หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2538

2286  พระสิวัลี รุ่นแรก เน้�อุผงเกสร หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2516

2287  พระปิด็ตูามหาอุุด็ หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2514

2288  พระปรกใบัมะขุาม รุ่นแรก พระอุาจารย์์ตูิ�วั วััด็มณีชลขุัณฑ์ ปี 2557

2289  พระกริ�งเน้�อุผงสีรุ้ง รุ่นพิทักษ์ชาย์แด็น หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ ปี 2535

2290  พระขุุนแผน รุ่น 4 หลวังพ่อุสาคร วััด็หนอุงกรับั ปี 2546

2291  พระขุุนแผน รุ่นวัาระไตูรมาส 51 หลวังพ่อุสาคร วััด็หนอุงกรับั ปี 2551

2292  พระขุุนแผนย์อุด็ขุุนพล พิมพ์ใหญ่่ รุ่นแรก หลวังพ่อุเชิญ่ วััด็โคกทอุง ปี 2535

2293  พระขุุนแผนย์อุด็ขุุนพล พิมพ์เล็ก รุ่นแรก หลวังพ่อุเชิญ่ วััด็โคกทอุง ปี 2535

2294  ครุฑหลวังพ่อุวัราห์ รุ่นโคตูรรวัย์ เน้�อุเงิน วััด็โพธิ�ทอุง ปี 2537

2295  พระพรหม 7 รอุบั เน้�อุผงเกสร 108 หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั ปี 2540

2296  พระปิด็ตูาแช่น�ำมนตู์ 3 ไตูรมาส หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ปี 2539-2541

2297  พระสมเด็็จ แพ 3 พัน เน้�อุผง หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2512

2298  พระสมเด็็จแพ 5 พัน หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2534

2299  พระสมเด็็จ 100 ปี หลังย์ันตู์ เน้�อุขุันลงหิน หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2535

2300  พระพิมพ์จันทร์ลอุย์ เน้�อุผงใบัลาน หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2512

2301  พระปิด็ตูาฝั้งพลอุย์ กิมบั่อุเซี�ย์ง หลวังปู�คำพันธ์ วััด็ธาตูุมหาชัย์ ปี 2536

2302  พระปิด็ตูาเสริมฐาน เน้�อุด็ินเก้าบััง หลวังปู�คำพันธ์ วััด็ธาตูุมหาชัย์ ปี 2533

2303  พระสมเด็็จ ครบัรอุบั 90 ปี หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั ปี 2546

2304  พระปิด็ตูาฟ้้าลั�น หลวังพ่อุเกษม เขุมโก ปี 2517

2305  พระปิด็ตูา 2 หน้า ครูบัาชัย์วังศ์ษา วััด็พระพุทธบัาทห้วัย์ตู้ม ปี 2540

2306  พระสมเด็็จเขุมังกะโร 2 หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2519

2307  พระพุทธประทับัไก่ เน้�อุผงใบัลาน รุ่นแรก หลวังพ่อุเชิญ่ วััด็โคกทอุง ปี 2540

2308  พระสังกัจจาย์น์ รุ่นสรงน�ำ หลวังพ่อุรวัย์ วััด็ตูะโก ปี 2541

2309  เหรีย์ญ่มหาเศรษฐี หลวังพ่อุรวัย์ วััด็ตูะโก ปี 2550
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2310  พระพิมพ์จันทร์ลอุย์ หลวังพ่อุบัูญ่ชู วััด็กลางนครหลวัง ปี 2548

2311  พระกริ�ง รุ่นแรก อุาจารย์์วัรา วััด็โพธิ�ทอุง ปี 2557

2312  พญ่าครุฑ รุ่นล้างอุาถ้รรพ์ อุาจารย์์วัรา วััด็โพธิ�ทอุง ปี 2536

2313  ตูะกรุด็จักรพรรด็ิ รุ่น กฐิน 65 เน้�อุเงิน หลวังพ่อุขุวััญ่ วััด็ประด็ู่ตูะบัอุง ปี 2565

2314  ตูะกรุด็จักรพรรด็ิ รุ่น กฐิน 65 เน้�อุทอุงแด็ง หลวังพ่อุขุวััญ่ วััด็ประด็ู่ตูะบัอุง ปี 2565

2315  ตูะกรุด็จักรพรรด็ิ รุ่น กฐิน 65 เน้�อุทอุงเหล้อุง หลวังพ่อุขุวััญ่ วััด็ประด็ู่ตูะบัอุง ปี 2565

2316  พระพุทธทรงไก่ หลวังพ่อุเชิญ่ วััด็โคกทอุง ปี 2534

2317  พระพุทธทรงสิงห์ หลวังพ่อุเชิญ่ วััด็โคกทอุง ปี 2534

2318  พระขุุนแผน 8 รอุบั เน้�อุผงเกสร หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั ปี 2552

2319  พระสมเด็็จ 16 ชั�น เสาร์ห้า เน้�อุงผงเกสร ปี 2536

2320  พระชัย์วััฒ่น์ รุ่นแรก หลวังพ่อุจักษ์ วััด็ชุ้ง ปี 2562

2321  พระเน้�อุด็ินเผา หลวังพ่อุเชิญ่ วััด็โคกทอุง บัรรจุผ้าไตูรพระราชทาน ปี 2541

2322  พระสมเด็็จนางพญ่า รุ่นแรก หลวังพ่อุเชิญ่ วััด็โคกทอุง ปี 2534

2323  พระพิมพ์ พระรอุด็เน้�อุผง หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2514

2324  พระสังกัจจาย์น์ รุ่นทหารพราน หลวังพ่อุคูณ วััด็บั้านไร่ ปี 2537

2325  พระปิด็ตูา หลังพระราหู หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ปี 2538

2326  เส้อุมหาอุำนาจ หลวังพ่อุสุนทร วััด็หนอุงสะเด็า ปี 2562

2327  น�ำเตู้าด็ูด็ทรัพย์์ นะมหาเศรษฐี วััด็พระมหาธาตูุ ปี 2564

2328  พระปิด็ตูา หลวังพ่อุหย์อุด็ วััด็แก้วัเจริญ่ ปี 2534

2329  พระสมเด็็จหลวังพ่อุหย์อุด็ วััด็แก้วัเจริญ่ ปี 2535

2330  พระปิด็ตูา หลังย์ันตู์ หลวังพ่อุหน่าย์ วััด็บั้านแจ้ง ปี 2521

2331  พระนางพญ่า พิมพ์รัศมี หลวังพ่อุเส็ง วััด็บัางนา ปี 2525

2332  พระผงกระเบั้�อุงหลังคาโบัสถ้์ หลวังพ่อุโสธร ปี 2537

2333  พระสมเด็็จ ครบัรอุบั 90 ปี หลวังปู�ปรง วััด็ธรรมเจด็ีย์์ ปี 2538

2334  พระขุุนแผน สะด็ุ้งกลับั หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั ปี 2552

2335  พระขุุนแผนเคล้อุบั รุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั ปี 2545

2336  ลูกอุมผงพราย์กุมาร นะมหาเศรษฐี วััด็พระมหาธาตูุ ปี 2564

2337  พระสมเด็็จนางพญ่าเคล้อุบั รุ่นสมบัูรณ์ทรัพย์์ สมเด็็จพระญ่าณสังวัร ปี 2547

2338  พระสมเด็็จ รุ่นแรก หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ปี 2507

2339  พระลีลาทุ่งเศรษฐี รุ่นแรก หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2511

2340  พญ่าเตู่าเร้อุน รุ่นแรก เน้�อุมหาชนวัน วััด็ท้าย์น�ำ ปี 2564

2341  พระพิมพ์ พระพุทธเจ้าประทับัสัตูวั์ หลวังพ่อุเชิญ่ วััด็โคกทอุง ปี 2534

2342  พระปิด็ตูา รุ่นเจริญ่พร แซย์ิด็ 90 ปี หลวังปู�เพ็ง วััด็บั้านละทาย์ ปี 2556

2343  เหรีย์ญ่เจ้าพ่อุปู�ย์ีกอุฮี้ง วััด็ช้างแทงกระจาด็ ปี 2558

2344  พระปิด็ตูา หลังย์ันตู์ หลวังพ่อุเชิญ่ วััด็โคกทอุง ปี 2535

2345  พระกริ�งเสาร์ห้า กาญ่จนาภูิเษก หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2539

2346  พระสังกัจจาย์น์ เน้�อุผงใบัลาน หลวังพ่อุแพ วััด็พิกุลทอุง ปี 2539
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พระพุที่ธั-พระคีณาจารย์ ที่ั�วไปิ ชุ้ดที่ี� 10  
โต๊๊ะที่ี� 67 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)  

2347  เหรีย์ญ่นั�งตูังค์ หลวังพ่อุหมุน ย์้อุนย์ุค ปี 2564 วััด็เวัฬุวััน

2348  พระผงรวัย์ตูลอุด็ หลวังปู�มหาศิลา สวันสงฆั์แกเปะ ปี 2564

2349  พระผงด็วังเศรษฐีหลวังปู�หมุน ย์้อุนย์ุค ปี 2561 วััด็เวัฬุวััน

2350  รูปหล่อุหลวังปู�อุุด็มทรัพย์์ วััด็เวัฬุวััน รุ่นรวัย์ตูลอุด็กาล ปี 2561

2351  เหรีย์ญ่เสมาพญ่านาคคู่ บัูชาครู หลวังปู�สรวัง รุ่น รวัย์ไวั หลวังปู�อุุด็มทรัพย์์จัด็สร้าง อุอุกวััด็เวัฬุวััน ปี 2561

2352  เหรีย์ญ่มหาปราบัย์้อุนย์ุค รุ่น 1 หลวังพ่อุพิณ วััด็อุุบัลวัรรณาราม จังหวััด็ราชบัุรี ปี 2562 เน้�อุซาตูิน

2353  เหรีย์ญ่มหาปราบัย์้อุนย์ุค รุ่น 1 หลวังพ่อุพิณ วััด็อุุบัลวัรรณาราม จังหวััด็ราชบัุรี ปี 2562 เน้�อุตูะกั�วั

2354  ท้าวัเวัสสุวััณ วััด็สุทัศน์ รุ่นเทพสถ้ิตูย์์ ปี 2544

2355  เหรีย์ญ่เสมาหลวังปู�บัุญ่มา รุ่นเจ้าสัวัมังกรพันล้าน สวันสงฆั์เขุาแก้วัทอุง ปี 2564

2356  พระปิด็ตูาจักรพรรด็ิ ครูเทพสร้าง ปี 2542

2357  พระปิด็ตูารวัย์ทันใจผงพราย์กุมาร หลวังปู�เขุีย์น สำนังสงฆั์ป�าช้าบั้านโพนสิม ปี 2558

2358  ปิด็ตูาจัมโบั้ 1 ผงพราย์กุมาร หลวังปู�เขุีย์น สำนักสงฆั์ป�าช้าบั้านโพนสิม ปี 2558

2359  เหรีย์ญ่ตูอุก 1 ย์้อุนย์ุค หลวังปู�หมุน วััด็บั้านจาน ปี 2561

2360  ผีเส้�อุเรีย์กทรัพย์์ รุ่นแรก หลวังปู�อุุด็มทรัพย์์ วััด็เวัฬุวััน ปี 2564

2361  พระสมเด็็จวััด็ระฆััง เน้�อุแตูกลาย์งา รุ่นเอุ็ม 16 ปี 2545

2362  ขุุนแผนหลวังปู�ทิมวััด็พระขุาวั กุมารทอุงประสพโชค ปี 2543

2363  พระขุุนแผนย์อุด็ขุุนพลรุ่นเสาร์ห้า ปี 2543

2364  เหรีย์ญ่แย์ก พระชุด็ ชอุบัเงินสด็ รุ่นเสาร์ห้า ปี 2543

2365  หลวังพ่อุเงิน รุ่นเมตูตูาบัารมี 43 วััด็ท้าย์น�ำ ปี 2543

2366  เหรีย์ญ่มังกรคู่ย์้อุนย์ุค หลวังปู�หมุน ปี 2561 วััด็เวัฬุวััน

2367  เหรีย์ญ่เสมาย์้อุนย์ุค หลวังปู�หมุน ปี 2562 วััด็เวัฬุวััน

2368  เศีย์รฤาษีย์ุคตู้น หลวังปู�อุุด็มทรัพย์์ วััด็เวัฬุวััน

2369  เหรีย์ญ่มังกรคู่เซีย์นแปะโรงสี รุ่นเงินไหลมาฟ้้าประทาน หลวังปู�อุุด็มทรัพย์์ วััด็เวัฬุวััน ปี 2563

2370  เหรีย์ญ่หล่อุพุฒ่ซ้อุน หลวังปู�อุุด็มทรัพย์์ วััด็เวัฬุวััน ปี 2558

2371  พระผงนั�งตูั�ง หลวังปู�อุุด็มทรัพย์์ วััด็เวัฬุวััน

2372  หน้ากากหลวังปู�สรวัง ย์้อุนย์ุค หลวังปู�อุุด็มทรัพย์์จัด็สร้าง วััด็เวัฬุวััน ปี 2561

2373  พระขุุนแผนพราย์ปถ้มัง หลวังปู�อุุด็มทรัพย์์ วััด็เวัฬุวััน ปี 2561 ตูะกรุด็ทอุงคำ

2374  พระปิด็ตูานักกล้าม หลวังพ่อุพูนทรัพย์์ วััด็อุ่างศิลา ปี 2529

2375  พระสมเด็็จ รุ่นชนะมาร ชนะจน หลวังปู�แสน วััด็บั้านหนอุงจิก ปี 2562

2376  ท้าวัเวัสสุวััณโณ รุ่นเทวัาประทานทรัพย์์สินเจริญ่ด็ี หลวังพ่อุเกษม วััด็มะม่วังตูลอุด็ ปี 2565

2377  รูปหล่อุพระแก้วัมรกตู ย์้อุนย์ุค หลวังปู�หมุน วััด็บั้านจาน ปี 2562

2378  เหรีย์ญ่หล่อุ ย์้อุนย์ุค หลวังปู�หมุน ปี 2562 วััด็บั้านจาน

2379  พระสมเด็็จรุ่น สิริโลกนาถ้ วััด็สระเกศ ปี 2536

2380  พระผงจาด็ จง คง อุี� รุ่นเสาร์ห้า ปี 2543

2381  เหรีย์ญ่หลังหนุมาน ย์้อุนย์ุค หลวังพ่อุกวัย์ ปี 2562 อุอุกวััด็หนอุงแขุม ย์กเวั้น เน้�อุเงินและทอุงคำ
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พระพุที่ธั-พระคีณาจารย์ ที่ั�วไปิ ชุ้ดที่ี� 11  
โต๊๊ะที่ี� 68 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)     

2382  เหรีย์ญ่รูปเหม้อุน รุ่นแรก ปี 2528 สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศวัิหาร กรุงเทพมหานคร

2383  พระสมเด็็จหลังลาย์เซ็น สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศวัิหาร ปี 2523 กรุงเทพมหานคร

2384  พระกริ�ง 80 พรรษา เน้�อุนวัะโลหะ ปี 2536 สมเด็็จพระญ่าณสังวัร วััด็บัวัรนิเวัศวัิหาร กรุงเทพมหานคร

2385  พระกริ�งไพรีพินาศ รุ่นเขุาค้อุ ปี 2520 เน้�อุนวัะโลหะ วััด็บัวัรนิเวัศวัิหาร กรุงเทพมหานคร

2386  พระกริ�งปวัเรศ พิมพ์แตู่ง ปี 2530 วััด็บัวัรนิเวัศวัิหาร กรุงเทพมหานคร

2387  ลูกสวัาท หลวังพ่อุบัุญ่ย์ิ�ง วััด็อุุทัย์โพธาราม จ.เพชรบัุรี

2388  ตูะกรุด็ หลวังพ่อุบัุญ่ย์ิ�ง วััด็อุุทัย์โพธาราม จ.เพชรบัุรี

2389  เหรีย์ญ่รุ่นแรก หลวังพ่อุบัุญ่ย์ิ�ง วััด็อุุทัย์โพธาราม จ.เพชรบัุรี

2390  เหรีย์ญ่รุ่นสอุง หลวังพ่อุบัุญ่ย์ิ�ง วััด็อุุทัย์โพธาราม จ.เพชรบัุรี

2391  เหรีย์ญ่เสมา ปี 2555 หลวังพ่อุสำเร็จศักด็ิ�สิทธิ� จ.สระบัุรี

2392  พระรูปหล่อุ หลวังพ่อุสำเร็จศักด็ิ�สิทธิ� รุ่นประวััตูิศาสตูร์ตูำรวัจ จ.สระบัุรี

2393  เหรีย์ญ่ หลวังพ่อุสำเร็จศักด็ิ�สิทธิ� รุ่นประวััตูิศาสตูร์ตูำรวัจ จ.สระบัุรี

2394  หุ่นพย์นตู์ หลวังพ่อุตู๋อุง วััด็พุตูะเคีย์น จ.กาญ่จนบัุรี

2395  พระสังกัจจาย์น์โชคด็ี หลวังพ่อุตู๋อุง วััด็พุตูะเคีย์น จ.กาญ่จนบัุรี

2396  ตูะกรุด็ หลวังพ่อุตู๋อุง วััด็พุตูะเคีย์น จ.กาญ่จนบัุรี

2397  เหรีย์ญ่เสมา 4 รอุบั หลวังพ่อุตู๋อุง วััด็พุตูะเคีย์น จ.กาญ่จนบัุรี

2398  พระขุุนแผน หลวังพ่อุตู๋อุง วััด็พุตูะเคีย์น จ.กาญ่จนบัุรี

2399  ล็อุกเก็ตู หลวังพ่อุตู๋อุง วััด็พุตูะเคีย์น จ.กาญ่จนบัุรี

2400  พี�ทอุงสุก หลวังพ่อุตู๋อุง วััด็พุตูะเคีย์น จ.กาญ่จนบัุรี

2401  เหรีย์ญ่เสมาลงย์า รุ่น 122 ปี หลวังปู�ทิม วััด็ละหารไร่ ปี 2544 จ.ระย์อุง

2402  เหรีย์ญ่เสมาทอุงแด็ง รุ่น 122 ปี หลวังปู�ทิม วััด็ละหารไร่ ปี 2544 จ.ระย์อุง

2403  พระขุุนแผนพราย์กุมาร พิมพ์ใหญ่่ตูะกรุด็ทอุงคำ-เงิน-ทอุงแด็ง รุ่น 122 ปี หลวังปู�ทิม วััด็ละหารไร่ ปี 2544 จ.ระย์อุง

2404  พระขุุนแผนพราย์กุมาร พิมพ์เล็ก รุ่น 122 ปี หลวังปู�ทิม วััด็ละหารไร่ ปี 2544 จ.ระย์อุง

2405  พระสังขุ์กัจจาย์น์ รุ่น 122 ปี หลวังปู�ทิม วััด็ละหารไร่ ปี 2544 จ.ระย์อุง

2406  พระรูปเหม้อุนป้�ม รุ่น 1 หลวังพ่อุทิน วััด็ชาย์นา จ.เพชรบัุรี

2407  เหรีย์ญ่อุนุสรณ์ หลวังพ่อุวััด็มหาธาตูุ ปี 2566 จ.เพชรบัุรี

2408  พระสมเด็็จ วััด็มหาธาตูุวัรวัิหาร ปี 2566 จ.เพชรบัุรี

2409  ตูะกรุด็ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง จ.สมุทรสงคราม

2410  เหรีย์ญ่ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง จ.สมุทรสงคราม

2411  พระสมเด็็จ พระมหาสุรศักด็ิ� วััด็ประด็ู่พระอุารามหลวัง จ.สมุทรสงคราม

2412  เหรีย์ญ่ รุ่นแรก หลวังพ่อุนวัณปริสุทฺโธ วััด็แก้วัเจริญ่ จ.สมุทรสงคราม

2413  พระปิด็ตูา หลวังพ่อุนวัณปริสุทฺโธ วััด็แก้วัเจริญ่ จ.สมุทรสงคราม

2414  หุ่นพย์นตู์ หลวังพ่อุสมบัูรณ์ วััด็หงส์รัตูนาราม (ไม่จำกัด็รุ่น) กรุงเทพมหานคร

2415  ท้าวัเวัสสุวัรรณ หลวังพ่อุสมบัูรณ์ วััด็หงส์รัตูนาราม กรุงเทพมหานคร

2416  เหรีย์ญ่เสมาจินด็ามณี หลวังพ่อุสมบัูรณ์ วััด็หงส์รัตูนาราม ไม่จำกัด็เน้�อุ กรุงเทพมหานคร

2417  เหรีย์ญ่รุ่นแรก ชีวัิตูสมบัูรณ์ หลวังพ่อุสมบัูรณ์ วััด็หงส์รัตูนาราม ไม่จำกัด็เน้�อุ กรุงเทพมหานคร

2418  เคร้�อุงราง หลวังพ่อุสมบัูรณ์ วััด็หงส์รัตูนาราม (ไม่จำกัด็รุ่น) กรุงเทพมหานคร
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พระพุที่ธั-พระคีณาจารย์ ที่ั�วไปิ ชุ้ดที่ี� 12  
โต๊๊ะที่ี� 69 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (39 รายการ)     

2419  รูปถ้่าย์อุัด็กระจกและล็อุกเก็ตู หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2513-2552

2420  หมู มหาลาภู หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2540

2421  เหรีย์ญ่ชนะจน หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั  จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2540

2422  พระพรหมสี�เหลี�ย์ม ไม่จำกัด็เน้�อุ หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2540

2423  พระกริ�ง-พระชัย์วััฒ่น์-รูปหล่อุ-รูปเหม้อุน หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ไม่เกิน ปี 2552

2424  ลูกอุมปลาตูะเพีย์น และ ลูกอุมพระปิด็ตูา ปี 2544 รวัมทุกเน้�อุ หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า

2425  พระขุุนแผนเคล้อุบั หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2545

2426  กะลาตูาเด็ีย์วั หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2547

2427  พระปิด็ตูา หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั รวัมทุกเน้�อุ จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ไม่เกินปี 2552

2428  พระปิด็ตูามหาเสน่ห์ หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า  ปี 2543

2429  พระปิด็ตูาปุ้มปุ้ย์ หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า  ปี 2547

2430  พระพิมพ์สมเด็็จ ไม่จำกัด็รุ่นเเละเน้�อุ หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า  ไม่เกินปี 2552

2431  พระขุุนแผน หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า รวัมทุกเน้�อุ ไม่เกินปี 2552

2432  พระเน้�อุผง ไม่จำกัด็พิมพ์ หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั รวัมทุกเน้�อุ วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ไม่เกิน ปี 2552

2433  ลูกอุมและพระเน้�อุผงทั�วัไป หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั รวัมทุกเน้�อุ วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ไม่เกิน ปี 2552

2434  เหรีย์ญ่ หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า รวัมทุกรุ่น ไม่เกิน ปี 2552

2435  เหรีย์ญ่ หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า รวัมทุกรุ่น ไม่จำกัด็เน้�อุ ไม่เกิน ปี 2552

2436  เคร้�อุงราง ชุด็ที� 1 หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2539-2552

2437  เคร้�อุงราง ชุด็ที� 2 หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2539-2552

2438  ตูะกรุด็ แผ่นโลหะจาร หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2538-2551

2439  พระขุุนแผน 8 รอุบั หลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ไม่จำกัด็เน้�อุ ปี 2552

2440  พระบัูชาหลวังปู�ทิม วััด็พระขุาวั จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า ปี 2527-2552

2441  พระเน้�อุผง ไม่จำกัด็พิมพ์ หลวังพ่อุผ๋�ง วััด็สวั่างอุารมณ์ จ.สุพรรณบัุรี

2442  เหรีย์ญ่ทักษิณมิ�งมงคล วััด็เขุากง ปี 2511 จ.นราธิวัาส

2443  พระหลวังพ่อุโหน่ง วััด็คลอุงมะด็ัน ไม่จำกัด็พิมพ์ จ.สุพรรณบัุรี

2444  พระรูปหล่อุพ่อุแก่  ขุนาด็ห้อุย์คอุ ปี 2563 พระครูปืน วััด็ลาด็ชะโด็ จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า (ย์กเวั้น เน้�อุทอุงคำ)

2445  ปลัด็ขุิก ขุนาด็พกพา หลวังปู�ตูี� วััด็หูช้าง จ.นนทบัุรี

2446  เบัี�ย์แก้ หลวังปู�ตูี� วััด็หูช้าง จ.นนทบัุรี

2447  หนุมานมหาปราบั รุ่นเเรก ปี 2559 หลวังพ่อุตูี� วััด็หูช้าง จ.นนทบัุรี

2448  เหรีย์ญ่หนุมานมหาปราบั รุ่นเเรก ปี 2559 หลวังพ่อุตูี� วััด็หูช้าง จ.นนทบัุรี

2449  หนุมาน เสาร์ 5 หลวังพ่อุตูี� วััด็หูช้าง จ.นนทบัุรี

2450  สิงห์ เน้�อุโลหะ ปี 2561 หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน จ. นครสวัรรค์ เน้�อุทอุงเหล้อุง

2451  สิงห์ เน้�อุโลหะ ปี 2561 หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน จ. นครสวัรรค์ ไม่จำกัด็เน้�อุ

2452  ตูะกรุด็ - แผ่นโลหะ (จาร) ไม่เกิน ปี 2560 หลวังพ่อุรวัย์ วััด็ตูะโก จ.พระนครศรีอุย์ุธย์า

2453  เหรีย์ญ่บัาทขุวััญ่ถุ้ง ปี 2564 หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน จ. นครสวัรรค์

2454  มีด็หมอุ เทพศาตูรา ไม่จำกัด็ขุนาด็ ปี 2564 หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน จ. นครสวัรรค์(ตูอุก พัฒ่น์ ที�ใบัมีด็)

2455  มีด็หมอุ เทพศาตูรา ขุนาด็ใหญ่่ ปี 2564 หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน จ. นครสวัรรค์ (ตูอุก พัฒ่น์ ที�ใบัมีด็)

2456  ราหูกะลาตูาเด็ีย์วัแกะ รุ่นสุริย์ันตู์ จันทรา ปี 2564 หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน จ. นครสวัรรค์
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พระพุที่ธั-พระคีณาจารย์ ที่ั�วไปิ ชุ้ดที่ี� 13  
โต๊๊ะที่ี� 70 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)   

2458  พระปิด็ตูา และพระพุทธ พิมพ์เร้อุบัร้�อุ บัรรจุกรุเจด็ีย์์ วััด็สะพานสูง ปี 2431-2439

2459  รูปถ้่าย์ขุ้าวัหลามตูัด็ หลวังปู�เอุี�ย์ม และหลวังปู�กลิ�น วััด็สะพานสูง ปี 2480-2480

2460  เหรีย์ญ่เสมา หลวังปู�เอุี�ย์ม บัล้อุคเอุ้อุม รุ่นแรก วััด็สะพานสูง

2461  เหรีย์ญ่เสมา หลวังปู�กลิ�น คร๋�งอุงค์ รุ่นแรก วััด็สะพานสูง

2462  เหรีย์ญ่ขุ้าวัหลามตูัด็ หลวังปู�เอุี�ย์ม หลังย์ันตู์ใหญ่่ ไม่จำกัด็บัล็อุค วััด็สะพานสูง

2463  ตูะกรุด็ หลวังพ่อุทอุงสุขุ โสฬสมงคล วััด็สะพานสูง ปี 2495-2525

2464  เหรีย์ญ่เสมา รุ่น 100 ปี หลวังปู�เอุี�ย์ม วััด็สะพานสูง ปี 2539

2465  เหรีย์ญ่ขุ้าวัหลามตูัด็ รุ่น 100 ปี หลวังปู�เอุี�ย์ม วััด็สะพานสูง ปี 2539

2466  พระปิด็ตูา รุ่น 100 ปี หลวังปู�เอุี�ย์ม วััด็สะพานสูง ปี 2539

2467  เหรีย์ญ่ สามแช่ะ หลวังปู�เอุี�ย์ม รุ่นแรก วััด็สะพานสูง ปี 2538

2468  พระปิด็ตูา ห้าเหลี�ย์ม ครูทัน รุจิเรขุ รุ่นแม่สำรวัย์ วััด็วัังย์าวั ปี 2527

2469  พระปิด็ตูา หลวังปู�กลิ�น พิมพ์ชลูด็ วััด็สะพานสูง ปี 2480-2490

2470  ตูะกรุด็หลวังปู�กลิ�น ตูรีนิสิงเห วััด็สะพานสูง ปี 2480-2490

2471  พระปิด็ตูา หลวังพ่อุทอุงสุขุ พิมพ์สะด็้อุจุ่น ย์ุคตู้น วััด็สะพานสูง ปี 2495

2472  พระปิด็ตูา หลวังพ่อุทอุงสุขุ พิมพ์ตูะพาย์ ย์ุคตู้น วััด็สะพานสูง ปี 2495

2473  พระปิด็ตูา หลวังพ่อุทอุงสุขุ พิมพ์ชลูด็ ชัย์พฤกษ์ วััด็สะพานสูง ปี 2495-2525

2474  พระปิด็ตูา หลวังพ่อุทอุงสุขุ พิมพ์สังกัจจาย์น์ พุงป�อุง วััด็สะพานสูง ปี 2495-2525

2475  ตูะกรุด็ หลวังพ่อุทอุงสุขุ ตูรีนิสิงเห วััด็สะพานสูง ปี 2495-2525

2476  ลูกอุม หลวังพ่อุทอุงสุขุ เน้�อุผง วััด็สะพานสูง ปี 2495-2525

2477  เม็ด็ประคำ หลวังพ่อุทอุงสุขุ เน้�อุผงจุ่มรัก วััด็สะพานสูง ปี 2495-2525

2478  รูปถ้่าย์ หลวังปู�เอุี�ย์ม ขุ้างแสตูมป์ วััด็สะพานสูง ปี 2500

2479  รูปถ้่าย์ หลวังปู�เอุี�ย์ม ขุาวั-ด็ำ วััด็สะพานสูง ปี 2520

2480  พระปิด็ตูา หลวังพ่อุผัน ไม่จำกัด็พิมพ์ วััด็อุินทราราม ปี 2517

2481  เหรีย์ญ่พระพิฆัเนศ หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ รุ่นบัูชาครู ปี 2536

2482  เหรีย์ญ่ เส้อุสมิง หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ เสาร์ 5 ปี 2540

2483  เหรีย์ญ่สะด็ุ้งกลับั หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ รุ่นบัูชาครู ปี 2536

2484  เหรีย์ญ่ไหวั้ครู หลังหน้าเส้อุ หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ ปี 2542

2485  พระกริ�ง ฐิตูคุโณ หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ เสาร์ 5 ปี 2536

2486  พระชัย์วััฒ่น์ ฐิตูคุโณ หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ เสาร์ 5 ปี 2536

2487  เส้อุ บัูชาครู หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ ปี 2543

2488  เหรีย์ญ่บัูชาครู หลังย์ันตู์ หอุมเชีย์ง หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ ปี 2544

2489  ลูกอุม หัวัเส้อุเล็ก หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ บัูชาครู ปี 2545

2490  เหรีย์ญ่หัวัเส้อุรุ่นใหญ่่ หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ รุ่นสร้างโรงพย์าบัาล ปี 2535

2491  เหรีย์ญ่กลมเตู็มอุงค์ หลัง 3 เส้อุ หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ เสาร์ 5 ปี 2536

2492  เหรีย์ญ่นั�งเตู็มอุงค์ หลวังพ่อุเปิ�น วััด็บัางพระ รุ่นพิเศษ ปี 2537
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2493  พระขุุนแผน รุ่นแรก หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ปี 2540 เน้�อุผง

2494  พระราหู หล่อุรุ่นสุริย์ะปราคา หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ เน้�อุนวัะ ปี 2538

2495  พระพิจิตูร เม็ด็ขุ้าวัเม่า หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ปี 2540

2496  เหรีย์ญ่หล่อุล้อุแม็กเล็ก รุ่นแรก หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ เน้�อุนวัะ ปี 2539

2497  พระปิด็ตูาหลังแบับัหลังย์ันตู์นะโมพุทธาย์ะ หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ตูะกรุด็ทอุงคำคู่ ปี 2539

2498  พระปิด็ตูาจัมโบั้หลังย์ันตู์สุริย์ะปราคา หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ เน้�อุผงธูปตูะกรุด็ทอุงคำ 1 ด็อุก ปี 2538

2499  พญ่าหมูป�าคาบัแก้วั หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ เน้�อุนวัะ ปี 2538

2500  ล็อุกเก็ตูสิงห์ป้อุนเหย์้�อุหลังตูะกรุด็ทอุงคำ หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ปี 2538

2501  เหรีย์ญ่พระธรรมจักรใหญ่่ มั�งมีศรีสุขุลงย์า หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ เน้�อุเงิน ปี 2535

2502  พระรูปเหม้อุนหล่อุโบัราณ รุ่น 2 อุุด็กริ�ง หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ปี 2531

2503  พระผงพระพุทธ ประทับัสัตูวั์ หลังย์ันตู์เกราะเพชร หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ปี 2532

2504  เหรีย์ญ่ป้�มสิงห์ป้อุนเหย์้�อุ รุ่นแรก หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ปี 2538

2505  พระสังกัจจาย์น์มหาลาภู หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ไตูรมาส 2536

2506  พระสมเด็็จมีเงินมีทอุง หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ปี 2532

2507  พระสมเด็็จรูปเหม้อุนรูปเหม้อุนนะหน้าทอุง หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ปี 2534

2508  พระพุทธชินราชฐานผ้าทิพย์์ รุ่นสุริย์ุปราคา หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ปี 2538

2509  เหรีย์ญ่นั�งพาน วััด็มารวัิชัย์ ปี 2537

2510  เหรีย์ญ่เสมาใหญ่่ ไตูรมาส หลวังพ่อุมี วััด็มารวัิชัย์ ปี 2536

2511  เส้อุเผ่น ค�ำด็วัง ล้างอุาถ้รรพ์ 3 เส้อุ 2 ทิ�งทวัน หลวังพ่อุเฉลิม วััด็พวังนิมิตูร ปี 2564

2512  พระกริ�งมงคลเศรษฐี หลวังพ่อุบัุญ่มา สำนักสงฆั์เขุาแก้วัทอุง ปี 2564

2513  พญ่าครุฑ รุ่น มหาอุำนาจ มหาบัารมี หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน ปี 2563

2514  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุพัฒ่น์ รุ่น มหาอุุตูม์ หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน ปี 2563

2515  เหรีย์ญ่เสมา รุ่น มหาโชค 100 ปี หลวังพ่อุพัฒ่น์ วััด็ห้วัย์ด็้วัน ปี 2564

2516  เหรีย์ญ่พุทธศิลป์ไหวั้ครู หลวังปู�มหาศิลา วััด็โพธิ�ศรีสะอุาด็ ปี 2565

2517  เหรีย์ญ่ ย์ีกอุฮี้ง รุ่นแรก หลวังปู�หมุน วััด็บั้านจาน ปี 2565

2518  หนุมาน รุ่น ชนะมาร หลวังพ่อุสิน วััด็ละหารใหญ่่ ปี 2565

2519  ก้าวัหน้าบัารมี พระมงคลมั�งเม้อุง ปี 2562

2520  พระปรกไพรีพินาศ รุ่นแรก หลวังพ่อุอุนันตู์ วััด็บัางพลีน้อุย์ ปี 2559

2521  พระขุุนแผนพราย์ด็วังเศรษฐี วััด็คูบัางหลวัง ปี 2558

2522  พระขุุนแผนพราย์ด็วังเศรษฐี วััด็คูบัางหลวัง เน้�อุเขุีย์วัเหนี�ย์วัทรัพย์์ ปี 2558

2523  พระปิด็ตูาพุทธานุภูาพ ญ่สส.100 ปี สมเด็็จพระญ่าณสังวัร ปี 2556

2524  พระพุทธโสธร รุ่น ญ่สส.100 ปี สมเด็็จพระญ่าณสังวัร ปี 2556

2525  พระรูปหล่อุ หลวังพ่อุเงิน รุ่น ญ่สส.100 ปี สมเด็็จพระสังฆัราช ปี 2556

2526  พระรูปหล่อุหลวังปู�ทวัด็นิ�วักระด็ก ญ่สส.อุนันตูทรัพย์์ รุ่น 100 ปี สมเด็็จพระสังฆัราช ปี 2556

2527  สมทบัทุนสร้างวัิหาร หลวังพ่อุโตู วััด็โคกทอุง ปี 2536
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พระหลวงพ่อคีรูบาโช้คีช้ัย และ อาจารย์ละ ไภรวะ จ.กำแพงเพช้ร ที่ั�วไปิ  
โต๊๊ะที่ี� 72 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (38 รายการ)     

2528  เหรีย์ญ่พระครูปลัด็โชคชัย์ ชย์วัุฑฺโฆั รุ่น 1 เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2557

2529  เหรีย์ญ่พระครูปลัด็โชคชัย์ ชย์วัุฑฺโฆั รุ่นสร้างบัารมี เน้�อุนวัะ ปี 2559

2530  พระรูปหล่อุหลวังพ่อุโชคชัย์ รุ่นแรก เน้�อุชนวัน ปี 2560

2531  เหรีย์ญ่คันฉ่อุง เน้�อุเงิน หน้ากากทอุงคำ ปี 2564

2532  เหรีย์ญ่คันฉ่อุง เน้�อุทอุงแด็ง ปี 2564

2533  เหรีย์ญ่เจ้าสัวัใหญ่่ เน้�อุเงิน ปี 2562

2534  ตูะกรุด็นาราย์ณ์พลิกแผ่นด็ิน เน้�อุตูะกั�วัถ้ักลงรักปิด็ทอุง ปี 2556

2535  แมลงภูู่ไม้ด็ุมล้อุเกวัีย์นแกะอุุด็ปรอุท ปี 2564

2536  เทพกุมารปิ�นเพชร ขุี�หมู เน้�อุสำริด็ผสมชนวัน ปี 2562

2537  เทพกุมารปิ�นเพชร รุ่นเพชรพันล้าน เน้�อุด็ินเผา อุงค์ครู อุุด็ผง ฝั้งตูะกรุด็ทอุงคำ ปี 2565

2538  เทพกุมารปิ�นเพชร รุ่นเพชรพันล้าน เน้�อุด็ินเผา อุงค์ครู อุุด็ผง ปี 2565

2539  ขุวัานมหาเทพศาตูรา รวัมทุกรุ่น

2540  ล็อุกเก็ตูมักกะลีผล

2541  ล็อุกเก็ตู นางกวััก

2542  แมวักวัักทรัพย์์ ขุนาด็บัูชา

2543  แมวักวัักทรัพย์์ ขุนาด็เล็ก

2544  พระรูปหล่อุปู�เจ้าสมิงพราย์ ไม่จำกัด็เน้�อุ

2545  แมวักวัักทรัพย์์ เน้�อุผง

2546  กุมารทอุงเก่งกาจ ขุนาด็ห้อุย์คอุ

2547  พญ่างั�งกวััก ไม่จำกัด็เน้�อุ

2548  พระปิด็ตูาย์ันตู์ย์ุ่ง

2549  เหรีย์ญ่หลังราหูบัูชาครู

2550  เหรีย์ญ่หล่อุมักกะลีผล

2551  พระขุุนแผน เศรษฐีอุุ้มนารี ขุนาด็บัูชา

2552  พระสังขุ์เรีย์กทรัพย์์ ขุนาด็บัูชา

2553  ลิงมหาลาภู

2554  มักกะลีผล ขุนาด็ตูั�งหน้ารถ้

2555  มักกะลีผล เน้�อุผง รวัมรุ่น

2556  เทวัีลัชชาเคารี

2557  ปลาเงินปลาทอุง

2558  กุมารทอุงเก่งกาจ ขุนาด็บัูชา

2559  มักกะลีีผลสุวัรรณหงษ์

2560  ไซด็ักทรัพย์์

2561  ม้าเสพนาง

2562  แมลงภูู่คำ

2563  พระปิด็ตูาป�าช้าแตูก

2564  พระขุุนแผนผงพราย์ รวัมรุ่น

2565  พระผง พิมพ์ขุี�ไก่ มหาลาภู
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พระเคีร้�องยอดนื้ิยม จังหวัดช้ัยภูมิ  
โต๊๊ะที่ี� 73 คี่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)    

2566  เหรีย์ญ่เจ้าพ่อุพญ่าแลรุ่นแรก ไม่จำกัด็เน้�อุ

2567  เหรีย์ญ่เจ้าพ่อุพญ่าแลพิมพ์กรรมการ ปี 21 ไม่จำกัด็เน้�อุ

2568  เหรีย์ญ่เจ้าพ่อุพญ่าแลพิมพ์รูปไขุ่ ปี 21 ไม่จำกัด็เน้�อุ

2569  เหรีย์ญ่พระครูจตูุรัสศีลคุณ

2570  เหรีย์ญ่พระครูพินิจสมณวััด็ รุ่นแรก

2571  เหรีย์ญ่หลวังปู�ผาง วััด็ป�าชัย์ภููมิวันาราม ปี 19 ไม่จำกัด็เน้�อุ

2572  พระกริ�งวััด็ป�าชัย์ภููมิวันาราม

2573  เหรีย์ญ่หลวังปู�หลักคำ วััด็กลางเม้อุงเก่า รุ่นแรก ปี 2510

2574  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุบัุญ่มา วััด็ผาเกิ�ง รุ่นแรก ไม่จำกัด็เน้�อุ

2575  พระกริ�งย์อุด็ชัย์หลวังพ่อุบัุญ่มา วััด็ผาเกิ�ง ไม่จำกัด็เน้�อุ

2576  เหรีย์ญ่เจ้าสัวัย์อุด็ชัย์หลวังพ่อุบัุญ่มา วััด็ผาเกิ�ง ไม่จำกัด็เน้�อุ

2577  เหรีย์ญ่เทีย์นกระโด็ด็หลวังพ่อุบัุญ่มา วััด็ผาเกิ�ง ไม่จำกัด็เน้�อุ

2578  เหรีย์ญ่ห่วังเช้�อุมรุ่นแรกหลวังพ่อุบัุญ่มา วััด็ปราสาทด็ิน ไม่จำกัด็เน้�อุ

2579  เหรีย์ญ่เสมา รวัย์ รวัย์ รวัย์ หลวังพ่อุบัุญ่มา วััด็ปราสาทด็ิน ไม่จำกัด็เน้�อุ

2580  เหรีย์ญ่นำโชคใหญ่่ หลวังพ่อุบัุญ่มา วััด็ผาเกิ�ง ไม่จำกัด็เน้�อุ

2581  เหรีย์ญ่เสมา อุาย์ุวััฒ่นะมงคลสรงน�ำ 79 หลวังพ่อุบัุญ่มา วััด็ผาเกิ�ง ไม่จำกัด็เน้�อุ

2582  พระปิด็ตูาไม้พย์ุงหลวังพ่อุบัุญ่มา วััด็ปราสาทด็ิน

2583  เหรีย์ญ่ปู�หลานรุ่นแรก หลวังปู�จ้�อุ วััด็เขุาตูาเงาะอุุด็มพร ปี 30

2584  เหรีย์ญ่เกี�ย์วัทรัพย์์ รุ่น 1 หลวังปู�จ้�อุ วััด็เขุาตูาเงาะอุุด็มพร

2585  เหรีย์ญ่เจริญ่พรรุ่นแรก หลวังปู�จ้�อุ วััด็เขุาตูาเงาะอุุด็มพร

2586  เหรีย์ญ่เมตูตูารุ่นแรกหลวังปู�จ้�อุ วััด็เขุาตูาเงาะอุุด็มพร ป๋อุงสุพรรณ จัด็สร้าง

2587  เหรีย์ญ่สร้างบัารมีพระอุาจารย์์นาวัา วััด็สมศรี

2588  เหรีย์ญ่เมตูตูาพระอุาจารย์์นาวัา วััด็สมศรี

2589  เหรีย์ญ่หล่อุเจริญ่พรพระอุาจารย์์นาวัา วััด็สมศรี

2590  พระกริ�งสุทโร พระอุาจารย์์นาวัา วััด็สมศรี

2591  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุอุุ่น วััด็โพธิ�ตูาล รุ่นแรก

2592  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุอุุ่น วััด็โพธิ�ตูาล รุ่น 5

2593  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทอุง รุ่น เศรษฐีแสนล้าน เน้�อุทอุงคำ เน้�อุนาก เน้�อุสามกษัตูริย์์

2594  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทอุง รุ่น เศรษฐีแสนล้าน เน้�อุเงิน ทั�งลงย์า ไม่ลงย์า มีหน้ากาก

2595  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทอุง รุ่น เศรษฐีแสนล้าน เน้�อุเงิน ทั�งลงย์า ไม่ลงย์า ไม่มีหน้ากาก

2596  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทอุง รุ่น เศรษฐีแสนล้าน เน้�อุนวัะ ทั�งลงย์า ไม่ลงย์า มีหน้ากาก

2597  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทอุง รุ่น เศรษฐีแสนล้าน เน้�อุนวัะ ทั�งลงย์า ไม่ลงย์า ไม่มีหน้ากาก

2598  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทอุง รุ่น เศรษฐีแสนล้าน เหรีย์ญ่รวัมเน้�อุ ลงย์า มีหน้ากาก

2599  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทอุง รุ่น เศรษฐีแสนล้าน เหรีย์ญ่รวัมเน้�อุ ลงย์า ไม่มีหน้ากาก

2560  เหรีย์ญ่หลวังพ่อุทอุง รุ่น เศรษฐีแสนล้าน เหรีย์ญ่รวัมเน้�อุ ไม่ลงย์า ทั�งมีหน้ากาก ไม่มีหน้ากาก


