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ประธานที่ปรึกษา
พล.อ.สุรัตน์ วรรักษ์

รองประธานที่ปรึกษา 
 พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี คุณสุเมธ สายทอง

ประธานการจัดงาน
พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต

รองประธานการจัดงาน
 พ.อ.นิสิต สมานมิตร พ.อ.พยัคฆพล คุ้มแสง

 พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี คุณวิสุทธิ์ หาญธีร์วรสกุล

ประธานดำาเนินงาน
คุณศุภกนก์ธีร์ อนุศรี (โต่ง ขอนแก่น)

รองประธานดำาเนินงาน
 คุณบัญชา สุวรรณมาโจ คุณชยุต ธันศรีชัย (ศิลป์ เมืองทอง)

คุณนิตินัย กำาเนิดกาญจน์ (หรั่ง อุดร)

พร้อมด้วยสมาชิกชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น

และนักนิยมพระเครื่อง จังหวัดขอนแก่น

18 มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น



ชมรมอนุรักษพระเครื่องเมืองขอนแกน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
๖๙/๒๑ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ตำาบลบางเขน อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐-๒๙๕๒-๗๘๙๘, ๐-๒๙๕๒-๕๕๒๙ แฟกซ์. ๐-๒๙๕๒-๕๔๙๐

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

นายกสมาคมฯ นายพยัพ คำาพันธุ์
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 1 นายพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย  เมืองนนท์)
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 2 นายอนุศักดิ์ นารถกุลพัฒน์ (อ้า  สุพรรณ)
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 3 นายศุภชัย เรืองสรรงามสิริ (ตี๋เหล้า  ท่าพระจันทร์)
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 4 นายสมภพ ไทยธีระเสถียร (อั๊ง  เมืองชล)
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 5 นายฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ (โอ๋  กันตนา)
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 6 นายเสมอ งิ้วงาม (ป๋อง  สุพรรณ)
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 7 พล.ร.อ.ปรีชาญ จามเจริญ
รองนายกสมาคมฯ คนที่ 8 พล.อ.เชวงศักดิ์ ทองสลวย

อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ 1  นายกิติ ธรรมจรัส (กวง  ท่าพระจันทร์)
อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ 2 พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง
อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ 3 นายชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง
อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ 4 นายสมาน บุญเพ็ญ  (สมาน  คลองสาม)
อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ 5 นายสุรเดช ลิ้มพานิช   (หมึก  ท่าพระจันทร์)
อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ 6 นายพงษ์ภักดี พัฒนกุล (แมว  ทุ่งสง)
อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ 7 นายภิยวัฒน์ วัฒนายากร (แต๊ก  สงขลา)
อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ 8 นายอนุวัตร ศรีไสยเพชร (บี  บ่อล้อ)

เลขานุการ พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย
รองเลขานุการ นายกุนทร ลาภอิทธิสันต์ (นี  สะพานใหม่)  
 - ผู้ช่วยเลขานุการ นายชัยณรงค์   เรืองประโคน (แป๋ว  มรดกไทย)
 - รองผู้ช่วยเลขานุการ นายปัญญวัฒน์ นิ่มสง่า (อาท  เมืองน่าน) 

เหรัญญิก นางสาวกชสร พิพัฒนกุล (ปู  มรดกไทย)

ปฏิคม นายมีชัย   เอี่ยมประพันธ์ (เหน่ง  มรดกไทย)
 - ผู้ช่วยปฏิคม นายวิชัย   แสงสุวรรณ (เนตร  มรดกไทย)
 - ผู้ช่วยปฏิคม นายวินชัย   กีรติพันธุ์ชัย (โอ้ย  จอมทอง)

ประชาสัมพันธ์ พ.อ.อ.โกวิท   แย้มวงษ์
 - ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสมศักดิ์   ศกุนตนาฏ
 - ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายวันชัย   สอนมีทอง
 - ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านหนังสือพิมพ์   นายแฉล้ม จันทรวงศ์ไพศาล (แล่ม  คมชัดลึก)
 - ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านนิตยสารพระเครื่อง นางศสุมา แย้มวงษ์ เฮงหลี  (ตูน  ศสุมา) 
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นายทะเบียน นายวัธนชัย   มุตตามระ  (หน่อย  ข่าวสด)
นายกกิตติมศักดิ์ นายไชยทัศน์  เตชะไพบูลย์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.อ.สมหมาย  เกาฎีระ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์  ดามาพงศ์  
 พล.ต.อ.ชลอ  ชูวงศ์ พล.ต.ท.ชัยวัฒน์  เกตุวรชัย พล.ต.ต.คงเดช  ชูศรี
 พล.ต.ต.ปราโมทย์  ไทรหอมหวน พล.ต.ต. สุรเชษฐ์  หักพาล พ.ต.อ. ปรีดี  เจริญศิลป์
 พ.ต.อ.ทรงโปรด  สิริสุขขะ พ.ต.ต.จตุพร  อรุณฤกษถวิล อัยการสุธน  แสงสายัณห์
 อัยการมั่นเกียรติ  ธนวิจิตรพันธุ์ ผศ. รังสรรค์  ต่อสุวรรณ นายประจำา  อู่อรุณ 
 นายมงคล  เมฆมานะ นายอมร  วานิชสัมพันธุ์ นายสมศักดิ์  จวงสวัสดิ์   
 นายวิวัฒน์  เรืองพรสวัสดิ์ กำานันชูชาติ  มากสัมพันธุ์ นายโชติชัย  สิริกาญนุกูล 
 นายปรีดา  อภิปุญญา นายชาย  ศรีสงวนสกุล นายสกลชัย  ตั้งธนาเจริญวงศ์
 นายสมพร  ทันตเวช นายสมนึก  จาดเสม นายโกวิท  จิตตั้งมั่น
 นายชูชีพ  เอี่ยมเอิบ นายสมนึก  ธนเดชากุล นายผูก  รัศมี
 ร.ต.ต.พรเทพ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายอดิศักดิ์  วงศ์ผาสุกโชติ นายสุรวิช  พันศิริพัฒน์
 นายองอาจ  อำาไพกุลวัฒนา นายชัยวัฒน์  เขียวศรี นายสำาเริง  ทรงชุ่ม
 นายเสรี  ชยามฤต นายชาลี  จิตต์ไม่งง นายชวลิตร  พุ่มอรัญ
 นายมนตรี  ประไพพันธุ์

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  อาจารย์ประกร  พรพิสุทธิ์ 
รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ อาจารย์ประสาท  ทองอร่าม (ครูมืด)
รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ อาจารย์จรัล  พูนลาภ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายปรีชา  เกตุคำา   
 นายสุชาติ  ศรีสวรรค์ (ชาติ  กันตนา) นายวสันต์  พัดทอง (โก๊ะ  กันตนา)
 นายประสิทธิ์  สุขใจ  นายณรงค์  ศิลาลิขิต (เซี๊ยะ  จาตุรงค์) 
 น.ส.ขวัญจิรา  บัวคง  ว่าที่ร้อยตรี เจตนิพัทธ์  สาสิงห์ (ผู้กำากับบอย)
 ว่าท่ีร้อยตรี ภัทรกฤษณ์  พุ่มพิพัฒน์ นายมาโนช  กำาเนิดกาญจน์ (ปุ๊  กันตนา) 
 นายพิพัฒณ์โชค  พงศ์ณพิพัฒเดช (ริน ตากล้อง)

ที่ปรึกษาฝ่ายศิลป์ นายประเสริฐ  ศรีรัตน์ชัชวาล (ประเสริฐ  วาดรูป)
     นายประเสริฐ  สถิตอยู่คู่ไทย (ชิว  เฟอร์นิเจอร์)

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ท่านชาติชาย  สุขไสย
     นายโสภณ  ปลื้มอารมย์ 

ประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง นายสุทัญ  คำาพันธุ์
รองประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง พ.ต.ต. จตุพร  อรุณฤกษ์ถวิล
      พ.ต.อ. วิศิษฐ์  สังขนันท์ 
      นายณรงค์ชัย  ไทยธีระเสถียร
ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง นายมณู  บุญมานำา (นพ สวนมะเดื่อ)
      นายเตชทัต  เอี๋ยวคุ้มเจริญ (นิว คาวบอย)
      นายอติวัณณ์  ณรงค์
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กรรมการบริหารภาคต่างๆ

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 21 จังหวัดภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดกำาแพงเพชร นายชัยยศ  เกียรติเบญจกุล (ครูยศ  กำาแพง)
จังหวัดชัยนาท นายสมพงษ์  สงวนตระการกุล (ตี๋  ชัยนาท)
จังหวัดนครนายก นายสุรพล  สุทยา  (หน่อย  นครนายก)
จังหวัดนครปฐม นายยุทธชัย  ปฐมวัฒนศิริ (อ้วน  นครปฐม)
จังหวัดนครสวรรค์ นายวันชัย  อินลอย  (กำานันโต้ง  นครสวรรค์)
 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครสวรรค์   นายเกื้อกูล  กลีบจำาปา  (ป้อม  นครสวรรค์)
จังหวัดนนทบุรี นายโทนทอง  สุขแก่น  (โทน  บางแค)
 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนนทบุรี   นายสุพจน์  ผมทอง  (พจน์  เมืองนนท์)
จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำารณวิทย์  ธูปกระจ่าง (ผู้การแจ๊ด)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจิรวัฒน์  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ (เด่น  อยุธยา)
จังหวัดพิจิตร นายสุดใจ  จูมจันทร์  (ใจ  ตะพานหิน)
จังหวัดพิษณุโลก นายประดับ  พลคล้าย  (ประดับ  พิษณุโลก) 
 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดพิษณุโลก  นายบุญชอบ  พ่วงเฟื่อง (ชอบ  พิษณุโลก)
จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกันต์  นิธิปรัชญากุล (ตี๋  สมอทอด)
จังหวัดลพบุรี นายมลชัย  สุติรัตนชัย  (ช้าง  ลพบุรี)
จังหวัดสมุทรปราการ นายพิเชษฐ  โปร่งแก้วงาม (หอย  ปากน้ำา)
จังหวัดสมุทรสงคราม  นายโศภิษฐ์  เวชการ  (เบิ้ล  แม่กลอง)
จังหวัดสระบุรี พ.ท. ปราโมทย์  ปรีชาศาสตร์ (ผู้พันโมทย์  สระบุรี)
จังหวัดสิงห์บุรี **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดสุโขทัย นายจิระพรชัย  ใบทอง  (หนุ่ม  ใบทอง)
จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมพร  โพธิ์อ้น  (โก๋  บ้านกร่าง)
จังหวัดอ่างทอง นายประชาวุฒิ  สหประชากิจ (เอก  วิเศษ)
จังหวัดอุทัยธานี นายปรีชา  พลอินทร์  (ช่างแดง  อุทัย)  

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย นายอนุสรณ์  วงศ์ใหญ่  (อัยการจิ๋ว)
 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเชียงราย นายสมยศ  ประจำาเมือง (สมยศ  เชียงราย)
จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระชัย  ไชยเจริญ  (โจ๊ก  ลำาพูน)
 - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเชียงใหม่ นายพรรค  คูวิบูลย์ศิลป์ 
จังหวัดน่าน นายเฉลิมพล  อานุภาพบรรเจิด (ส.จ. บอม  เมืองน่าน)
จังหวัดพะเยา นายจีรเดช  ศรีวิลาศ  (นายกยุ้ย  ดอกคำาใต้)
จังหวัดแพร่ นายพรชัย  วิภาสกุลเด่น (พรชัย  แพร่)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอุทิศ  ถาวร  (กล้วย  มรดกไทย)
จังหวัดลำาปาง นายธีรเดช  จังตระกูล  (ต้น  ลำาปาง)
จังหวัดลำาพูน นายสุพจน์  วงศ์เขียว  (เอส  เชียงใหม่)
จังหวัดอุตรดิตถ์ นายประสพโชค  แสงพันธ์ (โชคเล็ก  อุตรดิตถ์)
ประธานฝ่ายประสานงานภาคเหนือ 9 จังหวัด นายขวัญชัย  แจ่มใจ  (ป๊อก  เชียงราย)
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสว่าง  รุ่งกรุด  (สีเผือก  กาฬสินธุ์)
จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์  สัตยบัณฑิต (ปุ๊  ขอนแก่น)
จังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์  ล่ำาฮวด  (วัฒน์  ชัยภูมิ)
จังหวัดนครราชสีมา นายชัชวาล  วงศ์จร 
จังหวัดนครพนม นายวัลลภ  แก้วอุดมผล (แอ๊ด  ธาตุพนม)
จังหวัดบุรีรัมย์ นายไพโรจน์  สิงห์น้อย  (มุ่ย  นางรอง)
จังหวัดบึงกาฬ นายปิติพงษ์  กายสิทธิ์  (มณีแดง  เซกา)
จังหวัดมหาสารคาม พ.ต.อ.อุดมศักดิ์  เปลี่ยนขำา (ผู้กำากับเปิ้ล)
จังหวัดมุกดาหาร นายจีรศักดิ์  เกิดสมบุญสุข (เบียร์  มุกดาหาร)
จังหวัดยโสธร นายปริญญา  ไทยบุญนาค (หนุ่ย  ยโสธร)
จังหวัดร้อยเอ็ด นายสุรพงษ์  ไชยราช  (พงษ์  ร้อยเอ็ด)
จังหวัดเลย นายธรรมวัธน์  ทองธรรมรงค์ (บิ๊กกิม  วังสะพุง)
จังหวัดสกลนคร นายสุรชัย  สกุลโชคชัยรัตน์ (ลี่  สกลฯ)
จังหวัดสุรินทร์ นายวรพงษ์  อังประภาพรชัย (ตี๋  สุรินทร์)
จังหวัดศรีสะเกษ นายดนุชา อิศรางกูร ณ อยุธยา (ใหม่  อิสโร)
จังหวัดหนองคาย นายวิชญ์พัชร์  บรรณารักษ์ (หน่อง  ศรีวิกรณ์)
จังหวัดหนองบัวลำาภู นายธนาพงษ์  ดวงจันทร์ (หนวด  หนองบัวลำาภู)
จังหวัดอุดรธานี นายอัครฉัตร  ขันธะมูล  (ฉัตร  อุดรฯ)
จังหวัดอุบลราชธานี นายวีระยุทธ  วรรณรัตน์ (สิทธิ์  อุบลฯ)
จังหวัดอำานาจเจริญ นายกานต์  นามบุตร  (ชัย  อำานาจเจริญ)
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด นายศุภกนก์ธีร์ อนุศรี  (โต่ง ขอนแก่น)
รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  นายนิตินัย กำาเนิดกาญจน์ (หรั่ง อุดร)
   นายภานุพงษ์ เทศศรีเมือง (ต้น หนองคาย)
   นายณัฐวรรธน์ ทองธรรมสิริ (หนุ่ม บุรีรัมย์)
ประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด นายชยุต ธันศรีชัย (ศิลป์ เมืองทอง)
รองประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด นายวัชรวุธ บุญชู (ตู่ ร้อยเอ็ด)
    นายสมศักดิ์ หิรัญอนันต์พงษ์ (กล้วย หนองกี่)
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด นายชูเกียรติ วิชัยศักดิ์ (อ้วน โคราช)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 7 จังหวัดภาคตะวันออก
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคตะวันออก 7 จังหวัด นาวาโท คมสัน  ท้วมพงษ์  (ผู้พันโบว์)
จังหวัดจันทบุรี นายรังสรรค์  เจริญลาภ (สรรค์  จันทบุรี)
จังหวัดฉะเชิงเทรา **(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)**
จังหวัดชลบุรี เขต 1 นายคมสัน  ชาญชัยวรวิทย์ (หน่อย  ศรีราชา)
(อ.เมือง, อ.พนัสนิคม, อ.พานทอง, อ.บางพระ, อ.ศรีราชา, อ.แหลมฉบัง) 
จังหวัดชลบุรี เขต 2 นายพงศกร  โชติธรรมนาวี (บี  พัทยา)
(เมืองพัทยา, อ.บางละมุง, อ.สัตหีบ)
จังหวัดตราด นายบุญประเสริฐ  ไวยกูล (ผู้ใหญ่แระ  ตราด)
จังหวัดปราจีนบุรี นายไพฑูรย์  ป้อมศรี  (ป้อม  ปราจีนบุรี)
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จังหวัดระยอง นายฐานุทัศน์  จันทร์อารักษ์ (นัย  ไอยรา)
จังหวัดสระแก้ว น.ส.ปิยฉัตร  ขาวดี  (พัด  เทพอวตาร)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 5 จังหวัดภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี นายอำานาจ  ยิ้มละมัย  (หนุ่ย  เมืองกาญจน์)
จังหวัดตาก นายยุทธนา  ภุมรินทร์  (ตู่  น้ำาทิพย์)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสัญญา  วิจิตรจินดา  (ยา  หัวหิน)
จังหวัดเพชรบุรี นายเอกชัย  อังกินันทน์
 -ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเพชรบุรี นายพงศ์เทพ  เวศย์วรุตม์ (เฮียนั๊ม  เพชรบุรี)
จังหวัดราชบุรี นายสถิต  มหัทธนไพศาล (สถิต  ราชบุรี)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 14 จังหวัดภาคใต้
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนบน นายวรศักดิ์  อดิเทพวรพันธุ์  (โกหว่า  ทุ่งสง)
รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ตอนบน    ท่านสกล  จันทรักษ์   (รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช)
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนล่าง   นายสมศักดิ์  วานิชสุวรรณ  (โกหมิ่น  หาดใหญ่)
รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ตอนล่าง  พล.ต.ต.พีระ  บุญเลี้ยง
จังหวัดกระบี่ นายอดิพจน์  ศรีสุคนธ์  (โกจู๊ด  กระบี่)
จังหวัดชุมพร นายกิตติธัช  นุชประยูร  (ทอม  ชุมพร)
 -ที่ปรึกษาประธานจังหวัดชุมพร นายวรเทพ  นุชประยูร  (เฮียย้ง  ชุมพร)
จังหวัดตรัง นายบุญเลิศ  พวงงาม   (เอก  ท่าพระจันทร์)
 -ที่ปรึกษาประธานจังหวัดตรัง นายสุริยา  รัตนแสงทอง (โกชุ้น  กันตัง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายระพีพันธ์  รักษาพงษ์   (ติ่ง  ทุ่งสง)
 -ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายพรัญชัย  อดิเทพวรพันธุ์ (โกเด๊ะ  ทุ่งสง)
จังหวัดนราธิวาส นายพิชญ์พิเชษฐ  อังศุนาค (แขก  รือเสาะ)
จังหวัดปัตตานี นายสมศักดิ์  แซ่ฉั่ว  (ฉั่ว  ปัตตานี)
 -ที่ปรึกษาประธานจังหวัดปัตตานี นายสมวุฒิ  โชคสกุลนิมิต (ตง เบอร์ 4 ปัตตานี)
จังหวัดพังงา นายอาทิตย์  การุณกรสกุล (แบ๊งค์  พังงา)
จังหวัดพัทลุง นายพีระศักดิ์  ปทุมรัตน์  (โจ้  พัทลุง)
จังหวัดภูเก็ต นายธนชาติ  บุญสูง  (แตน  ภูเก็ต)
 -ที่ปรึกษาประธานจังหวัดภูเก็ต นายผดุงศักดิ์  พึ่งเพียร  (นก  ภูเก็ต)
จังหวัดระนอง นายเลิศพรชัย  นครพัฒน์ (ต่อ  ระนอง)
จังหวัดสตูล นายมานิตย์  เพียรศรีวัชรา (อ.มานิตย์  สตูล)
จังหวัดสงขลา นายสมบัติ  ไวกิตติพงษ์  (แหลม  สงขลา)
จังหวัดสุราษฏร์ธานี นายวิทวัฒน์  กาญจนะ  (โอ๊ะ  สุราษฏร์)
จังหวัดยะลา นายใช้  วงศ์นิตยลัภย์  (ใช้  เบตง)
ฝ่ายประสานงานภาคใต้ 14 จังหวัด
ประธาน นายศักดิ์ชาย  โกศลศักดิ์สกุล (เทียม  ปัตตานี)
รองประธาน นายพินิจ  เตียเจริญ  (โก้  หาดใหญ่)
รองประธาน นายทักษิณ  แก้วสามดวง
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คณะกรรมการรับและตัดสินพระ

หมวด ก, ข, ค.
คุณกิติ ธรรมจรัส คุณขวัญชัย แจ่มใจ คุณโกศล อิ่มประเสริฐกุล คุณกฤษฎา เดี้ยมมณี 
คุณกำาพล จารุจันทนากุล คุณกรณ์ ประจันตะเสน คุณเกื้อกูล กลีบจำาปา คุณกิตติพงศ์ เถียรประวัต 
คุณกมล วิริยะตลอดกาล ด.ต.คุรุวิทย์ บุญทิพย์จำาปา คุณคัมภีร์ สุขสงวน คุณคีรีศวร์ จามจุรี
คุณกุนทร ลาภอิทธิสันต์ ร.ต.ต.กฤษณะ เบญจมานุกูล คุณกุลเชษฐ กัลยาณมิตร คุณกริช จงทวีทรัพย์ 
คุณคมกริช บรรเทิงสุข คุณกฤษฎา โพธิ์เงิน คุณกริด สังขพันธ์ คุณกิตติ จันทร์จารุวัฒน์ 
คุณเกียรติสกุล ก้อนผา คุณกฤชเชาว์ สินธุเจริญ คุณโกวิท จิตตั้งมั่น คุณกิจณรงค์ ชุ่มเจริญ
คุณกิตติชัย วณิชชากรพงศ์ คุณกิตติพงษ์ ลิ่นแก้ว คุณกำาพล หมู่พุทธรักษ์ คุณคมเดช โฆษิตเกษมสุข 
คุณกฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา คุณเกษม พูนศิริ คุณกิตติเดช เขียวศรี คุณกฤษฎา ประคองทรัพย์ 
คุณกฤษฎา นาราย คุณไกรสร ทามเสถียรชัย คุณคมสันต์ นันวณิชย์ คุณกันต์อเนก ธนจตุรงค์สิริ
คุณกรกช ศิริวัฒน์ คุณก้องเกียรติ จันทร์แก้ว คุณขวัญชัย เฟื่องฟู คุณกฤษฎา เพ็งอุดม 
คุณไกรฤกษ์ ผลดี คุณกิตติ เมืองกาญจน์ คุณกรีฑาภัส ส่งศรี คุณเกียรติศักดิ์ หนูสังข์ 
คุณกำาธร ลิ้มปิติเรืองกิจ
หมวด ง, จ, ฉ
พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง คุณจรัล เรืองศิลป์ คุณเฉลา พูลอ่อน คุณจิระพรชัย ใบทอง 
คุณเฉลิมพล อานุภาพบรรเจิด คุณจตุรงค์ เทียมทองคำา คุณฉัตรชัย ธีระแนว คุณจักรพันธ์ ทองแก้ว 
คุณเฉลิมพร เปียทอง คุณจิระวัฒน์ ทับแก้ว ด.ต.จำานง สุทธจิรีสรรค์ คุณเจริญ โกมลวิศิษฐ์ 
คุณเจษฎา ทนุธรรมนิธิ คุณจรัญ แย้มเสาธง คุณเจษฎา เกษมธนากร คุณจิราวุฒิ เจิมจำารูญ 
คุณจิระเมธ บำารุงไทย คุณเฉลิมพันธ์ ธนสารวิวัฒน์ คุณจิรวัตร จิระเกษม คุณจารุเกียรติ จิตต์ผ่องอำาไพ
คุณจักรพันธ์ เงินศรี
หมวด ช, ซ, ญ, ฐ                          
คุณชาตรี กระแสร์สุนทร คุณชิตพงศ์ สุขสวัสดิ์อารยา คุณชัยฤกษ์ อินทรวิชะ คุณชวลิตร พุ่มอรัญ 
คุณชาญชัย ราชสิงโห คุณชูเดช คำาฝึกฝน คุณชาญชัย มานิตทวีผล คุณชัยนรินทร์ ชัยวริศธนกานต์ 
คุณโชติอนันต์ เจี่ยโชติกุล คุณฐจักขณ์ สุพรรณธมานนท์ คุณชูศักดิ์ กุฎโง้ง คุณชวภณ เริ่มวาณิชย์
คุณฐิติพรรณ โพธิ์กลิ่น คุณชลิต มณีญากรณ์ คุณชัยยะสิทธิ์ หมื่นหมวด คุณชำานาญ กลั่นสอน 
คุณชัยวัฒน์ จารุพงศ์สุนทร คุณชัยโรจน์ กาญจนศิลาโรจน์ คุณชุติกาญจน์ ทองนิล คุณชาญยุทธ ปฐมกำาเนิด 
คุณชัยสิทธิ์ จารุจันทนากุล คุณชนก แตงตรง คุณชัชวาล ผึ้งทอง คุณชัยฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง
คุณชัยวัฒน์ เขียวขำา คุณชัยสิทธิ์ ขวักไขว่พวก คุณฐาปนา มานัสฤดี คุณชายชาญ พรมเกตุสกุล 
คุณชัยยุทธ วูวนิช คุณชีวิน กุลอนรรฆพันธ์ คุณชัยวิวัฒน์ หทัยวณิชสิริ คุณชานนท์ ขันโท 
คุณชนินทร์ ภาคสุชล คุณชัยวัฒน์ เขียวศรี คุณชัย ฑีฆะโภวรรณ คุณชลัช ชมเจริญ
คุณชูเกียรติ บานพับทอง คุณชญานันท์ แซ่ฉั่ว คุณชูเกียรติ วิชัยศักดิ์ คุณชัชวาลย์ จิรายุกุล 
คุณฐานุทัศน์ จันทร์อารักษ์ คุณชิตพล ลีชัยอุดมเลิศธนทรัพย์ คุณโชติพัฒน์ คงเมือง คุณโชคประเสริฐ เสนีย์บุญ 
ด.ต.ชาตรี นนทสุต คุณชุ้น สังข์เงิน คุณ ช.กฤษณะ เพ็ชญไพศิษฎ์ คุณชาญชัย บัวเปล่งศรี             
หมวด ณ, ด, ต
คุณณรงค์ จิตต์เนื่อง คุณณรงค์ชัย ไทยธีระเสถียร คุณณรงค์ รักกิจการพูล คุณตรีวัฒน์ สันติอรรถ
พันธุ์ คุณต่อพณ นิยมจันทร์ คุณณกรณ์ สังขมาน คุณณัฐวุฒิ อิศวเรศตระกูล 
คุณณศักดิ์ ก้อนผา 
คุณดิษพงศ์ พงษ์รัตนกูล คุณณรงศักดิ์ เที่ยงล้ำา คุณณัฐวัฒน์ กรวสุรมย์ คุณดุสิต ตั้งประเสริฐพานิช 
คุณณัฐกิตต์ วราเกตุ คุณณรงค์ฤทธิ์ สถาปรสิริ คุณดอกรัก ฤทธิ์บำารุง คุณดิเรก ผลวัชนะ 
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คุณดุษฎี เจริญมหาดไทย คุณณัฐพร ธาราวุฒิ คุณณรงค์ชัย จันทร์เที่ยง คุณณัฐพงษ์ ภูวคีรีวิวัฒน์ 
คุณณัฐวัฒน์ แพทย์ประสิทธิ์ คุณณัฐพงษ์ งามสุคนธวนิชกุล จ.ส.อ.ไตรภพ เรืองวุฒิชนะพืช คุณไตรรงค์ กุยเพ็ชร
หมวด ถ, ท, น, ธ                                     
คุณทวีศักดิ์ รักวงษ์วาน คุณโทนทอง สุขแก่น คุณทวนชัย รัมมะบุตร คุณทรงพล คำาพันธุ์ 
คุณทิฆัมพร แสงสว่าง คุณทินวงษ์ เถื่อนน้อย คุณทศพล ทักษิณทร์ คุณทวิช วงศ์ผาสุกโชติ 
คุณทศพลชัย พรสัมฤทธิ์โชค คุณทวีทรัพย์ ชอบพิมาย คุณทรงอาจ บุญทรง คุณทรงกลด หน่อพุทธวงกูร
คุณทรงยุทธ บัวดิศ คุณทนงชัย เกตุเรือง ร.ต.ถาวรวิทย์ เพชรพันธุ์ทอง คุณทรงเกียรติ โพธ์ิประเสริฐ 
คุณนิพนธ์ ศิริโวหาร คุณนคร ชมยิ้มใส คุณธนัท ดีอุดมวงศา คุณธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ 
คุณธนิตพงศ์ วงศ์วุฒิรัตน์ คุณธนภณ มีสาระภี คุณธนิตพงศ์  สิริอรรถสิทธิ์  คุณธนกฤษ์  พรหมมณี
คุณธวัช วาทินวิเศษ คุณธเนศ จันทร์ผล คุณนิพนธ์ จีรรัตนบรรพต คุณนำาชัยชนะ ดีวิ 
คุณธีระพงษ์  ธัญญะวานิช คุณธงชัย วรารักษ์ประภัทร์ คุณนิคม นาคสุวรรณ์ คุณธนนท์พรรดิ เรืองชัยพัฒนะ 
คุณนรพล สังขพิทักษ์ คุณธนกฤต เอกธนัทชัยกุล    คุณนิทัศน์ หวลถนอม คุณนทีธร เจริญลาภ
คุณธนภัทร มากสินธุ์ คุณธีรเดช จังตระกูล คุณนภนต์ วงศ์ผาสุกโชติ คุณธัชพล คงวุฒิปัญญา 
คุณนพดล อรรณพวรรณ คุณนที ทองดี คุณนรุตม์ ขุนเณร คุณธนโชติ ตรีสังข์ 
คุณธนบูรณ์ ธรรมวิสุทธิกุล คุณธนบูรณ์ ธรรมวิสุทธิ์กุล คุณนเรนทร์ กรินชัย คุณนเรศ สัพพวิญญู
คุณนพดล ชาระโภค ส.อ.ธานินทร์ แดงนาง คุณธงทอง ทวีเกื้อกูล คุณนัทธี นาคเปรื้อง 
คุณธนันต์ ศรีแก้ว คุณนพพร จ้อยเจริญ คุณนิรุต แต่งประวัติ คุณนรารักษ์ ไสยเวช 
คุณนัฐพงศ์ เถียรประภากุล คุณนิรันต์ สุศีลสัมพันธ์
หมวด บ, ป                                                     
คุณประสิทธิ์ กิติเรียงลาภ คุณบงกชธร บำารุงพืช คุณประจำา อู่อรุณ คุณบรรจง จงปัญญางาม 
คุณประพันธ์ พงษ์ภู่ คุณประดับ พลคล้าย คุณปัญญา ปัญญาคำา คุณเปรม สิริขจรเดชสกุล 
คุณบุญชอบ พ่วงเฟื่อง คุณปรีชา พลอินทร์ คุณประเสริฐ สระทองซัง คุณบัณฑิตพงษ์ นาคสินธุ์
คุณประเสริฐ ฮ้อเจริญ คุณปัญญวัฒน์ นิ่มสง่า คุณปรีชา โพธิ์หิรัญ คุณประถม อยู่คล้ำา 
คุณประสพโชค แสงพันธ์ คุณประเสริฐ เปี่ยมสุข คุณประณีต ธรรมกิจ คุณปัญญา ไกรภักดีกุล 
คุณปรีชา เอี่ยมสะอาด คุณบุญเลิศ พวงงาม คุณปลวัชร กรรเชียงแก้ว คุณประพันธ์ ปาธิสุทธิ์
คุณบัญชา เดชพัฒนกิจ คุณเปรม พุทธศิริ คุณปณชัย อัศวแสงรัตน์ คุณบรรยง ว่องเกษกิจ 
คุณปริญญา ศิวะยิ่งสุวรรณ์ คุณประเสริฐ ขันทอง คุณปิยฉัตร ขาวดี คุณประทีป ปลอมขุนทด 
คุณประสิทธิ์ ก่อเกียรติคุณ คุณปิติโรจน์ อรุณเลิศศิริ คุณประวัฒน์ อนุสรณ์ศิริศักดิ์ คุณบุญประเสริฐ ไวยกูล
คุณประเทือง ภู่ระหงษ์ คุณประเวศ แก้วกัญญาติ คุณปราโมทย์ เทศเรือง
หมวด ผ, ฝ, พ, ฟ                  
คุณพิศาล เตชะวิภาค คุณพนัส เตียวตระกูลวัฒน คุณเผด็จ ดวงวิชัย คุณพรชัย อรุณเลิศศิริ 
คุณพัทธ์นาฐ ยศกุลเกียรติ ร.อ.ไพฑูรย์ ทองทา คุณพิเชษฐ์ จันลองรัตน์ คุณพิภพ ยาคล้าย 
คุณพงศ์ศาล ถนอมพงศ์สานต์ คุณพันธุ์ธัช พันไธสง คุณไพบูลย์ สุวรรณศรีสาคร คุณพยุหแสนยากร พรเชิดชู
คุณพิงพันธุ์ รัตนมณีปกรณ์ คุณพีระพล ธีระชื่นชม คุณไพศาล พงศ์พจน์เกษม คุณพงศ์เทพ จันทร์ทิพย์ 
คุณพิทักษ์ สุพรศิลป์ชัย คุณพรภัทร กุ่มแก้ว คุณพิเชษฐ์ ปฐมพรสุริยะ คุณพนม พึ่งดี 
คุณพีรพงษ์ พรสิทธิพันธุ์ คุณพิเชษฐ โปร่งแก้วงาม คุณไพศาล แสนศึก คุณพงษ์ภักดี พัฒนกุล
คุณไพศาล ปั้นงาม คุณพัชรชัย ปั้นงาม คุณพินิจ เตียเจริญ คุณพงษ์สวัสดิ์ สุขเรืองรอง 
คุณพัฒนะ ธรรมวิริยะกุล คุณพิชัย ปมุติโต คุณพิชัย คุณากรรักษ์ คุณพินิจ กำาลังหาญ 
คุณพิชิต แสงศร คุณพิริยะ สุภิโชติ คุณพงษ์ศักดิ์ สรวงมณีเกตุ คุณพงษ์ธร เขมภาคิน
คุณไพโรจน์ ธีระธำารงชัยกุล คุณพงศ์พัศ อนุจรพันธ์ คุณพัฒนา สุขสง่า คุณพรชัย โรจนศิริพงษ์ 
คุณไพโรจน์ ซื่อชัยเจริญ พ.ต.ต.พรชัย อมรสวัสดิ์ศิริ คุณพิสิฎฐ์ ช่วยชูหนู คุณพุฒิพงษ์ เรือนพระจันทร์ 
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คุณพงษ์พัฒน์ จาริยะ คุณพิษณุ พยอมหอม คุณพิพัท พวงพูล คุณพัชรินทร์ ดีบัว
คุณพารินทร์ แก้วสวัสดิ์
หมวด ภ, ม, ย, ร, ล      
คุณภัควัฒน์ สุทธิประภา คุณภูวณัฏฐ์ น้อยประเทศ คุณภัทรพล จิรเสถียรอำาไพ คุณภีรพัฒน์ มีถาวร 
คุณภูดิท พรสรรค์ศิริกุล คุณภูษิต อินวกูล คุณภาณุพงศ์ เสรีวัฒน์ คุณภูหิรัณย์ ธนารัญญ์โรจน์ 
คุณมนตรี สถีระกานนท์ คุณมงคล วรารักษ์พงษ์ คุณเมธี บุญทอง คุณไมตรี ศรีทอง
คุณมนัส สืบบก คุณมานพ จันทร์ศรี  คุณมณู ถนอมปัญญารักษ์ คุณมาโนช เกิดปราชญ์ 
คุณมนตรี สุรนารถ คุณมณู บุญนำา คุณมานะ สุขสุวานนท์ คุณมงคลพยัคฆ์ วาจาสัตย ์
คุณมานพ ศักดิ์เรืองงาม คุณยุทธชัย ปฐมวัฒนศิริ คุณรังสรรค์ ทับแก้ว คุณยุทธพงษ์ สิริทรัพย์ทวี
คุณเรืองวิทย์ ดิษฐเกษร คุณยุทธพงศ์ อิศวเรศตระกูล คุณระพีพันธ์ รักษาพงษ์ คุณรชต พิศาลสาคร 
คุณยุทธนา สระมาลา คุณรุ่งรัตน์ บุญเอก คุณโรจน์ ปิ่นแก้ว พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย 
คุณรติ เลิศอริยะทรัพย์ คุณรัฐพงษ์ โพธิพันธุ์ คุณรชตะ เส็งประชา คุณรังสรรค์ เจริญลาภ
คุณภาคภูมิ แสงแก้ว คุณภาคิน จันทรรัตน์ คุณยุทธ เมืองกาญจน์
หมวด ว, ศ,                                                                      
คุณวุฒิพงษ์ ธีระธนากร คุณวิรัล ราชสีห์ คุณวิวัฒน์ เรืองพรสวัสดิ์ คุณวิศาล นันทสันติ
คุณวันชัย จันทร์สว่าง คุณวีระพล บัวชาติ คุณวีระชัย ไชยเจริญ คุณวิวัฒน์ นิลนาวี 
คุณวิทวัส จันทนวงษ์ คุณวันชัย อินลอย คุณวรพจน์ แซ่ไหล คุณวิสิฒโรจน์ กัณฑ์ชูสิน 
คุณวสวัตติ์ คูห์ศรีวินิจ คุณวิสูตร จันทร์เพ็ง คุณวิสูตร วีระธำารงกุล คุณวรเชนท์ คำาภีระ
คุณวิฑูรย์ คำาคงสัตย์ คุณวินชัย กีรติพันธ์ชัย คุณวิทยา วัฒนานันต์วานิชย์ คุณวินัย แพ่งสุภา 
คุณวสันต์ จริยสุขสกุล คุณวศิน ศรีบูรพา คุณวีรศักดิ์ พึ่งประยูรพงศ์ คุณวศิน เฆษะวิริยะกุล 
คุณวสันต์ พูนสิน คุณวสัญปกรณ์ ทองแดง คุณวิสุทธิ์ ศุกลสกุล คุณวุฒิไกร บุตรชำานิ
คุณวิษณุ อุดม คุณวสันต์ อังสิทธากุล คุณวิเชียร เติมรุ่งเรืองเลิศ คุณวิเชียร คุณากรรักษ์ 
คุณวิสุทธิ์ พรมเกตุสกุล คุณวิโรจน์ ตันติธรรมธร คุณวิษณุ สุขเจริญ คุณวินัย เจริญสุข 
คุณวิบูลย์ คงทองประเสริฐ คุณวิษณุ ชูบุญเลิศ คุณไวยากร พึ่งบุญ คุณวัชรนรพงษ์ นะเรศรัมย์
คุณวุฒิชัย อรุณศิริประเสริฐ คุณวีระศักดิ์ พลราบ คุณวีรโรจน์ บุญยังสวัสดิ์ คุณวีรชาติ ตุลาพงษ์ 
คุณวัลลภ โตทิม คุณวรรณธนะ กสานติกุล คุณศักดิ์นรินทรื ศรนิล คุณวีระศักดิ์ รังศิโรภาส 
คุณวิศิษฐ์ ทองโต คุณวินัย เหลืองเจริญกิจ คุณวัลลภ สุทธิแสวง คุณวิชัย ทองสีสุก
คุณวรเทพ คูหาวิชาช่าง คุณวรเทพ นุชประยูร คุณวินิจ จันทร์ศรี คุณวีรภัทร์ ดวงแก้ว
คุณวิชญ์พัชร์ บรรณารักษ์ ว่าที่ ร.ต.วรรัตน์ ถนอมปัญญารักษ์ คุณศุภศิลป์ ผลภาษี คุณศุภชัย เรืองสรรงามศิริ 
คุณศุภกร พูนสยามพงษ์ คุณศักดิ์สิทธิ์ นวกุลศิรินารถ คุณศภกฤต คูหาสรรพสิน คุณศุภรุจ  จำานงประสาทพร 
คุณศุภกร  บัวคง คุณศักดิ์ชาย โกศลศักดิ์สกุล คุณศิริชัย สกุลธาราภิรมย์ คุณศิระ  เอกบุตร 
คุณศุภราช ชูรัศมี คุณโศภิษฐ์ เวชการ คุณศุภกิจ มีเย็น คุณศิลป์เจษฎ์ ทองเกลี้ยง 
คุณศักดิ์ บังขม
หมวด ส
คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร คุณสมศักดิ์ คงวุฒิปัญญา คุณเสมอ งิ้วงาม คุณเสวก คำาแหง 
คุณสิงห์  เฉยดี คุณสมชาย  ทับจ๊อก คุณสุพจน์ วงศ์เขียว คุณสมาน บุญเพ็ญ 
คุณสังวร ขจรรุ่งศิลป์ คุณสถิต มหัทธนไพศาล คุณสมชาย ลิ้มไชยาวัฒน์   คุณสมชัย จงทวีทรัพย์
คุณสายัณห์ คชวัตร คุณสมยศ จารุจันทนากุล คุณสกล ขำาจร คุณสมัคร ตันทัตสวัสดิ์ 
คุณสุพจน์ ผมทอง คุณสุดใจ จูมจันทร์ คุณสิริพงษ์ คณาคุปต์ คุณสหพจ ผมทอง 
คุณสุนันท์ กลิ่นจำาปา คุณสำาเภา ใจพันธ์ คุณสมชาย บุรพพงษานนท์ คุณสัญญา วิจิตรจินดา
คุณสมัคร พันธุมวัทก์ คุณสันติ อรุณศิริ คุณสราวุธ ลี้ชัยมงคล คุณสมชาย ไตรรัตน์ 
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หากซองเชิญคณะกรรมการส่งไม่ถึง หรือรายชื่อตกหล่น พิมพ์ผิด
ทางคณะกรรมการจัดงาน ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

คุณสุทัญ คำาพันธุ์ คุณสุเทพ จิระวัฒน์สุนทร คุณสุรเดช ลิ้มพานิช คุณสรธัญ ไทรสุข 
คุณสุรชัย พิพัฒน์ไพฑูรย์ คุณสุรศักดิ์ โพธิ์สฤษดิ์ คุณสุรวิทย์ ทิพย์นันทิมา คุณสำาเริง สำาเภาลอย
คุณสุรเดช เที่ยงตรง คุณสมพงษ์ สงวนตระการกุล คุณสุวิช ยะสวัสดิ์ คุณสหธัช พันธุมวัทก์ 
คุณสมพล อยู่เย็น คุณสัณฑิต จึงประภา คุณสมิง เชยโต คุณสิริศักดิ์ พิชัยกุล 
คุณสมพร โพธิ์อ้น คุณสวรรค์ พวงพิกุล คุณโสภณ นาคใหม่ คุณสันติ ช้างชาวนา
คุณสุนทร บุญยะทวีวัฒน์ คุณสถิรพงศ์ ถีระแก้ว คุณสมบัติ เพชรแต่ง คุณสุริสิทธิ์ โมตันตะสุทธิ 
คุณสมบัติ ทองอำาไพ คุณสมควร อุ่นยินดี คุณสิทธิชัย ธรรมสฤษดิ์ คุณสิรภพ สถาพร 
คุณสุพจน์ ประวัติร้อย คุณสุก สุกกลิ่น คุณสราวุธ สุรัติชัย คุณสุริยา รัตนแสงทอง                   
คุณสมศักดิ์ ลาภชิตาภรณ์ คุณสมเกียรติ ประดู่ คุณสยุมภู  คงทอง คุณสมเกียรติ วงศกรลลิต 
คุณสมเกียรติ เชื้อเหล่าวานิช คุณสกลชัย ตั้งธนาเจริญวงศ์ คุณสุรชัย ด่านประสิทธิผล    คุณสมศักดิ์ แซ่ฉั่ว 
คุณสมศักดิ์ คติเกษมเลิศ คุณสมหมาย ทองสุข คุณสามารถ พวงสุวรรณ คุณสมบัติ ไวกิตติพงษ์
คุณสมเกียรติ บุญเสรฐ คุณสันติ วิชิตวาที คุณสุวิชาญ วิภาตะจิตร์ คุณโสภณ ปลื้มอารมย์ 
คุณสันติ บวรหฤทัย คุณสมศักดิ์ ตั้งสกุลโอฬาร คุณสิทธิพันธ์ พันธุ์ทอง คุณสมศักด์ิ ภานุวัฒน์วนิชย์ 
คุณสุวิทย์ อิงวีรวัฒน์ คุณสมชัย บุญชูประเสริฐ คุณสุทัศน์ สุวรรณรัตน์ คุณสุรัตน์ หมู่พุทธรักษ์
คุณสกล โฆษิตเกษมสุข คุณสุรพงษ์ รักษาทางดี คุณสาโรจน์  แย้มเสาธง คุณสุพจน์ สวัสดิ์วงศ์วิชา 
พ.อ.อ.สุเทพ กันทะวงศ์ คุณสนธิ อนุจรพันธ์ คุณสาคร การสร้าง คุณสมชาย สายบัว 
คุณสิริชัย อุ่ยกสิวัฒนา คุณสุทธิศักดิ์ เชิดพุดซา คุณสรรเสริญ สันตินันตรักษ์ คุณสมศักด์ิ หิรัญอนันต์พงศ์
คุณสมบูรณ์ วัฒนประเสริฐกุล คุณโสภณ แจ้งเรือง คุณสนาน มาเลิศพรสกุล คุณสิทธิโชค มาเลิศพรสกุล 
คุณสมศักดิ์ สุชัยรัตน์ คุณสรวิศ แวววิเศษ คุณสิทธิชัย สหแพทย์ คุณสนิท กลิ่นคง 
คุณสิทธิชัย สาระธนะ คุณสมบัติ รอดประเสริฐ คุณสำาเรือน ทับจันทร์ คุณสมพร มะโนประเสริฐกุล
คุณสุเมธ จันทร์ฉาย คุณสุชาติ  ไพบูลย์กิจกุล คุณสมทัย วราหะจีระกุล คุณสิรภพ ภัทรจินดาภรณ์ 
คุณสุทัศน์ สายันประเสริฐ คุณสุวินัย เกิดเจริญ คุณสมบัติ ลานทอง คุณสุริยะ ช่วยสถิตย์ 
คุณสมเกียรติ เชื้อเหล่าวานิช คุณสนธยา ไกรแก้ว คุณสุริเยนทร์ บุญมี คุณสัญญา เกศทองคำา
หมวด ห, อ, ฮ                                   
คุณอนุศักดิ์ นารถกุลพัฒน์ คุณอภิชัย กุลอนรรฆพันธุ์ คุณเฮี้ยงกวง ถนอมปัญญารักษ์ คุณอมร วานิชสัมพันธ์ 
คุณองอาจ อำาไพกุลวัฒนา คุณอภิชาติ สู้ณรงค์ คุณอัศจรรย์ พิมณฑา คุณอัศวิน อินรัญ 
คุณอุดมศักดิ์ อินทร์สุข คุณอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย คุณอนุพงศ์ ศิริสิทธิธงไชย คุณองอาจ แสงภักดี
คุณอาคม ทรงสถาพรเจริญ คุณอรรตภูมิ สร้อยทอง คุณอรรถสิทธิ์ บุราสิทธิ์ ด.ต.อัมพร อินทร์ไทร 
คุณอภิธาร จิรัชญาเจริญ คุณอรุณ  จีนแสง คุณอนุกูล  ปานราตรี คุณอาคม กือเย็น 
คุณอมรศักดิ์ อำาไพชัยโชค คุณอนันต์ กรรณสูต คุณอานุภาพ บรรลือวงศ์ คุณเอกสิทธิ์ ตรีสุวรรณ
คุณอำานาจ ปิ่นสุวรรณ์ คุณอมฤทธิ์ ไกรนรา คุณเอกชัย บัวคง คุณอรรถกร แซ่ลิ่ม 
คุณอนันต์ หนูทิม คุณอำานาจ จิระเกียรติโชดก คุณอดุลย์นันท์ทัต กิจไชยพร คุณอิศรา เตชะสา 
คุณอนันต์ เขมาพัฒนกุล คุณอภิชัย กุศลสินชัย คุณเอกบุศย์  สุวรรณดี คุณอัครพล แพรต่วน
คุณเอกชัย สามิภักดิ์ คุณอธิพงศ์ บุญชื่น คุณใหม่ ผึ่งผาย คุณอรัณย์ การศรีทอง 
คุณอัครวิทย์ พูลผล คุณอุทัย ศิริผล คุณอุทิศ ถาวร คุณอารย ผดุงชอบ 
คุณอำาพล ชาเหลา คุณอภิวัฒน์ เจิมขวัญ คุณอาทิตย์ นวลมีศรี คุณอำานาจ กุลสุวรรณ
คุณอดุลย์ หริ่มยิ่ง คุณอำานาจ ยิ้มละมัย คุณอภิวัฒน ์เหลืองประมวล คุณอภิชาติ ทิพย์ประชาบาล 
คุณอิทธิพล เจียมโมปกรณ์
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รายชื่อคณะกรรมการตัดสินพระเครื่องสายอีสาน

โต๊ะพระคณาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์
คุณแม็ก นางรอง คุณเม่น นางรอง คุณเก่ง ลงแว๊ค

คุณหนิง กระสัง คุณอ๊อด บุรีรัมย์ คุณนึก เจ้าตาก

โต๊ะพระหลวงปู่เฮง ปภาโส วัดด่านช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ทั่วไป
คุณบอย พระราม 2 คุณวุฒิ นวรัตน์ คุณเอ๋ อุบล

คุณเก่ง สารคาม คุณโจ้ มหาเฮง

โต๊ะพระหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง จ.ศรีสะเกษ
คุณนพคุณ ศรีสุภาพ คุณสรหราช ดวงศรี คุณอนิรุทธิ์ ประเสริฐ

คุณวิชัย ธุระพนธุ์ (เล็ก ลูก้า)

โต๊ะพระคณาจารย์อีสาน ทั่วไป ชุดที่ 2
คุณโค้ก สกล คุณจอห์น สกล คุณโย สกล

โต๊ะพระคณาจารย์ จ.อุดรธานี ยอดนิยม
คุณประดิษฐ์ แซ่ลี้ คุณดิษฐ์ อุดร คุณปัญญา แสนอินทร์  

คุณญา อุดร คุณนาวิน พิลาตัน คุณแสบ เทพบุตร

คุณเจริญทรัพย์ กองทอง คุณโตโน่ อุดร คุณยุทธนา ลีละอิทร์

คุณยุทธ อุดร คุณธีรทัศน์ บานพับทอง คุณแก้ว อุดร 

โต๊ะพระหลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินฺโน วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ยอดนิยม
คุณรัก ราชเทวี คุณณัฐรนัทนท์ พระเครื่อง คุณเอ๋ สะพานใหม่

โต๊ะพระหลวงพ่อ หนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์พลาราม อ.โพนนานแก้ว จ.สกลนคร ทั่วไป
คุณสกล พันธุ์ทิพย์ คุณแม็ค สมภพ คุณวีระ สะพานใหม่

ร้านยอด พนมพร คุณหรั่ง เมืองนนท์ คุณโต้ง พันธ์ุทิพย์

คุณนก ราชบุรี คุณจิ้ม คลองเก้า
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สนับสนุนโดย

 สมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย ชมรมพระเครื่องมรดกไทย

 ชมรมสนามพระท่าพระจันทร์ ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง

 ชมรมพระเครื่องมณเฑียรพลาซ่า ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทย

 ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ สมาคมพระเครื่อง พระบูชา สุพรรณบุรี

 ชมรมพระเครื่องจังหวัดนครปฐม ชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการ

 สมาคมพระเครื่องเมืองนครสวรรค์ ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร

ชมรมและนักนิยมสะสมพระเครื่อง ทั่วประเทศ

ประชาสัมพันธ์
พ.อ.อ.โกวิท  แย้มวงษ์ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ประธานชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง

คุณกุนทร ลาภอิทธิสันต์ คุณวัธนชัย มุตตามระ คุณศสุมา แย้มวงษ์

คุณวัชรพล เหมือนทับ คุณอุทัยวรรณ เพชรพันธุ์ทอง คุณกรินทร์ แย้มวงษ์

คุณสมศักดิ์ ศกุนตนาฏ คุณวันชัย สอนมีทอง คุณชาญวิทย์ รถทอง

คุณยงยุทธ มิ่งเจริญ คุณจำารัส อุปพงศ์ คุณพนม แพทย์คุณ

คุณชัยณรงค์ เรืองประโคน คุณภาสกร เฉลิมฉัตรวณิชย์  คุณอนุชา ทรงศิริ

คุณวิชา ฤกษ์สุนทรี คุณสุรัตน์ ธรรมสุโภ คุณนฤเทพ รัตนภักดี

คุณจุไรศรี สู่ไชย คุณประภร วัฒนานุกูล  คุณชำานาญ วิสุทธนะ

คุณศักดิ์ชัย เฮงหลี คุณชัยสิทธิ์ จารุจันทนากุล  คุณฉัตรชัย บุญเมือง

คุณเกียรติศักดิ์ พงษ์แพทย์ คุณพงศ์พฤทธิ์ วิชัยดิษฐ์  คุณวาทิน คำาแฝง

คุณศิริพร แย้มวงษ์ คุณยุทธศักดิ์ เพ็งนารีย์  พ.จ.อ.ชิระวุธ สัจจะบุตร

คุณวิลาวัลย์ อินทร์ผิว คุณวันชุรี เจริญวัฒน์ คุณชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิชย์

น.ส.วิภาวรรณ ทองศิริ คุณกวิสรา สนามชัย

29มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น
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สื่อและนิตยสารพระเครื่อง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร นิตยสารคเณศ์พร
นิตยสารข่าวพระเครื่อง นิตยสารอมตพระเครื่อง นิตยสารพุทธคยา
นิตยสารลานโพธิ์ นิตยสารฅนรักพระ นิตยสารพุทโธ
นิตยสารพระท่าพระจันทร์ นิตยสารพุทธคุณ นิตยสารศักดิ์สิทธิ์ 
นิตยสารสื่อและพระเครื่อง นิตยสารพระเกจิ นิตยสารพระเครื่องเมืองพุทธ
นิตยสารสุดยอดพระเครื่อง นิตยสารพระเครื่องล้ำาค่า นิตยสารคลังพระเครื่อง
นิตยสารเอกคัมภีร์ นิตยสารองค์พระ นิตยสารอมตะล้านนา
นิตยสารพระเมืองเหนือ

เว็บไซต์พระเครื่อง
 www.samakompra.com (สมาคมพระดอทคอม) 
 www.prathaprachan-mag.com (www.นิตยสารพระท่าพระจันทร์.com)
 www.amatasiam.com (อมตะสยามดอทคอม)
 www.pramuangnue.com (พระเมืองเหนือดอทคอม)
 www.uamulet.com (ยูอะมูเลทดอทคอม)
 www.G-Pra.com (จี-พระดอทคอม)
 www.taradpra.com (ตลาดพระดอทคอม)
 www.krusiam.com (กรุสยามดอทคอม)
 www.soonphra.com (ศูนย์พระดอทคอม)
 www.jatukarm.com (จตุคามดอทคอม)
 www.amulet2u.com (อะมูเลททูยูดอทคอม)
 www.amuletcenter.com (อะมูเลทเซ็นเตอร์ดอทคอม)

รายการวิทยุ
@ วัดเด่นพระดัง วันเสาร์ เวลา 13 : 15 - 14 : 00 น. สถานีวิทยุพล.1 คลื่น AM.1350 K/H

โดย...จ่าโกวิท แย้มวงษ์ , คุณเล็ก ราชบุรี
@ รายการมรดกไทย ทางยานเกราะ AM.540

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22 : 00 - 23 : 00 น. โดย...ไก่ โพธิ์ทอง

ช่องทางติดตามข่าวสารทาง Facebook
เฟสบุ๊ค : รักษ์ ศรีเกตุ

เฟสบุ๊ค : โทนบางแค Fc.
เฟสบุ๊ค : ร้านพระเครื่องสมาน คลองสาม และ ณรัฐ สุวรรณกิจ

30 มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น
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อัตราค่าบำารุงรักษาในการส่งพระเข้าประกวด

องค์ละ 400 บาท ทุกรายการ

กำาหนดการ งานประกวดพระฯ
 09 : 00 น.  รับพระเข้าประกวด

 14 : 00 น.  ปิดการรับพระเข้าประกวด

 14 : 30 น.  คณะกรรมการพิจารณาตัดสินพระ

 16 : 00 น.  มอบรางวัล

 16 : 30 น.  คืนพระทุกรายการ

วัตถุประสงค์การจัดงาน
 1. เพื่อมอบให้มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 2. เพื่อมอบให้มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก)

 3. เพื่อมอบให้มูลนิธิการกุศลต่างๆ

 4. เพ่ือเป็นกองทุนในการร่วมกิจกรรมของวงการพระเคร่ือง และสาธารณะประโยชน์เพ่ือสังคม

 5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พระเคร่ืองพระบูชา เกิดความหวงแหนพุทธศิลป์และจรรโลง 

  พุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

หลักการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
พิจารณาความแท้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสวยงามคงไว้ซึ่งสภาพเดิมเป็นสำาคัญ 

ตามหลักมาตรฐานสากลนิยม ของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

กติกาการตัดสินพระที่ส่งเข้าประกวด
 1. พระที่ส่งเข้าประกวดทุกรายการต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้ม

 2. คณะกรรมการตัดสินจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและถือหลักมาตรฐานสากล

 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด

31มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น
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คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและถ่ายภาพ

ทีมงาน...นิตยสารพระท่าพระจันทร์
โทร.02-0414355

ติดต่อขอรับบริการจัดส่ง ใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์ได้ที่...

 คุณเกตน์ กัณฐิกา (ปุ๊ก โคราช)
โทร.087-9604222

ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ที่...

สำานักงานชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น
โทร.089-4170393    Line ID : 0894170393 

45/7 หมู่ 1 ถนนรอบบึง ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000.
* ใบประกาศฯ สามารถมารับได้หลังจากงานประกวดฯ ประมาณ 45 - 60 วัน *

ติดต่อจองแผงพระเครื่องได้ที่
   มะลิ ไข่เจียว      โทร.086-1586024
   หยู อุทุมพร       โทร.081-5859169
   ต่าย ขอนแก่น     โทร.088-0563099 
   จ่าเจี๊ยบ กองบิน 1    โทร.090-2940387

ติดต่อจองห้องพักได้ที่
 อาท เมืองน่าน โทร.081-7526838 (กรรมการส่วนกลาง)
 สิทธิ์ อุบลฯ  โทร.096-7988988 (กรรมการท้องถิ่น)
 เอ้บ อุบลฯ  โทร.087-2428266 (กรรมการท้องถิ่น)

32 มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น
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รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม คะแนนรวมสูงสุด

รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

พร้อม รถจักรยานยนต์ และทองคำา หนัก 2 สลึง

รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมพระยอดนิยม

รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

พร้อม รถจักรยานยนต์ และทองคำา หนัก 2 สลึง

รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมพระทั่วไป

รับ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

พร้อม รถจักรยานยนต์ และทองคำา หนัก 2 สลึง

รางวัลชนะเลิศพระแต่ละรายการ

หนังสือ สุดยอดเหรียญพระพุทธ - คณาจารย์ภาคอีสาน ยอดนิยม

จัดทำาโดย... ทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์

33มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น
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เทวรูป – พระบูชา – รูปเหมือน ยอดนิยม

พระบูชาภาคอีสาน ยอดนิยม

พระเบญจภาคี

พระยอดขุนพล ยอดนิยม

พระเนื้อชิน ทั่วไป

พระเนื้อดิน ยอดนิยม

พระเนื้อดิน ทั่วไป

พระเนื้อผง ยอดนิยม

พระเนื้อผง ทั่วไป

พระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ – พระรูปหล่อ ยอดนิยม

พระกริ่ง – พระชัยวัฒน์ – รูปเหมือน ทั่วไป

เหรียญพระพุทธ – พระคณาจารย์ ยอดนิยม

เหรียญพระพุทธ – พระคณาจารย์ ทั่วไป

พระปิดตา – พระมหาอุตม์ ยอดนิยม

เครื่องราง ยอดนิยม

เครื่องราง จ.นครสวรรค์ – จ.พิจิตร ยอดนิยม

พระกรุภาคเหนือ ยอดนิยม

พระจังหวัดพิจิตร ยอดนิยม

พระจังหวัดนครสวรรค์ ยอดนิยม

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี ชุดที่ 1 ยอดนิยม

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี ชุดที่ 2 ยอดนิยม

พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม

พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม

พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม

พระกรุ จ.สุโขทัย

พระคณาจารย์ จ.สระบุรี และ จ.นครนายก ยอดนิยม

พระหลวงปู่หลิว ปณฺกโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 1

พระหลวงปู่หลิว ปณฺกโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 2

พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1

พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2

พระคณาจารย์ จ.ขอนแก่น ยอดนิยม

พระคณาจารย์ จ.ขอนแก่น ทั่วไป ชุดที่ 1

พระคณาจารย์จังหวัดขอนแก่น ทั่วไป ชุดที่ 2

พระหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ จ.ขอนแก่น ยอดนิยม
พระหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ จ.ขอนแก่น ทั่วไป ชุดที่ 1

พระหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ จ.ขอนแก่น ทั่วไป ชุดที่ 2

พระอาจารย์ชัย กิตติญาโน วัดป่าบ้านกอก จ.ขอนแแก่น ทั่วไป

พระหลวงปู่วรพตวิธาน วัดจุมพล จ.ขอนแก่น ยอดนิยม

พระคณาจารย์ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม

พระคณาจารย์ จ.นครราชสีมา ทั่วไป

34 มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น



สารบัญ
     โต๊ะที่ รายการพระประกวด จำานวน ตั้งแต่รายการที่ หน้าที่

*รวม 79 โต๊ะตัดสิน รายการพระทั้งหมด 2,806 รายการ*
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 1

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 2

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จ.นครารชสีมา ทั่วไป

พระหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1

พระหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 2

พระคณาจารย์ จ.บุรีรัมย์ ยอดนิยม

พระคณาจารย์ จ.สุรินทร์ ยอดนิยม

พระหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม ทั่วไป

พระหลวงปู่เฮง ปภาโส วัดด่านช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ทั่วไป

พระคณาจารย์ จ.ชัยภูมิ ทั่วไป

พระคณาจารย์ จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป

พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ยอดนิยม

พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศีรสะเกษ ทั่วไป

พระหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป

พระคณาจารย์ภาคอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 1

พระคณาจารย์ภาคอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 2

พระคณาจารย์ภาคอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 3

พระคณาจารย์ จ.อุบลราชธานี ยอดนิยม

พระคณาจารย์ จ.อุบลราชธานี ทั่วไป

พระคณาจารย์ จ.อำานาจเจริญ ยอดนิยม

หลวงปู่แสง ญาณวโร วัดป่าอรัญญาวิเวก จ.อำานาจเจริญ ทั่วไป

พระกรุนาดูน จ.มหาสารคาม ยอดนิยม

พระพุทธ - พระคณาจารย์ จ.มหาสารคาม ยอดนิยม

พระคณาจารย์ จ.ร้อยเอ็ด ยอดนิยม

พระคณาจารย์ จ.ร้อยเอ็ด ทั่วไป

พระคณาจารย์ จ.กาฬสินธุ์ ยอดนิยม

พระคณาจารย์ จ.อุดรธานี ยอดนิยม

พระคณาจารย์ จ. อุดรธานี ทั่วไป

พระคณาจารย์ จ.หนองคาย ทั่วไป

พระคณาจารย์ จ.บึงกาฬ ทั่วไป

พระคณาจารย์ จ.เลย และ จ.หนองบัวลำาภู ยอดนิยม

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร ยอดนิยม

พระอำาเภอธาตุพนม ทั่วไป
พระหลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินฺโน วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ทั่วไป

พระหลวงปู่คำาพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม ทั่วไป

พระหลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์พลาราม อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ทั่วไป

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป

เครื่องราง – ของขลัง แดนอีสาน ยอดนิยม

หลวงปู่ขำา เกสาโร วัดหนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

42

42

45

35

35

35

35

37

35

36

38

35

35

28

35

30

28

35

34

35

32

35

38

35

35

35

35

34

35

34

35

35

40

37

35

35

37

39

35

1421

1463

1505

1550

1585

1620

1655

1690

1727

1762

1798

1836

1871

1906

1934

1969

1999

2027

2062

2096

2131

2163

2198

2236

2271

2306

2341

2376

2410

2445

2479

2514

2549

2589

2626

2661

2696

2733

2772

1462

1504

1549

1584

1619

1654

1689

1726

1761

1797

1835

1870

1905

1933

1968

1998

2026

2061

2095

2130

2162

2197

2235

2270

2305

2340

2375

2409

2444

2478

2513

2548

2588

2625

2660

2695

2732

2771

2806

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

77

78

79

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

109

110

111

112

35มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น



มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น36

เทวรูป - พระบูชา - รูปเหมือน ทั่วไป

โต�ะที่ 1 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1. พระพุทธรูป สมัยทวารวดี ยืน, นั่ง ไม�จำากัดขนาด

2. พระพุทธรูป สมัยศรีวิชัย ยืน, นั่ง ไม�จำากัดขนาด

3. เทวรูป สมัยศรีวิชัย ยืน, นั่ง ไม�จำากัดขนาด

4. เทวรูป สมัยลพบุรี, พระศิวะ, พระนารายณ์ หรือ พระโพธิสัตว์ ยืน, นั่ง ไม�จำากัดขนาด

5. เทวรูปพระพิฆเนศ สมัยลพบุรี ไม�จำากัดขนาด

6. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี ยืน ไม�จำากัดขนาด

7. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี นั่ง ไม�จำากัดขนาด

8. พระพุทธรูป นาคปรก สมัยลพบุรี หน้าตักไม�จำากัดขนาด

9. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์หนึ่ง ไม�จำากัดขนาด

10. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน ลังกาวงศ์ ไม�จำากัดขนาด

11. พระพุทธรูป สมัยเชียงแสน สิงห์สาม ไม�จำากัดขนาด

12. พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย นั่ง ไม�จำากัดขนาด

13. พระพุทธรูป สมัยสุโขทัย ยืน ไม�จำากัดขนาด

14. พระพุทธรูป สมัยอู�ทอง หน้าแก� ไม�จำากัดขนาด

15. พระพุทธรูป สมัยกำาแพงเพชร ไม�จำากัดขนาด

16. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา นั่ง ไม�จำากัดขนาด

17. พระพุทธรูป สมัยอยุธยา ยืน ไม�จำากัดขนาด

18. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเครื่อง ยืน, ทรงเครื่องนั่ง ไม�จำากัดขนาด

19. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ จีวรดอกยืน, จีวรดอกนั่ง ไม�จำากัดขนาด

20. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ ปางนาคปรก ไม�จำากัดขนาด

21. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ พระสังกัจจายน์ นั่ง ไม�จำากัดขนาด

22. พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ พระมาลัย นั่ง ไม�จำากัดขนาด

23. พระนางกวัก, แม�โพสพ สมัยรัตนโกสินทร์ ไม�จำากัดขนาด

24. พระสมัยรัตนโกสินทร์ ไม�จำากัดปาง และขนาด

25. พระกำาแพงใบขนุน ไม�จำากัดกรุ จ.อยุธยา

26. พระพุทธรูป นั่ง ยืน แกะด้วยไม้ สมัยอยุธยา, รัตนโกสินทร์

27. พระบูชาหลวงพ�อโสธร ไม�จำากัดปี ไม�จำากัดขนาด

28. พระบูชาพระพุทธชินราช ไม�จำากัดปี ไม�จำากัดขนาด

29. พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่ทวด ไม�จำากัดปี

30. พระบรมรูป รัชกาลที่ 9 ไม�จำากัดพิมพ์ ไม�จำากัดขนาด

31. พระเครื่องศิลปะล้านช้าง ขนาดห้อยคอ ไม�จำากัดเนื้อ

32. พระบูชาศิลปะล้านช้าง ไม�เกิน 5 นิ้ว ไม�จำากัดเนื้อ

33. พระบูชาศิลปะล้านช้าง 5 นิ้วขึ้นไป ไม�จำากัดเนื้อ

34. พระบูชาไม้แกะ ศิลปะล้านช้าง ไม�จำากัดขนาด

35. พระบูชาพระแก้ว 25 ศตวรรษ ไม�จำากัดพิมพ์
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พระบูชาภาคอีสาน ยอดนิยม

โต�ะที่ 2 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (21 รายการ)

36. พระบูชา หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ�นแรก ปี 2517 เนื้อโลหะ หน้าตัก 5 นิ้ว

37. พระบูชา หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดดงเค็ง รุ�นแรก ปี 2517 เนื้อโลหะ จ.นครราชสีมา หน้าตัก 5 นิ้ว

38. พระบูชา หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดดงเค็ง ปี 2518 เนื้อโลหะ จ.นครราชสีมา หน้าตัก 5 นิ้ว

39. พระบูชา หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต ผ้าสังฆาฏิทะลุ ยันต์ด้านหลัง ฐาน 4 เหลี่ยม (ไม�ระบุ พ.ศ.ที่องค์พระ) ปี 2519 เนื้อโลหะ หน้าตัก 5 นิ้ว

40. พระบูชา หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต (ระบุ พ.ศ. ที่องค์พระ) ปี 2519 เนื้อโลหะ หน้าตัก 5 นิ้ว

41. พระบูชา หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต (ระบุ พ.ศ. ที่องค์พระ) ปี 2519 เนื้อโลหะ หน้าตัก 3 นิ้ว

42. พระบูชา หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่าธรรมวิเวก รุ�นผูกพัทธสีมา ปี 2520 เนื้อปูน หน้าตัก 5 นิ้ว

43. พระบูชา หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ�นพระผาง เนื้อโลหะ หน้าตัก 5 นิ้ว 

44. พระบูชา หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดจันทรัตนาราม อ.พล พิมพ์ยืนถือไม้เท้า รุ�นสร้างพระอุโบสถ วันท่ี 29 มิถุนายน 2522 เน้ือโลหะ

45. พระบูชา หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดจันทรัตนาราม อ.พล พิมพ์ธุดงควัตร รุ�นสร้างพระอุโบสถ วันท่ี 29 มิถุนายน 2522 เน้ือโลหะ

46. พระบูชา หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน วัดสมศรี รุ�นแรก เนื้อโลหะ จ.ขอนแก�น 

47. พระบูชา หลวงพ�อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ รุ�นแรก เนื้อโลหะ จ.ขอนแก�น 

48. พระบูชา หลวงพ�อพระลับ วัดธาตุ รุ�นแรก เนื้อโลหะ จ.ขอนแก�น ปี 2538 

49. พระบูชา หลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าคำาแคนเหนือ รุ�นแรก เนื้อโลหะ จ.ขอนแก�น หน้าตัก 5 นิ้ว

50. พระบูชา หลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าคำาแคนเหนือ รุ�นแรก เนื้อโลหะ จ.ขอนแก�น หน้าตัก 5 นิ้ว  ไม�จำากัดรุ�น

51. พระบูชา หลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าคำาแคนเหนือ จ.ขอนแก�น ไม�จำากัดรุ�น เนื้อโลหะ หน้าตัก 9 นิ้ว

52. ภาพถ�ายบูชา หลวงพ�อผาง จิตตคุตโต ภาพขาวดำา ตั้งแต�ขนาด โปสการ์ดเป็นต้นไป (เมาส์ กรอบแป้งเดิม) ทุกอิริยาบถ

53. ภาพถ�ายบูชา หลวงพ�อผาง จิตตคุตโต ภาพสี ตั้งแต�ขนาด โปสการ์ดเป็นต้นไป (เมาส์ กรอบแป้งเดิม) ทุกอิริยาบถ

54. พระบูชา หลวงพ�อคูณ ไม�จำากัดรุ�น ไม�จำากัดขนาด 

55. พระบูชา อาจารย์ฝั้น อาจาโร ไม�จำากัดรุ�น ไม�จำากัดขนาด 

56. พระบูชา หลวงปู่ดุลย์ ไม�จำากัดรุ�น ไม�จำากัดขนาด
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พระเบญจภาคี

โต�ะที่ 3 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (44 รายการ)

57. พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ� (พระประธาน)
58. พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ทรงเจดีย์
59. พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์เกศบัวตูม
60. พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ฐานแซม
61. พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์
62. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ�
63. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
64. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์
65. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
66. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
67. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ
68. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
69. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู�
70. พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์
71. พระสมเด็จจิตรลดา ปี 2508 - 2513
72. พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุ พิมพ์ฐานคู�
73. พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุ พิมพ์ฐานคู�
74. พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหาธาตุ, วัดสร้อยทอง
75. พระสมเด็จฯ วัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม จ.อ�างทอง
76. พระสมเด็จฯ วัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน จ.อ�างทอง
77. พระสมเด็จฯ วัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด จ.อ�างทอง
78. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ� มีกนก จ.กำาแพงเพชร
79. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ� ไม�มีกนก จ.กำาแพงเพชร
80. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ� ไม�มีกนก (ซุ้มกอดำา) จ.กำาแพงเพชร
81. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.กำาแพงเพชร
82. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.กำาแพงเพชร
83. พระกำาแพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุ�งเศรษฐี จ.กำาแพงเพชร
84. พระกำาแพงลีลา พลูจีบ จ.กำาแพงเพชร
85. พระรอด พิมพ์ใหญ� กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
86. พระรอด พิมพ์กลาง กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
87. พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
88. พระรอด พิมพ์ต้อ กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
89. พระรอด พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ลำาพูน
90. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก� กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
91. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
92. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ�ม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
93. พระนางพญา พิมพ์เข�าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
94. พระนางพญา พิมพ์เข�าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
95. พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ� กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
96. พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิใหญ� กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
97. พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
98. พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
99. พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์อกใหญ�, ฐานสูง, ฐานเตี้ย กรุวัดใหญ�ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

100. พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์แขนอ�อน (พิมพ์เล็ก) กรุวัดใหญ�ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระยอดขุนพล ยอดนิยม

โต�ะที่ 4 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (40 รายการ)

101. พระร�วงหลังรางปืน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อตะกั่วสนิมแดง สวรรคโลก จ.สุโขทัย

102. พระร�วงทรงเกราะ เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย

103. พระท�ามะปรางค์ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย ไม�จำากัดพิมพ์

104. พระศาสดา กรุเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย

105. พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิมพ์ใหญ� เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก

106. พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิมพ์เล็ก เนื้อเชินเงิน จ.พิษณุโลก

107. พระลีลาอัฏฐารส กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อชินเขียว จ.พิษณุโลก

108. พระลีลา กรุวังหิน เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก

109. พระลีลาไก�เขี่ย วัดสุดสวาท เนื้อชินเงิน, ตะกั่วสนิมแดง จ.พิษณุโลก

110. พระซุ้มกอ เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร ไม�จำากัดกรุ

111. พระท�ามะปรางค์ เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงพชร

112. พระลีลากำาแพงขาว เนื้อชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

113. พระนางพญา กรุวัดหัวเมือง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครสวรรค์

114. พระซุ้มนครโกษา กรุวัดสว�างอารมณ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สิงห์บุรี

115. พระหูยาน เนื้อชินเงิน ไม�จำากัดพิมพ์ จ.ชัยนาท

116. พระร�วงนั่ง กรุดอนกระโดน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ชัยนาท

117. พระยอดขุนพล กรุวิหารพระ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ชัยนาท

118. พระซุ้มโพธิ์ กรุวัดมหาชัย เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์

119. พระร�วงยืนหลังลายผ้า กรุวัดพระศรีมหาธาตุ เนื้อตะกั่วสนิมแดง - ชินเงิน จ.ลพบุรี

120. พระหูยาน กรุวัดพระศรีมหาธาตุ กรุเก�า พิมพ์ใหญ� เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

121. พระหูยาน กรุวัดพระศรีมหาธาตุ กรุใหม� พิมพ์ใหญ� เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

122. พระหูยาน กรุวัดพระศรีมหาธาตุ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

123. พระหูยาน กรวุัดพระศรีมหาธาตุ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

124. พระนาคปรก กรุวัดพระศรีมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

125. พระนาคปรก กรุวัดปืน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

126. พระร�วงยืน กรุถ้ำามหาเถร เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

127. พระร�วงนั่ง กรุม�วงค�อม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี

128. พระอู�ทองท้องช้าง พิมพ์ใหญ� เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

129. พระอู�ทองท้องช้าง พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

130. พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

131. พระร�วงยืน กรุวิหารกรอ เนื้อชินเงิน ตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี

132. พระรอดหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี

133. พระร�วงนั่ง กรุช�างกล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

134. พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

135. พระยอดขุนพล กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

136. พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ� เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี

137. พระมเหศวรเดี่ยว - ศวรตรง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี

138. พระท�ากระดาน กรุเก�า ศรีสวัสดิ์ พิมพ์ใหญ� เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี

139. พระท�ากระดาน กรุใหม� พิมพ์ใหญ� เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี ไม�จำากัดกรุ

140. พระร�วงนั่ง กรุคอกควาย เนื้อตะกั่วสนิมแดง - ชินเงิน จ.ชัยภูมิ
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พระเนื้อชิน ทั่วไป

โต�ะที่ 5 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

141. พระนางพิจิตรข้างเม็ด ชินเงิน จ.สุโขทัย

142. พระร�วงยืนประทานพร จ.สุโขทัย

143. พระนางบ้านกล้วย จ.สุโขทัย

144. พระกำาแพงซุ้มยอ ชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

145. พระนางกำาแพง จ.สุโขทัย - จ.กำาแพงเพชร ไม�จำากัดพิมพ์

146. พระเชตุพน พิมพ์บัว 2 ชั้น จ.สุโขทัย

147. พระชินราชซุ้มเส้นคู� กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก

148. พระสรรค์นั่ง ไหล�ยก ชินเงิน จ.ชัยนาท

149. พระนาคปรก กรุวัดพระงั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา

150. พระร�วงนั่ง กรุวัดจันทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

151. พระอู�ทอง บัว 2 ชั้น กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

152. พระอู�ทอง มีประภามณฑล กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

153. พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

154. พระลีลาใหญ� กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

155. พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

156. พระกรุ วัดราชบูรณะ ชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา ไม�จำากัดพิมพ์

157. พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา

158. พระกรุ วัดเพชร จ.สระบุรี ไม�จำากัดพิมพ์

159. พระกรุ วัดสุวรรณ จ.อ�างทอง ไม�จำากัดพิมพ์

160. พระโคนสมอ ไม�จำากัดพิมพ์

161. พระพุทธชินราช ชินตะกั่ว วัดสามจีน กรุงเทพฯ

162. พระกรุ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

163. พระกรุ วัดกลางตลาดพลู กรุงเทพฯ

164. พระกรุ วัดเลียบ กรุงเทพฯ ไม�จำากัดพิมพ์

165. พระกรุ วัดเกาะ กรุงเทพฯ ไม�จำากัดพิมพ์

166. พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ กรุงเทพฯ

167. พระยอดขุนพล หลวงพ�อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ

168. หลวงพ�อเข�ง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ

169. พระกรุ วัดเก๋งจีน พิมพ์ยืน จ.ระยอง

170. พระกรุ วัดเก๋งจีน พิมพ์นั่ง จ.ระยอง

171. พระท�ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า จ.ราชบุรี

172. พระท�ากระดานน้อย กรุท�าเสา จ.กาญจนบุรี

173. พระท�ากระดาน หลวงพ�อนารถ วัดศรีโลหะ จ.กาญจนบุรี

174. พระกลีบบัว หลวงพ�อนารถ วัดศรีโลหะ จ.กาญจนบุรี

175. พระอุปคุต เนื้อชินเขียว
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พระเนื้อดิน ยอดนิยม

โต�ะที่ 6 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (34 รายการ)

176. พระเม็ดน้อยหน�า หลังไม�มียันต์ จ.พิจิตร

177. พระสรรค์นั่ง ไหล�ยก จ.ชัยนาท

178. พระสรรค์นั่ง จ.ชัยนาท

179. พระสรรค์ยืน จ.ชัยนาท

180. พระเดี่ยวดำา - แดง กรุท�าวุ้ง จ.ลพบุรี

181. พระนารายณ์ทรงปืน จ.ลพบุรี 

182. พระขุนแผน พิมพ์ใบพุทรา จ.พระนครศรีอยุธยา

183. พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์ 2 หน้า จ.พระนครศรีอยุธยา

184. พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์ใหญ� ไหล�ยก จ.พระนครศรีอยุธยา

185. พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์เล็ก จ.พระนครศรีอยุธยา

186. พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤาษี จ.พระนครศรีอยุธยา

187. พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

188. พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ ท�าเตียน กรุงเทพฯ

189. พระยอดขุนพล ไม�จำากัดกรุ

190. พระร�วงยืนเปิดโลก จ.สุโขทัย

191. พระร�วงนั่งเชตุพน จ.สุโขทัย

192. พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์มีหู จ.พิษณุโลก

193. พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม�มีหู จ.พิษณุโลก

194. พระท�ามะปราง กรุวัดสะตือ จ.พิษณุโลก

195. พระท�ามะปราง จ.พิษณุโลก ไม�จำากัดกรุ

196. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤาษี หลังนาง จ.พิษณุโลก

197. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มเพลิง จ.พิษณุโลก

198. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราช จ.พิษณุโลก

199. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์รัศมีหน้าเดียว จ.พิษณุโลก

200. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นางสองหน้า จ.พิษณุโลก

201. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างขีด จ.พิษณุโลก

202. พระนางกำาแพงกลีบบัว จ.กำาแพงเพชร

203. พระนางกำาแพง พิมพ์ตื้น จ.กำาแพงเพชร

204. พระนางกำาแพง พิมพ์ลึก จ.กำาแพงเพชร

205. พระกำาแพงเม็ดมะลื่น จ.กำาแพงเพชร

206. พระกำาแพงเม็ดมะเคล็ด จ.กำาแพงเพชร

207. พระนางกำาแพงลูกแป้น พิมพ์เดี่ยว - คู� จ.กำาแพงเพชร 

208. พระขุนแผน บ้านกร�าง พลายคู�ตัดเดี่ยว ไม�จำากัดพิมพ์

209. พระขุนแผน บ้านกร�าง พลายเดี่ยว ไม�จำากัดพิมพ์
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พระเนื้อดิน ทั่วไป

โต�ะที่ 7 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

210. พระกรุ วัดประยูร กรุงเทพฯ ไม�จำากัดพิมพ์

211. พระบัณฑูร กรุวังหน้า กรุงเทพฯ

212. พระขวัญอีโต้ กรุวัดเลียบ กรุงเทพฯ

213. พระกลีบบัว กรุวัดบางสะแก กรุงเทพฯ

214. พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ กรุงเทพฯ

215. พระโคนสมอ กรุงเทพฯ ไม�จำากัดพิมพ์

216. พระพิมพ์เม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ

217. พระหลวงพ�อเข�ง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ

218. พระหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา กรุงเทพฯ

219. พระลีลาพุทธ 25 ศตวรรษ ปี 2500 กรุงเทพฯ

220. พระชุดสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ

221. พระรูปเหมือนในหลวง ทรงผนวช วัดบวรฯ ปี 2507 กรุงเทพฯ

222. พระกลีบบัว หลวงปู่ไข� วัดเชิงเลน กรุงเทพฯ

223. พระนางพญาขาโต�ะ กรุวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ

224. พระหลวงพ�อขำา วัดแก้ว กรุงเทพฯ

225. พระพิมพ์เม็ดบัว หลวงพ�ออ๋อย วัดไทร กรุงเทพฯ

226. พระกรุ วัดโปรดเกษ จ.นนทบุรี

227. พระหลวงพ�อแฉ�ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี

228. พระรอด เสาร์ 5 จ.เชียงใหม�

229. พระกรุ วัดทัพผึ้ง จ.สุโขทัย

230. พระหลวงพ�อนุ�ม วัดนางใน จ.อ�างทอง

231. พระขุนแผนหน้าอิฐ กรุวัดใหญ�ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

232. พระนางพญาหน้าอิฐ พิมพ์จิ๋ว กรุวัดใหญ�ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

233. พระหลวงพ�อโป้ จ.พระนครศรีอยุธยา

234. พระขุนแผน กรุวัดใหญ�ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

235. พระเม็ดน้อยหน�า จ.พระนครศรีอยุธยา ไม�จำากัดกรุ

236. พระขุนแผน กรุโรงเหล้า จ.พระนครศรีอยุธยา

237. พระกรุ วัดกลางทุ�ง จ.พระนครศรีอยุธยา

238. พระหลวงพ�อขัน วัดนกกระจาบ จ.พระนครศรีอยุธยา

239. พระงบน้ำาอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา

240. พระหลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา ไม�จำากัดพิมพ์

241. พระขุนแผนเคลือบ หลวงพ�ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

242. พระกรุบางยี่หน สุพรรณบุรี

243. พระหลวงปู่ภู วัดท�าฬ�อ จ.พิจิตร

244. พระผงสุพรรณ ปลุกเสกอินเดีย
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พระเนื้อผง ยอดนิยม

โต�ะที่ 8 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (40 รายการ)

245. พระสมเด็จ เกศไชโย พิมพ์ไหล�ตรง จ.อ�างทอง

246. พระสมเด็จ เกศไชโย พิมพ์แข้งหมอน จ.อ�างทอง

247. พระสมเด็จ เกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น หูประบ�า จ.อ�างทอง

248. พระสมเด็จ เกศไชโย พิมพ์แขนติ่ง, พิมพ์ห้าชั้น, พิมพ์ 7 ชั้นอกตัน - อกวี จ.อ�างทอง

249. พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม ไม�จำากัดพิมพ์

250. พระวัดพลับ พิมพ์ตุ�กตาเล็ก

251. พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ�

252. พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก

253. พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข�ากว้าง

254. พระหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร พิมพ์แซยิด ไม�จำากัดพิมพ์

255. พระหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร พิมพ์ 8 ชั้น แขนหักศอก

256. พระหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร พิมพ์ 8 ชั้น แขนกลม 

257. พระหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร พิมพ์ 7 ชั้น แขนกลม

258. พระเพชรหลีก วัดอินทาราม (วัดใต้) พิมพ์ขัดสมาธิเพชร, พิมพ์ขัดสมาธิราบ

259. พระวัดปากน้ำา รุ�นแรก มีเคลือบ

260. พระวัดปากน้ำา รุ�นแรก ไม�มีเคลือบ

261. พระวัดปากน้ำา รุ�นสาม พิมพ์ตื้น

262. พระวัดปากน้ำา รุ�นสาม พิมพ์ลึก

263. พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มประตู

264. พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วใหญ�

265. พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก

266. พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ�

267. พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก

268. พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์

269. พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ ไม�จำากัดพิมพ์

270. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์พระสังกัจจายน์

271. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานสูง

272. พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานเตี้ย

273. พระวัดเงินคลองเตย ไม�จำากัดพิมพ์

274. พระวัดสามปลื้ม ไม�จำากัดพิมพ์

275. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์สี่เหลี่ยม ไม�จำากัดพิมพ์

276. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์กลีบบัว ไม�จำากัดพิมพ์

277. พระวัดท้ายตลาด ไม�จำากัดพิมพ์

278. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์นาคปรก

279. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ขัดสมาธิเพชร, ขัดสมาธิราบ

280. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธกวัก

281. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือ

282. พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ�า พิมพ์แจกแม�ครัวใหญ� จ.ชัยนาท

283. พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ�า พิมพ์แจกแม�ครัวเล็ก จ.ชัยนาท

284. พระผงวัดคู้สลอด ไม�จำากัดพิมพ์
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พระเนื้อผง ทั่วไป

โต�ะที่ 9 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

285. พระหลวงพ�อจาด วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม�

286. พระผงเกศาครูบาศรีวิชัย จ.เชียงใหม� ไม�จำากัดพิมพ์

287. พระฝักไม้ขาว กรุบางระกำา จ.พิษณุโลก

288. พระวัดนก จ.อ�างทอง ไม�จำากัดพิมพ์

289. พระพิมพ์เล็บมือ หลวงพ�อชื่น วัดป่ามุนี จ.อ�างทอง

290. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ�นแรก วัดศีลขันธ์ จ.อ�างทอง ไม�จำากัดพิมพ์

291. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ�นสร้างเขื่อน พิมพ์ 7 ชั้น จ.อ�างทอง

292. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ�นสร้างเขื่อน พิมพ์ 3 ชั้น จ.อ�างทอง

293. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ�นประวัติศาสตร์ พิมพ์ 7 ชั้น จ.อ�างทอง

294. พระสมเด็จวัดเกศไชโย รุ�นประวัติศาสตร์ จ.อ�างทอง ไม�จำากัดพิมพ์, แต�ไม�รับพิมพ์ 7 ชั้น

295. พระสมเด็จกรุวัดคลองขาม พิมพ์รัศมี จ.สุพรรณบุรี

296. พระหลวงพ�อดิ่ง วัดสว�างอารมณ์ จ.สุพรรณบุรี

297. พระกรุวัดปากบาง จ.พระนครศรีอยุธยา ไม�จำากัดพิมพ์

298. พระสมเด็จ พิมพ์นิยม กรุเก�าวัดกุฎีทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 

299. พระนางพญาผงดำา หลวงปู่เทียน วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา 

300. พระสมเด็จหลวงปู่เส็ง รุ�นแรก วัดบางนา จ.ปทุมธานี ไม�จำากัดพิมพ์

301. พระหลวงพ�อหม�น คลองสิบสอง พิมพ์ชินราช จ.ปทุมธานี 

302. พระหลวงพ�อหม�น คลองสิบสอง พิมพ์หน้าตุ�กตา จ.ปทุมธานี

303. พระสังกัจจายน์ หลวงพ�อพูน วัดใหม�ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม

304. พระผงหลวงพ�อโสธร ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา

305. พระผงของขวัญ วัดเกาะจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

306. พระพิมพ์สมาธิบัวฟันปลา หลวงพ�อฉ่ำา วัดทองคุ้ง จ.สมุทรปราการ

307. พระสมเด็จปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ หลวงพ�อวัดเขาตะเครา รุ�นแรก จ.เพชรบุรี

308. พระสมเด็จวัดมฤคทายวัน พิมพ์พระพุทธชินราช จ.ประจวบคีรีขันธ์

309. พระสมเด็จวัดมฤคทายวัน พิมพ์นางกวัก จ.ประจวบคีรีขันธ์

310. พระสมเด็จวัดมฤคทายวัน พิมพ์จิ๋ว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม�จำากัดพิมพ์

311. พระสมเด็จเกศมงคล หลวงพ�อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ

312. พระสมเด็จแจวเรือจ้าง หลวงพ�อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ

313. พระหลวงพ�อแดง ออกวัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ ไม�จำากัดพิมพ์

314. พระสมเด็จทรงครุฑ รุ�นแรก วัดทุ�งสีกัน กรุงเทพฯ

315. พระหลวงพ�อโบสถ์น้อย พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ�นแรก วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ

316. พระหลวงพ�อโบสถ์น้อย พิมพ์สามเหลี่ยม รุ�นแรก วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ

317. พระขุนแผนหลวงพ�อโชติ วัดตะโน กรุงเทพฯ

318. พระพิมพ์เม็ดบัว หลวงพ�ออ๋อย วัดไทร กรุงเทพฯ

319. พระกรุวัดอัมพวา กรุงเทพฯ ไม�จำากัดพิมพ์
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พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ - พระรูปหล�อ ยอดนิยม

โต�ะที่ 10 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (40 รายการ)

320. พระกริ่งตั๊กแตน ยุคต้น เนื้อสัมฤทธิ์ ไม�จำากัดพิมพ์

321. พระกริ่งหน้าอินเดีย วัดสุทัศน์ฯ ปี 2482 กรุงเทพฯ

322. พระกริ่งหน้าไทย วัดสุทัศน์ฯ ปี 2482 กรุงเทพฯ

323. พระพุทธชินราชอินโดจีน แต�งเก�า วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485 กรุงเทพฯ

324. พระพุทธชินราชอินโดจีน แต�งใหม� วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485 กรุงเทพฯ

325. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด มีโค้ด วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485 กรุงเทพฯ

326. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวไม�ขีด มีโค้ด วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485 กรุงเทพฯ

327. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว มีโค้ด วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485 กรุงเทพฯ

328. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น มีโค้ด วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485 กรุงเทพฯ

329. พระพุทธชินราชอินโดจีน ไม�มีโค้ด วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485 กรุงเทพฯ ไม�จำากัดพิมพ์

330. พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวแหลม วัดบวรฯ ปี 2495 กรุงเทพฯ

331. พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม วัดบวรฯ ปี 2495 กรุงเทพฯ

332. พระกริ่ง 7 รอบ วัดบวรฯ ปี 2499 กรุงเทพฯ

333. พระกริ่งประภามณฑล อ.ถิ่น วัดดอน ยานนาวา ปี 2480 กรุงเทพฯ

334. พระกริ่งใหญ� วัดชนะสงคราม ปี 2484 กรุงเทพฯ

335. พระชัยวัฒน์น้ำาเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ ปี 2482 กรุงเทพฯ

336. พระชัยวัฒน์ วัดสุทัศน์ ปี 2483 กรุงเทพฯ

337. พระชัยวัฒน์ วัดสุทัศน์ ปี 2487 กรุงเทพฯ

338. พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ วัดสุทัศน์ ปี 2495 กรุงเทพฯ

339. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์เบ้าแตก วัดหนัง กรุงเทพฯ

340. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์เขื่อนเล็ก วัดหนัง กรุงเทพฯ

341. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม พิมพ์สองหน้า ออกวัดหมู

342. พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ วัดบวรฯ ปี 2495 กรุงเทพฯ

343. พระชัยวัฒน์ วัดชนะสงคราม ปี 2484 กรุงเทพฯ

344. พระหลวงปู่ศุข หล�อสี่เหลี่ยม มีห�วงขวาง เนื้อทองผสม วัดปากคลองมะขามเฒ�า จ.ชัยนาท

345. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างรัศมี เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ�า จ.ชัยนาท

346. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม ข้างไม�มีรัศมี เนื้อทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ�า จ.ชัยนาท

347. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด เนื้อเงิน, ฝาบาตร, สัมฤทธิ์, ชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ�า จ.ชัยนาท

348. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ�า จ.ชัยนาท

349. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างเรียบ เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ�า จ.ชัยนาท

350. พระหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดหัวหาด

351. พระหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์วัดส้มเสี้ยว

352. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล

353. พระหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม ไม�จำากัดพิมพ์

354. พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ�า จ.ชัยนาท

355. พระเหรียญหล�อหลวงพ�อไปล� รุ�นแรก วัดกำาแพง กรุงเทพฯ ไม�จำากัดพิมพ์

356. พระหล�อ เนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ ไม�จำากัดพิมพ์

357. พระเหรียญหล�อเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ

358. พระเหรียญหล�อหลวงพ�อแก้ว วัดนางสาว จ.สมุทรสาคร ไม�จำากัดพิมพ์

359. เหรียญหล�อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำาวน จ.สมุทรสาคร ไม�จำากัดพิมพ์
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พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ - รูปเหมือน ทั่วไป

โต�ะที่ 11 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (34 รายการ)

360. พระกริ่งใหญ� วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ

361. พระพุทธชินราชห้าเหลี่ยม วัดสุทัศน์ฯ ปี 2494 กรุงเทพฯ ไม�จำากัดหลัง

362. พระประจำาวัน เจ้าคุณศรี (สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ ปี 2494 กรุงเทพฯ

363. พระวัดระฆัง พิมพ์หลังฆ้อน กรุงเทพฯ

364. พระกริ่งวัดตรีทศเทพ วัดตรีทศเทพฯ ปี 2491 กรุงเทพฯ

365. พระชัยวัฒน์ วัดบวรฯ ปี 2495 กรุงเทพฯ

366. พระหล�อหลวงพ�อภักตร์ วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ ไม�จำากัดพิมพ์

367. พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

368. พระชัยวัฒน์หล�อโบราณ เจ้าคุณผล วัดหนัง ก้นอุดชันโรง กรุงเทพฯ

369. พระชัยวัฒน์ พิมพ์ปั๊ม เจ้าคุณผล วัดหนัง ก้นอุดชันโรง กรุงเทพฯ

370. พระกริ่งวัดประสาทบุญญาวาส ปี 2506 กรุงเทพฯ ไม�จำากัดพิมพ์

371. พระกริ่งอาจารย์เชื้อ วัดสะพานสูง

372. พระกริ่งหลังปิ วัดสุทัศน์ฯ ปี 2506

373. พระกริ่ง ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศฯ ปี 2508 กรุงเทพฯ

374. พระกริ่งสมเด็จย�า ปี 2515 กรุงเทพฯ

375. พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ

376. พระกริ่งโสฬส ม.ป.ร. วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515 กรุงเทพฯ

377. พระกริ่งหลวงพ�อเหลือ รุ�นสอง วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ 

378. พระกริ่งคุ้มเกล้า ปี 2522 กรุงเทพฯ

379. พระกริ่งปวเรศ รุ�น 2 วัดบวรฯ ปี 2530 กรุงเทพฯ

380. พระชัยวัฒน์ปวเรศ รุ�น 2 วัดบวรฯ ปี 2530 กรุงเทพฯ

381. พระเหรียญหล�อหลวงพ�อไปล� รุ�นสอง กรุงเทพฯ

382. พระกริ่งหลวงพ�อโสธร ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา ไม�จำากัดพิมพ์

383. พระกริ่งหลวงพ�อโสธร ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา

384. พระกริ่งโสธร รุ�น 80 ปี กรมตำารวจ เนื้อทองคำา

385. พระกริ่งโสธร รุ�น 80 ปี กรมตำารวจ ไม�จำากัดพิมพ์

386. พระกริ่งหลวงพ�อโสธร ปี 2530 จ.ฉะเชิงเทรา

387. พระกริ่งหลวงพ�อจาด พิมพ์ใหญ� วัดบางหอย จ.ปราจีนบุรี

388. พระกริ่งหลวงพ�อจาด พิมพ์กลาง - เล็ก วัดบางหอย จ.ปราจีนบุรี

389. พระรูปหล�อหลวงพ�อเขียน เนื้อเงิน รุ�นกำานันวิรัตน์ ปี 2503 จ.พิจิตร

390. พระรูปหล�อหลวงพ�อเงิน รุ�นช้างคู� วัดท้ายน้ำา ปี 2526 จ.พิจิตร

391. พระกริ่งนเรศวร วังจันทร์ ปี 2515 จ.พิษณุโลก

392. พระนาคปรก วัดบรมนิวาส – วัดสุปัฎฯ

393. พระอุปคุตเขมร เนื้อสำาริด
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เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ยอดนิยม

โต�ะที่ 12 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)

394. เหรียญอาร์มพระพุทธหลวงพ�อโสธร ปี 2460 ไม�จำากัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา

395. เหรียญเสมากรรมการพระพุทธหลวงพ�อโสธร ปี 2460 ไม�จำากัดเนื้อ จ.ฉะเชิงเทรา

396. เหรียญพระพุทธหลวงพ�อมงคลบพิตร รุ�นแรก ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา

397. เหรียญพระพุทธชินราช หลังอกเลา - หนังสือสามแถว - ห้าแถว ปี 2460 จ.พิษณุโลก

398. เหรียญพระพุทธหลวงพ�อเกษร วัดท�าพระ รุ�นแรก ปี 2485 กรุงเทพฯ

399. เหรียญพระพุทธชินราช รุ�นอินโดจีน วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485 กรุงเทพฯ

400. เหรียญพระพุทธหลวงพ�อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ รุ�นแรก ปี 2488 กรุงเทพฯ

401. เหรียญพระพุทธไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ�นแรก ปี 2495 ไม�จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ

402. เหรียญพระพุทธหลวงพ�อโสธร เนื้อเงินลงยา พิมพ์ 4 จุด, 5 จุด ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา

403. เหรียญพระพุทธ 25 พุทธศตวรรษ เนื้อทองคำา, เงิน, นาก กรุงเทพฯ

404. เหรียญหลวงพ�อหรุ�น เก้ายอด รุ�นแรก วัดอัมพวัน ปี 2460 กรุงเทพฯ

405. เหรียญหลวงพ�อโม รุ�นแรก วัดสามจีน ปี 2460 กรุงเทพฯ

406. เหรียญหลวงพ�อฉุย วัดคงคาราม รุ�นแรก ปี 2465 จ.เพชรบุรี

407. เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ�า ปี 2466 จ.ชัยนาท

408. เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2466 กรุงเทพฯ

409. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน - ทองแดง ปี 2467 กรุงเทพฯ

410. เหรียญหลวงพ�อพร วัดหนองแขม รุ�นแรก ปี 2468 กรุงเทพฯ

411. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์ห้า ปี 2469 กรุงเทพฯ

412. เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ ปี 2469 กรุงเทพฯ

413. เหรียญหลวงพ�อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์ขอเบ็ด ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา

414. เหรียญหลวงพ�อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์เสี้ยนตอง , หลังเรียบ ปี 2469 จ.พระนครศรีอยุธยา

415. เหรียญกลมนั่งเต็มองค์ หลวงพ�อกลั่น วัดพระญาติฯ ไม�จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

416. เหรียญหลวงพ�ออี๋ วัดสัตหีบ ปี 2473 จ.ชลบุรี

417. เหรียญหลวงพ�อดิ่ง วัดบางวัว รุ�นแรก ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา

418. เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ปี 2482 จ.ลำาพูน

419. เหรียญหลวงพ�อคง วัดซำาป่าง�าม ปี 2483 ไม�จำากัดเนื้อ  จ.ฉะเชิงเทรา

420. เหรียญหลวงพ�อพริ้ง วัดบางปะกอก ปี 2483 กรุงเทพฯ

421. เหรียญพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ�นแรก ปี 2483 ไม�จำากัดพิมพ์ จ.ชลบุรี

422. เหรียญหลวงพ�อคง วัดบางกะพร้อม ปี 2484 จ.สมุทรสงคราม

423. เหรียญหลวงพ�อรุ�ง วัดท�ากระบือ พิมพ์หน้าแก�ยันต์หยิก ปี 2484 จ.สมุทรสาคร

424. เหรียญหลวงพ�อรุ�ง วัดท�ากระบือ ไม�จำากัดพิมพ์ ปี 2484 จ.สมุทรสาคร

425. เหรียญหลวงพ�อโอภาสี รุ�นแรก อาศรมบางมด ปี 2495 กรุงเทพฯ

426. เหรียญหลวงพ�อสด วัดปากน้ำา ปี 2500 ไม�จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ

427. เหรียญถวายภัตตาหาร หลวงพ�อสด วัดปากน้ำา ปี 2501 ไม�จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ

428. เหรียญหลวงพ�อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ�นแรก ปี 2503 จ.เพชรบุรี

429. เหรียญ ร.9 ทรงผนวช ปี 2508 บล็อกนิยม กรุงเทพฯ

430. เหรียญจักรเพชร วัดดอน ปี 2508 ไม�จำากัดเนื้อ กรุงเทพฯ
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เหรียญพระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป

โต�ะที่ 13 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (38 รายการ)

431. เหรียญสมเด็จป๋า รุ�นรอบโลก

432. เหรียญสมเด็จป๋า รุ�นสมโภชน์ ปี 17

433. เหรียญหลวงพ�อแดง - หลวงพ�อเจริญ วัดเขาบันไดอิฐ

434. เหรียญหลวงปู่แหวน รุ�นเราสู้

435. เหรียญหลวงปู่แหวน รุ�นถือไม้เท้า

436. เหรียญหลวงปู่แหวน รุ�นสร้างโรงพยาบาล ภ.ป.ร.

437. เหรียญหลวงพ�อเอีย รุ�นมังกรคู� วัดบ้านด�าน จ.ปราจีนบุรี

438. เหรียญหลวงพ�อเอีย รุ�นสันติบาล วัดบ้านด�าน จ.ปราจีนบุรี

439. เหรียญหลวงพ�อเอีย รุ�นฉลองศาลา วัดบ้านด�าน จ.ปราจีนบุรี

440. เหรียญหลวงพ�อเนื่อง วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ปี 2513 ไม�จำากัดพิมพ์

441. เหรียญหลวงพ�อมิ่ง วัดกก ปี 2509

442. เหรียญหลวงพ�อโสธร หลัง ภ.ป.ร. ปี 2509

443. เหรียญหลวงพ�อแดง รุ�นแม�ทัพภาค ปี 2511

444. เหรียญพ�อเกตุ วัดเกาะหลัก ปี 2519

445. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว

446. เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์

447. เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดา ปี 2500 (ไม�จำากัดพิมพ์) 

448. เหรียญหลวงพ�อโสธร เงินลงยา ปี 2504 – 2509

449. เหรียญพระแก้วมรกต ปี 2475 (ไม�จำากัดบล็อก)

450. เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูหนาว ฉลอง 200 ปี

451. เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูร้อน ฉลอง 200 ปี

452. เหรียญพระแก้วมรกต พิมพ์ฤดูฝน ฉลอง 200 ปี

453. เหรียญเสมา ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ

454. เหรียญหลวงพ�อแดง นั่งพับเพียบ ปี 2517

455. เหรียญ ร.9 เสด็จเยือนยุโรป ปี 2503

456. เหรียญ ร.9 ครบ 3 รอบ ปี 2506

457. เหรียญ ร.9 ครบ 4 รอบ ปี 2518

458. เหรียญ ร.9 ฉลองศิริราชย์สมบัติ ครบ 25 ปี

459. เหรียญ ร.9 ฉลองศิริราชย์สมบัติ ครบ 50 ปี

460. เหรียญพระมหาชนก กรุงเทพฯ

461. เหรียญพระชัยหลังช้าง วัดบวรฯ

462. เหรียญหมดเคราะห์ ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย ปี 2555

463. เหรียญบาตรน้ำามนต์ หลวงพ�อพูล วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา

464. เหรียญพระครูรัตนโสภณ รุ�นแรก วัดบางบำาหรุ ปี 2513 กรุงเทพฯ

465. เหรียญพระครูรัตนโสภณ รุ�นสอง วัดบางบำาหรุ ปี 2516 กรุงเทพฯ

466. เหรียญสามห�วง พระครูรัตนโสภณ รุ�นทูลเกล้า วัดบางบำาหรุ ปี 2520 กรุงเทพฯ

467. เหรียญพระครูรัตนโสภณ รุ�นศิษย์สร้างถวาย วัดบางบำาหรุ ปี 2521 กรุงเทพฯ

468. พระนาคปรกใบมะขาม พระครูรัตนโสภณ รุ�นแรก วัดบางบำาหรุ ปี 2529 กรุงเทพฯ
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พระปิดตา - พระมหาอุตม์ ยอดนิยม

โต�ะที่ 14 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)

469. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข�า เนื้อชินตะกั่ว กรุงเทพฯ

470. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง กรุงเทพฯ

471. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อชินตะกั่ว กรุงเทพฯ

472. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อชินตะกั่ว กรุงเทพฯ

473. พระมหาอุด หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อสัมฤทธิ์ กรุงเทพฯ

474. พระปิดตาหลวงพ�อทับ วัดอนงค์ฯ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์แต�ง กรุงเทพฯ

475. พระปิดตาหลวงพ�อทับ วัดอนงค์ฯ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ไม�แต�ง กรุงเทพฯ

476. พระมหาอุด หลวงพ�อทับ วัดอนงค์ฯ เนื้อสัมฤทธิ์ กรุงเทพฯ

477. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุเก�า จ.นนทบุรี

478. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุใหม� จ.นนทบุรี

479. พระปิดตาแร�บางไผ� หลวงปู่จัน วัดโมลี จ.นนทบุรี

480. พระปิดตาวัดท้ายย�าน เนื้อแร�พลวง พิมพ์กบ - พิมพ์เขียด

481. พระปิดตาวัดท้ายย�าน เนื้อแร�พลวง พิมพ์ชีโบ

482. พระปิดตาหลวงพ�อแก้ว วัดปากทะเล พิมพ์ปั้นลอยองค์ ผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี

483. พระปิดตาหลวงพ�อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี

484. พระปิดตาหลวงพ�อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี

485. พระปิดตาหลวงปู่ภู� วัดนอก จ.ชลบุรี

486. พระปิดตาหลวงปู่เจียม วัดกำาแพง จ.ชลบุรี

487. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่อง วัดปากคลองมะขามเฒ�า จ.ชัยนาท

488. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ เนื้อผงคลุกรัก วัดปากคลองมะขามเฒ�า จ.ชัยนาท

489. พระปิดตาอาจารย์เปิง วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี

490. พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท�าลาด จ.ฉะเชิงเทรา ไม�จำากัดพิมพ์

491. พระปิดตาหลวงพ�อเชย วัดท�าควาย จ.สิงห์บุรี

492. พระปิดตาวัดโพธิ์เอน พิมพ์เข�าบุ๋ม จ.สระบุรี ไม�จำากัดพิมพ์, ไม�จำากัดเนื้อ

493. พระปิดตาวัดห้วยจรเข้ จ.นครปฐม (ไม�จำากัดพิมพ์)

494. พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม พิมพ์ใหญ� วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี

495. พระปิดตาสังกัจจายน์ หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี

496. พระปิดตาพระครูญาณ วัดสัมปะทวน จ.ฉะเชิงเทรา

497. พระปิดตาหลวงปู่ไข� วัดเชิงเลน

498. พระปิดตาวัดอัมพวัน ไม�จำากัดพิมพ์ 

499. พระมหาอุด หลวงพ�อเกิด วัดบางเดื่อ จ.นนทบุรี

500. พระปิดตา หลวงพ�อชม วัดสิงห์ จ.เพชรบุรี ไม�จำากัดเนื้อ 

501. พระปิดตาพิชัย ไม�จำากัดพิมพ์

502. พระปิดตาหลวงพ�อเชย พิมพ์แขนกลม วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ

503. พระปิดตาหลวงพ�อเชย พิมพ์หักศอก วัดบางกระสอบ เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ

504. พระปิดตาหลวงพ�อแย้ม วัดด�านสำาโรง เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
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เครื่องราง ยอดนิยม

โต�ะที่ 15 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)

505. หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพฯ

506. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ�อปาน วัดบ้างเหี้ย พิมพ์หุบปาก จ.สมุทรปราการ

507. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ�อปาน วัดบ้างเหี้ย พิมพ์อ้าปาก จ.สมุทรปราการ

508. เบี้ยแก้ หลวงพ�อภักตร์ วัดโบสถ์ จ.อ�างทอง

509. คชสิงห์ หลวงปู่รอด วัดบางน้ำาวน จ.สมุทรสงคราม

510. ตะกรุด หลวงพ�อทองศุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี

511. สิงห์งาแกะ หลวงพ�อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง

512. ตะกรุดกระดูกห�าน พ�อหรุ�น วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ

513. เสือ หลวงพ�อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ

514. เสือ หลวงพ�อวงษ์ วัดปริวาส ไม�จำากัดรุ�น กรุงเทพฯ

515. หนุมาน หลวงพ�อสุ�น วัดศาลากุน ไม�จำากัดเนื้อ จ.นนทบุรี

516. ลิง หลวงพ�อดิ่ง วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา

517. องคต หลวงพ�อปาน วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

518. แพะ หลวงพ�ออ่ำา วัดหนองกระบอก จ.ระยอง

519. ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ�า จ.ชัยนาท

520. เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง กรุงเทพฯ

521. จิ้งจก หลวงพ�อหน�าย วัดบ้านแจ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา

522. พิศมรใบลาน หลวงพ�อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม

523. ตะโพน หลวงพ�อภักตร์ วัดโบสถ์ จ.อ�างทอง

524. ลูกอม เนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ

525. ลูกอม พระปลัดปาน วัดตุ�กตา จ.นครปฐม

526. ตะกรุดลูกอม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสาคร

527. เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

528. เหรียญพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา

529. ตะกรุดโสฬสมงคล อาจารย์แปลก วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

530. ราหูกะลาแกะ หลวงพ�อน้อย วัดศีรษะทอง ขนาดห้อยคอ จ.นครปฐม

531. ลูกอมมหากันฑ์ หลวงพ�อคง วัดบางกระพ้อม จ.สมุทรสาคร

532. ตะกรุดหลวงพ�อปาน วัดบ้างเหี้ย จ.สมุทรปราการ

533. น้ำาเต้า รุ�นแรก ภาพขาวดำา หลวงพ�อสด วัดปากน้ำา กรุงเทพฯ

534. สาริกา หลวงพ�อสนิท วัดลำาบัวลอย จ.นครนายก

535. ตะกรุดโสฬสมงคล หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

536. แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ

537. แหวนนะปัดตลอด หลวงพ�อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี

538. แหวนพิรอด เก�า ไม�จำากัดสำานัก

539. เครื่องรางหลวงพ�อสังข์ วัดนากันตม จ.ศรีสะเกษ ไม�จำากัดพิมพ์

540. สี่หู - ห้าตา ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำาอุ�น จ.ลำาพูน ไม�จำากัดรุ�น

541. กะลาแกะ ครูบานันตา วัดทุ�งม�านใต้ จ.ลำาปาง
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เครื่องราง จ.นครสวรรค์ - จ.พิจิตร ยอดนิยม

โต�ะที่ 16 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)

542. คชสีห์ - สิงห์ปากเป็ด หลวงพ�อเฮง วัดเขาดิน จ.นครสวรรค์

543. เสือ หลวงพ�อเฮง วัดเขาดิน จ.นครสวรรค์

544. ม้ามังกร - หมูกระต�าย หลวงพ�อเฮง วัดเขาดิน จ.นครสวรรค์

545. สิงห์ งาแกะ พิมพ์ในกรอบรูปหัวใจ หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

546. สิงห์ งาแกะ พิมพ์ในกรอบสี่เหลี่ยม - พิมพ์ข้าวหลามตัด - พิมพ์ทรงกลม หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

547. สิงห์งาแกะ พิมพ์สามขวัญปากเจาะ หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

548. สิงห์ งาแกะ พิมพ์สองขวัญปากเจาะ หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

549. สิงห์ งาแกะ พิมพ์ยกขา หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

550. สิงห์ งาแกะ พิมพ์ปากสาริกา หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

551. พระปิดตางาแกะ พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

552. งาแกะแม�นางกวัก พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

553. งาแกะ ปีเกิด 12 นักษัตร ไม�จำากัดพิมพ์ หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

554. งาแกะ หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ ไม�จำากัดพิมพ์ จ.นครสวรรค์

555. แหวน หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์สี่เหลี่ยม - รูปไข� - เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ - ลงถม จ.นครสวรรค์

556. ตะกรุดลูกคั่น พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

557. มีดหมอ สาริกา ขนาดเล็ก หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

558. มีดหมอ ขนาดปากกา (แบบธรรมดา) หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

559. มีดหมอ ขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย์) หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

560. มีดหมอ ขนาดปากกา ด้ามตัด หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ

561. มีดหมอ หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ ขนาดใบมีด 6 นิ้ว ไม�เกิน 9 นิ้ว จ.นครสวรรค์ 

562. มีดหมอ หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ สามกษัตริย์ ขนาดใบมีด 6 นิ้ว ไม�เกิน 9 นิ้ว จ.นครสวรรค์

563. มีดหมอ หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ ใบมีดขนาด 9 นิ้ว ขึ้นไป ไม�จำากัดขนาด

564. มีดหมอ หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ ลายนาคคู� ไม�จำากัดขนาด จ.นครสวรรค์ 

565. มีดหมอ หลวงพ�อกัน วัดเขาแก้ว ขนาดปากกา จ.นครสวรรค์

566. มีดหมอ หลวงพ�อกัน วัดเขาแก้ว ขนาดปากกา สามกษัตริย์

567. มีดหมอ หลวงพ�อกัน วัดเขาแก้ว ขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป จ.นครสวรรค์

568. ผ้ารอยเท้า หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

569. เสื้อยันต์สิงห์ หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์

570. ตะกรุด หลวงพ�อพิธ วัดฆะมัง มีถั่ว ถักเชือกลงรัก จ.พิจิตร

571. ตะกรุด หลวงพ�อพิธ วัดฆะมัง มีถั่ว ไม�ถักเชือก จ.พิจิตร

572. ตะกรุด หลวงพ�อพิธ วัดฆะมัง ฝาบาตร ไม�จำากัดเนื้อ จ.พิจิตร

573. ตะกรุด หลวงพ�อเตียง วัดเขารูปช้าง มีถั่ว ถักเชือกลงรัก จ.พิจิตร

574. ตะกรุด หลวงพ�อเตียง วัดเขารูปช้าง มีถั่ว ไม�ถักเชือก จ.พิจิตร

575. ตะกรุด หลวงพ�อเตียง วัดเขารูปช้าง 3 กษัตริย์ ถักเชือกลงรัก - ไม�ถักเชือก จ.พิจิตร

576. ตะกรุด หลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

577. ตะกรุดหลวงปู่ภู วัดท�าฬ�อ ถักเชือกตะกร้อลงรัก ไม�จำากัดเนื้อ จ.พิจิตร
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พระกรุภาคเหนือ ยอดนิยม

โต�ะที่ 17 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)

578. พระคง สีเขียว จ.ลÓพูน

579. พระคง ไม�จÓกัดสี จ.ลÓพูน

580. พระคง ลงรักปิดทอง จ.ลÓพูน

581. พระเปิม จ.ลÓพูน

582. พระเลี่ยง จ.ลÓพูน

583. พระบาง สีเขียว จ.ลÓพูน

584. พระบาง จ.ลÓพูน

585. พระลือหน้ามงคล จ.ลÓพูน

586. พระลือโขง จ.ลÓพูน

587. พระลบ จ.ลÓพูน ไม�จÓกัดพิมพ์

588. พระกรุเทศบาล จ.ลÓพูน

589. พระกรุถ้Óขุนตาล จ.ลÓพูน

590. พระสาม วัดดอนแก้ว จ.ลÓพูน

591. พระคงกรุช้างค้Ó - ดอยคÓ จ.เชียงใหม�

592. พระสามหอม จ.เชียงใหม�

593. พระขุนแผน กรุวัดหัวข�วง จ.เชียงใหม�

594. พระสาม กรุท�ากาน จ.เชียงใหม�

595. พระยอดขุนพล กรุศาลเจ้า จ.เชียงใหม�

596. พระขุนไกร กรุศาลเจ้า จ.เชียงใหม�

597. พระเลี่ยงกรุช้างค้Ó - ดอยคÓ จ.เชียงใหม�

598. พระรอดบังภัย ไม�จÓกัดกรุ จ.เชียงใหม�

599. พระปรกโพธิ์เชียงแสน สมาธิเล็ก จ.เชียงราย

600. พระปรกโพธิ์เชียงแสน พิมพ์ให ญ� จ.เชียงราย

601. พระปรกโพธิ์เชียงแสน ไม�จÓกัดพิมพ์ จ.เชียงราย

602. พระเชียงแสนซุ้มปราสาทไหว (ทุ�งลอ) จ.พะเยา

603. พระเชียงแสนใบข้าว จ.เชียงราย

604. พระเชียงแสนตุ�กตาเล็ก จ.เชียงราย

605. พระเชียงแสน เนื้อชิน ไม�จÓกัดพิมพ์ จ.เชียงราย

606. พระยอดขุนพล กรุเวียงกาหลง จ.เชียงราย

607. พระซุ้มกอพะเยา (ผีผอม) จ.พะเยา

608. พระยอดขุนพลพะเยา เนื้อดิน ไม�จÓกัดพิมพ์ จ.พะเยา

609. พระยอดขุนพลนาน้อย ไม�จÓกัดพิมพ์ จ.น�าน

610. พระนางพ ญา กรุบ�อสวก ไม�จÓกัดพิมพ์ จ.น�าน

611. พระเชียงแสนราวเทียน ไม�จÓกัดกรุ จ.น�าน

612. พระยอดขุนพล กรุบ้านปิน ไม�จÓกัดพิมพ์ จ.แพร�

613. พระกรุวังชิ้น ไม�จÓกัดพิมพ์ จ.แพร�
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พระจังหวัดพิจิตร ยอดนิยม

โต�ะที่ 18 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)

614. รูปหล�อโบราณหลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิยม

615. รูปหล�อโบราณหลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา

616. เหรียญหล�อโบราณ หลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ�

617. เหรียญหล�อโบราณ หลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก

618. รูปหล�อโบราณ หลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงจุ�มรัก

619. พระเนื้อดิน หลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์

620. หลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน ไม�จำากัดพิมพ์

621. รูปหล�อปั๊ม หลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์คอแอล ปี 2515

622. รูปหล�อปั๊ม หลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิ้วจุด ปี 2515

623. รูปหล�อปั๊ม หลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์  ปี 2515

624. รูปหล�อปั๊ม หลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือเลขแปด ปี 2515

625. เหรียญปั๊ม หลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ� ปี 2515

626. เหรียญปั๊ม หลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก ปี 2515

627. เหรียญหลวงพ�อเงินขวัญถุง วัดบางคลาน ปี 2515

628. เหรียญหลวงพ�อเงินรูปไข� ไม�จำากัดหลัง วัดบางคลาน ปี 2515

629. รูปหล�อหลวงพ�อเงิน อ.ชุ�มสร้าง ตอกและ ไม�ตอก “ช”

630. รูปหล�อหลวงพ�อเงิน ออกวัดห้วยเขน พิมพ์ใหญ�

631. รูปหล�อหลวงพ�อเงิน ออกวัดห้วยเขน พิมพ์กลาง - เล็ก

632. รูปหล�อปั๊ม หลวงพ�อเงิน ออกวัดท้ายน้ำา ปี 2515

633. รูปหล�อปั๊ม หลวงพ�อเงิน ออกวัดวังจิก ปี 2515

634. รูปหล�อปั๊ม หลวงพ�อเงิน ออกวัดหอไกร

635. รูปหล�อปั๊ม หลวงพ�อเงินรุ�น อ.ตะพานหิน ปี 2522

636. เหรียญหลวงพ�อเพชร พิมพ์เสมา ปี 2472

637. พระหล�อโบราณ หลวงพ�อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม หลังอุ

638. พระหล�อโบราณ หลวงพ�อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังอุ

639. เหรียญหลวงพ�อเพชร พิมพ์จอบใหญ� - จอบเล็ก

640. รูปหล�อโบราณหลวงพ�อเขียน พิมพ์หน้าลิง

641. รูปหล�อโบราณ หลวงพ�อเขียน ไม�จำากัด รุ�น

642. เหรียญปั๊มหลวงพ�อเขียน เนื้อเงิน หลังชินราช ไม�จำากัดพิทพ์ 

643. พระปิดตาหลวงปู่ภู พิมพ์หยดน้ำา เนื้อชินสนิมแดง

644. พระปิดตาหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก หลังเบี้ย - หลังกระต�าย

645. เหรียญหลวงปู่ภูหางแมลงป่อง

646. รูปหล�อโบราณ หลวงพ�อเตียง รุ�นแรก วัดเขารูปช้าง

647. พญาเต�าเรือน หลวงพ�อเงิน วัดบางคลาน

648. หลวงพ�อเงิน อ.แจ�ะ สร้าง ไม�จำากัดพิมพ์

649. แหวน หลวงพ�อเขียน เนื้อเงิน ไม�จำากัดรุ�น
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พระจังหวัดนครสวรรค์

โต�ะที่ 19 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)

650. พระรูปหล�อหลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ เนื้ออัลปาก้า ไม�จำากัดพิมพ์

651. พระรูปหล�อปั๊มหลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ A

652. พระรูปหล�อปั๊มหลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ B

653. พระรูปหล�อปั๊มหลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ C

654. พระรูปหล�อปั๊มหลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ D

655. พระรูปหล�อปั๊ม หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์คอตึง

656. พระรูปหล�อหลวงพ�อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐานสูง

657. พระรูปหล�อหลวงพ�อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐานเตี้ย

658. พระรูปหล�อหลวงพ�อเดิม เนื้อตะกั่ว วัดหนองโพ

659. เหรียญหล�อหลวงพ�อเดิม พิมพ์จอบเล็ก ด้านหลัง หลวงพ�อเดิม วัดหนองหลวง

660. เหรียญหลวงพ�อเดิม รุ�นแรก พิมพ์เสมา ปี 2470

661. เหรียญหลวงพ�อเดิม รุ�นแรก พิมพ์แมงกะบี้หลังแบบ - หลังเรียบ ปี 2470

662. เหรียญหลวงพ�อเดิม พิมพ์แมงกะบี้หลังตัวหนังสือ ปี 2482

663. เหรียญรูปไข�หลวงพ�อเดิม พิมพ์ดอกจันโค้ง ปี 2482

664. เหรียญรูปไข�หลวงพ�อเดิม พิมพ์ดอกจันตรง ปี 2482

665. เหรียญหลวงพ�อเดิมรูปไข� พิมพ์ต้อ ปี 2482

666. เหรียญหลวงพ�อเดิมรูปไข� พิมพ์หน้าหนุ�ม ปี 2482

667. เหรียญหลวงพ�อเดิม - หลวงพ�อคล้าย ปี 2483

668. เหรียญหลวงพ�อเดิม พิมพ์ต้อ บล็อกกลากปั๊มห�วงในตัว

669. เหรียญหน้าหมวก หลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ แจกที่วัดท�าฉนวน ปี 2483

670. เหรียญหลวงพ�อเดิม รูปไข� เนื้อเงินลงยา ไม�จำากัดพิมพ์

671. เหรียญหลวงพ�อเดิม รูปไข� เนื้อเงินข้างไข�ปลา ไม�จำากัดพิมพ์

672. เหรียญหลวงพ�อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ

673. เหรียญหลวงพ�อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม

674. เหรียญหลวงพ�อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถมหลังอกเลา

675. เหรียญหลวงพ�อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม ไม�จำากัดพิมพ์

676. เหรียญหลวงพ�อเดิม พิมพ์ห้าเหลี่ยมนาคปรก ปี 2470

677. เหรียญหลวงพ�อเดิม พิมพ์เปลวเทียน หน้าสั้นปี 2483

678. เหรียญหลวงพ�อเดิม พิมพ์ปักกลด ปี 2470

679. เหรียญรูปไข�หลวงพ�อเดิม พิมพ์แจกแม�ครัว เนื้ออัลปาก้า - เนื้อตะกั่ว

680. เหรียญหลวงพ�อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์ใบพัด เนื้อตะกั่ว

681. พระกริ่งใหญ�หลวงพ�อเดิม วัดหัวงิ้ว

682. พระชัยวัฒน์หลวงพ�อเดิม วัดหัวงิ้ว

683. เหรียญเปลวเทียนหลวงพ�อเดิม พิมพ์หน้ายาว ปี 2483

684. รูปถ�ายหลวงพ�อเดิม วัดหนองโพ อัดกระจก ขนาดห้อยคอ ไม�จำากัดพิมพ์

685. แหวนลงยา - ลงถม หลวงพ�อกัน วัดเขาแก้ว
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686. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน พิมพ์ใหญ�กรรมการ ปี 2497

687. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน พิมพ์ใหญ� ปี 2497

688. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน พิมพ์ต้อ ปี 2497

689. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน พิมพ์กลาง ปี 2497

690. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี 2497

691. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน พิมพ์พระรอด ปี 2497

692. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน พิมพ์ลอยน้ำาใหญ� - เล็ก ปี 2502

693. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน รุ�นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ� ปี 2505

694. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน รุ�นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505

695. พระกริ่งพระองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2505 

696. พระรูปหล�อหลวงพ�อทวด รุ�นเลขใต้ฐาน (เบตง) เนื้อนวโลหะ ปี 2505

697. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ� “A” เนื้อนวโลหะ ปี 2505

698. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ� “A” เนื้อโลหะผสม ปี 2505

699. พระหลวงพ�อทวด หลังเตารีดใหญ� พิมพ์เมฆพัด เนื้อเหลือง ปี 2505 

700. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ� เนื้อเมฆพัด ปี 2505

701. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ� เนื้อแร� ปี 2505

702. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ� หัวมน ปี 2505

703. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ� ปั๊มซ้ำา ปี 2505

704. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั๊มซ้ำา - ไม�ปั๊ม ปี 2505

705. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก (นิยม) ปี 2505

706. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ� - หน้าเชิด ปี 2505

707. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็น ปี 2508

708. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์เสมา รุ�นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500

709. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์รูปไข� รุ�น 2 ไข�ปลาใหญ� ปี 2502

710. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์รูปไข� รุ�น 2 ไข�ปลาเล็ก ปี 2502

711. เหรียญหลวงพ�อทวด รุ�นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508

712. เหรียญหลวงพ�อทวด รุ�นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

713. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ� บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509

714. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ� “ตัว ท” ปี 2505

715. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ตัว ท” ปี 2505

716. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ� ปี 2505

717. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2505

718. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “มีหู” ปี 2506

719. พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506

720. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ� “หน้าจีน” ปี 2508
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พระหลวงพ�อทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ยอดนิยม ชุดที่ 2

โต�ะที่ 21 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

721. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ� ปี 2508

722. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2508

723. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์เสมา รุ�น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504

724. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์เสมา รุ�น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504

725. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์รูปไข�  รุ�น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504

726. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์รูปไข� รุ�น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505

727. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์น้ำาเต้า ปี 2505

728. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี 2506

729. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ�-เล็ก แจกปีนัง ปี 2506

730. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี 2506

731. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังหนังสือ 5 แถว” ปี 2506

732. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์เม็ดแตง (หน้าผาก 3 เส้น, 4 เส้น, หนังสือเลยหู) เนื้ออัลปาก้า ปี 2506

733. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล�ทอง ปี 2508

734. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุน 1” ปี 2508

735. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508

736. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509

737. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511

738. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์เสมา “หน้าเลื่อนหลังเจดีย์” เนื้ออัลปาก้า ปี 2511

739. แหวนหลวงพ�อทวด ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2503-2508

740. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์หัวแหวน กะไหล�ทอง-อัลปาก้า ปี 2506-2508

741. เหรียญหลวงพ�อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุ�น 1” ปี 2511

742. รูปหล�อพระอาจารย์ทิม ไม�จำากัดเนื้อ วัดช้างให้ ปี 2508

743. เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข�ห�มคลุม-หันข้าง วัดช้างให้ ปี 2508

744. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “อุ้มลูกแก้ว” เนื้อโลหะ วัดช้างให้ ปี 2508

745. เหรียญหลวงพ�อทวด “ทะเลซุง” แจกปีนัง ไม�จำากัดพิมพ์ ไม�จำากัดปี

746. เหรียญหลวงพ�อทวด “ทะเลซุง” พิมพ์ซุ้มกอ ไม�จำากัดพิมพ์ แจกปีนัง ปี 2508

747. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2524

748. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน พิมพ์ใหญ� ปี 2524

749. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน พิมพ์กลาง ปี 2524

750. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน พิมพ์พระรอด ปี 2524

751. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ�หน้าเล็ก (ตอก-ไม�ตอกหมู) วัดคอกหมู ปี 2506

752. พระหลวงพ�อทวด พิมพ์หลังเตารีด เนื้อโลหะผสม วัดไทร จ.นครสวรรค์ ปี 2506 

753. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน วัดพะโคะ ปี 2506

754. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน วัดเมืองยะลา ปี 2506

755. พระหลวงพ�อทวด เนื้อว�าน ฝังตะกรุด วัดทรายขาว ปี 2514
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พระหลวงพ�อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม
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756. พระพิมพ์ทรงไก�หางพวง

757. พระพิมพ์ทรงไก�หางรวม

758. พระพิมพ์ทรงไก�หางสามเส้น

759. พระพิมพ์ทรงไก�หางสี่เส้น ไก�ฟ้า 

760. พระพิมพ์ทรงไก�หางสี่เส้น ไก�ต�อก

761. พระพิมพ์ทรงไก�หางห้าเส้น

762. พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ� ทรงเครื่อง

763. พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ� ไม�ทรงเครื่อง

764. พระพิมพ์ยันต์แถวเดียว ไม�จำากัดพิมพ์

765. พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท�น

766. พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน

767. พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก

768. พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ� พิมพ์ลึก

769. พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ� พิมพ์ตื้น

770. พระพิมพ์ทรงครุฑ ปีกแข็ง

771. พระพิมพ์ทรงครุฑ ผีเสื้อ

772. พระพิมพ์ทรงเม�น บัวชั้นเดียว

773. พระพิมพ์ทรงเม�น บัวสองชั้น 7 จุด

774. พระพิมพ์ทรงเม�น บัวสองชั้น 8 จุด

775. พระพิมพ์ทรงเม�นมังกร

776. พระพิมพ์ทรงเม�นบัวโค้ง

777. พระพิมพ์ทรงเม�นเล็ก

778. พระพิมพ์ทรงเม�นกลับหัว

779. พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิชัย

780. พระพิมพ์ทรงปางสมาธิ บัวเม็ด

781. พระพิมพ์ทรงนก ฐานสมาชั้น

782. พระพิมพ์ทรงนก ฐานสายบัว – บัวฟันปลา

783. พระพิมพ์ทรงปลาจีน

784. พระพิมพ์ทรงปลากัด

785. พระพิมพ์ทรงปลาหมอ 

786. พระพิมพ์ทรงปลาหมู

787. พระพิมพ์ทรงโบราณ ไม�จำากัดพิมพ์

788. พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร ไม�จำากัดพิมพ์

789. พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม�จำากัดพิมพ์

790. ผงลูกอม
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พระหลวงพ�อพรหม วัดช�องแค ยอดนิยม

โต�ะที่ 23 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

791. รูปเหมือนปั๊ม รุ�นนิ้วกระดก ปี 2507

792. รูปเหมือนปั๊ม ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2512

793. รูปเหมือนปั๊ม ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512

794. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์หูกาง ปี 2508

795. แผ�นปั๊มใหญ�รูปเหมือน เสาร์ห้า ปี 2512

796. รูปเหมือนหล�อโบราณ ปี 2512

797. รูปเหมือนปั๊ม อัลปาก้า (รุ�นผู้ใหญ�ลี) ปี 2513 และ 2516

798. รูปเหมือนปั๊ม รุ�นแม�ชีกุหลาบ ปี 2513

799. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข�ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2516

800. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข�ากว้างหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516

801. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข�ากว้าง ปี 2516 ไม�จำากัดหลัง

802. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516

803. พระสมเด็จเนื้อทองเหลือง หลังยันต์สิบ ปี 2516

804. พระสมเด็จเนื้อทองเหลือง หลังเรียบ ปี 2516

805. เหรียญรูปไข� รุ�นแรก ปี 2507

806. เหรียญเสมาเล็ก ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2512

807. เหรียญเสมา เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512

808. เหรียญใบสาเก ปี 2512

809. เหรียญรุ�นฉลองมณฑป ปี 2514

810. เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2515

811. เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น ปี 2515

812. เหรียญรุ�นมหาลาภ ปี 2516

813. เหรียญพิมพ์โล�ห์ใหญ� ปี 2516

814. เหรียญรุ�นสรงน้ำา ปี 2517

815. เหรียญรุ�นฉลองอายุ 90 ปี 2517

816. เหรียญระฆัง ส.ช. ปี 2513

817. เหรียญกลม หลังพระปิดตา ปี 2513

818. พระผงสมเด็จ หลังยันต์สิบ ปี 2516

819. พระผงสมเด็จ หลังข้าวสาร ปี 2516

820. พระผงรูปเหมือน หลังยันต์สิบ ปี 2516

821. พระผงรูปเหมือน หลังเตารีด ปี 2516

822. พระผงสมเด็จ หลังเรียบ ปี 2516

823. พระผงสมเด็จ หลังตรายาง ปี 2516

824. พระผงรูปเหมือน รุ�นฟ้าผ�า ปี 2512

825. พระผงสมเด็จสองหน้า ปี 2516
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พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร� จ.ระยอง ยอดนิยม

โต�ะที่ 24 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

826. พระกริ่ง ชินบัญชร

827. พระชัยวัฒน์ ชินบัญชร

828. พระสังกัจจายน์ ชินบัญชร

829. พระปิดตาปุ้มปุ้ย มหาลาภชินบัญชร

830. พระสมเด็จ ชินบัญชร หลังยันต์แดง

831. พระสมเด็จ วัดไร�วารี

832. เหรียญรุ�นแรก ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2508

833. พระผงพรายกุมาร พิมพ์นางพญา (พรายเดี่ยว)

834. พระผงพรายกุมาร พิมพ์พรายเพชร - พรายบัว (พรายคู�)

835. พระผงพรายกุมาร พิมพ์รูปเหมือนหัวโต – หัวเล็ก

836. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ยุคแรก เนื้อกระยาสารท พิมพ์เล็ก, ใหญ�

837. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ� (บล็อกแรก)

838. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อกแรก)

839. พระผงพรายกุมาร พิมพ์สิวลี, จันทร์ลอย 96 องค์, ปิดตา ชุด 96 องค์

840. พระสมเด็จ หลังยันต์ห้า 

841. พระปิดตา บัวผุด

842. พระปิดตาฝังลอย หลังยันต์ห้า, ยันต์น้ำาเต้า

843. เหรียญเจริญพร บน

844. เหรียญเจริญพร ล�าง

845. เหรียญห�วงเชื่อม 8 รอบ

846. เหรียญหล�อฉลุ 8 รอบ

847. เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา ไม�จำากัดเนื้อ

848. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อเงินลงยาสีเดียว, ทองแดง ลงยา

849. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อทองแดง, นวโลหะ

850. เหรียญนาคปรก 8 รอบ

851. พระรูปหล�อ รุ�นไตรมาส

852. เหรียญเจริญพรสอง ไตรมาส

853. เหรียญนาคปรก ไตรมาส

854. พระปิดตายันต์ยุ�งมหาอุตตโม ยกเว้นเนื้อตะกั่ว

855. พระปิดตา หลังรูปเหมือน

856. พระนาคปรกใบมะขาม (ปรกจ้อย)

857. เหรียญบาตรน้ำามนต์ 

858. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์นั่งพาน

859. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์หยดน้ำา

860. หนุมาน ก้นอุดผงพรายกุมาร
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พระกรุจังหวัดสุโขทัย

โต�ะที่ 25 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

861. พระชินราชใบเสมา เนื้อดิน กรุวังยายมาก

862. พระร�วงประทานพร เนื้อดิน ไม�จำากรุ

863. พระลีลา เนื้อชิน ไม�จำากัดกรุ

864. พระนางตะกวน เนื้อชิน ไม�จำากัดกรุ

865. พระนางเข�าบ�วง - เข�ากว้าง เนื้อชิน ไม�จำากัดกรุ

866. พระนางเข�าบ�วง - เข�ากว้าง เนื้อดิน ไม�จำากัดกรุ

867. พระยอดขุนพล เนื้อดิน ไม�จำากัดกรุ

868. พระร�วงนั่ง กรุร�องไม้แดง เนื้อดิน - ชิน

869. พระใบขนุน เนื้อดิน ไม�จำากัดกรุ

870. พระนาคปรก เนื้อดิน กรุวัดกุฎีราย - กรุเตาทุเรียง

871. พระท�ามะปราง เนื้อดิน ไม�จำากัดกรุ

872. พระร�วงเปิดโลก เนื้อชิน ไม�จำากัดกรุ

873. พระร�วงนั่ง กรุวัดน้ำาผึ้ง

874. พระซุ้มเรือนแก้ว (กระต�ายแกลบป เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง - กรุวัดมหาธาตุ

875. พระพุทธกวัก เนื้อดิน - ชิน กรุวัดแสนตอ

876. พระกรุบางขลัง เนื้อชิน ไม�จำากัดพิมพ์

877. พระกรุวัดพญาดำา ไม�จำากัดพิมพ์

878. พระสังกัจจายน์ เนื้อชิน ไม�จำากัดกรุ

879. พระนาง กรุวัดเขาพระศรี เนื้อชิน

880. พระนางข้างเม็ด เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง

881. พระยอดธง เนื้อชิน ไม�จำากัดกรุ

882. พระนางบางขลัง เนื้อดิน

883. พระหัวใจกำาแพง กดเดียว - กดแผง เนื้อดิน

884. พระซุ้มนครโกษา เนื้อชิน ไม�จำากัดกรุ

885. พระนางดอนลาน เนื้อดิน ไม�จำากัดพิมพ์

886. พระกรุวัดมหาธาตุ เนื้อชิน ไม�จำากัดพิมพ์

887. พระกรุวัดโป่งมะขาม ไม�จำากัดพิมพ์

888. พระอู�ทองนั่ง เนื้อชิน ไม�จำากัดกรุ

889. พระนางขนนก เนื้อดิน ไม�จำากัดกรุ

890. พระกรุวัดทรงมะค�า เนื้อดิน - ชิน

891. พระกรุเตาทุเรียง เนื้อดิน ไม�จำากัดพิมพ์

892. พระกรุวัดมหาธาตุ เนื้อดิน ไม�จำากัดพิมพ์

893. พระกรุวัดเขาพนม เนื้อชิน ไม�จำากัดพิมพ์

894. พระลีลา เนื้อดิน ไม�จำากัดกรุ

895. พระลีลา เนื้อชิน ไม�จำากัดกรุ



61มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น

พระคณาจารย์ จ.สระบุรี และ จ.นครนายก ยอดนิยม

โต�ะที่ 26 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (30 รายการ)

896. พระรูปหล�อหลวงพ�อยอด วัดเสนานฤมิตร ปี 2541 เนื้อทองระฆัง, เนื้อพิเศษทูโทน

897. พระรูปหล�อหลวงพ�อยอด วัดเสนานฤมิตร ปี 2541 เนื้อแร�บางไผ�

898. เหรียญพระปิดตาเลื่อนสมณศักดิ์ พระอุชฌาย์จักษ์ วัดซ้ง ปี 2556 ไม�จำากัดเนื้อ

899. เหรียญใบโพธิ์ นั่งเต็มองค์ หลวงปู่สำาลี วัดซับบอน รุ�นแรก พิมพ์ A ยันต์เต็ม, พิมพ์B ยันต์ขาด ปี 2511

900. เหรียญใบโพธิ์ นั่งเต็มองค์ หลวงปู่สำาลี วัดซับบอน รุ�นแรก พิมพ์ C สังฆาฏิแตกยันต์เต็ม, พิมพ์ D สังฆาฏิแตกยันต์ขาด ปี 2511

901. รูปหล�อลอยองค์ หลวงปู่สำาลี วัดซับบอน รุ�นแรก ปี 2512 เนื้อทองเหลืองรมดำาอุดกริ่ง

902. เหรียญรูปไข� เต็มองค์ หลวงปู่สำาลี วัดซับบอน รุ�น 3 ปี 2518 กะไหล�ทอง

903. เหรียญรูปไข�ครึ่งองค์ หลวงปู่สำาลี วัดซับบอน หลังยันต์พุทธซ้อน หรือเหรียญกฐิน รุ�น 4 ปี 2519

904. เหรียญรูปไข�ปั๊มองค์หลวงพ�อใหญ� หลังหลวงปู่สำาลี หรือเหรียญสองพลัง รุ�น 7 ปี 2528

905. พระสมเด็จกริ่ง หลวงปู่สำาลี วัดซับบอน อายุ 105 ปี รุ�น 2 ปี 2522 เนื้อผงใบลาน 

906. พระสมเด็จกริ่งหลังรูปถ�าย หลวงปู่สำาลี วัดซับบอน รุ�น 3 ปี 2526

907. พระเนื้อผง พิมพ์พระแก้วมรกต หลวงปู่สำาลี วัดซับบอน รุ�น 5 ปี 2527

908. ล็อกเกตหินเคลือบข้างลงยาลายธงชาติ หลวงปู่สำาลี วัดซับบอน อายุ 110 ปี รุ�น 5 ปี 2527

909. ล็อกเกตรูปถ�ายหันข้างเคลือบลงยาลายธงชาติ หลวงปู่สำาลี วัดซับบอน รุ�น 6 พิมพ์ A ปี 2528, พิมพ์ B ปี 2531

910. เหรียญหลวงพ�อเกิด วัดสะพาน พิมพ์หน้าแก� รุ�นแรก

911. เหรียญหลวงพ�อเกิด วัดสะพาน พิมพ์หน้าหนุ�ม แจกแม�ครัว ไม�จำากัดรุ�น 

912. เหรียญหลวงพ�อเกิด วัดสะพาน พิมพ์ใบลาเก ไม�จำากัดรุ�น 

913. รูปถ�ายหลวงพ�อเกิด วันสะพาน ไม�จำากัดรุ�น

914. หลวงพ�อเกิด วัดสะพาน ปี 2506 ไม�จำากัดพิมพ์

915. พระเนื้อผง หลวงพ�อนนท์ วัดหนองโพธิ์ รุ�นแรก ไม�จำากัดพิมพ์

916. พระอธิการเสือ วัดสุวรรณ รุ�นแรก ปี 2483 เนื้อเงิน

917. พระอธิการเสือ วัดสุวรรณ รุ�นแรก ปี 2483 เนื้อทองแดง

918. เหรียญหลวงพ�อเรื่อง วัดศรีเมือง รุ�นแรก ปี 2471

919. เหรียญหลวงพ�อฟุ้ง วัดบ้านพริก รุ�นแรก ปี 2509

920. เหรียญพัดยศหลวงปู่บู� วัดหนองคันจาม รุ�นแรก ปี 2517 ไม�จำากัดเนื้อ

921. หลวงพ�อไข วัดโพธิ์นายก รุ�นแรก ปี 2524

922. เหรียญหลวงพ�อเกิด วัดโพธิ์แทน รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ 

923. เหรียญหลวงพ�อสนิท วัดลำาบัวลอย ปี 2509 รุ�นแรก (โรงงานยาสูบ) ไม�จำากัดพิมพ์

924. จระเข้ หลวงพ�อสนิท วัดลำาบัวลอย รุ�นสอง เนื้อตะกั่ว ปี 2516

925. พระกรุวัดอัมพวัน ไม�จำากัดพิมพ์ ไม�จำากัดเนื้อ
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พระหลวงปู่หลิว ปณฺกโก วัดไร�แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 1

โต�ะที่ 27 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)

926. เหรียญเต�าใหญ� รุ�นแรก เนื้อนวโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2516

927. เหรียญเต�าใหญ� รุ�นแรก เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2516

928. เหรียญเต�าเล็ก รุ�นแรก ตัดชิด วัดสนามแย้ ปี 2517

929. เหรียญเต�าเล็ก รุ�นแรก ยันต์เคลื่อนมีปีก วัดสนามแย้ ปี 2517

930. เหรียญเต�าใหญ� (เต�ามังกร) เนื้อนวะโลหะ วัดสนามแย้ ปี 2518

931. เหรียญรูปไข�รูปเหมือน รุ�นแรก สันขอบคอเหรียญ ไม�จำากัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2505

932. รูปหล�อมหาอุตม์ รุ�นแรก (หล�อขี้เหร�) เนื้อตะกั่ว วัดสนามแย้ ปี 2506

933. เหรียญรูปไข�รูปเหมือน (พิมพ์เม็ดแตง) เนื้อทองแดง วัดสนามแย้ ปี 2513

934. เหรียญรูปไข�รูปเหมือน รุ�นพิเศษ สงครามเกาหลี ไม�จำากัดเนื้อ วัดสนามแย้ ปี 2518

935. เหรียญรูปไข�รูปเหมือน รุ�นบัว 5 ดอก ไม�จำากัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2522

936. เหรียญเต�าใหญ� (บล็อก ล.) ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2525

937. เหรียญรูปไข�รูปเหมือน รุ�นหงส์ฟ้า ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2527

938. พระปิดตายันต์ยุ�ง รุ�นฉลองอายุ 84 ปี หล�อในตัว ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2534

939. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ�นร�มโพธิ์ ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2534

940. พระปิดตาปุ้มปุ้ย (หัวแตงโม) ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2534

941. เหรียญลายฉลุ ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2535

942. พระปิดตาพาโชค ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2535

943. เหรียญเต�าเล็ก รุ�นสร้างโบสถ์ (รวยไม�หยุด) เนื้อทองคำา - นาก วัดไร�แตงทอง ปี 2535

944. เหรียญเต�าเล็ก รุ�นสร้างโบสถ์ (รวยไม�หยุด) ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2535

945. เหรียญเสมา รุ�นเสาร์ห้า ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2536

946. เหรียญเต�าใหญ� รุ�นปลดหนี้ เนื้อทองคำา มีโค้ด วัดไร�แตงทอง ปี 2535

947. เหรียญเต�าใหญ� รุ�นปลดหนี้ ไม�จำากัดเนื้อ มีโค้ด วัดไร�แตงทอง ปี 2535

948. เหรียญเต�าใหญ� รุ�นมหาลาภ ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2536

949. เหรียญเต�าใหญ� รุ�นรวย รวย รวย เนื้อทองคำา วัดไร�แตงทอง ปี 2536

950. เหรียญเต�าใหญ� รุ�นรวย รวย รวย ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2536

951. เหรียญเต�าเล็ก รุ�นไตรมาส เนื้อทองคำา วัดไร�แตงทอง ปี 2536

952. เหรียญเต�าเล็ก รุ�นไตรมาส ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2536

953. เหรียญเต�าเล็ก รุ�นเสาร์ห้า เนื้อทองคำา วัดไร�แตงทอง ปี 2536

954. เหรียญเต�าเล็ก รุ�นเสาร์ห้า ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2536

955. พระนาคปรกใบมะขาม รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2536

956. เหรียญเต�าใหญ� รุ�นสุขใจ เนื้อทองคำา 2 โค้ด วัดไร�แตงทอง ปี 2537

957. เหรียญเต�าใหญ� รุ�นสุขใจ ไม�จำากัดเนื้อ 2 โค้ด วัดไร�แตงทอง ปี 2537

958. เหรียญเต�าหล�อ รุ�นสุขใจ ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2537

959. เหรียญเต�าเล็ก วัดไทรทอง รุ�นเจ้าสัว ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2538

960. เหรียญเต�าปั๊ม รุ�นปางเปิดโลก ไม�จำากัดเนื้อ, ขนาด วัดไร�แตงทอง ปี 2539

961. เหรียญเต�าล็อกเกต รุ�นสำาเร็จจิต ไม�จำากัดเนื้อ, ขนาด วัดไร�แตงทอง ปี 2542
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962. พระซุ้มประตูชัย วัดสนามแย้

963. พระสมเด็จ รุ�นแรก วัดสนามแย้

964. ล็อกเกตทรายเสก รุ�นแรก ไม�จำากัดพิมพ์ วัดไร�แตงทอง

965. จิ้งจก รุ�นแรก วัดไร�แตงทอง

966. เหรียญเต�าวัดสนามแย้ หนึ่งตก ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2522

967. กัณหาชาลี หล�อโบราณ รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ วัดสนามแย้

968. กัณหาชาลี ปั๊ม รุ�นแรก ไม�จำากัดพิมพ์ - ไม�จำากัดเนื้อ วัดสนามแย้

969. เหรียญบาตรน้ำามนต์ รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2531

970. เหรียญรูปไข�รูปเหมือน รุ�นนักกล้าม ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2534

971. เหรียญเสมา รุ�นฉลองอายุ 84 ปี ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2534

972. เหรียญรูปไข�รูปเหมือน รุ�นฉลองกุฏิ ยันต์วน ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2535

973. เหรียญเต�าเล็ก รุ�นฉลองกุฏิ ยันต์วน ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2535

974. เหรียญเต�านวะ 5 ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2536

975. เหรียญเต�าหล�อ รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2536

976. พระสมเด็จหล�อ รุ�นสารพัดนึก เนื้อนวะโลหะ วัดไร�แตงทอง ปี 2536

977. เหรียญเต�า รุ�นสนามแย้ 2 คอพอก ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2536

978. เหรียญเต�า รุ�นไตรมาส พิมพ์ใหญ� ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2536

979. กัณหาชาลี เนื้อกะไหล�ทอง , รมดำา วัดไร�แตงทอง ปี 2536

980. จิ้งจกหล�อ รุ�น 6 ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2536

981. เหรียญหล�อเต�า รุ�น 2 (ร.ต.ท.) ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2537

982. เหรียญเต�าเล็ก รุ�นขวัญใจคนจน ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2537

983. เหรียญเต�าใหญ� รุ�นฉลองอายุ 90 ปี พิมพ์พระสังกัจจายน์ ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2538

984. เหรียญเต�าเล็ก รุ�นบูรณะสนามจันทร์ เนื้อทองคำา วัดไร�แตงทอง ปี 2538

985. เหรียญเต�าเล็ก รุ�นบูรณะสนามจันทร์ ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2538

986. เหรียญเต�าจิ๋ว รุ�นแรก (เมตตามหาเสน�ห์) ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2538

987. เหรียญเต�า รุ�นรวมพุทธคุณ ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2538

988. หนุมานหล�อ รุ�นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ วัดไทรทอง ปี 2538

989. เหรียญเต�าเล็กรูปเหมือน รุ�นแซยิด 90 ปี ไม�จำากัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2539

990. เหรียญเต�าเล็ก รุ�นสบายใจ ไม�จำากัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2539

991. เหรียญเต�า รุ�นปลดหนี้ 40 รุ�น 2 (บล็อกทองคำา) ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2540

992. เหรียญบาตรน้ำามนต์ รุ�น 2 (เสาร์ห้า) ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2540

993. เหรียญกลมรูปเหมือน รุ�นไตรมาส (ทองม้วน) ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2540

994. เหรียญเต�าใหญ� รุ�นสร้างอนามัย (จัมโบ้) เนื้อทองคำา เงิน นวะ วัดไร�แตงทอง ปี 2541

995. เหรียญเต�าใหญ� รุ�นสร้างอนามัย (จัมโบ้) เนื้อทองแดง วัดไร�แตงทอง ปี 2541

996. เหรียญเต�าใหญ� รุ�นเงินล้าน ไม�จำากัดเนื้อ วัดไร�แตงทอง ปี 2542

997. เหรียญเต�าจิ๋ว ไตรมาส รุ�นสุดท้าย ไม�จำากัดเนื้อ วัดหนองอ้อ ปี 2543
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998. พระขุนแผนเคลือบ รุ�นสมบูรณ์ทรัพย์ หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา

999. พระขุนแผน 8 รอบ ฝังตะกรุด หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2552 จ.พระนครศรีอยุธยา

1000. พระขุนแผน รุ�น 2 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา

1001. พระขุนแผน รุ�นแรก พิมพ์ใหญ� หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2522 จ.สิงห์บุรี

1002. พระขุนแผนเคลือบ หลวงพ�อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา

1003. พระขุนแผน รุ�นแรก หลวงพ�อรวย วัดตะโก ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา

1004. พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2547 จ.พระนครศรีอยุธยา

1005. พระปิดตาหลังแบบ หลวงพ�อมี วัดมารวิชัย ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา           

1006. พระปิดตามหาอุด หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี

1007. พระปิดตาจิ๋ว รุ�นแรก หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517 จ.สิงห์บุรี

1008. พระปิดตา รวยทรัพย์ รุ�นแรก หลวงพ�อรวย วัดตะโก ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา

1009. พระปิดตามหาเสน�ห์ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2543 จ.พระนครศรีอยุธยา

1010. พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อลายรัศมี หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534 จ.สิงห์บุรี

1011. พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อใบลาน หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534 จ.สิงห์บุรี

1012. พระสมเด็จ หลังยันต์ตรี หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512 จ.สิงห์บุรี

1013. พระสมเด็จ 3 ชั้น หลังรูปเหมือน หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี

1014. พระสมเด็จฐานแซม เนื้อเกสร หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517 จ.สิงห์บุรี

1015. พระสมเด็จ 9 ชั้น พิมพ์คะแนน หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี

1016. พระสมเด็จ หลังยันต์ตรี พิมพ์คะแนน หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512 จ.สิงห์บุรี

1017. พระสมเด็จคะแนน แพ พัน รุ�น 2 หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี

1018. พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์คะแนน หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี

1019. พระสมเด็จไกเซอร์ หลังลายเซ็น หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี

1020. พระสมเด็จปรกโพธิ์ เนื้อลายพิเศษ หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539 จ.สิงห์บุรี

1021. พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อลายพิเศษ หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539 จ.สิงห์บุรี

1022. พระสมเด็จฐานแซม เนื้อลายพิเศษ หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539 จ.สิงห์บุรี

1023. พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบบ เนื้อลายรัศมี หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535 จ.สิงห์บุรี

1024. พระสมเด็จ หลังยันต์ครู หลวงพ�อมี วัดมารวิชัย ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา

1025. พระกริ่ง ธรรมมุณี เนื้อเงิน หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539 จ.สิงห์บุรี

1026. พระกริ่ง ธรรมมุณี เนื้อนวะ หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539 จ.สิงห์บุรี

1027. พระกริ่งประธานพร เนื้อนวะ หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี

1028. พระกริ่งชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา

1029. พระสังกัจจายน์ 7 รอบ เนื้อนวโลหะ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา

1030. พระชินราชฐานผ้าทิพย์ ฝังตะกรุด หลวงพ�อมี วัดมารวิชัย ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา

1031. ตะกรุดโทน 2 นิ้ว เลี่ยมเดิม หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524 จ.สิงห์บุรี

1032. ตะกรุดโทน 3 นิ้ว เลี่ยมเดิม หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524 จ.สิงห์บุรี
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1033. พระสมเด็จ พิมพ์หูบายศรี หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี

1034. นางกวัก เนื้อผง หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2506 จ.สิงห์บุรี

1035. นางกวัก เนื้อทองผสม หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2506 จ.สิงห์บุรี

1036. พระสมเด็จปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี

1037. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ไม�จำากัดเนื้อ หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี

1038. พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์คะแนน หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี

1039. พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อผงเกสร หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี

1040. พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อผงน้ำามัน หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี

1041. พระสมเด็จฐานสิงห์ไม�จำากัดเนื้อ หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี

1042. พระสมเด็จ แพ 3 พัน หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512 จ.สิงห์บุรี

1043. พระสมเด็จ แพ พัน แร� หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี

1044. พระสมเด็จ แพ 3 พัน แร� หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี

1045. พระสมเด็จ แพ 3 พัน เนื้อเกสร 108 หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี

1046. พระสมเด็จ ไตรมาส หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509 จ.สิงห์บุรี

1047. พระสมเด็จ เกสร 108 หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509 จ.สิงห์บุรี

1048. พระสมเด็จ แพ 4 พัน หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534 จ.สิงห์บุรี

1049. พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อผงใบลาน หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534 จ.สิงห์บุรี

1050. พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อผงเกสร หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534 จ.สิงห์บุรี

1051. พระพุทธชินราชลอยองค์ หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535 จ.สิงห์บุรี

1052. พระปิดตายันต์ยุ�ง หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2532 จ.สิงห์บุรี

1053. พระปิดตา รุ�น 1 หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี

1054. พระปิดตา รุ�น 2 หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี

1055. พระสมเด็จ พิมพ์ฐานแซม หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517 จ.สิงห์บุรี

1056. เหรียญโภคทรัพย์ รุ�นแรก หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี

1057. พระสมเด็จ 100 ปี หลังรูปเหมือน เนื้อผงลาย หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535 จ.สิงห์บุรี

1058. พระพิมพ์นางพญา รุ�นแรก หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2506 จ.สิงห์บุรี

1059. พระสมเด็จ หลังยันต์มหาอุด หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี

1060. พระสมเด็จ แพ 9 พัน ลายพิเศษ หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2536 จ.สิงห์บุรี

1061. นางกวักหล�อโบราณ หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2536 จ.สิงห์บุรี

1062. พระสังกัจจายลอยองค์ หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2540 จ.สิงห์บุรี

1063. ตะกรุดโทน หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524 จ.สิงห์บุรี

1064. พระสมเด็จ พิมพ์พระประธาน หลังรูปเหมือน หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี

1065. พระลีลาทุ�งเศรษฐี หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511 จ.สิงห์บุรี

1066. พระสิวลี เนื้อผงเกสร หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี

1067. พระปิดตาจงอางศึก หลวงพ�อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
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พระคณาจารย์จังหวัดขอนแก�น ยอดนิยม

โต�ะที่ 31 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1068. พระผงพระธาตุขามแก�น วัดเจติยภูมิ รุ�นแรก พิมพ์กรรมการ

1069. พระผงพระธาตุขามแก�น วัดเจติยภูมิ รุ�นแรก พิมพ์ใหญ�

1070. พระผงพระธาตุขามแก�น วัดเจติยภูมิ รุ�นแรก พิมพ์กลาง

1071. พระผงพระธาตุขามแก�น วัดเจติยภูมิ รุ�นแรก พิมพ์ใบเสมา

1072. พระผงพระธาตุขามแก�น วัดเจติยภูมิ รุ�นแรก พิมพ์เล็ก

1073. เหรียญรุ�นแรกเก้าเหลี่ยม หลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าคำาแคนเหนือ ปี 2517

1074. เหรียญรุ�นแรกรูปไข� หลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าคำาแคนเหนือ ปี 2517

1075. พระรูปหล�อปั๊ม รุ�นแรก หลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าคำาแคนเหนือ ปี 2517

1076. พระรูปหล�อฐานภูเขา หลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าคำาแคนเหนือ ไม�จำากัดเนื้อ

1077. เหรียญรุ�นแรก  หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน วัดสมศรี

1078. พระรูปหล�อปั๊ม รุ�นแรก หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน วัดสมศรี

1079. พระรูปหล�อโบราณ รุ�นแรก หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน วัดสมศรี

1080. รูปถ�ายรุ�นแรก หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน วัดสมศรี

1081. พระผง หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน วัดสมศรี ไม�จำากัดรุ�น

1082. พระกรุบ้านโต้น

1083. พระกรุวังเพิ่ม

1084. พระกริ่งพุทธจักรแก�นนคร วัดหนองแวง รุ�นแรก เนื้อทองคำา

1085. พระกริ่งพุทธจักรแก�นนคร วัดหนองแวง รุ�นแรก เนื้อเงิน

1086. พระกริ่งพุทธจักรแก�นนคร วัดหนองแวง รุ�นแรก เนื้อนวะโลหะ

1087. พระกริ่งพุทธจักรแก�นนคร วัดหนองแวง รุ�นแรก เนื้อนวะโลหะ กะไหล�ทอง – กะไหล�เงิน

1088. เหรียญรุ�นแรก สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภเถร) ปี 2509 เนื้ออัลปาก้า บล็อกนิยม (ไหล�ขีด)

1089. เหรียญรุ�นแรก สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภเถร) ปี 2509 เนื้อทองเหลืองรมดำา บล็อกนิยม (ไหล�ขีด)

1090. เหรียญรุ�นแรก สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภเถร) ปี 2509 เนื้อทองเหลืองรมดำา บล็อกธรรมดา

1091. เหรียญรุ�นแรกรูปไข� หลวงพ�อพระลับ ปี 2538 เนื้อทองคำา

1092. เหรียญรุ�นแรกรูปไข� หลวงพ�อพระลับ ปี 2538 เนื้อเงิน

1093. เหรียญรุ�นแรกรูปไข� หลวงพ�อพระลับ ปี 2538 เนื้อนวะโลหะ

1094. เหรียญหล�อรุ�นแรก พระธรรมสารเถร หลวงปู่พัน วัดจันทร์ประสิทธิ์ บล็อกโรงงาน

1095. เหรียญหล�อรุ�นแรก พระธรรมสารเถร หลวงปู่พัน วัดจันทร์ประสิทธิ์ บล็อกวัด

1096. เหรียญปั๊มรุ�นแรก พระธรรมสารเถร หลวงปู่พัน วัดจันทร์ประสิทธิ์ ไม�จำากัดพิมพ์

1097. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่พระสารนาถธรรมาจารย์ วัดโพธิ์กลาง บ้านทุ�ม ปี 2498

1098. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อกระจาย วัดมณฑป พิมพ์นิยม 

1099. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่ธีร์ เขมจารี ปี 2512 พิมพ์หนึ่งเล็ก

1100. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่ธีร์ เขมจารี ปี 2512  พิมพ์หนึ่งใหญ�

1101. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่บุญมา มุนิโก วัดหนองตูม (บล็อกนิยม) พิมพ์ห้าชาย

1102. เหรียญรุ�นแรก พระมุนีวร (หลวงปู่เขียว) วัดศรีบุญเรือง
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พระคณาจารย์จังหวัดขอนแก�น ทั่วไป ชุดที่ 1

โต�ะที่ 32 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1103. พระรูปหล�อรุ�นแรก พระมุนีวร (หลวงปู่เขียว) วัดศรีบุญเรือง   

1104. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่บุษบา พิมพ์สะมะโน   

1105. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่บุษบา พิมพ์สุมะโน   

1106. เหรียญรุ�นแรก เหรียญหลวงพ�อมหาบุญทัน วัดป่าสามัคคีสันติธรรม ปี 2514 

1107. รูปหล�อรุ�นแรก เหรียญหลวงพ�อมหาบุญทัน วัดป่าสามัคคีสันติธรรม   

1108. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อเหลี่ยม เฉโก วัดบ้านโนนงิ้ว ปี 2516

1109. พระครูมงคลสารวิสุทธิ์ หลังหลวงพ�อพระเจ้าใหญ� รุ�นแรก

1110. เหรียญรุ�นแรกหลวงปู่จันทร์ดี เกสวโร (ไม�จำากัดเนื้อ)

1111. เหรียญรุ�นแรก พระครูวิเศษสารนิติ (เขียว) วัดศรีนวล

1112. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่คำาดี วัดบัวระพา ปี 2518

1113. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่เฉย วัดสระเกศ บล็อกนิยม

1114. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อสังข์ วัดสำาราญนาศรี ไม�จำากัดเนื้อ

1115. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่พิมพา ฐีตปัญโญ วัดบริบูรณ์

1116. เหรียญรุ�นแรก พระครูอุปดิษฐ์สารคุณ วัดหนองกุง บล็อก ป.สั้น

1117. เหรียญรุ�นแรก พระครูอุปดิษฐ์สารคุณ วัดหนองกุง บล็อก ป.ยาว

1118. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่สาย วัดป่าชัยมงคล

1119. เหรียญรุ�นแรก พิมพ์นิยมหัวขีด หลวงปู่สรวง วัดบ้านแห้ว

1120. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่เหลา วัดบ้านโคกสี ปี 2514

1121. พระรูปหล�อรุ�นแรก หลวงปู่ใหญ� วัดโพธิ์ชัย ไม�จำากัดเนื้อ 

1122. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่ใหญ� วัดโพธิ์ชัย ไม�จำากัดเนื้อ

1123. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่นิล วัดคุ้มจัดสรร บ้านไผ�

1124. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อบุญรอด วัดสว�างสำาราญ

1125. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อกล้วย วัดป่าธรรมอุทยาน 

1126. เหรียญรุ�นแรก พระครูใบฎีกา ไวกูล กาญจโน บล็อกนิยม 

1127. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่อินทร์ ถิรเสวี ไม�จำากัดเนื้อ 

1128. เหรียญรุ�นแรก พระครูธรรมธร (เขียน) วัดสว�างอารมณ์ บล็อกนิยม 

1129. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่ทองมา วัดถ้ำากวาง  

1130. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อพา วัดหันสว�าง 

1131. เหรียญรุ�นแรก พระอาจารย์ประเสริฐ ปภัสสโร วัดโพธิ์ศรี ปี 2524

1132. เหรียญรุ�นแรก พระโสภณวิสุทธิคุณ (บุญเพ็ง กปฺปโก) ปี 2535

1133. พระกริ่งรัตนเจดีย์ รุ�นแรก หลวงปู่มหาโส กัสสโป ปี 2538 

1134. พระกริ่งกัสสโป หลวงปู่มหาโส กัสสโป คุณรุ�งเกียรติ คำาศิริตระกูล สร้าง ปี 2545 

1135. พระกริ่งดีเลิศ 99 ปี  หลวงปู่มหาโส กัสสโป ไม�จำากัดเนื้อ

1136. พระขุนแผน รุ�น 1 หลวงปู่มหาโส กัสสโป คุณรุ�งเกียรติ คำาศิริตระกูล สร้าง ปี 2542 ไม�จำากัดเนื้อ 

1137. เหรียญพินัยกรรม หลวงปู่มหาโส กัสสโป ปี 2545



มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น68

พระคณาจารย์จังหวัดขอนแก�น ทั่วไป ชุดที่ 2

โต�ะที่ 33 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1138. เหรียญระฆังห้าจุด หลวงปู่มหาโส กัสสโป ปี 2542 ไม�จำากัดเนื้อ 

1139. พระอุปคุต หลวงปู่มหาโส กัสสโป ปี 2548 ไม�จำากัดเนื้อ 

1140. ล็อกเกต รุ�นแรก พิมพ์สี่เหลี่ยม หลวงปู่มหาโส กัสสโป ปี 2539 

1141. ล็อกเกต พิมพ์รูปไข�ครึ่งองค์ หลวงปู่มหาโส กัสสโป ปี 2539 

1142. ล็อกเกต รุ�นสอง หันข้าง หลวงปู่มหาโส กัสสโป ปี 2540 

1143. พระรูปหล�อ รุ�นแรก สุริยะคราส หลวงปู่มหาโส กัสสโป ปี 2540 ไม�จำากัดเนื้อ

1144. พระรูปหล�อโบราณ รุ�นแรก หลวงปู่มหาโส กัสสโป ปี 2539 

1145. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ ปี 2545 เนื้อเงิน

1146. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ ปี 2545 เนื้อทองแดง

1147. เหรียญเสมา 72 ปี หลวงพ�อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ ปี 2545 ไม�จำากัดเนื้อ

1148. พระรูปหล�อโบราณรุ�นแรก หลวงพ�อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดกลาง เนื้อเงิน

1149. พระรูปหล�อโบราณรุ�นแรก หลวงพ�อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดกลาง เนื้อนวะโลหะ

1150. ล็อกเกตครึ่งองค์ 72 ปี พระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร ไม�จำากัดเนื้อ

1151. พระรูปหล�อปั๊มพระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร ไม�จำากัดเนื้อ

1152. รูปหล�อหลวงพ�อเงิน วัดป่าหนองหลุบ รุ�นแรก

1153. เหรียญพระอาจารย์ชัย กิตติญาโณ วัดป่าบ้านกอก รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

1154. เหรียญหลวงปู่พระครูโพธิสารคุณ วัดโพธิ์โนนทัน รุ�นแรก  

1155. รูปหล�อพระลับ รุ�นแรก ปี 2538 เนื้อเงิน

1156. รูปหล�อพระลับ รุ�นแรก ปี 2538 เนื้อนวะโลหะ

1157. เหรียญหลวงพ�อแก้ว วัดพิชัยพัฒนาราม ปี 2512

1158. เหรียญพระครูปัญญาวรากร วัดป่าบ้านฝาง รุ�นแรก ปี 2518

1159. เหรียญพระครูวินัยธรสมจิตร วัดศรีธรรมมิกาวาส รุ�นแรก

1160. เหรียญพระครูเหล็ก รุ�นแรกอ.ชุมแพ

1161. เหรียญหลวงพ�อวงศ์ จันทสาโร วัดดอนจันทร์ รุ�นแรก ปี 2516

1162. รูปหล�อปั๊ม หลวงพ�อโพธิ์ วัดโพธิ์โนนทัน

1163. เหรียญหลวงพ�อไฉน ฉนฺทสาโร วัดคุณากร รุ�นแรก ออกวัดหนองแก เนื้อเงิน ไม�จำากัดพิมพ์

1164. เหรียญหลวงพ�อไฉน ฉนฺทสาโร วัดคุณากร รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

1165. เหรียญสร้างเจดีย์ หลวงพ�อไฉน ฉนฺสาโร วัดคุณากร เนื้อเงิน

1166. เหรียญสร้างเจดีย์ หลวงพ�อไฉน ฉนฺสาโร วัดคุณากร ไม�จำากัดเนื้อ

1167. เหรียญเม็ดแตง หลวงพ�อไฉน ฉนฺทสาโร วัดคุณากร เนื้อเงิน

1168. เหรียญเม็ดแตง หลวงพ�อไฉน ฉนฺทสาโร วัดคุณากร ไม�จำากัดเนื้อ

1169. รูปหล�อโบราณ หลวงพ�อไฉน ฉนฺสาโร วัดคุณากร รุ�นบารมี เนื้อเงิน

1170. รูปหล�อโบราณ หลวงพ�อไฉน ฉนฺสาโร วัดคุณากร รุ�นบารมี ไม�จำากัดเนื้อ

1171. พระสมเด็จหลังปู่เจ้า หลวงพ�อไฉน ฉนฺทสาโร วัดคุณากร

1172. พระสมเด็จนางพญา หลังยันต์หัวใจ หลวงพ�อไฉน ฉนฺทสาโร วัคคุณากร ไม�จำากัดเนื้อ ไม�จำากัดพิมพ์
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พระหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ จ.ขอนแก�น ยอดนิยม

โต�ะที่ 34 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1173. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก บล็อกสระเอคงเค (คอติ่ง) ปี 2512 

1174. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก บล็อกสระเอคงเค ปี 2512 

1175. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก บล็อกสระอาหน้าตรงเล็ก ปี 2512 

1176. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก บล็อกผวง ปี 2512 

1177. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก บล็อกสระอาหน้าตรงใหญ� ปี 2512 

1178. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก บล็อกสระอาหน้าเอียง (แก้มยุ้ย) ปี 2512 

1179. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก บล็อกสระอาหน้าเอียง (ข) ปี 2512 

1180. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก บล็อกสระอาหน้าเอียง (ฃ) ปี 2512 

1181. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก บล็อกแท็งน้ำา เนื้อเงิน ปี 2512 

1182. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก บล็อกแท็งน้ำา เนื้อทองแดง ปี 2512 

1183. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นสอง (หลังพิเศษ) ปี 2513 

1184. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นสองบาตรข้างรูปไข� ปี 2513 

1185. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต ออกวัดป่าสุมมามัย ปี 2513   

1186. เหรียญไข� หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต วัดดงเค็ง บล็อกลึก ปี 2514 เนื้อเงิน 

1187. เหรียญไข� หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต วัดดงเค็ง บล็อกลึก ปี 2514 เนื้อทองแดง 

1188. เหรียญไข� หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต วัดดงเค็ง บล็อกลึก ปี 2514 เนื้อนวโลหะ 

1189. เหรียญจอบ หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก ปี 2514 

1190. เหรียญจอบ หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นสอง มีห�วง ปี 2515 

1191. พระสมเด็จ หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก ปี 2514 

1192. พระปิดตา หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นเมตตา เนื้อว�าน ปี 2514 

1193. รูปถ�ายหลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก (เลี่ยมเดิม) ปี 2516 

1194. พระรูปหล�อโบราณ หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก ตอก ผาง ปี 2517 

1195. พระรูปหล�อโบราณ หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก ตอก ฉ ปี 2517 

1196. พระรูปหล�อโบราณ หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก วัดดงเค็ง ปี 2517 

1197. พระรูปหล�ออุ้มบาตร (บาตรปิด) หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต วัดดงเค็ง ปี 2517 

1198. พระรูปหล�อปั๊มเข�ากว้าง หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ�นแรก ปี 2518  

1199. พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน 

1200. พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 เนื้อนวโลหะ 

1201. พระชัยวัฒน์ หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ

1202. เหรียญฉลุ หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน 

1203. เหรียญฉลุ หลวงพ�อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 เนื้อนวโลหะ 

1204. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 เนื้อเงิน

1205. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 เนื้อนวโลหะ

1206. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 เนื้อทองแดง 

1207. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 เนื้อทองแดงกะไหล�ทอง
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พระหลวงพ�อผาง จิตฺคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ จ.ขอนแก�น ทั่วไป ชุดที่ 1

โต�ะที่ 35 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1208. พระผงโต�ะหมู� หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ�นแรก พิธีภูธร ปี 2519 

1209. พระปรกใบมะขาม หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี2519 

1210. เหรียญตุ้มหูยายซิ้ม หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ 

1211. พระอุปคุตมหาลาโภ หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519ไม�จำากัดเนื้อ

1212. เหรียญหล�อใบโพธิ์ หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร (โค�ด ก) ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ

1213. พระรูปหล�อรูปเหมือนใบโพธ์ สร้างเจดีย์ หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ 

1214. พระรูปหล�อพระสังกัจจายน์ หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ 

1215. พระรูปหล�อพระนาคปรก หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ 

1216. เหรียญห�วงเชื่อม หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ�นเปิดศูนย์อนามัย ปี 2519 เนื้อเงินหน้ากากทอง 

1217. เหรียญห�วงเชื่อม หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ�นเปิดศูนย์อนามัย ปี 2519 เนื้อเงิน 

1218. เหรียญห�วงเชื่อม หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต เปิดศูนย์อนามัย ปี 2519 เนื้อนวะหน้ากากเงิน 

1219. เหรียญห�วงเชื่อม หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต เปิดศูนย์อนามัย ปี 2519 เนื้อทองแดง 

1220. เหรียญห�วงเชื่อม หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ�นเปิดศูนย์อนามัย พิมพ์เล็ก ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ 

1221. พระชินราช หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อเมฆสิทธิ์ วัดบึงแก้ว (เลี่ยมเดิม) ปี 2518 

1222. พระรูปหล�อปั๊มเข�าแคบ หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ�นแรก ปี 2514 

1223. พระรูปหล�ออุ้มบาตรหน้าไทย หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2517 เนื้อนวะโลหะ 

1224. พระรูปหล�อปั๊ม หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดสระจันทร์ ปี 2518 

1225. ล็อกเกตสี่เหลี่ยม หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดศรีแก้งคร้อวนาราม รุ�นแรก ปี 2516 

1226. ล็อกเกตรูปไข� หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ�นแรกปี 2516 

1227. เหรียญพระพุทธมหาจักร วัดหนองแวง หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปลุกเสก ปี 2515 (ไม�จำากัดเนื้อ)

1228. พระกริ่งล้มลุก หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดใหม�บ้านดอน ปี 2513  

1229. เหรียญมะละกอ หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต สร้างพระพุทธชินราช เนื้อทองคำา, เนื้อเงินลงยา ปี 2521 

1230. เหรียญมะละกอ หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต สร้างพระพุทธชินราช เนื้อทองแดง ปี 2521  

1231. เหรียญกลมหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ�นทูลเกล้า อ.บ้านไผ� ปี 2522 เนื้อสามกษัตริย์

1232. เหรียญกลมหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ�นทูลเกล้า อ.บ้านไผ� ปี 2522 เนื้อนวโลหะ

1233. เหรียญกลมสร้างถนน หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2518 เนื้อเงิน 

1234. เหรียญกลมสร้างถนน หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2518 เนื้อทองแดง

1235. เหรียญกฐินโค้วยู�ฮะ หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อเงิน - เนื้อทองคำา ปี 2522 

1236. เหรียญกฐินโค้วยู�ฮะ หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อนวะโลหะ - เนื้อทองแดง ปี 2522 

1237. เหรียญกลมขวัญถุง หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2518 

1238. เหรียญหลังสถูปใหญ�-กลาง หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2524 ไม�จำากัดเนื้อ 

1239. เหรียญหลังสถูปเล็ก หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2524 ไม�จำากัดเนื้อ

1240. เหรียญสร้างพระสถูป หลังพระธาตุขามแก�น อายุ 79 ปี หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2524 ไม�จำากัดเนื้อ 

1241. เหรียญนำาโชค หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2522

1242. เหรียญเก้าหน้าเก้าหลัง หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ



71มหกรรมการประกวดพระเครื่องฯ ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่น

พระหลวงพ�อผาง จิตฺคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ จ.ขอนแก�น ทั่วไป ชุดที่ 2

โต�ะที่ 36 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1243. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดบางอ้อ นครนายก พิมพ์ใหญ� ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ

1244. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดบางอ้อ นครนายก พิมพ์กลาง ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ  

1245. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต สร้างโรงพยาบาลวิเชียรบุรี พิมพ์ใหญ� ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ 

1246. พระรูปหล�อโบราณ หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตโต แม�ชีบางสร้างถวาย ปี 2515  

1247. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดชัยภูมิวนาราม ปี 2519 เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง 

1248. เหรียญโต�ะหมู� หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ�นแรก ปี 2521  

1249. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดศรีแก้งคร้อวนาราม ปี 2516 

1250. เหรียญกลมไข� ยืนถือไม้เท้าเต็มองค์ หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2522 ไม�จำากัดเนื้อ

1251. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดพระบรมธาตุ ชัยนาท ปี 2520 ไม�จำากัดเนื้อ  

1252. พระรูปหล�ออุ้มบาตร (บาตรเปิด) หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519 เนื้อนวโลหะ 

1253. พระรูปหล�ออุ้มบาตร (บาตรเปิด) หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519 เนื้อทองแดง

1254. พระรูปหล�ออุ้มบาตร (บาตรปิด) หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่าธรรมวิเวก ปี 2519 เนื้อนวโลหะ, กะไหล�ทอง 

1255. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดดงเค็ง พิมพ์ตื้น ปี 2514 เนื้อทองแดง  

1256. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดดงเค็ง พิมพ์ตื้น ปี 2517 เนื้อเงิน  

1257. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต นิรภัย เนื้อเงิน

1258. เหรียญกลม หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต นิรภัย เนื้อทองแดง

1259. หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ�นเจติยานุสรณ์ ปี 2520 เนื้อทองคำา

1260. หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ�นเจติยานุสรณ์ ปี 2520 เนื้อทองแดง

1261. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดศรีจันทร์ ปี 2515 

1262. เหรียญพระราชทาน หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่าธรรมวิเวก ปี 2520 ไม�จำากัดเนื้อ  

1263. พระผงรูปไข� หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต หลังพรหม วัดสระจันทราวาส อ.พล ปี 2514 

1264. พระผงพรหม หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต หลังยันต์ วัดสระจันทราวาส อ.พล ปี 2514 

1265. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่ามัญจา บล็อก ช.ก. ปี 2514 

1266. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดศรีษะละเลิง บล็อก ช.ก. ปี 2515 ไม�จำากัดเนื้อ, ไม�จำากัดพิมพ์

1267. เหรียญเสาร์ห้า หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดใหม�บ้านดอน ปี 2516 ไม�จำากัดเนื้อ

1268. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต สร้างศาลาการเปรียญ ปี 2517 ไม�จำากัดพิมพ์

1269. เหรียญจิ๊กโก๋ใหญ� หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2517 

1270. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ฉลองพระเจดีย์ ปี 2522 เนื้อทองแดงลงยา

1271. เหรียญเม็ดแตง หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2524 

1272. เหรียญสร้างห้องสมุดประชาชน หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2520 ไม�จำากัดเน้ือ

1273. เหรียญหล�อซุ้มกนก หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดพรหมสุวรรณสามัคคี ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ

1274. เหรียญหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ�นผจญภัย ปี 2517  

1275. เหรียญไวโอลีน หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตโต รุ�นสร้างเจดีย์ ปี 2519 เนื้อทองคำา - เนื้อเงินหน้ากากทอง 

1276. เหรียญไวโอลีน หลวงพ�อผาง จิตฺตคุตโต รุ�นสร้างเจดีย์ ปี 2519 เนื้อทองแดงลงยา 

1277. พระรูปหล�อหลวงพ�อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่าธรรมวิเวกรุ�นอภินิหาร ปี 2520
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พระอาจารย์ชัย กิตติญาโน วัดป่าบ้านกอก จ.ขอนแก�น ทั่วไป

โต�ะที่ 37 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (32 รายการ)

1278. เหรียญ รุ�นแรก เนื้อเงิน ปี 2546

1279. เหรียญ รุ�นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2546

1280. เหรียญ รุ�นแรก เนื้อทองแดงผิวไผ-รมดำา ปี 2546

1281. เหรียญ รุ�นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2546

1282. ล็อกเกต รุ�นแรก เต็มองค์ หลังอุดผงพุทธคุณ ตะกรุดเงิน

1283. เหรียญ รุ�นสอง เต็มองค์ หลังอุดผงพุทธคุณ ปรกใบมะขาม

1284. ล็อกเกตไตรมาส ฉากทอง เต็มองค์ หลังอุดผงพุทธคุณ ตะกรุด ปรกใบมะขาม

1285. ล็อกเกตจัมโบ้ ฉากฟ้า เต็มองค์ หลังอุดผงพุทธคุณ ตะกรุด จารหลัง

1286. พระนาคปรกหลังบาตร เนื้อว�าน 108 รุ�นแรก ไม�จำากัดสี

1287. พระขุนแผน เนื้อดินขุยปู หลังยันต์ - บ.ก.

1288. พระกริ่ง นำาโชค รุ�นแรก เนื้อเงิน

1289. พระกริ่ง นำาโชค รุ�นแรก เนื้อนวโลหะ

1290. พระกริ่ง นำาโชค รุ�นแรก เนื้อทองแดง

1291. เหรียญนำาโชค เนื้อทองคำา ไม�จำากัดขนาด

1292. เหรียญนำาโชค เนื้อเงิน ไม�จำากัดขนาด

1293. เหรียญนำาโชค เนื้อนวโลหะ ไม�จำากัดขนาด

1294. เหรียญนำาโชค เนื้อทองแดง ไม�จำากัดขนาด

1295. เหรียญฉีด รุ�นแรก เนื้อเงินฮาง หลังจาร

1296. เหรียญปั๊ม รุ�นแรก หลังจาร ไม�จำากัดเนื้อ

1297. พระนาคปรกใบมะขาม รุ�นแรก เนื้อทองคำา

1298. พระนาคปรกใบมะขาม รุ�นแรก เนื้อเงิน

1299. พระนาคปรกใบมะขาม รุ�นแรก เนื้อนวโลหะ

1300. พระนาคปรกใบมะขาม รุ�นแรก เนื้อทองแดง

1301. เหรียญเสมา หลวงปู่ทวด รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

1302. พระชัยวัฒน์ รุ�นแรก เนื้อทองคำา

1303. พระชัยวัฒน์ รุ�นแรก เนื้อเงิน

1304. พระชัยวัฒน์ รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

1305. พระภควัมบดี (ปิดตา) มหาเศรษฐี ไม�จำากัดเนื้อ

1306. เหรียญเสมา 5 รอบ เนื้อทองคำา

1307. เหรียญเสมา 5 รอบ เนื้อเงิน

1308. เหรียญเสมา 5 รอบ เนื้อนวโลหะ

1309. เหรียญเสมา 5 รอบ เนื้อทองแดง, เนื้อตะกั่ว
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พระหลวงปู่วรพรตวิธาน วัดจุมพล จ.ขอนแก�น ทั่วไป

โต�ะที่ 38 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)

1310. พระผงรูปเหมือน เนื้อดิน 7 ป่าช้า  ปี 2485

1311. เหรียญรูปไข� รุ�นแรก เนื้ออัลปาก้า ชุบนิเกิล ปี 2504

1312. เหรียญรูปไข� รุ�นแรก เนื้อทองแดง ปี 2504

1313. เหรียญกลม รุ�นแรก บล็อกแรก ปี 2504

1314. เหรียญกลม รุ�นแรก บล็อก2 หรือ บล็อกปลาโลมา  ปี 2507

1315. เหรียญกลม รุ�น 2 ปี 2510   

1316. รูปเหมือนหล�อโบราณ รุ�นแรก ปี 2510

1317. เหรียญรูปไข� รุ�นพิเศษ เนื้อเงิน  ปี 2518

1318. เหรียญรูปไข� รุ�นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2518

1319. เหรียญรูปไข� รุ�นพิเศษ เนื้อทองแดง  ปี 2518

1320. เหรียญฉลองใบตราตั้งเจ้าคณะอำาเภอแวงน้อง ปี 2519

1321. เหรียญรุ�นสร้างโบสถ์  ปี 2534

1322. เหรียญหล�อฉีด อายุ 90 ปี ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2534

1323. พระรูปหล�อ รุ�นสร้างโบสถ์ ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2536

1324. พระปิดตาหัวจรวด ปี 2535

1325. พระสมเด็จ รุ�นมหาเศรษฐ์ ปี 2535

1326. พระปิดตา รุ�นมหาเศรษฐ์ พิมพ์ใหญ� ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2535 

1327. พระปิดตา รุ�นมหาเศรษฐ์ พิมพ์เล็ก  ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2535

1328. พระผงเด็จห้าแผ�นดิน เนื้อ 7 ป่าช้า ปี 2536

1329. เหรียญห้าแผ�นดิน ไม�กำากัดเนื้อ ปี 2536

1330. เหรียญหล�อรูปเหมือนใบโพธ์ รุ�นเสาร์ห้า ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2536

1331. เหรียญกนกข้าง รุ�นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536

1332. เหรียญกนกข้าง รุ�นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536

1333. เหรียญฝังลูกนิมิตร ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2536

1334. พระกริ่งรูปเหมือนลอยองค์ รุ�นทิ้งทวน ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2538

1335. พระกริ่งมหาลาภ รุ�นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2538

1336. พระกริ่งมหาลาภ รุ�นทิ้งทวน เนื้อทองเหลืองและรมดำา ปี 2538

1337. เหรียญนั่งพานโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2538

1338. เหรียญนั้งพานโภคทรัพย์ เนื้อกะไหล�ทองและทองแดง ปี 2538

1339. เหรียญรูปไข�เกลียวเชือก รุ�นทิ้งทวนเนื้อเงิน ปี 2538

1340. เหรียญรูปไข�เกลียวเชือก รุ�นทิ้งทวน เนื้อกะไหล�ทองและทองแดง ปี 2538

1341. พระปรกใบมะขาม รุ�นอายุครบ 94 ปี เนื้อเงิน ปี 2538 

1342. พระปรกใบมะขาม รุ�นอายุครบ 94 ปี เนื้อทองแดง ปี 2538 

1343. เหรียญหล�อฉีดลายไทย รุ�นทิ้งทวน ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2538 

1344. พระบูชา ไม�จำากัดรุ�น 

1345. เหรียญเกลียวเชือก ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2519

1346. พระปิดตายันต์ยุ�ง รุ�นแรก ปี 2524
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พระคณาจารย์ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม

โต�ะที่ 39 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (42 รายการ)

1347. พระนาคปรก กรุโนนสูง เนื้อสนิมแดง
1348. พระร�วงนั่ง กรุโนนสูง พิมพ์สมาธิ เนื้อตะกั่วสนิมแดง
1349. พระร�วงนั่ง กรุโนนสูง พิมพ์มารวิชัย เนื้อตะกั่วสนิมแดง
1350. พระร�วงนั่ง กรุโนนสูง พิมพ์สมาธิเข�ากว้าง
1351. พระร�วงนั่ง กรุโนนสูง พิมพ์สังกัจจายน์
1352. พระกรุ บ้านบิง อำาเภอโนนสูง เนื้อดิน ไม�จำากัดพิมพ์
1353. พระกรุวัดสะแก พิมพ์นาคปรก ไม�จำากัดพิมพ์
1354. พระกรุวัดสะแก พิมพ์อู�ทอง ไม�จำากัดพิมพ์
1355. พระกรุวัดสะแก พิมพ์วัดตะไกร เนื้อชิน เนื้อดิน ไม�จำากัดพิมพ์
1356. พระกรุวัดสะแก ไม�จำากัดพิมพ์ ไม�จำากัดเนื้อ
1357. เหรียญพระพุทธสีหนาท วัดสุทธจินดา ปี 2477
1358. เหรียญท้าวสุรนารี ปี 2477 เนื้อเงิน
1359. เหรียญท้าวสุรนารี ปี 2477 เนื้อทองแดง
1360. เหรียญพระพุทธทีบังกร ปี 2490
1361. เหรียญพระครูธวัชชัยคุณมุนี (บุญมี) รุ�นแรก ปี 2465 ไม�จำากัดพิมพ์
1362. เหรียญรุ�นแรก พระครูจันทรสรคุณ (เสี่ยง) วัดเสมาใหญ� อ.บัวใหญ�
1363. พระรูปหล�อหลวงพ�อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพ พิมพ์เศียรโล้น
1364. พระรูปหล�อหลวงพ�อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพ พิมพ์เศียรลาย
1365. พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ�อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพ
1366. เหรียญรุ�นแรกหลวงพ�อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพ บล็อก อาร์
1367. เหรียญรุ�นแรกหลวงพ�อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพ บล็อก ไม�มีอาร์
1368. เหรียญรุ�นแรกหลวงพ�อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพ บล็อก รอดแตก
1369. เหรียญหล�อแม�นางกวัก หลังพญาเต�าเรือน หลวงพ�อพรหมสร (รอด)
1370. พระปิดตาหลวงพ�อหมา วัดระเว พิมพ์ห้าเหลี่ยมหูกระต�าย
1371. พระผงคลุกรัก หลวงพ�อหมา พิมพ์พระคง เศียรโล้น
1372. พระผงคลุกรัก หลวงพ�อหมา พิมพ์พระคง เศียรแหลม
1373. พระพุทธหลวงพ�อหมา วัดระเว (ไม�จำากัดเนื้อ - ไม�จำากัดพิมพ์)
1374. พระผงพุทธคุณ หลวงพ�อมา พิมพ์พระคง
1375. พระปิดตากลีบบัวหูกระต�าย เนื้อผงคลุกรัก วัดระเว พิมพ์ใหญ�
1376. พระปิดตากลีบบัวหูกระต�าย เนื้อผงคลุกรัก วัดระเว พิมพ์เล็ก
1377. พระกลีบบัว หลวงพ�อใหญ� วัดระเว ไม�จำากัดพิมพ์ 
1378. ล็อกเกตรุ�นแรก พระญาณวิศิษฐ์ (อ.สิงห์) วัดป่าสาละวัน ปี 2500
1379. แหวนเงินลงถม พระญาณวิศิษฐ์ (อ.สิงห์) ไม�จำากัดพิมพ์
1380. แผ�นปั๊มรุ�นแรก พระญาณวิศิษฐ์ (อ.สิงห์) นาเต็ม
1381. แผ�นปั๊มรุ�นแรก พระญาณวิศิษฐ์ (อ.สิงห์) นาขาด
1382. เหรียญรูปไข� พิมพ์พระประธาน หลวงปู่สิงห์ วัดป่าสาละวันปี 2500
1383. เหรียญเสมาคว่ำา รูปเหมือนหลวงปู่สิงห์ ปี 2500 ไม�จำากัดพิมพ์
1384. เหรียญรูปไข�ฉลอง 25 ปี พุทธศตวรรษ ปี 2500 ไม�จำากัดพิมพ์
1385. เหรียญลีลา 25 ปี พุทธศตวรรษ (ย.ส.พ.น.ม) วัดสุทธจินดา ปี 2500 เนื้อทองคำา เนื้อเงิน ไม�จำากัดสี
1386. เหรียญลีลา 25 ปี พุทธศตวรรษ (ย.ส.พ.น.ม) วัดสุทธจินดา ปี 2500 เนื้อทองแดง
1387. เหรียญเสมาพระพุทธปางศาสนา (ย.ส.พ.น.ม) วัดสุทธจินดา ปี 2500 เนื้อทองแดง
1388. เหรียญ 5 เหลี่ยม 25 ปีพุทธศตวรรษ วัดสุทธจินดา ปี 2500 หลังแบบ
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1389. พระกรุวัดสะแกไม�จำากัดเนื้อ ไม�จำากัดพิมพ์

1390. พระหล�อหลวงพ�อเปลี่ยน วัดบึง ปี 2485

1391. พระหล�อหลวงพ�อเสียบ วัดบ้านเกาะ พิมพ์ปิดตา ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2485

1392. พระหล�อหลวงพ�อเสียบ วัดบ้านเกาะ ไม�จำากัดพิมพ์ ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2485

1393. พระเนื้อผงคลุกรัก กลีบบัว วัดบูรพ์ ปี 2481

1394. เหรียญ อ.สิงห์ ออกวัดสุทธจินดา ปี 2500 ไม�จำากัดพิมพ์  

1395. พระผงกระดูกผี หลวงพ�อพุ�ม วัดโคกสวาย ไม�จำากัดพิมพ์

1396. พระรูปหล�อโบราณ หลวงพ�ออุปัชฌาย์โม� วัดดอนน้อย รุ�นแรก

1397. เหรียญพระอุปัชฌาย์โม� วัดดอนน้อย หลังเกี้ยว

1398. เหรียญหลวงปู่แจ้ง วัดใหม�สุนทร ปี 2500

1399. เหรียญหลวงพ�อดัด วัดถนนถั่ว รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

1400. เหรียญหลวงพ�อสังข์ วัดบ้านใหม�กลอ รุ�นแรกไม�จำาจัดเนื้อ

1401. เหรียญหลวงพ�อพรหมสร (รอด) ปี 2516 รุ�นพานแตกไม�จำากัดเนื้อ

1402. เหรียญหลวงพ�ออินทร์ วัดบ้านบัว รุ�นแรก ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ

1403. เหรียญหลวงปู่บุญ วัดปอแดง รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2552

1404. เหรียญหลวงพ�อหล้า วัดหนองบัวรอง รุ�นแรก ปี 2518 (หลวงพ�อคูณร�วมเสก)

1405. ล็อกเกตหลวงพ�อหล้า วัดหนองบัวรอง รุ�นแรก ปี 2518

1406. เหรียญหลวงพ�อจอย รุ�นแรก ประคำาแตก ปี 2534

1407. เหรียญหลวงพ�อจอย รุ�นคู�บารมี ปี 2537 ไม�จำากัดเนื้อ

1408. เหรียญหลวงพ�อแสง รุ�นแรก วัดบ้านเขว้า ปี 2522

1409. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อก้อน วัดห้วยสะแกราช ปี 2518 ไม�จำากัดเนื้อ

1410. เหรียญเสมาเล็กครึ่งองค์ หลวงพ�อก้อน วัดห้วยสะแกราช ไม�จำากัดปี

1411. เหรียญรูปไข� หลวงปุ๊ก วัดพุดซา ยันต์ใหญ� เนื้ออัลปาก้า 

1412. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อปุ๊ก วัดประโดก รุ�นแรก 

1413. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อนิยม วัดแจ้งนอก รุ�นแรก ปี 2523

1414. เหรียญห�วงเชื่อม หลวงพ�อคูณ ออกวัดปรก ปี 2553 ไม�จำากัดเนื้อ

1415. เหรียญพระนาคปรก หลวงพ�อคูณ  ออกวัดปรก ปี 2553 ไม�จำากัดเนื้อ คละสี

1416. รูปหล�อ พระสังกัจจาย รุ�นคูณทรัพย์ 88 ออกวัดปรก ปี 2555

1417. พระปิดตาเนื้อผง หลวงพ�อเสาร์ วัดกุดเวียน ยันต์ใบพัด ปี 2537 ไม�จำากัดเนื้อ

1418. เหรียญหลวงพ�อเสาร์ ปี 2541 ไม�จำากัดเนื้อวัดกุดเวียน

1419. พระกริ่ง หลวงพ�อสังข์ ชุติมันโต วัดบ้านใหม�กลอ  ปี 2527

1420. รูปหล�อสารพัดนึก หลวงปู่นิล วัดคอนบุรี ปี 2523
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พระเครื่องหลวงพ�อคูณ ปริสุทโธ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 1

โต�ะที่ 41 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (42 รายการ)

1421. เหรียญรุ�นแรก วัดแจ้งนอก ปี 2512
1422. เหรียญชินราช วัดแจ้งนอก ปี 2512
1423. เหรียญพระพุทธ วัดยางใหญ� ปี 2512
1424. เหรียญกลม วัดกุดตาลาด ปี 2514
1425. เหรียญรูปไข� รุ�นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดสระแก้ว ปี 2517
1426. พระนาคปรกใบมะขาม ปี 2517
1427. เหรียญสี่เหลี่ยม หลังกำาแพง ปี 2517
1428. พระปรกใบมะขาม ปี 2519
1429. เหรียญสร้างบารมี ปี 2519
1430. พระปิดตาหัวจรวด, รูปหล�อรุ�นแรก ปี 2519
1431. เหรียญเจ้าแม�กวนอิม ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ
1432. เหรียญลูกเสือชาวบ้าน ปี 2520
1433. เหรียญธนาคารศรีนคร ปี 2521
1434. เหรียญรุ�นราชาฤกษ์โภคทรัพย์ ปี 2521 ไม�จำากัดเนื้อ
1435. เหรียญมงคลมิ่งเมือง ปี 2521 ไม�จำากัดเนื้อ
1436. พระกริ่งรุ�นทหารพลาน ปี 2526 ไม�จำากัดเนื้อ
1437. เหรียญสหกรณ์ ปี 2530
1438. พระกริ่งญาณวิทยาคม วัดบ้านไร� ปี 2535
1439. พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม วัดบ้านไร� ปี 2535
1440. เหรียญเจริญพรบน (ครึ่งองค์) เนื้อเงิน, นวะ ปี 2536
1441. เหรียญเจริญพรบน (ครึ่งองค์) เนื้อทองแดง ปี 2536
1442. เหรียญเจริญพรล�าง (ครึ่งองค์) เนื้อเงิน, นวะ ปี 2536
1443. เหรียญเจริญพรล�าง (ครึ่งองค์) เนื้อทองแดง ปี 2536
1444. เหรียญเจริญพรเต็มองค์ ปี 2536 ไม�จำากัดเนื้อ
1445. เหรียญเสมา วัดปรก ปี 2536 ไม�จำากัดเนื้อ
1446. พระกริ่งรุ�นทิ้งทวน ปี 2536
1447. พระปิดตา รุ�นคูณพันล้าน ปี 2536
1448. พระรูปเหมือนปั๊ม รุ�นเทพประทานพร ปี 2536
1449. เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537
1450. เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อนวะ ปี 2537
1451. เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ทองแดง ปี 2537
1452. เหรียญนั่งพาน เนื้อทองคำา เนื้อเงิน, นวะ วัดบ้านคลอง  ปี 2537
1453. เหรียญนั่งพาน เนื้อทองคำา เนื้อทองแดง วัดบ้านคลอง  ปี 2537
1454. พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม รุ�นรับเสด็จจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพ เนื้อทองคำา (โค้ดคูณ) ปี 2536
1455. รูปเหมือนปั๊มทวีคูณ ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2537
1456. เหรียญสังฆราชป๋า หลังพระแก้ว ปี 2516
1457. เหรียญรูปไข�หลวงพ�อคง หน้าใหญ� ปี 2516 และเหรียญรูปไข�หลวงพ�อคงหน้าเล็ก ปี 2517
1458. เหรียญหลวงพ�อคงพิมพ์หยดน้ำา ปี 2517
1459. เหรียญสี่เหลี่ยม พิมพ์พระพุทธ วัดโคกรักษ์ ปี 2516 และ ปี2517
1460. เหรียญวัดใหญ�พิเรนท์ ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ
1461. เหรียญสี่เหลี่ยม สมเด็จปริสุทโธ มีหู ออกวัดโนนแดง (เหรียญเล็ก) ปี2519
1462. เหรียญวัดหนองคู ปี 2520
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1463. เหรียญกลมเล็ก หลังธรรมจักร วัดสระแก้ว ปี 2520
1464. เหรียญวัดสิงหาราม ปี 2520
1465. เหรียญมหาอำานาจ ปี 2521
1466. เหรียญย�าโมออกศึก ปี 2521
1467. เหรียญตลาดไทรเก�า ปี 2522
1468. พระเนื้อผง ไม�จำากัดพิมพ์ วัดพันอ้น ปี 2523
1469. เหรียญสร้างบารมีเล็ก วัดบ้านบุ ปี2526
1470. พระปิดตาเนื้อผง วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2529
1471. พระสังกัจจายน์ นั่งบัว วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2529
1472. เหรียญผ้าป่านนท์ ปี 2529
1473. เหรียญกวนน้ำามนต์ ออกวัดใหม�อัมพร
1474. พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ และชินราช วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2533
1475. พระรูปหล�อ เสาร์ห้า รุ�นสร้างอุโบสถ ปี 2533
1476. พระสังกัจจายน์ เสาร์ห้า รุ�นสร้างอุโบสถ ปี 2533
1477. เหรียญหล�อโบราณ วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2533
1478. เหรียญพัดยศ ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2535
1479. พระกริ่ง รุ�นทวีคูณ ปี 2536
1480. พระปิดตาหลังรูปเหมือน วัดปรก ปี 2536
1481. เหรียญรุ�นแป๊ะขนมปัง ปี2536
1482. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อคูณ รุ�นคูณพระเทพประทานพร ปี 2536
1483. เหรียญเสมา หลวงพ�อคูณ รุ�นคูณพระเทพประทานพร ปี 2536
1484. พระปิดตาปุ้มปุ้ย ปี 2536
1485. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ศิษย์อุตรดิตถ์ สร้างถวาย ปี2536
1486. เหรียญรุ�นไตรมาสสร้างบารมี เนื้อเงินลงยาน้ำาเงิน ปี 2536
1487. พระกริ่ง สก ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2536
1488. เหรียญฉลุ ส.ก ปี2536
1489. เหรียญรูปไข� รุ�นมหารบารมี ไม�จำากัดเนื้อ วัดแจ้งนอก
1490. พระกริ่งเทพวิทยาคม ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2554
1491. แหนบสกรีน รุ�นแรก ปี 2517
1492. เหรียญที่ระลึกในงานสร้างพระอุโบสถ วัดหนองกราด ปี 2520
1493. พระปิดตาญาณ 72 ปี ไม�จำากัดเนื้อ
1494. เหรียญรูปไข� รุ�นทหารพราน ปี 2526
1495. เหรียญรูปไข� ส.ก ทหารเสือราชินี ไม�จำากัดเนื้อ
1496. เหรียญคาราบาว รุ�นเพื่อชีวิต ปี 2539 ไม�จำากัดเนื้อ
1497. เหรียญหยดน้ำาหลังพัดยศ ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2535
1498. ล็อกเกตนั่งเต็มองค์ ออกวัดเจริญพร ปี 2536
1499. เหรียญปาดตาล ออกวัดใหม�อัมพวัน ปี 2536 ไม�จำากัดเนื้อ
1500. เหรียญรูปไข�ห�วงเชื่อม ออกวัดปรก ปี 2553 เนื้อทองคำา
1501. เหรียญรูปไข�ห�วงเชื่อม ออกวัดปรก ปี 2553 ไม�จำากัดเนื้อ
1502. เหรียญพระนาคปรก ออกวัดปรก ปี2553 ไม�จำากัดเนื้อ
1503. เหรียญเม็ดแตงเลื่อนสมณะศักดิ์ 2 เทพ ออกบึง ปี 2553 ไม�จำากัดเนื้อ
1504. พระชุดพิเศษ คูณสุดยอด ไม�จำากัดเนื้อ
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พระหลวงพ�อคูณ ปริสุทฺโธ จ.นครราชสีมา ทั่วไป

โต�ะที่ 43 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (45 รายการ)

1505. พระนางพญา รุ�น คูณลาภ ปี 2517
1506. สมเด็จรุ�นรับเสด็จ เนื้อผง ปี 2536
1507. กะลาแกะ ปี 2356
1508. พระกริ่งญาณทศพร รุ�นลายเซ็น เนื้อเงิน ปี2536
1509. น้ำาเต้า รุ�นร่ำารวย เนื้อเงินหน้ากากทองคำา ปี 2536
1510. พระปิดตา รุ�นเฮงคูณเฮง เนื้อนวะ ปี 2536
1511. พระปิดตา รุ�นเฮงคูณเฮง เนื้อทองแดง ปี 2536
1512. พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อเงิน ปี 2536
1513. พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อทองแดง ปี 2536
1514. พระกริ่งฟ้าประทาน ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2536
1515. พระกริ่งอุปถัมภ์ ก้นอุดเทียนชัยผสมผงพุทธคุณ เนื้อรมดำา ปี 2536
1516. พระกริ่งอุปถัมภ์ ก้นอุดเทียนชัยผสมผงพุทธคุณ เนื้อชุบทอง ปี 2536
1517. พระปิดตา รุ�นพลังจิต ตะกรุดทองคำาแท้ ปี 2536
1518. พระปิดตา รุ�นพลังจิต ตะกรุดเงิน ปี 2536
1519. พระปิดตา รุ�นพลังจิต ไม�มีตะกรุด ปี 2536
1520. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ�นปริสุทฺโธ รุ�นแรก ตะกรุดทองคำาแท้ ปี 2536
1521. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ�นปริสุทฺโธ รุ�นแรก ตะกรุดเงิน ปี 2536
1522. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ�นปริสุทฺโธ รุ�นแรก ไม�มีตะกรุด ปี 2536
1523. พญาเต�าเรือน ออกวัดโคนอน เนื้อเงิน ปี 2536
1524. พญาเต�าเรือน ออกวัดโคนอน เนื้ออัลปาก้า ปี 2536
1525. พระสมเด็จงิ้วดำา รุ�นมหาลาภ ปี 2536
1526. พระปิดตา รุ�นพรปีใหม� เนื้อเงิน ปี 2537
1527. พระปิดตา รุ�นเซ็งลี้ฮ้อ ตะกรุดทองคำา ปี 2537
1528. พระปิดตา รุ�นเซ็งลี้ฮ้อ ตะกรุดเงิน ปี 2537
1529. พระขรรค์ (มีดหมอ) รุ�นคูณรุ�งโรจน์ เนื้อนวโลหะ ตะกรุดทองคำา ปี 2537
1530. พระขรรค์ (มีดหมอ) รุ�นคูณรุ�งโรจน์ เนื้อนวโลหะ ตะกรุดเงิน ปี 2537
1531. พระกริ่งอู�ทอง หุ�นพ�ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อนวะ รุ�นคูณรุ�งโรจน์ ปี 2537
1532. พระกริ่งอู�ทอง หุ�นพ�ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อสำาริด รุ�นคูณรุ�งโรจน์ ปี 2537
1533. พระกริ่งอู�ทอง หุ�นพ�ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อทองแดง รุ�นคูณรุ�งโรจน์ ปี 2537
1534. พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองคำา รุ�นคูณรุ�งโรจน์ ปี 2537
1535. พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองแดง รุ�นคูณรุ�งโรจน์ ปี 2537
1536. พระผงไม้มงคล หลังนารายณ์ทรงครุฑ ตะกรุดทองคำา รุ�นคูณรุ�งโรจน์ ปี 2537
1537. พระผงไม้มงคล หลังนารายณ์ทรงครุฑ ตะกรุดทองคำา รุ�นคูณรุ�งโรจน์ ปี 2537
1538. พระปิดตามหาลาภ (นั่งยอง) เนื้อสำาริด รุ�นคูณรุ�งโรจน์ ปี2537
1539. พระปิดตามหาลาภ (4 ทิศ) เนื้อสำาริด รุ�นคูณรุ�งโรจน์ ปี 2537
1540. พระปิดตามหาลาภ (4 ทิศ) ไม�จำากัดเนื้อ รุ�นคูณรุ�งโรจน์ ปี 2537
1541. พระปิดตาควัมบดี (หัวจรวด) เนื้อนวโลหะ รุ�นคูณรุ�งโรจน์ ปี 2537
1542. พระปิดตาควัมบดี (หัวจรวด) ไม�จำากัดเนื้อ รุ�นคูณรุ�งโรจน์ ปี 2537
1543. เหรียญรูปเหมือนหลังยันต์สิงห์ 9 โค้ด (กรรมการ) รุ�นโรจน์ ปี 2537
1544. เหรียญรูปเหมือนหลังนารายณ์ทรงครุฑ รุ�นคูณรุ�งโรจน์ ปี 2537
1545. เหรียญฉีดหยดน้ำาลายไทย รุ�นคูณพันล้านปี 2537
1546. เหรียญรูปไข� รุ�นเอกลักษณ์เจ้าคุณคูณ เต็มองค์ เนื้อเงินลงยา ปี 2537
1547. เหรียญพระราหู รุ�นลาภผลคูณทวี เนื้อทองฝาบาตร ปี 2538
1548. พระยอดเกตุ รุ�นแรก เนื้อกะไหล�ทอง ปี 2548
1549. พระจอมจักรพรรดี รุ�นคูณสุดยอด เนื้ออัลปาก้า ปี 2553
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พระหลวงพ�อทอง วัดบ้านไร� จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1

โต�ะที่ 44 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1550. เหรียญรุ�นแรก เนื้อทองคำา เนื้อเงิน

1551. เหรียญรุ�นแรก เนื้อนวะ

1552. เหรียญรุ�นแรก เนื้ออัลปาก้า, ฝาบาตร

1553. เหรียญรุ�นแรก เนื้อทองแดง

1554. เหรียญรุ�น 2 บารมีนั่งเต็มองค์ เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน

1555. เหรียญรุ�น 2 บารมีนั่งเต็มองค์ เนื้อนวะ, อัลปาก้า

1556. เหรียญรุ�น 2 บารมีนั่งเต็มองค์ เนื้อฝาบาตร, เนื้อทองแดง 

1557. เหรียญรุ�น 3 ที่ระลึกสร้างอุโบสถ เนื้อทองคำา, เนื้อเงิน

1558. เหรียญรุ�น 3 ที่ระลึกสร้างอุโบสถ เนื้อสัตตะ, เนื้อทองแดง

1559. เหรียญที่ระลึกศิษย์ รุ�นแรก 

1560. เหรียญที่ระลึกศิษย์ รุ�น 2

1561. เหรียญที่ระลึกศิษย์ รุ�น 3

1562. ล็อกเกตรุ�นแรก ครึ่งองค์

1563. เหรียญหล�อโบราณรุ�นแรก จอบใหญ� ทุกเนื้อ

1564. เหรียญหล�อโบราณรุ�นแรก จอบเล็ก ทุกเนื้อ

1565. พระปิดตายันต์ยุ�งหล�อโบราณ รุ�นแรก

1566. รูปเหมือนปั๊ม รุ�นแรก ทุกเนื้อ

1567. รูปเหมือนปั๊มกฐิน คิงยนต์ 

1568. พระกริ่งทอง ใบหยก รุ�นแรก หนัก 3 บาท

1569. พระกริ่งทอง ใบหยก รุ�นแรก หนัก 2 บาท

1570. พระชัยวัฒน์ รุ�นแรก

1571. สมเด็จทองพันชั่ง รุ�นแรก

1572. เหรียญผ้าป่า พุทธคุณ 65

1573. เหรียญกฐินคิงยนต์ ตอก K

1574. เหรียญเพิ่มทรัพย์ ทุกเนื้อ

1575. เหรียญเสมาไหว้พระบาท

1576. เหรียญเมตตา ทุกเนื้อ

1577. เหรียญบูชาครู รุ�นแรก วัดสระแก้ว เนื้อทองคำา

1578. เหรียญบูชาครู รุ�นแรก วัดสระแก้ว เนื้อเงิน

1579. เหรียญบูชาครู รุ�นแรก วัดสระแก้ว เนื้อนวะ

1580. เหรียญบูชาครู รุ�นแรก วัดสระแก้ว เนื้ออัลปาก้า

1581. เหรียญบูชาครู รุ�นแรก วัดสระแก้ว เนื้อชนวน

1582. เหรียญบูชาครู รุ�นแรก วัดสระแก้ว เนื้อทองแดง

1583. ปรกใบมะขาม รุ�นแรกว ัดสระแก้ว เนื้อทองคำา

1584. ปรกใบมะขาม รุ�นแรก วัดสระแก้ว เนื้อเงิน, นวะ, ทองแดง

พระหลวงพ�อทอง วัดบ้านไร� จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 2

โต�ะที่ 45 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1585. พระกริ่งพิมพ์ปวเรศ หล�อโบราณ รุ�นแรก

1586. พระกริ่งพิมพ์อุบาเก็ง หล�อโบราณ รุ�นแรก

1587. พระกริ่งพิมพ์ 79 หล�อโบราณ รุ�นแรก

1588. พระชัยวัฒน์ หล�อโบราณ รุ�นแรก

1589. รูปเหมือนหล�อโบราณ ออกวัดสระแก้ว รุ�นแรก 

1590. เหรียญหล�อโบราณ ออกวัดสระแก้ว รุ�นแรก

1591. พระปิดตาหล�อโบราณ ออกวัดสระแก้ว รุ�นแรก

1592. เหรียญเสมาใหญ�รุ�นแรก ออกวัดเขายายหอม เลื่อนสมณศักดิ์

1593. เหรียญหล�อฉลุ ไม�จำากัดเนื้อ

1594. เหรียญหยดน้ำากฐิน 58

1595. เหรียญหลังลายนิ้วมือ นั่งเต็มองค์ ไม�จำากัดเนื้อ

1596. เหรียญบารมีบุญ 65 ไม�จำากัดเนื้อ

1597. เหรียญเม็ดฟักทอง ไม�จำากัดเนื้อ 

1598. รูปเหมือนปั๊มกฐิน 56 คิงยนต์

1599. พระผงรูปเหมือน รุ�นแรก ห้าเหลี่ยม

1600. เหรียญใบเสมาเสือคาบดาบ รวมทุกเนื้อ

1601. ตะกรุดโทน 5 นิ้ว ถักเชือก ลงรักปิดทอง รุ�นแรก

1602. เหรียญบูชาครู 2 เนื้อทองคำา เนื้อเงิน

1603. เหรียญบูชาครู 2 เนื้อนวะ

1604. เหรียญบูชาครู 2 เนื้ออัลปาก้า

1605. เหรียญบูชาครู 2 เนื้อทองแดง

1606. เหรียญโต�ะหมู� ออกวัดสระแก้ว เนื้อทองแดง

1607. เหรียญห�วงเชื่อมไตรภาคี เนื้อทองคำา เนื้อเงิน

1608. เหรียญห�วงเชื่อมไตรภาคี เนื้อนวะ

1609. เหรียญห�วงเชื่อมไตรภาคี เนื้ออัลปาก้า

1610. เหรียญห�วงเชื่อมไตรภาคี เนื้อกะไหล�ทอง

1611. เหรียญห�วงเชื่อมไตรภาคี เนื้อทองแดง

1612. เหรียญสมปรารถนา ทุกเนื้อ

1613. พระยอดธงรุ�นแรก ทุกเนื้อ

1614. เหรียญนั่งพานระฆังทอง

1615. เหรียญพระนาคปรกเจริญสุข รุ�นเมตตามหานิยม

1616. พระผงนั่งตั่งเจริญทรัพย์ รุ�นเมตตามหานิยม

1617. เหรียญพระปิดตา มหาลาภ รุ�นเมตตามหานิยม

1618. พระปิดตาหลังรูปเหมือนชินบัญชร รุ�นเมตตามหานิยม 

1619. พระกริ่งจักพรรดิ รุ�นเมตตามหานิยม
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พระคณาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดนิยม

โต�ะที่ 46 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1620. รูปหล�อหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2512 - 2515 ไม�จำากัดรุ�น

1621. เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2506 - 2515 ไม�จำากัดรุ�น

1622. พระพิมพ์เล็บมือ หลวงปู่สุข ปี 2512 - 2513 ไม�จำากัดวัด

1623. หนุมาน หลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม ปี 2517 - 2518 ไม�จำากัดพิมพ์

1624. รูปหล�อโบราณ หลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม ปี 2517

1625. รูปหล�อโบราณ หลวงพ�อชุ�ม วัดกรุดโพรง ปี 2547

1626. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อโหน วัดโพธิ์ย้อย ปี 2529

1627. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยาง ปี 2534

1628. รูปหล�อรุ�นแรก หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยาง ปี 2545

1629. รูปหล�อโบราณรุ�นแรก หลวงพ�อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2551

1630. เหรียญรุ�นเจ้าสัว (หลังเสือ) หลวงพ�อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2559

1631. เหรียญพญานาคราชคู�มหาเศรษฐี หลวงพ�อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2560

1632. พระขุนแผนพรายเทียนพ�อเนื้อหอม หลวงพ�อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2561

1633. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อเชียร วัดจำาปา ปี 2515

1634. เหรียญหล�อมหาเศรษฐี หลวงพ�อผาด วัดบ้านกรวด ปี 2557

1635. รูปหล�อรุ�นแรก หลวงพ�ออุทัย วัดตาด�าน ปี 2560

1636. พระกริ่งเศรษฐีพุทธบารมีศรีประโคนชัย หลวงพ�ออุทัย วัดตาด�าน ปี 2559

1637. หนุมาน รุ�นแรก หลวงพ�ออุทัย วัดตาด�าน ปี 2559

1638. พญาครุฑ รุ�นแรก หลวงพ�ออุทัย วัดตาด�าน ปี 2560

1639. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�ออุทัย วัดตาด�าน ปี 2560

1640. พระปรกใบมะขาม รุ�นแรก หลวงพ�ออุทัย วัดตาด�าน ปี 2559

1641. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อฤทธิ์ ออกวัดอินทบูรพา ปี 2503 พิมพ์ใหญ�

1642. พระขุนแผนสาริกาลิ้นทอง หลวงพ�อฤทธิ์ วัดชลประทานราชดำาริ ปี 2542 เนื้อว�าน

1643. พระขุนแผนสาริกาลิ้นทอง หลวงพ�อฤทธิ์ วัดชลประทานราชดำาริ ปี 2542 เนื้อทองแดง

1644. พระขุนแผนผงพรายกุมาร รุ�นแรก หลวงพ�อฤทธิ์ วัดชลประทานราชดำาริ ปี 2542 พิมพ์ใหญ�

1645. พระขุนแผน รุ�นแจกทาน หลวงพ�อฤทธิ์ วัดชลประทานราชดำาริ ปี 2542

1646. พระปิดตาเก้าฤทธิ์ หลวงพ�อฤทธิ์ วัดชลประทานราชดำาริ ปี 2542

1647. เหรียญรุ�นแรก พระเจ้าใหญ� วัดหงษ์ ปี 2497

1648. รูปหล�อปั๊มรุ�นแรก พระเจ้าใหญ� วัดหงษ์ ปี 2497

1649. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อต�ะ วัดบ้านใหม�สามแวง ปี 2517

1650. เหรียญฉลองพระบรมนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์ รุ�นสอง ปี 2542

1651. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อด้วง วัดประชาบูรณะ ปี 2500

1652. เหรียญรุ�นแรก พระครูสุจิตต์ วัดสุจิตธัมมาราม ปี 2514

1653. รูปหล�อรุ�นแซยิด 88 หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ปี 2558

1654. เหรียญรุ�นแซยิด 88 หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ปี 2558
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พระคณาจารย์จังหวัดสุรินทร์ ยอดนิยม

โต�ะที่ 47 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1655. พระกริ่งจอมสุรินทร์ ไม�จำากัดเนื้อ

1656. พระชัยวัฒน์จอมสุรินทร์ ไม�จำากัดเนื้อ

1657. เหรียญจอมสุรินทร์ ไม�จำากัดเนื้อ

1658. พระผงจอมสุรินทร์หลังปราสาท ไม�จำากัดเนื้อ

1659. พระกริ่งพระพุทธปริตร ไม�จำากัดเนื้อ

1660. พระชัยวัฒน์พุทธปริตร ไม�จำากัดเนื้อ

1661. เหรียญพระพุทธปริตร ไม�จำากัดเนื้อ

1662. พระกริ่งอุดมวรเวทย์ หลวงปู่เจียม ไม�จำากัดเนื้อ

1663. เหรียญหลวงตาแก�น รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

1664. เหรียญหลวงตาแก�น รุ�นสร้างบารมี (เต็มองค์) ไม�จำากัดเนื้อ

1665. เหรียญหลวงตาแก�น รุ�นสร้างบารมี (เม็ดแตง) ไม�จำากัดเนื้อ

1666. เหรียญหยดน้ำา รุ�นแรก ปี 30 หลวงปู่ธรรมรังษี จันทสุวัณโณ วัดพระพุทธบาทพนมดิน จ.สุรินทร์

1667. ล็อกเกตเจริญพรครึ่งองค์ พระอาจารย์เอก จันทสุวัณโณ วัดพระพุทธบาทพนมดิน ไม�จำากัดฉาก ไม�จำากัดขนาด

1668. ล็อกเกตเจริญพรเต็มองค์ พระอาจารย์เอก จันทสุวัณโณ วัดพระพุทธบาทพนมดิน ไม�จำากัดฉาก ไม�จำากัดขนาด

1669. พระบูชารูปเหมือน ขนาดหน้าตัก 5 น้ิว รุ�นเฮงเฮงเฮง เงินมาไม�ขาดสาย หลวงปู่เฮง ปภาโส วัดบ้านด�านช�องจอม จ.สุรินทร์ ไม�จำากัดเน้ือ

1670. พระสมเด็จหล�อ รุ�นแรก รุ�นเศรษฐีชินบัญชร หลวงปู่เฮง ปภาโส วัดบ้านด�านช�องจอม จ.สุรินทร์ ไม�จำากัดเนื้อ

1671. เหรียญหล�อเจ้าสัว รุ�นแรก รุ�นเศรษฐีเฮงพันล้าน หลวงปู่เฮง ปภาโส วัดบ้านด�านช�องจอม จ.สุรินทร์ ไม�จำากัดเนื้อ

1672. เหรียญเสมา รุ�นเฮงเฮงเฮง เงินมาไม�ขาดสาย หลวงปู่เฮง ปภาโส วัดบ้านด�านช�องจอม จ.สุรินทร์ ไม�จำากัดเนื้อ

1673. เหรียญรูปไข�ครึ่งองค์ รุ�นเมตตา หลวงปู่เฮง ปภาโส วัดบ้านด�านช�องจอม จ.สุรินทร์ ไม�จำากัดเนื้อ

1674. เหรียญเสมาผู้ชนะสิบทิศสร้างโบสถ์ หลวงปู่เผือก สุภัทโท วัดโพธิ์ชัยหมากมี่ จ.สุรินทร์ ไม�จำากัดเนื้อ

1675. พระบูชารูปเหมือน ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว รุ�นมงคลบารมี หลวงปู่เผือก สุภัทโท วัดโพธิ์ชัยหมากมี่ จ.สุรินทร์ ไม�จำากัดเนื้อ

1676. เหรียญมังกรคู� รุ�นเศรษฐี หลวงปู่รอด วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ไม�จำากัดเนื้อ

1677. เหรียญเสมา รุ�นรอด - ปลอดภัย หลวงปู่รอด วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ไม�จำากัดเนื้อ

1678. เหรียญพระอาทิตย์นูนแสงซ้อน รุ�นแรก หลวงปู่เจียม อติสโย ปี 2518

1679. เหรียญเสมาหน้าแก� หลวงปู่เจียม อติสโย ปี 2522

1680. เหรียญหลวงปู่เจียม อติสโย พร้อมตะกรุดแบบ 2 ดอก ไม�จำากัดปี

1681. เหรียญหลวงปู่เจียม อติสโย พร้อมตะกรุดคู�แบบ 4 ดอก ไม�จำากัดปี

1682. เหรียญเสมารุ�นแรก หลวงปู่หงษ์ ไม�จำากัดเนื้อ

1683. รูปหล�อโบราณหลวงปู่หงษ์ รุ�นแรก ปี 2541 ไม�จำากัดเนื้อ

1684. เหรียญหล�อโบราณ หลวงปู่หงษ์ รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

1685. รูปหล�อปั๊มรุ�นแรกหลวงปู่หงษ์ ปี 2541 ไม�จำากัดเนื้อ

1686. เหรียญนั่งรวย หลวงปู่หงษ์ ปี 2546 ไม�จำากัดเนื้อ

1687. เหรียญซุ้มกอหลวงปู่หงษ์ ปี 2541 ไม�จำากัดเนื้อ

1688. เหรียญเมตตาหลวงปู่สอ วัดสัทธารมณ์ จ.สุรินทร์ ไม�จำากัดเนื้อ

1689. เหรียญหลวงปู่รอด วัดโคกกลม รุ�นมหาลาภ ไม�จำากัดเนื้อ
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พระหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม ทั่วไป

โต�ะที่ 48 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)

1690. เหรียญรุ�นแรก ปี 2508

1691. พระกริ่งหลวงพ�อพระชีว์ ปี 2518 ไม�จำากัดเนื้อ

1692. เหรียญเก้าเหลี่ยม ปี 2518 ไม�จำากัดบล็อก

1693. เหรียญแผนที่ใหญ� ปี 2520

1694. เหรียญหันข้าง ปี 2520 ไม�จำากัดเนื้อ

1695. เหรียญกายทิพย์ ปี 2521 (ลงยาห้าสี) บล็อกกนกเรียบ

1696. เหรียญกายทิพย์ ปี 2521 (ลงยาห้าสี) บล็อกกนกลอย

1697. เหรียญกายทิพย์ ปี 2521 (เนื้อทองแดงผิวเดิม)

1698. เหรียญไตรมาส ปี 2521 ไม�จำากัดเนื้อ

1699. เหรียญหล�อลายฉลุ ปี 2521 ไม�จำากัดขนาด ไม�จำากัดเนื้อ

1700. เหรียญช้างหมอบ ปี 2521 ไม�จำากัดเนื้อ

1701. เหรียญแผนที่เล็ก ปี 2522 ไม�จำากัดเนื้อ

1702. พระกริ่งสุรินทร์พุทธมงคล กริ่งเขาสวาย ปี 2522

1703. พระผงรูปเหมือนรุ�นแรก พิมพ์ใหญ� ปี 2522 เนื้อขาว

1704. พระผงรูปเหมือนรุ�นแรก พิมพ์ใหญ� ปี 2522 เนื้อดำา

1705. พระปิดตา ปี 2522 ไม�จำากัดพิมพ์ ไม�จำากัดเนื้อ

1706. เหรียญ ย.กลับ ปี 2522 ไม�จำากัดขนาด ไม�จำากัดเนื้อ

1707. เหรียญ ท.หลังกงจักร ปี 2523 ไม�จำากัดเนื้อ

1708. เหรียญพุทธโธ ปี 2524 ไม�จำากัดเนื้อ

1709. เหรียญหล�อเศรษฐี ปี 2524

1710. รูปหล�อเศรษฐี ปี 2524

1711. เหรียญมูลนิธิ ปี 2524 ไม�จำากัดขนาด ไม�จำากัดเนื้อ

1712. พระปรกใบมะขาม ปี 2524 ไม�จำากัดเนื้อ

1713. ล็อคเกตหลวงปู่ดูลย์ ปี 2520, 2524 ไม�จำากัดขนาด

1714. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2524 ไม�จำากัดเนื้อ

1715. เหรียญกฐินวัดนาสาม ปี 2525 ไม�จำากัดเนื้อ

1716. พระกริ่งรูปเหมือน รุ�นก้นช้าง ปี 2525 ไม�จำากัดเนื้อ

1717. เหรียญแปดรอบ ปี 2526 ไม�จำากัดเนื้อ

1718. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ปี 2526 ไม�จำากัดเนื้อ

1719. พระผงรูปเหมือนครึ่งองค์ ปี 2526 ไม�จำากัดเนื้อ

1720. เหรียญกระดุม ปี 2526 ไม�จำากัดเนื้อ

1721. พระกริ่งรูปเหมือน รุ�นก้นอุ ปี 2526 ไม�จำากัดเนื้อ

1722. พระกริ่งรูปเหมือน รุ�นก้น 96 ปี 2526 ไม�จำากัดเนื้อ

1723. เหรียญรุ�นพิเศษ ปี 2526 ไม�จำากัดเนื้อ

1724. เหรียญหลังโบสถ์ ปี 2526 ไม�จำากัดขนาด

1725. เหรียญครบรอบ 96 ปี แซยิด ปี 2526

1726. เหรียญหันข้าง รุ�นสุดท้าย ปี 2526 ไม�จำากัดเนื้อ
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พระหลวงปู่เฮง ปภาโส วัดด�านช�องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ทั่วไป

โต�ะที่ 49 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1727. รูปหล�อรุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำา

1728. รูปหล�อรุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเงิน

1729. รูปหล�อรุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวโลหะ

1730. รูปหล�อรุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อแร�เหล็กน้ำาพี้

1731. รูปหล�อรุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อรวมแร�มหามงคล, เนื้อมหาชนวน, เนื้อแร�ทองแดง

1732. เหรียญหล�อเสาร์ 5 ร.ศ.237 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำา

1733. เหรียญหล�อเสาร์ 5 ร.ศ.237 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเงิน

1734. เหรียญหล�อเสาร์ 5 ร.ศ.237 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวโลหะ

1735. เหรียญหล�อเสาร์ 5 ร.ศ.237 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง จ.สุรินทร์ เนื้อแร�เหล็กน้ำาพี้

1736. เหรียญหล�อเสาร์ 5 ร.ศ.237 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง จ.สุรินทร์ เนื้อรวมแร�มหามงคล, เนื้อมหาชนวน, เนื้อแร�ทองแดง

1737. เหรียญมังกรคู�เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำา

1738. เหรียญมังกรคู�เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เงินลงยา 

1739. เหรียญมังกรคู�เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเงิน

1740. เหรียญมังกรคู�เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวโลหะ 

1741. เหรียญมังกรคู�เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อมหาชนวน 

1742. เหรียญมังกรคู�เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อ 3 กษัตริย์ 

1743. เหรียญมังกรคู�เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อปลอกลูกปืนลายธงชาติ

1744. เหรียญมังกรคู�เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองแดง

1745. เหรียญมังกรคู�เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ ชุดกรรมลงยา ไม�จำากัดเนื้อรายการ

1746. รูปหล�อเสือพยัคฆ์ รุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำา

1747. รูปหล�อเสือพยัคฆ์ รุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเงิน

1748. รูปหล�อเสือพยัคฆ์ รุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวะ

1749. รูปหล�อเสือพยัคฆ์ รุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเมฆพัตร์

1750. รูปหล�อเสือพยัคฆ์ รุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองแดงเถื่อน

1751. ตะกรุดหล�อมังกรจักรพรรดิ รุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองคำา

1752. ตะกรุดหล�อมังกรจักรพรรดิ รุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อเงิน

1753. ตะกรุดหล�อมังกรจักรพรรดิ รุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวะ

1754. ตะกรุดหล�อมังกรจักรพรรดิ รุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ

1755. ตะกรุดหล�อมังกรจักรพรรดิ รุ�นเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองทิพย์

1756. พระผงนั่งซุ้มสิงห์เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงชานหมาก

1757. พระผงนั่งซุ้มสิงห์เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงแร�เหล็กน้ำาพี้

1758. พระผงนั่งซุ้มสิงห์เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงวาสนาจินดามณี

1759. พระผงนั่งซุ้มสิงห์เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงรวมแร�มหามงคล

1760. พระผงนั่งซุ้มสิงห์เสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงมหาชนวนมวลสาร

1761. เหรียญเม็ดยาเสาร์ 5 เฮงสมปรารถนา หลวงปู่เฮง ปภาโส ไม�จำากัดเนื้อรายการ
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พระคณาจารย์ จ.ชัยภูมิ ทั่วไป

โต�ะที่ 50 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (36 รายการ)

1762. เหรียญเจ้าพ�อพญาแล รุ�นแรก ปี 2496 (ไม�จำากัดเนื้อ)

1763. เหรียญเจ้าพ�อพญาแล พิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการ ปี 2521 ไม�จำากัดเนื้อ

1764. เหรียญรูปไข� เจ้าพ�อพญาแล ปี 2521 ไม�จำากัดเนื้อ

1765. เหรียญปู่หลาน รุ�นแรก หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ปี 2530 ไม�จำากัดเนื้อ - ไม�จำากัดพิมพ์

1766. เหรียญเกี่ยวทรัพย์ รุ�น 1 หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ไม�จำากัดเนื้อ

1767. เหรียญรูปไข� เจ้าสัว 1 หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ไม�จำากัดเนื้อ - ไม�จำากัดพิมพ์

1768. เหรียญรูปไข� เจ้าสัว 2 หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ไม�จำากัดเนื้อ - ไม�จำากัดพิมพ์

1769. เหรียญบารมี ห�วงเชื่อม 72 หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ไม�จำากัดเนื้อ

1770. เหรียญรูปไข� เพิ่มบุญ เพิ่มบารมี หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ไม�จำากัดเนื้อ

1771. เหรียญรูปไข� 6 รอบ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร พิมพ์ครึ่งองค์ ไม�จำากัดเนื้อ

1772. เหรียญรูปไข� 6 รอบ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร พิมพ์เต็มองค์ ไม�จำากัดเนื้อ

1773. เหรียญรูปไข� หลังลายเซ็น หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ไม�จำากัดเนื้อ

1774. เหรียญรูปไข� สรงน้ำา 59 หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ไม�จำากัดเนื้อ

1775. พระชัยมงคลยอดฉัตร หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ไม�จำากัดเนื้อ

1776. เหรียญล้อแม็ก หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร พิมพ์ใหญ� ไม�จำากัดเนื้อ

1777. เหรียญล้อแม็ก หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร พิมพ์เล็ก ไม�จำากัดเนื้อ

1778. เหรียญสร้างเขื่อน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ไม�จำากัดเนื้อ - ไม�จำากัดพิมพ์

1779. เหรียญเสมา หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง รุ�นแรก ปี 32

1780. พระกริ่งยอดชัย หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง ไม�จำากัดเนื้อ

1781. รูปหล�อโบราณเบ้าทุบ หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง

1782. เหรียญหยดน้ำายอดชัย หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง ไม�จำากัดเนื้อ

1783. เหรียญหล�อก้นธรรมจักร หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง ไม�จำากัดเนื้อ

1784. รูปหล�อเศรษฐี หลวงปู่บุญมา วัดปราสาทดิน

1785. เหรียญ 5 รอบ หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง ไม�จำากัดเนื้อ

1786. เหรียญนำาโชคใหญ� หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง ไม�จำากัดเนื้อ

1787. เหรียญเสมาสรงน้ำา 59 หลวงปู่บุญมา วัดปราสาทดิน ไม�จำากัดเนื้อ

1788. เหรียญหลวงพ�อจุ�น วัดโพธิ์ตาล รุ�นแรก

1789. เหรียญหลวงพ�อจุ�น วัดโพธิ์ตาล รุ�น 4

1790. เหรียญหลวงพ�อจุ�น วัดโพธิ์ตาล 5

1791. เหรียญหลวงพ�อจุ�น วัดโพธิ์ตาล รุ�น 6

1792. เหรียญเสมา 7 รอบ หลวงปู่คง วัดเฝือแฝง ไม�จำากัดเนื้อ

1793. พระผงนั่งตั่งมหาเศรษฐี หลวงปู่คง วัดเฝือแฝง ไม�จำากัดเนื้อ

1794. เหรียญหล�อเจริญพร พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี รุ�นแรก

1795. เหรียญสร้างบารมี พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี ไม�จำากัดเนื้อ

1796. เหรียญเมตตา พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี ไม�จำากัดเนื้อ

1797. พระกริ่งสุนทโร พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี รุ�นเทพประทานพร ไม�จำากัดเนื้อ
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พระคณาจารย์ จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป

โต�ะที่ 51 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (38 รายการ)

1798. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อมุม ปี 2507 ไม�จำากัดบล็อก

1799. เหรียญไข�ปลาใหญ� หลวงพ�อมุม รุ�นสาม ปี 2509 ไม�จำากัดเนื้อ

1800. เหรียญไข�ปลาเล็ก-เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ�อมุม ปี 2509 ไม�จำากัดเนื้อ

1801. พระสมเด็จลายเสือ หลังปิดทองลงจาร หลวงพ�อมุม

1802. พระสมเด็จลายเสือ หลังรูปเหมือน หลวงพ�อมุม

1803. พระกริ่งรุ�นแรก หลวงพ�อมุม ปี 2509 ไม�จำากัดเนื้อ

1804. พระสมเด็จ เนื้อผง หลวงพ�อมุม ไม�จำากัดรุ�น

1805. เหรียญนักกล้าม หลวงพ�อมุม ปี 2517 ไม�จำากัดเนื้อ

1806. เหรียญหลวงพ�อโต ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2544 ไม�จำากัดเนื้อ

1807. เหรียญหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท วัดสระกำาแพงใหญ� รุ�นแรก ปี 2519

1808. พระกริ่ง สุภัทโท รุ�นแรก ปี 2534

1809. พระนาคปรก หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท วัดสระกำาแพงใหญ� บรรจุกรุ ไม�จำากัดบล็อก ไม�จำากัดเนื้อ

1810. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่ห้วย ปี 2524

1811. เหรียญรุ�นมงคลมหาบารมี หลวงปู่ห้วย ปี 2559

1812. เหรียญเม็ดแตง เลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่ห้วย ไม�จำากัดเนื้อ

1813. เหรียญรุ�น วปส. หลวงปู่ห้วย ไม�จำากัดเนื้อ

1814. เหรียญเทวดาเล�นดิน หลวงปู่สรวง บล็อกตาหวาน ปี 2540 ไม�จำากัดเนื้อ

1815. เหรียญ 500 พรรษา หลวงปู่สรวง ปี 2535 ไม�จำากัดเนื้อ

1816. เหรียญสร้างศาลา สระอุยาว นิยม ปี 2543

1817. รวมเหรียญหลวงปู่สรวง 4 รุ�น ขุขันธ์ (หน้าแก�) ปี 36, หลังยันต์ว�าว ปี 39, หลวงพ�อมีแต�ให้ ปี 39, เหรียญมหาสิทธิโชค ปี 40 ไม�จำากัดเนื้อ

1818. รวมพระผงยอดนิยมหลวงปู่สรวง รุ�นมหามงคล 108 ปี 2540, พระผงสมปรารถนา พิมพ์นั่งยอง & พิมพ์พระสมเด็จ ปี 2541

1819. รูปหล�อรุ�นแรก หลวงปู่ศรี วัดหลวงสุมังคลาราม

1820. เหรียญหลวงปู่สังข์ วัดนากันตม รุ�นแรก, รุ�น 2, รุ�น 3 

1821. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่เหล็ก วัดบ้านก�อ

1822. เหรียญเจริญพร หลวงปู่เหล็ก วัดบ้านก�อ

1823. เหรียญพญาเงิน พญาทอง หลวงพ�ออุดมทรัพย์

1824. พระปรกใบมะขาม รุ�นแรก หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม ปี 2546 ไม�จำากัดเนื้อ

1825. เหรียญหล�อโบราณ ครึ่งองค์ รุ�นมหามงคล 99 หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม ปี 2546 ไม�จำากัดเนื้อ

1826. พระรูปเหมือนหล�อโบราณ รุ�นมหามงคล 99 หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม ปี 2546 ไม�จำากัดเนื้อ

1827. พระกริ่ง รุ�นมหามงคล 99 หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม ปี 2546 ไม�จำากัดเนื้อ

1828. เหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม ปี 2553 ไม�จำากัดเนื้อ

1829. เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม ปี 2556 ไม�จำากัดเนื้อ

1830. เหรียญหลวงพ�อสำาเริง นริสโร วัดบ้านตะกวน รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

1831. เหรียญชาตรีเก้ายอด หลวงพ�อสำาเริง นริสโร วัดบ้านตะกวน ไม�จำากัดเนื้อ

1832. พระผงรูปเหมือน หลวงพ�อสำาเริง นริสโร วัดบ้านตะกวน ไม�จำากัดเนื้อ

1833. รูปกระจก หลวงพ�อสำาเริง นริสโร วัดบ้านตะกวน

1834. หนุมานไม้แกะ หลวงพ�อสำาเริง นริสโร วัดบ้านตะกวน รุ�นแรก ไม�จำากัดฐาน

1835. พระพุทธไสยาสน์มหาธาตุเจดีย์ฯ วัดประชานิมิต เนื้อผง ปี 2558
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พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ยอดนิยม

โต�ะที่ 52 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1836. พระกริ่งเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542

1837. พระกริ่งชิงบัญชร ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำาพี้ ปี 2543

1838. พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำาพี้ ปี 2543

1839. พระชัยวัฒน์ชินบัญชร ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำาพี้ ปี 2543

1840. เหรียญหล�อโบราณ ไตรมาสรวยทันใจ ร.ศ.218 เนื้อเหล็กน้ำาพี้ ปี 2543

1841. เหรียญหล�อโบราณ ไตราสรวยทันใจ ร.ศ.218 เนื้อทองคำา เนื้อทองทิพย์ ปี 2543

1842. เหรียญรุ�นแรก ตอกโค้ดเลข 1 ไม�จำากัดเนื้อ

1843. เหรียญอาร์ม นารายณ์ทรงครุฑ ตอกโค้ด นะ วัดป่าหนองหล�ม ปี 2542

1844. เหรียญอาร์ม นารายณ์ทรงครุฑ ตอกโค้ด คณะ 7 วัดสุทัศน์ฯ ปี 2542

1845. เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกปะคำา 19 เม็ด เนื้อทองคำา, เงิน ปี 2542

1846. เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกปะคำา 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542

1847. เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกปะคำา 18 เม็ด เนื้อทองแดง ไม�กัดบล็อกหนา - บาง ปี 2542

1848. เหรียญมังกรคู� เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองคำา, เงิน, นวะ ปี 2543

1849. เหรียญมังกรคู� เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543

1850. เหรียญหน้าใหญ� ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองคำา, เงิน ปี 2543

1851. เหรียญหน้าใหญ� ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองแดงกะไหล�ทอง, ทองแดง ปี 2543

1852. เหรียญมนต์พระกาฬ หลังหนุมาน เนื้อทองคำา, เงิน, นวะ ปี 2543

1853. เหรียญมนต์พระกาฬ หลังหนุมาน เนื้อทองแดง ปี 2543

1854. เหรียญเสมาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาเย็น, นวลงยา โค้ดและหมายเลขมาตรฐาน ปี2543

1855. เหรียญเสมาสมปรารถนา เนื้อทองแดงลงยา บล็อกแตก 7 โค้ด หลังเหรียญตอกหมายเลข ปี 2543

1856. เหรียญสมปรารถนา เนื้อทองแดง ตอก 3 โค้ด มาตรฐาน ปี 2543

1857. พระรูปหล�อรุ�นแรก ก้นจาร ยันต์กอหญ้า ปี 2542

1858. พระรูปหล�อเตารีดเจริญลาภ ปี 2542

1859. พระรูปหล�อโบราณเสาร์ห้า รุ�นบูชาครู พิมพ์เบ้าทุบ ปี 2543 

1860. พระรูปหล�อไตรมาส พิมพ์ใหญ� เนื้อทองคำา เยื้อเงิน ปี 2543

1861. พระรูปหล�อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ� เนื้อโลหะแต�งดินไทย ปี 2543

1862. พระรูปหล�อไตรมาส พิมพ์ใหญ� เนื้อทองทิพย์แต�งดินไทย ปี 2543

1863. พระรูปหล�อไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองทิพย์แต�งดินไทย ปี 2543

1864. พระรูปห�อไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองทิพย์ ไม�แต�งดินไทย ปี 2543

1865. พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงงาช้าง (เนื้อขาว) 1 โค้ด มีหมายเลข ปี 2543

1866. พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงงาช้าง (เนื้อขาว) 2 โค้ด ไม�จำากัดชนวนพระแก้วมรกต ปี 2543

1867. พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงงาช้าง (เนื้อเทา) 1 โค้ด 2 โค้ด ไม�จำากัดชนวนพระแก้วมรกต ปี 2543

1868. พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงต�างๆ ไม�จำากัดเนื้อ, โค้ด ปี 2543

1869. พระผงรูปไข� หลังยันต์ดวงเศรษฐี เนื้อผงชานหมาก, เนื้อผงพุทธคุณฝังตะกรุด ปี 2543

1870. พระผงรูปไข� หลังยันต์ดวงเศรษฐี เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2543
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พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป

โต�ะที่ 53 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1871. พระกริ่งพระแก้วมรกตอุดกริ่ง ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2542

1872. พระกริ่งชินบัญชร ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2543

1873. พระปิดตา เสาร์มหาเศรษฐี เนื้อเหล็กน้ำาพี้ ไม�จำากัดพิมพ์ ปี 2543

1874. พระชัยวัฒน์ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ ปี 2543

1875. พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองคำา, เงิน ปี 2543

1876. พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ  ปี 2543

1877. พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองทิพย์ ปี 2543

1878. พระกริ่งมหาสมปรารถนา, พระชัยวัฒน์มหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ โค�ดและหมายเลขมาตรฐาน ปี 2543

1879. พระกริ่งอุบาเก็ง รุ�นพระเจ้า 5 พระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2544

1880. พระกริ่งจักรพรรดิ พิมพ์สะดุ้งกลับ ไม�จำากัดเกศ ปี 2545

1881. พระรูปหล�อมหาสมปรารถนา โค�ดและหมายเลขมาตรฐาน ปี 2543

1882. เหรียญข้าวหลามตัด หลังพรหมสี่หน้า รุ�นจักรพรรดิตราธิราช ปี 2545

1883. เหรียญเม็ดแตง เสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองคำา, เงิน, นวโลหะ ปี 2543

1884. เหรียญเม็ดแตง เสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543

1885. เหรียญ รวย รวย เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543

1886. เหรียญโภคทรัพย์นางกวัก เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2543

1887. เหรียญบาตรน้ำามนต์ เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543

1888. เหรียญเม็ดยา มหาปรารถนา ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2543

1889. เหรียญรูปเหมือน วัดคลองทราย ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2543

1890. ท้าวเวสสุวรรณ รุ�นแรก วัดป่าหนองหล�ม ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2543

1891. ท้าวเวสสุวรรณ รุ�นไตรมาสชนะมาร ปี 2544, รุ�นจักพรรดิตราธิราช ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2545

1892. พระนาคปรกใบมะขาม เสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองคำา, เงิน, นวโลหะ ปี 2543

1893. พระนาคปรกใบมะขาม เสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543

1894. พระสมเด็จ หลังยันต์ รุ�นแรก ปี 2541

1895. พระสมเด็จ หลังปั๊มลายเซ็น ไม�จำากัดเนื้อ วัดซับลำาไย ปี 2543

1896. พระแก้วมรกตแจกทาน เนื้อผงชานหมาก ผงพุทธคุณ ปี 2542

1897. พระผงรูปเหมือน พิมพ์นั่งตั่ง รุ�นแรก เนื้อผงพุทธคุณฝังตะกรุด ปี 2542

1898. พระผงรูปเหมือน พิมพ์นั่งตั่ง รุ�นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542

1899. พระปิดตา รุ�นแรก เนื้อผงพุทธคุณฝังตะกรุด ปี 2542

1900. พระปิดตา รุ�นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542

1901. พระปิดตามหาลาภ เนื้อปั๊มมือโบราณ เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543

1902. พระปิดตายันต์ยุ�ง เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543

1903. ล็อกเกตเจริญลาภ ปี 2542, ล็อกเกตไหว้ครูเปิดธาตุ ปี 2544

1904. ล็อกเกตเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543

1905. พระขุนแผน รุ�นแรก พิมพ์วัดป่าหนองหล�ม ไม�จำากัดเนื้อ
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พระหลวงปู่โป๊ะ วัดบางบิง จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป

โต�ะที่ 54 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (28 รายการ)

1906. พระกริ่งนครวัตรหล�อโบราณ ปี 2519 ทุกพิมพ์ ออกวัดทุ�งเสรี หัวหมาก 

1907. พระกริ่งนครวัตรหล�อโบราณ ฐานเจาะฝังพระธาตุอินเดียอุดสีผึ้ง ปี 2520 ทุกพิมพ์ ออกวัดทุ�งเสรี หัวหมาก

1908. พระกริ่งนครวัตรหล�อโบราณ บล็อกสมบูรณ์ ปี 2521 ออกวัดทุ�งเสรี หัวหมาก

1909. พระกริ่งนครวัตรหล�อโบราณ พิมพ์เล็ก เนื้อเมฆพัตร ปี 2522

1910. พระกริ่งนครวัตรหล�อโบราณ ออกหลังปั 2522 ไม�จำากัดเนื้อ ไม�จำากัดพิมพ์

1911. พระกริ่งนครวัด พิมพ์จิ๋ว รุ�น 1 วัดบ้านบิง ปี 2541

1912. พระกริ่งนครวัด พิมพ์จิ๋ว (ก้นเงิน) รุ�น 1 วัดบ้านบิง ปี 2541

1913. พระปิดตาหล�อโบราณ บล็อกแรก จัมโบ้ ปี 2519 ออกวัดทุ�งเสรี หัวหมาก

1914. พระปิดตาหล�อโบราณ อุดกริ่ง ปี 2520

1915. พระปิดตาหล�อโบราณ พิมพ์เล็ก ออกหลังปี 2521 ไม�จำากัดเนื้อ ไม�จำากัดพิมพ์

1916. ตะกรุดใต้น้ำาทุกแบบ ทุกพิมพ์ สร้างปี 2520 - 2530

1917. เหรียญกฐินสามัคคี รุ�นแรก ปี 2520 เนื้อทองแดง 

1918. เหรียญกฐินสามัคคี รุ�นแรก ปี 2520 กะไหล�ทอง

1919. เหรียญที่ระลึกสร้างอุโบสถ วัดนครป่าหมาก รุ�นแรก ปี 2531 เนื้อทองแดง

1920. พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่โป๊ะ ใต้ฐานบรรจุตะกรุดใต้น้ำา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ปี 2536

1921. รูปหล�อลอยองค์ รุ�น มหาเมตตา 71 เนื้อโลหะผสมทองแดง ปี 2536

1922. รูปหล�อลอยองค์ รุ�น มหาเมตตา 71 เนื้อเงิน ปี 2536

1923. รูปหล�อลอยองค์ รุ�น มหาเมตตา 71 เนื้อทองคำา ปี 2536

1924. เหรียญรุ�นเมตตา 71 ปี เนื้อโลหะผสมทองแดง ปี 2536

1925. เหรียญรุ�นเมตตา 71 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2536

1926. เหรียญรุ�นเมตตา 71 ปี เนื้อเงิน ปี 2536

1927. เหรียญรุ�นเมตตา 71 ปี เนื้อทองคำา ปี 2536

1928. พระผงรูปเหมือนผสมว�านมหาเสน�ห์ ปี 2536

1929. รูปหล�อลอยองค์ รุ�นปลอดภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2541

1930. รูปหล�อลอยองค์ รุ�นปลอดภัย เนื้อเงิน ปี 2541

1931. รูปหล�อลอยองค์ รุ�นปลอดภัย เนื้อกะไหล�ทอง ปี 2541

1932. เหรียญเสาร์ 5 อายุ 74 ปี เนื้อทองฝาบาตร

1933. เหรียญกลมขนาด 25 สตางค์ แจกถุงของขวัญ ปี 2541
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โต�ะที่ 55 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

1934. เหรียญหล�อ ร.ศ.235 หลวงปู่แสน ปสนฺโน เนื้อเงิน จ.ศรีสะเกษ

1935. เหรียญหล�อ ร.ศ.235 หลวงปู่แสน ปสนฺโน รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ

1936. เหรียญหล�อเม็ดแตง ร.ศ.235 หลวงปู่แสน ปสนฺโน เนื้อเงิน

1937. เหรียญหล�อเม็ดแตง ร.ศ.235 หลวงปู่แสน ปสนฺโน รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ

1938. เหรียญรวยเงิน รวยทอง หลวงปู่แสน ปสนฺโน เนื้อเงินลงยา - เนื้อเงิน

1939. เหรียญรวยเงิน รวยทอง หลวงปู่แสน ปสนฺโน รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ

1940. รูปเหมือนเตารีด หลวงปู่แสน ปสนฺโน เนื้อเงินลงยา - เนื้อเงิน

1941. รูปเหมือนเตารีด หลวงปู่แสน ปสนฺโน รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ

1942. เหรียญเสมาหล�อเศรษฐีแสนล้าน หลวงปู่แสน ปสนฺโน เนื้อเงินลงยา - เนื้อเงิน

1943. เหรียญเสมาหล�อเศรษฐีแสนล้าน หลวงปู่แสน ปสนฺโน รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ

1944. เหรียญหล�อมนต์พระกาฬ หลวงปู่สอ ขันติโก เนื้อเงิน

1945. เหรียญหล�อมนต์พระกาฬ หลวงปู่สอ ขันติโก รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ

1946. เหรียญมังกรหล�อ หลวงปู่สอ ขันติโก เนื้อเงินลงยา - เนื้อเงิน

1947. เหรียญมังกรหล�อ หลวงปู่สอ ขันติโก รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ

1948. เหรียญห�วงเชื่อม หลวงปู่สอ ขันติโก เนื้อเงินลงยา - เนื้อเงิน

1949. เหรียญห�วงเชื่อม หลวงปู่สอ ขันติโก เนื้อมันปูเพ้นท์สี

1950. เหรียญห�วงเชื่อม หลวงปู่สอ ขันติโก รวมทุกรายการไม�จำากัดเนื้อ

1951. เหรียญเสมาหล�อรวยล้นฟ้า หลวงปู่สอ ขันติโก เนื้อเงินลงยา - เนื้อเงิน

1952. เหรียญเสมาหล�อรวยล้นฟ้า หลวงปู่สอ ขันติโก รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ

1953. พระปิดตามือไขว้ หลวงปู่สอ ขันติโก เนื้อเงิน

1954. พระปิดตามือไขว้ หลวงปู่สอ ขันติโก รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ

1955. เหรียญหล�อเสมา หลวงปู่ลุน ธมฺมธโร เนื้อเงิน

1956. เหรียญหล�อเสมา หลวงปู่ลุน ธมฺมธโร ไม�จำากัดเนื้อ

1957. พระสมเด็จหล�อ หลวงปู่ลุน ธมฺมธโร ไม�จำากัดเนื้อ

1958. พระปิดตา หลวงปู่สอ สุรินทร์ เนื้อเงิน

1959. พระปิดตา หลวงปู่สอ สุรินทร์ รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ

1960. เหรียญหันข้าง หลวงปู่จันลี อุธาโน เนื้อเงินลงยา -เ นื้อเงิน

1961. เหรียญหันข้าง หลวงปู่จันลี อุธาโน รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ

1962. พระสมเด็จเหนือดวง หลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตโต เนื้อเงินนำาฤกษ์

1963. พระสมเด็จเหนือดวง หลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตโต รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ

1964. พระสมเด็จเหนือดวง หลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตโต พระผงสมเด็จแตกลายงา

1965. เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง หลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตโต เนื้อเงินลงยา -เ นื้อเงิน

1966. เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง หลวงปู่อุดมทรัพย์ สิริคุตโต รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ

1967. ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่แสน ปสนฺโน เนื้อเงิน

1968. ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่แสน ปสนฺโน รวมทุกรายการ ไม�จำากัดเนื้อ
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พระคณาจารย์อีสาน ทั่วไป ชุดที่ 2

โต�ะที่ 56 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (30 รายการ)

1969. เหรียญหลวงปู่แสง จนฺทวำโส รุ�นแรก เนื้อทองคำาเงินหน้าทอง

1970. เหรียญหลวงปู่แสง จนฺทวำโส รุ�นแรก เนื้อเงิน

1971. เหรียญหลวงปู่แสง จนฺทวำโส รุ�นแรก เนื้อทองแดง

1972. พระผงหลวงปู่แสง จนฺทวำโส รุ�นแรก ตะกรุดทองคำาเงิน

1973. พระผงหลวงปู่แสง จนฺทวำโส รุ�นแรก เนื้อว�าน

1974. พระกริ่งหลวงปู่แสง จนฺทวำโส รุ�นแรก เนื้อทองคำาเงิน   

1975. พระกริ่งหลวงปู่แสง จนฺทวำโส รุ�นแรก เนื้อเหล็กน้ำาพี้, เนื้อนวะ

1976. พระกริ่งหลวงปู่แสง จนฺทวำโส รุ�นแรก เนื้อชนวน, เนื้อกินบ�เชียง

1977. เหรียญมังกร รุ�นเศรษฐี หลวงปู่แสง จนฺทวำโส เนื้อทองคำาเงินหน้าทองคำา

1978. เหรียญมังกร รุ�นเศรษฐี หลวงปู่แสง จนฺทวำโส  รวมเนื้อ

1979. เหรียญเจริญพรไตรมาส หลวงปู่สอ ขันติโก รวมเนื้อ

1980. พระนั่งตั่ง รุ�นมหาเศรษฐี หลวงปู่สอ ขันติโก รวมเนื้อ

1981. เหรียญสร้างบารมี หลวงปู่สอ ขันติโก รวมเนื้อ 

1982. เหรียญหลวงปู่อวยชัย กตปุญโญ รุ�นแรก รวมนื้อ

1983. เหรียญเจริญพรไตรมาส หลวงปู่แสง จนฺทวำโส รวมเนื้อ

1984. เหรียญเสมา 9 รอบ หลวงปู่แสง จนฺทวำโส เนื้อทองคำาลงยา

1985. เหรียญเสมา 9 รอบ หลวงปู่แสง จนฺทวำโส เนื้อเงินหน้าทองลงยา     

1986. เหรียญเสมา 9 รอบ หลวงปู่แสง จนฺทวำโส เนื้อเงินลงยา

1987. เหรียญเสมา 9 รอบ หลวงปู่แสง จนฺทวำโส เนื้อนวะหน้าเงิน

1988. เหรียญเสมา 9 รอบ หลวงปู่แสง จนฺทวำโส เนื้อทองแดงกับ

1989. เหรียญเสมา 9 รอบ หลวงปู่แสง จนฺทวำโส เนื้อปลอกลูกปืนลงยา

1990. เหรียญหลวงปู่บุญ กิตติวัณโณ รุ�นแรก เนื้อทองคำาเงินหน้าทอง

1991. เหรียญหลวงปู่บุญ กิตติวัณโณ รุ�นแรก เนื้อเงิน นวะ

1992. เหรียญหลวงปู่บุญ กิตติวัณโณ รุ�นแรก เนื้อปลอกลูกปืน

1993. รูปหล�อหลวงปู่บุญ กิตติวัณโณ รุ�นแรก เนื้อทองคำา เงิน

1994. รูปหล�อหลวงปู่บุญ กิตติวัณโณ รุ�นแรก เนื้อนวชนวน กินบ�เซี่ยง

1995. เหรียญพระอาจาร์ยสุนทร กตปุญโญ รุ�นแรก รวมเนื้อ

1996. รูปหล�อพระแก้ว พระอาจาร์ยสุนทร กตปุญโญ รุ�นแรก รวมเนื้อ

1997. ตะกรุด พระอาจาร์ยสุนทร กตปุญโญ รุ�นแรก รวมเนื้อ

1998. เหรียญหลวงปู่บุญ กิตติวัณโณ รุ�นแรก เนื้อปลอกลูกปืน
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พระคณาจารย์ ภาคอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 3

โต�ะที่ 57 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (28 รายการ)

1999. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ รุ�น 1 ปี 2500

2000. เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่จันทร์ ปี 2500

2001. เหรียญเสมา วัดอารัญญิกาวาส ปี 2500

2002. เหรียญพระติ้ว พระเทียม ปี 2500

2003. หรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ รุ�น 2 ปี 2512

2004. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ รุ�น 3 ปี 2512 ยันต์วัด

2005. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ รุ�น 3 ปี 2512 ยันต์พุทธสมาคม

2006. เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ รุ�น 3 ปี 2512 ยันต์ขาด

2007. เหรียญกลมหลวงปู่ตื้อ วัดอรัญญวิเวก ปี 2516 ไม�จำากัดบล็อก

2008. เหรียญกลมหลวงปู่ตื้อ วัดอรัญญวิเวก ปี 2517 ไม�จำากัดบล็อก

2009. เหรียญไตรมาส หลวงปู่ตื้อ วัดอรัญญวิเวก ปี 2517 ไม�จำากัดบล็อก

2010. พระผงกลมจันทร์ลอย หลวงปู่ตื้อ วัดอรัญญวิเวก

2011. พระผงสี่เหลี่ยมหันข้าง หลวงปู่ตื้อ วัดอรัญญวิเวก ปี 2517 รุ�นไตรมาส

2012. เหรียญพระมาจารย์บุญมา วัดอรัญญิกาวาส รุ�นแรก ปี 2518

2013. เหรียญหลวงพ�อแพงตา รุ�นแรก ปี 2516

2014. เหรียญพระอาจารย์บัว เตมิโย วัดหลักศิลา รุ�นแรก ปี 2518

2015. เหรียญอาจารย์กินรี วัดกันตะศิลาวาส รุ�นแรก

2016. พระสังกัจจายน์ปิดตา อุตตโม ปี 2521

2017. พระอาจารย์วัน อุตตโม รุ�นแรก

2018. พระปิดตายันต์ยุ�ง อุตตโม 

2019. เหรียญพระอาจารย์วัน อุตตโม เก็บเสียง

2020. พระชัยวัฒน์อุตตโม พระอาจารย์วัน ปี 2521

2021. พระหลวงตาพวง วัดศรีธรรมราราม รุ�นแรก 

2022. รูปหล�อหลวงปู่ขันตี รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

2023. เหรียญหลวงปู่ขันตี รุ�นเศรษฐี (ศ)

2024. เหรียญหลวงปู่ขันตี รุ�นเจริญพร ครึ่งองค์ (ศ)

2025. เหรียญหลวงปู่ขันตี รุ�นเจริญพร เต็มองค์ (ศ)

2026. พระกริ่งรุ�นแรก รุ�นหัวใจเศรษฐี ไม�จำากัดเนื้อ
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พระคณาจารย์ จังหวัดอุบลราชธานี ยอดนิยม

โต�ะที่ 58 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

2027. เหรียญพระครูวิโรจน์ วัดทุ�งศรีเมือง รุ�นแรก ปี 2483 ไม�จำากัดพิมพ์

2028. เหรียญพระเจ้าใหญ�อินทร์แปลง เนื้อฝาบาตร ปี 2512 ไม�จำากัดพิมพ์

2029. พระกริ่งศรีอุบล วัดมหาวนาราม วัดป่าใหญ� ปี 2516 ไม�จำากัดเนื้อ

2030. พระชัยวัฒน์ศรีอุบล วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ�) ปี 2516 ไม�จำากัดเนื้อ

2031. เหรียญพระเจ้าใหญ�อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ�) ปี 2516 ไม�จำากัดเนื้อ

2032. เหรียญพระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม ปี 2516 ไม�จำากัดเนื้อ

2033. เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ�นแรก ปี 2518 เนื้อเงิน

2034. เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง ปี 2518 เนื้อทองแดง

2035. พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ชา พิมพ์สี่เหลี่ยม วัดหนองป่าพง ทันยุคหลวงปู่ ไม�จำากัดบล็อก

2036. พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ชา พิมพ์ห้าเหลี่ยมเล็ก วัดหนองป่าพง ปี 2520

2037. เหรียญหลวงปู่สาย วัดป่าหนองยาว รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

2038. เหรียญพระศรีอริยเมตตรัย วัดสุปัฏนาราม ปี 2500

2039. พระรูปหล�อนาคปรก หลวงพ�อพุทธวิเศษ วัดทุ�งศรีวิไล ปี 2534

2040. เหรียญหลวงปู่บุญมี โชติปาโล รุ�นแรก ปี 2530 ไม�จำากัดเนื้อ

2041. รูปหล�อหลวงปู่บุญมี โชติปาโล รุ�นแรก ปี 2530

2042. เหรียญหลวงปู่สวน ฉันทโร รุ�นแรก ปี 2520 ไม�จำากัดเนื้อ

2043. เหรียญหลวงปู่สวน ฉันทโร รุ�น 2 ปี 2523 ไม�จำากัดเนื้อ

2044. เหรียญเทพยินดี หลวงปู่สวน ฉันทโร ปี 2536

2045. พระรูปหล�อหลวงปู่สวน ฉันทโร รุ�นแรก ปี 2536 ไม�จำากัดเนื้อ

2046. เหรียญหล�อโบราณหันข้าง หลวงปู่สวน ฉันทโร ปี 2539 ไม�จำากัดเนื้อ

2047. พระปิดตายันต์ยุ�ง หลวงปู่สวน ฉันทโร ปี 2539 ไม�จำากัดเนื้อ

2048. พระกริ่งสายรกพระพุทธเจ้า หลวงปู่สวน ฉันทโร ปี 2539ไม�จำากัดเนื้อ

2049. พระอุปคุต หลวงปู่สวน ฉันทโร ปี 2540 ไม�จำากัดเนื้อ

2050. เหรียญพระสังกัจจายน์ วัดประดิษฐธรรมาราม อ.เดชอุดม ปี 2501

2051. รูปหล�อหลังค�อม หลวงปู่มั่น ทัตโต พิมพ์ใหญ� ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ

2052. รูปหล�อปั๊มฐานสูง หลวงปู่มั่น ทัตโต เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิ้ล ปี 2519

2053. เหรียญหลวงปู่มั่น ทัตโต รุ�นแรก พิมพ์ใหญ� ตอก “ม” ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ

2054. เหรียญหลวงปู่มั่น ทัตโต รุ�นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ

2055. พระผงหลวงปู่มั่น ทัตโต เนื้อดิน 7 ป่าช้า ไม�จำากัดพิมพ์

2056. เหรียญหลวงปู่จันทร์หอม วัดบุ�งขี้เหล็ก รุ�นแรก ปี 2541

2057. ตะกรุดคอแมว หลวงปู่จันทร์หอม วัดบุ�งขี้เหล็ก (ไม�จำากัดรุ�น, ไม�จำากัดขนาด)

2058. ตะกรุดธรรมธาตุ หลวงปู่จันทร์หอม วัดบุ�งขี้เหล็ก

2059. เหรียญหล�อเสมา พระเจ้าใหญ�อินทร์แปลง รุ�นบารมีศรีอินทร์แปลง ปี 2560 ไม�จำากัดเนื้อ

2060. เหรียญหล�อรูปไข� พระเจ้าใหญ�อินทร์แปลง รุ�นบารมีศรีอินทร์แปลง ปี 2560 ไม�จำากัดเนื้อ

2061. เหรียญปั้มเสมา พระเจ้าใหญ�อินทร์แปลง รุ�นบารมีศรีอินทร์แปลง ปี 2560 ไม�จำากัดเนื้อ
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พระคณาจารย์ จังหวัดอุบลราชธานี ทั่วไป

โต�ะที่ 59 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (34 รายการ)

2062. เหรียญหลวงปู่คำาบุ รุ�นแรก ปี 2522

2063. เหรียญเกษียร รุ�น 4 หลวงปู่คำาบุ ปี 2545

2064. พระกริ่งอุปคุตแบ�งลาภ หลวงปู่คำาบุ ปี 2551

2065. พระชัยเชียงรุ้งรวยทรัพย์ หลวงปู่คำาบุ รุ�นแรก ปี 2553

2066. เหรียญดีโรจน์ หลวงปู่คำาบุ ปี 2553 ไม�จำากัดเนื้อ

2067. เหรียญเจริญพร 88 หลวงปู่คำาบุ ไม�จำากัดเนื้อ

2068. พระผงพุทธคุณเจริญพร 88 หลวงปู่คำาบุ

2069. เหรียญชนะมาร หลวงปู่คำาบุ ปี 2554 ไม�จำากัดเนื้อ

2070. พระกริ่งพุทธชนะมาร หลวงปู่คำาบุ ปี 2554 ไม�จำากัดเนื้อ

2071. เหรียญเยือนอินเดีย หลวงปู่คำาบุ ปี 2554 ไม�จำากัดเนื้อ

2072. เหรียญเสมาเพชรกลับทรัพย์ทวี หลวงปู่คำาบุ ปี 2554 ไม�จำากัดเนื้อ

2073. พระกริ่งชินบัญชรอีสาน หลวงปู่คำาบุ ปี 2555 ไม�จำากัดเนื้อ

2074. เหรียญเศรษฐี 55 หลวงปู่คำาบุ ไม�จำากัดเนื้อ

2075. เหรียญไตรมาส 55 พุทธชยันตี หลวงปู่คำาบุ ปี 2555 ไม�จำากัดเนื้อ

2076. เหรียญเม็ดแตงมหาลาภ (ตชด.) หลวงปู่คำาบุ ปี 2555 ไม�จำากัดเนื้อ

2077. รูปหล�อมหาลาภ (ตชด.) หลวงปู่คำาบุ ปี 2555 ไม�จำากัดเนื้อ

2078. เหรียญถุงเงินมหาลาภ หลวงปู่คำาบุ ปี 2556 ไม�จำากัดพิมพ์

2079. เหรียญกันภัย รุ�นเงินมา หลวงปู่ทวด - หลวงปู่คำาบุ ปี 2556 ไม�จำากัดเนื้อ

2080. ลูกกรอกแมว รุ�นแรก หลวงปู่คำาบุ ไม�จำากัดเนื้อ

2081. เหรียญเสมา หลวงปู่เร็ว ฉันทโก รุ�นแรก วัดหนองโน ปี 2557 ไม�จำากัดเนื้อ

2082. เหรียญเจ้าสัวเจริญพร หลวงปู่เร็ว ฉันทโก วัดหนองโน ปี 2559 ไม�จำากัดเนื้อ

2083. เหรียญมังกรคู� หลวงปู่เร็ว ฉันทโก วัดหนองโน ปี 2559 ไม�จำากัดเนื้อ

2084. เหรียญหมุนเร็ว รวยเร็ว หลวงปู่เร็ว ฉันทโก วัดหนองโน ปี 2559 ไม�จำากัดเนื้อ

2085. เหรียญชนะมาร หลวงปู่เร็ว ฉันทโก วัดหนองโน ปี 2560 ไม�จำากัดเนื้อ

2086. เหรียญเสมา หลวงปู่อด นารโท รุ�นแรก วัดบ้านคำาสมิง ปี 2559 ไม�จำากัดเนื้อ

2087. เหรียญ 9 หน้า ร่ำารวย หลวงปู่อด นารโท วัดบ้านคำาสมิง ปี 2560 ไม�จำากัดเนื้อ

2088. เหรียญโบว์ห�วงเชื่อม หลวงปู่อด นารโท วัดบ้านคำาสมิง ปี 2560 ไม�จำากัดเนื้อ

2089. เหรียญเจริญพรเต็มองค์ หลวงปู่อด นารโท วัดบ้านคำาสมิง ปี 2561 ไม�จำากัดเนื้อ

2090. เหรียญเสมาหลวงปู่เคน อุตตฺโม วัดสุมานาราม รุ�นแรก ปี 2561 ไม�จำากัดเนื้อ

2091. พระผงโภคทรัพย์ 168 หลวงปู่อ�อง ฐิตธัมโม จ.อุบลราชธานี ไม�จำากัดเนื้อ

2092. เหรียญเสมา รุ�นมหาเฮง หลวงปู่บุญมา กตฺปุญโญ จ.อุบลราชธานี ไม�จำากัดเนื้อ

2093. เหรียญหล�อ ร.ศ.236 รวยมหาเฮง หลวงปู่บุญมา กตฺปุญโญ จ.อุบลราชธานี ไม�จำากัดเนื้อ

2094. เหรียญรูปไข� รุ�นแรก เทพบันดาลทรัพย์ หลวงปู่บุญมา กตฺปุญโญ จ.อุบลราชธานี ไม�จำากัดเนื้อ

2095. เหรียญมังกรคู�เศรษฐีมหาเฮง หลวงปู่บุญมา กตฺปุญโญ จ.อุบลราชธานี ไม�จำากัดเนื้อ
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พระคณาจารย์ จ.อำานาจเจริญ ยอดนิยม

โต�ะที่ 60 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

2096. พระบูชาพระมงคลมิ่งเมือง รุ�นแรก ปี 2508

2097. พระบูชาพระมงคลมิ่งเมือง รุ�นภปร. วัดสำาราญนิเวศน์ ปี 2536

2098. พระบูชาพระมงคลมิ่งเมือง รุ�นแรก กระเบื้องโมเสก ปี 2549

2099. พระบูชาพระมงคลมิ่งเมือง รุ�นสอง กระเบื้องโมเสก วัดสำาราญนิเวศน์จัดสร้าง ปี 2558

2100. เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ�นแรก ปี 2508

2101. เหรียญพระเหลาเทพนิมิต ปี 2510

2102. เหรียญพระศรีเจริญ  ปี 2517

2103. เหรียญรุ�นแรก พระอาจารย์คำาบุ ธัมมธโร วัดสันติวนาราม บ้านเหล�าขวาว ปี 2525 ไม�จำากัดเนื้อ

2104. เหรียญพระครูทัศนประกาศ วัดสำาราญนิเวศ ปี 2511 ไม�จำากัดพิมพ์

2105. เหรียญงานฉลองสมณศักด์พัดยศ หลวงปู่ขาล วัดกุดน้ำาเกิน ปี 2519

2106. เหรียญรุ�นแรกพระแก้วมรกต รุ�นแรก หลวงปู่บุญหลาย อัคคจิตโต ไม�จำากัดเนื้อ

2107. เหรียญรุ�นแรก ครึ่งองค์ หลวงปู่บุญหลาย อัคคจิตโต ไม�จำากัดเนื้อ

2108. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่แสง ปริปุณโณ วัดป่าฤกษ์อุดม ปี 2533 ไม�จำากัดเนื้อ

2109. เหรียญรุ�นแรก หลวงพ�อเขียน ฐานวโร วัดพนะวิชา ปี 2498

2110. เหรียญรุ�นแรก พระครูรัตนทีปคุณ (พรหม) วัดเทพนิมิตธรรมาราม ปี 2519

2111. เหรียญครูบาชัย รุ�นวังนาคินทร์ ที่พักสงฆ์กุดน้ำาคำา ปี 2560 ไม�จำากัดเนื้อ

2112. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่โสม ถิรจิตโต วัดถ้ำาแสงเพชร ไม�จำากัดเนื้อ

2113. เหรียญรุ�นมั่นคง พระครูสารธรรมคุณ (คำา) วัดยักคุธรรมาสนุสรณ์ อ.ชานุมาน จ.อำานาจเจริญ

2114. พระขุนแผนสะกดทัพ รุ�นแรก บูรพาจารย์ วัดสำาราญนิเวศน์ ปี 2548 ไม�จำากัดเนื้อ

2115. พระสมเด็จพิมพ์สามชั้น รุ�นแรก บูรพาจารย์ วัดสำาราญนิเวศน์ ปี 2548 ไม�จำากัดเนื้อ

2116. พระกริ่งทิพย์อำานาจ รุ�นแรก ที่ระลึกเจ้าคณะจังหวัดอำานาจเจริญ วัดอำานาจเจริญ วัดสำาราญนิเวศน์ ปี 2538

2117. พระสมเด็จทิพย์อำานาจ รุ�นแรก ที่ระลึกเจ้าคณะจังหวัดอำานาจเจริญ วัดอำานาจเจริญ วัดสำาราญนิเวศน์ ปี 2538

2118. ล็อกเกตรุ�นแรก รุ�นสร้างบารมี พระครูโสภณธรรมสโรช (พระอาจารย์ก้องเกียรติ)

2119. หลวงปู่แสง ญาณวโร พระผงสมเด็จแสงจันทร์ 108

2120. หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญใบโพธิ์ รุ�นแรก ปี2537

2121. หลวงปู่แสง ญาณวโร ล็อกเกตรุ�นแรก ไม�จำากัดพิมพ์

2122. หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญรุ�น 72 เจริญสุข เฉพาะเนื้ออัลปาก้าหลังยันต์

2123. หลวงปู่แสง ญาณวโร ล็อกเกต หน้ายิ้ม ไม�จำากัดพิมพ์

2124. หลวงปู่แสง ญาณวโร พระกริ่งรุ�นล่ำาซำา ไม�จำากัดเนื้อ

2125. หลวงปู่แสง ญาณวโร รูปหล�อรุ�นล่ำาซำา ไม�จำากัดเนื้อ

2126. หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญหล�อรุ�นล่ำาซำา ไม�จำากัดเนื้อ

2127. หลวงปู่แสง ญาณวโร รูปหล�อรุ�นปาฏิหาริย์ ไม�จำากัดเนื้อ

2128. หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญรูปหล�อรุ�นแสงจันทร์ ไม�จำากัดเนื้อ และไม�จำากัดพิมพ์

2129. หลวงปู่แสง ญาณวโร พระกริ่งแสงจันทร์ ไม�จำากัดเนื้อ

2130. หลวงปู่แสง ญาณวโร รูปหล�อแสงจันทร์ ไม�จำากัดเนื้อ
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พระหลวงปู่แสง ญาณวโร วัดป่าอรัญญาวิเวก จ.อำานาจเจริญ ทั่วไป

โต�ะที่ 61 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (32 รายการ)

2131. เหรียญโชคลาภ (ปลดหนี) ไม�จำากัดเนื้อ

2132. เหรียญโต�ะหมู� ญาณวโร ไม�จำากัดเนื้อ

2133. เหรียญฐานะ ไม�จำากัดเนื้อ

2134. เหรียญมงคล ไม�จำากัดเนื้อ

2135. เหรียญสร้างกุฏิ ไม�กัดเนื้อ

2136. เหรียญเม็ดแตง รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

2137. เหรียญวาสนา ไม�จำากัดเนื้อ

2138. เหรียญวันวิสา (พับเพียบ) ไม�จำากัดเนื้อ

2139. เหรียญปาฏิหาริย์ 2 (หน้าหนุ�ม) ไม�จำากัดเนื้อ และพิมพ์

2140. เหรียญระฆัง ไม�จำากัดเนื้อ และพิมพ์

2141. เหรียญกฐิน 56 ไม�จำากัดเนื้อ

2142. เหรียญมหาลาโภ ไม�จำากัดเนื้อ

2143. เหรียญ ก้องกังวาน (ไม�จำากัดเนื้อ)

2144. ล็อกเกตสี่เหลี่ยม ไม�จำากัดพิมพ์

2145. เหรียญเหนือบารมี ไม�จำากัดเนื้อ

2146. สมเด็จเพ็ชร ไม�จำากัดเนื้อ

2147. รูปหล�ออัศจรรย์ ไม�จำากัดเนื้อ

2148. รูปหล�อกัมมัฏฐาน ไม�จำากัดเนื้อ

2149. เหรียญหล�อกัมมัฏฐาน ไม�จำากัดเนื้อ

2150. ล็อกเกตกัมมัฏฐาน ไม�จำากัดเนื้อ

2151. พระชัยวัฒน์กัมมัฏฐาน ไม�จำากัดเนื้อ

2152. พระนาคปรกกัมมัฏฐาน ไม�จำากัดเนื้อ

2153. พระกริ่งวิมุติธรรม ไม�จำากัดเนื้อ

2154. พระกริ่งปวเรศ ไม�จำากัดเนื้อ

2155. พระกริ่งอรหัง ไม�จำากัดเนื้อ

2156. เหรียญปั๊มบูรณะเจดีย์ ไม�จำากัดเนื้อ

2157. เหรียญหล�อบูรณะเจดีย์ ไม�จำากัดเนื้อ

2158. พระกริ่งสุขาวดี (ฉลองเจดีย์) ไม�จำากัดเนื้อ

2159. รูปหล�อสุขาวดี (ฉลองเจดีย์) ไม�จำากัดเนื้อ

2160. รูปหล�ออโรคยา ไม�จำากัดเนื้อ และพิมพ์

2161. เหรียญภาวนา ไม�จำากัดเนื้อ

2162. เหรียญหล�อเทพศรัทธา ไม�จำากัดเนื้อ
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พระกรุนาดูน จ.มหาสารคาม ยอดนิยม

โต�ะที่ 62 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

2163. พระนาดูน นาคปรกเดี่ยว พิมพ์ใหญ� กรุพระธาตุนาดูน

2164. พระนาดูน พิมพ์ลีลา กรุพระธาตุนาดูน

2165. พระนาดูน พิมพ์ปฐมเทศนา (นั่งเมือง) กรุพระธาตุนาดูน

2166. พระนาดูน พิมพ์ยมกปาฏิหาริย์ พิมพ์หนา กรุพระธาตุนาดูน

2167. พระนาดูน พิมพ์ยมกปาฏิหาริย์ พิมพ์บาง กรุพระธาตุนาดูน

2168. พระนาดูน พิมพ์ประทานพร กรุพระธาตุนาดูน

2169. พระนาดูน พิมพ์ซุ้มโพธิ์บัลลังก์ฐานสูง (ปรกโพธิ์ใหญ�) กรุพระธาตุนาดูน

2170. พระนาดูน พิมพ์ซุ้มโพธิ์ฐานดอกบัว (ปรกโพธิ์เล็ก) กรุพระธาตุนาดูน

2171. พระนาดูน นาคปรกคู� กรุพระธาตุนาดูน ไม�จำากัดพิมพ์

2172. พระพิมพ์นาดูน กรุพระธาตุนาดูน ไม�จำากัดพิมพ์

2173. พระแผงนาดูน กรุพระธาตุนาดูน ไม�จำากัดพิมพ์

2174. พระนาดูน นาคปรกคู�ตัดเดี่ยว (นาคเต็ม) กรุพระธาตุนาดูน

2175. พระนาดูน นาคปรกคู�ตัดเดี่ยว (นาคขาด) กรุพระธาตุนาดูน

2176. พระพิมพ์ยอดตัด ปางปาฏิหาริย์ (หนา) กรุพระธาตุนาดูน

2177. พระพิมพ์ยอดตัด ปางปาฏิหาริย์ (บาง) กรุพระธาตุนาดูน

2178. พระพิมพ์ยอดปรกคู�ตัด กรุพระธาตุนาดูน

2179. พระพิมพ์นาดูน ตัดเฉพาะองค์พระ กรุพระธาตุนาดูน ไม�จำากัดพิมพ์

2180. พระแผงตัดเก้า พิมพ์ปรกจิ๋ว กรุพระธาตุนาดูน

2181. พระแผงตัดเก้า พิมพ์ตุ�กตา กรุพระธาตุนาดูน

2182. พระแผงตัดเก้า พิมพ์เม็ดแตง กรุพระธาตุนาดูน

2183. พระแผงตัดเก้า พิมพ์นั่งสลับ กรุพระธาตุนาดูน

2184. พระแผงตัดเก้า ไม�จำากัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน

2185. พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ปรกจิ๋ว กรุพระธาตุนาดูน

2186. พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ตุ�กตา กรุพระธาตุนาดูน

2187. พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์เม็ดแตง กรุพระธาตุนาดูน

2188. พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งสลับ กรุพระธาตุนาดูน

2189. พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งบัว กรุพระธาตุนาดูน

2190. พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์อรหันต์ กรุพระธาตุนาดูน

2191. พระแผงตัดสี่ ไม�จำากัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน

2192. พระนาดูนตัด ไม�จำากัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน

2193. พระแผงตัด กรุพระธาตุนาดูน ไม�จำากัดพิมพ์ ไม�จำากัดขนาด

2194. พระแผงตัดเก้า พิมพ์ประภามณฑล กรุหนองโง้ง

2195. พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ประภามณฑลใหญ� กรุหนองโง้ง

2196. พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ประภามณฑลเล็ก กรุหนองโง้ง

2197. พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ 36 อรหันต์ (ขอบกระด้ง) กรุหนองโง้ง
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พระพุทธ - พระคณาจารย์ จ.มหาสารคาม ทั่วไป

โต�ะที่ 63 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (38 รายการ)

2198. เหรียญพระแก้วมรกต วัดมหาชัย (วัดเหนือ) รุ�นแรก ปี 2473 

2199. พระผงพระแก้วมรกต วัดมหาชัย (วัดเหนือ) รุ�นแรก ปี 2473

2200. เหรียญพระพุทธรูปใหญ� วัดพุทธประดิษฐ์ (บ้านโพน) รุ�นแรก ปี 2521

2201. เหรียญพระประธานกันทรวิชัย (มศว.24) รุ�นแรก ปี 2524

2202. เหรียญหลวงพ�อพระยืน วัดบ้านสระ อ.กันทรวิชัย พิมพ์ใหญ� ปี 2521

2203. เหรียญหลวงพ�อมิ่งเมือง วัดกลางโกสุม รุ�นแรก ปี 2515

2204. เหรียญจอมมหาสารคาม วัดศรีสวัสดิ์ รุ�นแรก ปี 2519

2205. พระกริ่งกันทรวิชัย รุ�นแรก ปี 2528

2206. เหรียญพระครูสุนทรสาธุกิจ (หลวงปู่ซุน) วัดเสือโก้ก รุ�นแรก ปี2500

2207. เหรียญพระครูสุนทรสาธุกิจ (หลวงปู่ซุน) วัดเสือโก้ก รุ�นสอง (บล็อกสามชาย) ปี2502

2208. เหรียญพระครูสุนทรสาธุกิจ (หลวงปู่ซุน) วัดเสือโก้ก รุ�นสอง (บล็อกห้าชาย) ปี2502

2209. เหรียญหลวงปู่จันดี วัดโพธาราม รุ�นแรก ปี2490 บล็อกแรก

2210. เหรียญหลวงปู่ปลัดป้อ วัดโพธิ์ศรี (บ้านเอียด) รุ�นแรก ปี 2492

2211. เหรียญพระครูสีหราช วัดบ้านแก�นท้าว รุ�นแรก ปี 2509

2212. เหรียญหลวงปู่สา วัดบ้านเหล�า รุ�นแรก ปี 2509

2213. เตารีดปั๊มหลวงปู่สา วัดบ้านเหล�า รุ�นแรก

2214. เหรียญหลวงปู่ศรีธรรมศาสตร์ วัดใต้ อ.โกสุมพิสัย รุ�นแรก ปี 2497

2215. เหรียญหลวงปู่บุญมี วัดแก�งโกสุม รุ�นแรก 

2216. เหรียญหลวงปู่สอน วัดหนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย รุ�นแรก ปี 2528

2217. เหรียญพระครูสารกิจประยุต (หลวงปู่สิงห์) วัดบ้านหนองเขื่อนช้าง รุ�นแรก ปี 2509

2218. เหรียญพระครูสารกิจประยุต (หลวงปู่สิงห์) วัดบ้านหนองเขื่อนช้าง รุ�นสอง ปี 2518

2219. เหรียญหลวงปู่มี วัดป่าสันติธรรม รุ�นแรก (เหรียญใหญ�) ปี 2515

2220. เหรียญหลวงปู่เสาร์ – สิงห์ วัดศรีสุข อ.กันทรวิชัย รุ�นแรก ปี 2521

2221. พระผงรุ�นแรก หลวงปู่สิงห์ วัดศรีสุข ปี 2521 ไม�จำากัดพิมพ์

2222. เหรียญอายุยืน หลวงปู่สิงห์ วัดศรีสุข ปี 2559

2223. เหรียญพระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง) วัดหนองเลา รุ�นแรก ปี 2512

2224. เหรียญพระครูสังฆกิจพิเชษฐ์ (หลวงปู่พวง) วัดรัตนวัน รุ�นแรก 

2225. เหรียญพระครูพิพัฒน์ศีลคุณ วัดกลางกุดรัง รุ�นแรก ปี 2512

2226. เหรียญหลวงปู่ทวง วัดบ้านยาง รุ�นแรก

2227. เหรียญหลวงปู่ออน วัดดอนกลอย รุ�นแรก

2228. เหรียญหลวงปู่เนียม วัดหนองหล�ม รุ�นแรก ปี 2519

2229. เหรียญเตารีดรุ�นแรก หลวงปู่หลวง วัดป่าแดง

2230. เหรียญรุ�นแรก หลวงปู่ขำา เกสาโร วัดหนองแดง

2231. พระกริ่งเกสาโร หลวงปู่ขำา เกสาโร วัดหนองแดง

2232. เหรียญหลวงพ�อมนูญชัย มนุญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา รุ�นแรก ปี 2557

2233. พระกริ่งเจริญยิ่ง หลวงพ�อมนูญชัย มนุญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา

2234. พระผงเจริญลาภ หลวงพ�อมนูญชัย มนุญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา

2235. เหรียญพระอาจารย์สุริยันต์ โฆษปัญโญ วัดป่าวังน้ำาเย็น รุ�นแรก ปี 2552
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พระคณาจารย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ยอดนิยม

โต�ะที่ 64 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

2236. พระนาคปรกเมืองไพร กรุบ้านเมืองไพร เนื้อดิน

2237. เหรียญหลวงพ�อพระสังกัจจายน์ รุ�นแรก เนื้อทองแดง วัดสระทอง ปี 2492

2238. เหรียญหลวงพ�อโชคชัย รุ�นแรก เนื้อทองผสม วัดบ้านโนนขวาง ปี 2511

2239. เหรียญรูปไข� พระครูวิจิตรปัญญาคุณ รุ�นแรก วัดบ้าน หนองเต�า

2240. เหรียญหลวงพ�ออินทร์ รุ�นแรก วัดบ้านศรีแก้ว ปี 2512

2241. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อศักดิ์สิทธิ์ รุ�นแรก พิมพ์ไข�ปลาชิด นิยม วัดบ้านยางเครือ

2242. เหรียญพระพุทธ หลงพ�อใหญ� รุ�นแรก เนื้อทองแดง วัดบ้านขามเปี้ย

2243. เหรียญรุ�นแรกรูปไข� หลังดาว หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง ปี 2526 ไม�จำากัดเนื้อ

2244. เหรียญเสมารุ�นแรก หลวงปู่ฮวด วัดพระธาตุ ไม�จำากัดเนื้อ

2245. เหรียญหลวงปู่สุข ยโสธร รุ�นแรก บล็อกนิยม 2 ขอบ

2246. เหรียญหลวงปู่มา ญาณวโร รุ�นแรก บล็อกนิยม ปี 2517

2247. รูปหล�อพระเศรษฐีนวโกฏิ รุ�น 1 หลวงปู่มา ญาณวโร ปี 2519

2248. รูปหล�อพระเศรษฐีนวโกฏิ รุ�น 2 หลวงปู่มา ญาณวโร ปี 2520

2249. พระหลวงปู่ทวด หลังเตารีดใหญ� เนื้อนวโลหะ ตอก 2 ว. ด้านหน้า วัดวิมลนิวาส ปี 2545

2250. พระหลวงปู่ทวด หลังเตารีดใหญ� ตอก ว.ด้านหลัง วัดวิมลนิวาส ปี 2545 ไม�จำากัดเนื้อ

2251. เหรียญรูปไข� รุ�นเปิดโลก หลวงปูทวด วัดวิมลนิวาส ปี 2545 ไม�จำากัดเนื้อ

2252. เหรียญพุ�มข้าวบิณฑ์ หลวงพ�อทองมา ถาวโร รุ�นแรก ปี 2492 ไม�จำากัดพิมพ์

2253. เหรียญพุ�มข้าวบิณฑ์ หลวงพ�อทองมา ถาวโร รุ�นสอง ปี 2497

2254. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อทองมา ถาวโร รุ�น 3 ยันต์ห�าง ปี 2502

2255. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อทองมา ถาวโร รุ�น 3 ยันต์ชิด ปี 2503

2256. เหรียญเสมา หลวงพ�อทองมา ถาวโร รุ�น 5 ปี 2507

2257. เหรียญเสมา หลวงพ�อทองมา ถาวโร รุ�น 6 ปี 2512

2258. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อทองมา ถาวโร ยันต์สาลิกา ปี 2516

2259. เหรียญกลม ร�มป่าหวาย หลวงพ�อทองมา ถาวโร ปี 2517

2260. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อทองมา ถาวโร เนื้อเงิน ปี 2518

2261. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อทองมา ถาวโร เนื้อนวโลหะ ปี 2518

2262. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อทองมา ถาวโร เนื้อกะไหล�ทอง - กะไหล�เงิน ปี 2518

2263. เหรียญรูปไข� หลวงพ�อทองมา ถาวโร เนื้อทองแดง ปี 2518

2264. เหรียญกลม ขวัญถุง หลวงพ�อทองมา ถาวโร เนื้อเงิน ปี 2518

2265. เหรียญกลม ขวัญถุง หลวงพ�อทองมา ถาวโร เนื้อนวโลหะ ปี 2518

2266. เหรียญกลม ขวัญถุง หลวงพ�อทองมา ถาวโร กะไหล�ทอง - กะไหล�เงิน ปี 2518

2267. เหรียญกลม ขวัญถุง หลวงพ�อทองมา ถาวโร เนื้อทองแดง ปี 2518

2268. พระกริ่งศรีเทพ หลวงพ�อทองมา ถาวโร ปี 2518 ไม�จำากัดเนื้อ

2269. สมเด็จฐานเอียง หลวงพ�อทองมา ปี 2518

2270. เหรียญรูปไข�กนกข้าง หลวงพ�อทองมา ถาวโร ปี 2519
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2271. เหรียญโต�ะหมู� หลวงปู่สุข ยโสธโร วัดบูรพา ปี 2539 ไม�จำากัดเนื้อ

2272. พระขุนแผน หลวงปู่สุข ยโสธรโร วัดบูรพา เนื้อผง

2273. ล็อกเกต รุ�นแรก หลวงปู่สุข ยโสธโร

2274. ล็อกเก็ต รุ�น 2 รูปหัวใจ – รูปไข� หลวงปู่สุข ยโสธโร

2275. ล็อกเกตหลวงปู่สุข ยโสธโร รุ�นสุขใจ

2276. ล็อกเกตพระสังกัจจายน์ หลวงปู่สุข ยโสธโร พิมพ์สี่เหลี่ยม 

2277. พระผงหลวงพ�อโต หลวงปู่สุข ยโสธโร เนื้อผงฝังตะกรุดหน้า

2278. พระผงหลวงพ�อโต หลวงปู่สุข ยโสธโร เนื้อดำา - เนื้อผงทาทอง

2279. พระผงหลวงพ�อโต หลวงปู่สุข ยโสธโร เนื้อผง ไม�จำากัดสี

2280. พระรูปหล�อ หลวงปู่สุข ยโสธโร หลังลาย รุ�นสหกรณ์ วัดบูรพา ไม�จำากัดเนื้อ

2281. พระรูปหล�อ หลวงปู่สุข ยโสธโร รุ�นลายเซ็น ไม�จำากัดเนื้อ

2282. เหรียญหลวงปู่สุข ยโสธโร รุ�นลายเซ็น ไม�จำากัดเนื้อ

2283. พระขุนแผนเล็ก หลวงปู่สุข ยโสธโร ปี 2542 เนื้องทองคำา - เนื้อเงิน

2284. พระขุนแผนเล็ก หลวงปู่สุข ยโสธโร ปี 2542 ไม�จำากัดเนื้อ

2285. เหรียญหลวงปู่สุข ยโสธโร รุ�นออกวัดหนองเรือ ไม�จำากัดเนื้อ

2286. พระนาคปรกจำาลองกรุเมืองไพร หลวงปู่สุข ยโสธโร ไม�จำากัดเนื้อ

2287. เหรียญพุดซ้อน หลวงพ�อกอง รุ�นบารมีโภคทรัพย์ เนื้อเงิน, เนื้อเงินลงยา, ลงยาไม�จำากัดสี

2288. เหรียญพุดซ้อน หลวงพ�อกอง รุ�นบารมีโภคทรัพย์ เนื้อทองทิพย์

2289. เหรียญพุดซ้อน หลวงพ�อกอง รุ�นบารมีโภคทรัพย์ เนื้อมหาชนวน

2290. เหรียญเสมา หลวงพ�อกอง รุ�นสร้างบารมี เนื้อเงินลงยา ไม�จำากัดสี

2291. เหรียญเสมา หลวงพ�อกอง รุ�นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะลงยา หน้ากากเงิน

2292. เหรียญเสมา หลวงพ�อกอง รุ�นสร้างบารมี เนื้อทองแดง

2293. เหรียญหลวงปู่กอง รุ�นยอดฉัตร เนื้อเงินหน้าทองคำา

2294. เหรียญหลวงปู่กอง รุ�นยอดฉัตร เนื้อเงินสตางค์

2295. พระกริ่งปภัสสโร (กริ่งคาราบาว) พระอาจารย์ต้อม วัดท�าสะแบง ไม�จำากัดเนื้อ

2296. เหรียญหล�อ (ล้อแม็ก) พระอาจารย์ต้อม วัดท�าสะแบง ไม�จำากัดเนื้อ

2297. เหรียญเสมารุ�นแรก พระอาจารย์ต้อม วัดท�าสะแบง ไม�จำากัดพิมพ์ ไม�จำากัดเนื้อ

2298. พระรูปหล�อรุ�นแรก พระอาจารย์ต้อม วัดท�าสะแบง ไม�จำากัดเนื้อ

2299. เหรียญทิพย์มนต์รุ�นแรก พระอาจารย์ต้อม วัดท�าสะแบง ไม�จำากัดเนื้อ

2300. พระรูปหล�อโบราณ หลวงพ�อทองมา ถาวโร มือแบ รุ�นแรก เนื้อทองผสม ปี 2518

2301. พระรูปหล�อเหมือน หลวงพ�อทองมา ถาวโร รุ�นแบมือ ก้นอุดกริ่ง ตัว ท. ปี2524

2302. เหรียญกลมอุดมทรัพย์ หลวงพ�อทองมา ถาวโรปี 2532 ไม�จำากัดเนื้อ

2303. ล็อกเกต หลวงพ�อทองมา ถาวโร ไม�จำากัดรุ�น

2304. รูปถ�ายหลวงพ�อทองมา ถาวโร ไม�จำากัดรุ�น

2305. พระกริ่งศรีเทพ หลวงพ�อทองมา ถาวโร ปี 2533 ไม�จำากัดเนื้อ
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2306. พระกรุฟ้าแดด ไม�จำากัดพิมพ์

2307. เหรียญหลวงปู่ทับ เขมโก วัดป่าแพงศรี รุ�นแรก 2512

2308. เหรียญหลวงปู่ทับ เขมโก วัดป่าแพงศรี รุ�น 2 2514

2309. เหรียญกลมพระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร รุ�นแรก วัดป่าพุทธมงคล

2310. เหรียญนั่งประคำา พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

2311. เหรียญนั่งประคำา พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล รุ�นแรก เนื้อทองแดงกะไหล�เงิน - กะไหล�ทอง

2312. เหรียญนั่งประคำา พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล รุ�นแรก เนื้อทองแดง

2313. เหรียญหลวงพ�อบุญมี วัดร�องคำา รุ�นแรก

2314. พระสมเด็จผงว�าน พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล รุ�นแรก ปี 2511

2315. พระผงรูปเหมือน หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล รุ�นแรก ปี 2512 เนื้อดินผสมผง

2316. เหรียญหลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม วัดป่าฉันทนิมิต ร�ุนแรก ไม�จำากัดเนื้อ

2317. พระกริ่งหลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม วัดดป่าฉันทนิมิต รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

2318. เหรียญพระเทพวทธาจารย์ (สุข) วัดกลางกาฬสินธุ์ รุ�นแรก ปี 2516 ไม�จำากัดเนื้อ

2319. เหรียญพระพุทธสัมฤทธิ์ (หลวงพ�อองค์ดำา) วัดกลางกาฬสินธุ์ รุ�นแรก ปี 2516

2320. รูปหล�อพระพุทธสัมฤทธิ์ (หลวงพ�อองค์ดำา) วัดกลางกาฬสินธุ์ รุ�นแรก 4ส. ปี 2516 ไม�จำากัดเนื้อ

2321. เหรียญหลวงปู่อ�อน วัดประชานิยม รุ�นแรก ปี 2514

2322. เหรียญหลวงพ�ออ้ม วัดกลางกาฬสินธุ์ รุ�นแรก ปี 2494

2323. เหรียญหลวงพ�อแดง วัดป่าสามัคคีธรรม รุ�นแรก ปี 2494

2324. พระพิมพ์นาคปรก วัดบ้านท�ากลาง รุ�น 1 เนื้อตะกั่ว

2325. เหรียญพระพุทธไสยาสน์ (ภูปอ) รุ�นแรก ปี 2535

2326. เหรียญพระพรหมภูมิปาโป รุ�นแรก ปี 2511 อำาเภอสหัสขันธ์

2327. พระกริ่งภูมิลาโป รุ�นแรก ปี 2511 อำาเภอสหัสขันธ์

2328. เหรียญหลวงพ�อญาณสถิตมงคล รุ�นแรก ปี 2517 วัดกลางห้วยเม็ก

2329. เหรียญหลวงปู่จันดา วัดสว�างคำาเมือดแก้ว รุ�นแรก 2528

2330. เหรียญหลวงปู่สังข์ รุ�นแรก 2518 (แก�งกะอาม) อำาเภอสมเด็จ

2331. เหรียญพระราชพรหมจริยคุณ (เจ้าคุณปู่) วัดศรีบุญเรือง ปี 2512

2332. พระปิดตายันต์ยุ�งมหาอุต หลวงปู่ทองฤทธิ์ วัดป่าฉันทนิมิตร รุ�นแรก

2333. เหรียญหลวงปู่ก้าน วัดโคกค้อ รุ�น 1 จ.กาฬสินธุ์

2334. เหรียญเสาร์ 5 ครบ 5 รอบ พระครูกิติธรมสาร (หนูอินทร์) ปี 2539 ไม�จำากัดเนื้อ

2335. เหรียญรุ�นแรกพระครูสถิตธรรมสาร วัดธรรมพิทักษ์ กาฬสิรธุ์ ปี 2523

2336. เหรียญหลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล วัดรังสีปาลิวัน จ.กาฬสินธุ์ รุ�นแรก ปี 2541

2337. เหรียญหลวงพ�อวิบูล วัดเกษมาคม กาฬสินธุ์ รุ�นแรก ปี 2520

2338. เหรียญหลวงปู่ทองใบ วัดป่าบัวขาว รุ�นแรก ปี 2518

2339. ล็อกเกตหลวงปู่อ�อน วัดประชานิยม กาฬสินธุ์ รุ�นแรก ปี 2516

2340. เหรียญพระพุทธไสยาสน์ ภูค�าว กาฬสินธุ์ ปี 2537 ไม�จำากัดเนื้อ
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2341. พระสมเด็จหมออวย หลวงปู่ขาว อนาลโย พิมพ์ใหญ�

2342. พระสมเด็จหมออวย หลวงปู่ขาว อนาลโย พิมพ์เจดีย์

2343. พระสมเด็จหมออวย หลวงปู่ขาว อนาลโย ไม�จำากัดพิมพ์

2344. พระผงโนนแสงทอง หลวงปู่ขาว อนาลโย

2345. พระผงชานหมากสี่เหลี่ยม รุ�นแรก หลวงปู่ขาว อนาลโย

2346. เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ�นแรก ปี 2509 บล็อกนิยม

2347. เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ�นแรก ปี 2509 บล็อกธรรมดา

2348. เหรียญแท็งค์น้ำา เต็มองค์ หลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2517 ไม�จำากัดเนื้อ

2349. เหรียญแท็งค์น้ำา ครึ่งองค์ หลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2517 ไม�จำากัดเนื้อ

2350. เหรียญหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ รุ�นแรก ปี 2506

2351. เหรียญหยดน้ำา หลวงพ�อพิบูลย์ วัดพระแท�นบ้านแดง รุ�นแรก 

2352. เหรียญห้าเหลี่ยม หลวงพ�อพิบูลย์ วัดแท�นบ้านแดง บล็อกฝาบาตร

2353. เหรียญห้าเหลี่ยม หลวงพ�อพิบูลย์ วัดแท�นบ้านแดง บล็อกสายฝนเรียบ

2354. เหรียญหลวงปู่ดีเนาะ วัดมัชฌิวาส รุ�นแรก

2355. เหรียญหลวงพ�อทอง วัดโนนยาง รุ�นแรก 

2356. เหรียญหลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม รุ�นแรก ปี 2506

2357. เหรียญหลวงปู่อ�อนสา สุขภาโร รุ�นแรก ปี 2532

2358. เหรียญหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง รุ�นแรก ปี 2511

2359. เหรียญหลวงปู่จันทา วัดบ้านปะโค รุ�นแรก 

2360. เหรียญหลวงปู่จูม พันธุโล วัดโพธิสมภรณ์ รุ�นแรก 

2361. เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่ขาว อนาลโย ไม�จำากัดเนื้อ

2362. พระกริ่งไตรมาส รุ�นแรก หลวงปู่อ�อนสา สุขกาโร ไม�จำากัดเนื้อ

2363. พระกริ่งมหาปรารถนา (ลอยน้ำา) หลวงปู่อ�อนสา สุขกาโร ไม�จำากัดเนื้อ

2364. รูปหล�อหลวงปู่ขาว อนาลโย เนื้อบ้านเชียง 

2365. รูปหล�อศรีวิไล หลวงปู่ขาว อนาลโย

2366. รูปหล�อหลวงปู่อ�อน ณาณสิริ รุ�นแรก

2367. รูปหล�อหลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร รุ�นแรก

2368. รูปหล�อหลวงปู่ทอง วัดบ้านโนนยาง รุ�นแรก

2369. รูปหล�อปั๊มหลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน รุ�นแรก

2370. รูปหล�อหลวงปู่อ�อนสา สุขกาโร รุ�นแรก

2371. พระปิดตา สมจินตนา หลวงปู่อ�อนสา สุขกาโร

2372. พระสมเด็จลาภผลพูนทวี หลังอัฐบริขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2517 ไม�จำากัดพิมพ์

2373. เหรียญหล�อ หมอสุจินต์ หลวงปู่ขาว อนาลโย ไม�จำากัดพิมพ์

2374. พระผงกลม หันข้างเนื้อชานหมาก หลวงปู่ขาว อนาลโย 

2375. พระปรก กองบิน 23 จ.อุดรธานี
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2376. เหรียญหลวงปู่อ�อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม รุ�นแรก 

2377. เหรียญหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ รุ�นแรก 

2378. เหรียญหลวงปู่โชติ ธัมมธโร วัดพระแท�นบ้านแดง รุ�นแรก 

2379. เหรียญหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่านาคูณ รุ�นแรก 

2380. เหรียญหลวงปู่เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง รุ�นแรก 

2381. เหรียญหลวงปู่ผาง ปริปุณโณ วัดประสิทธิธรรม รุ�นแรก 

2382. เหรียญหลังช้างศึก หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง รุ�นแรก 

2383. เหรียญหลวงปู่ไม อินทสิริ วัดหนองช้างดาว รุ�นแรก 

2384. เหรียญกลมหลังเจดีย์ หลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2511 ไม�จำากัดบล็อก

2385. เหรียญหลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร รุ�นสอง ปี 2511 ไม�จำากัดบร�อก

2386. เหรียญสมเด็จพิชัยมุนี รุ�นแรก อ.บ้านดุง ปี 2514

2387. เหรียญหลวงพ�อทองดำา วัดโพธิ์ศรีทุ�ง รุ�นแรก อ.ทุ�งฝน ปี 2519

2388. เหรียญหลวงพ�อเพียปู่ รุ�นแรก อ.ไชยวาน  ปี 2520

2389. เหรียญพระครูพิทักษ์ วัดจอมศรี อ.กุมภาวาปี 

2390. เหรียญสี่เหลี่ยมหลวงพ�อพิบูลย์ – ปู่ผมยาว ปี 2522

2391. เหรียญหลวงพ�อเจริญ ฐานยุตโต วัดโนนสว�าง รุ�นแรก

2392. เหรียญโต�ะหมู� หลวงปู่อ�อนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพล ไม�จำากัดเนื้อ

2393. เหรียญห้าเหลี่ยม หลวงพ�อพิบูลย์ วัดพระแท�น บ้านแดง บล็อกยายเขียว

2394. เหรียญพระนาไฮ วัดป่าพระเจ้าปู่ รุ�นแรก อ.เพ็ญ

2395. เหรียญหลวงปู่อ�อนสี วัดบ้านกงพาน รุ�นแรก ปี 2486

2396. เหรียญหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส รุ�นแรก อ.ไชยวาน

2397. เหรียญเจ้าปู่ - เจ้าย�า รุ�นแรก ปี 2524

2398. เหรียญหลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม วัดบ้านจิก รุ�นแรก 

2399. เหรียญ ร.5 จารหลวงพ�อทอง วัดโนนยาง (เลี่ยมเดิม)

2400. รูปหล�อ ธปท.หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ปี 2545 ไม�จำากัดเนื้อ

2401. รูปหล�อ แปดรอบ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ไม�จำากัดเนื้อ

2402. รูปหล�อรุมกินโต�ะ (กอดคอกันตาย) หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

2403. ล็อกเกตคุณหลวง หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ไม�จำากัดพิมพ์

2404. ล็อกเกตหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ�นแรก ไม�จำากัดพิมพ์ 

2405. ล็อกเกตหลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส รุ�นแรก 

2406. รูปหล�อโบราณหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ�นแรก ปี 2511 ไม�จำากัดเนื้อ

2407. พระผงหมอสุจินต์ หลวงปู่ขาว อนาลโย ไม�จำากัดพิมพ์

2408. เหรียญเมตตา หลวงปู่ขาว อนาลโย ไม�จำากัดเนื้อ 

2409. เหรียญ ลาภ พล พูล ทวี หลวงปู่ขาว อนาลโย ไม�จำากัดเนื้อ
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2410. เหรียญหลวงพ�อพระใส ดอกจิก พิมพ์ผอม

2411. เหรียญหลวงพ�อพระใส ดอกจิก พิมพ์อ้วน

2412. หลวงพ�อพระใส ลอยองค์ปั๊ม รุ�นแรก ตอกโค้ด ไม�จำากัดพิมพ์ ปี 2505

2413. หลวงพ�อพระใส ลอยองค์ปั๊ม รุ�นแรก พิมพ์หน้านาง ไม�ตอกโค้ด ปี 2505

2414. หลวงพ�อพระใส ลอยองค์ปั๊ม รุ�นแรก พิมพ์สมาธิ ไม�ตอกโค้ด ปี 2505

2415. หลวงพ�อพระใส ลอยองค์ปั๊ม รุ�นแรก พิมพ์หน้านางบล็อกแตก ไม�ตอกโค้ด ปี 2505

2416. หลวงพ�อพระใส ลอยองค์ปั๊ม รุ�นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ ไม�ตอกโค้ด ปี 25053

2417. หลวงพ�อพระใส ลอยองค์ปั๊ม รุ�นแรก พิมพ์อุปครุทบัวเข็ม - เล็บมือนาง

2418. พระหลวงพ�อพระใส พิมพ์ฐานสูง ปี 2512

2419. พระหลวงพ�อพระใส พิมพ์บัวเล็บช้าง ปี 2512

2420. พระกริ่ง หลวงพ�อพระใส ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2518

2421. เหรียญหลวงพ�อพระใส พิมพ์หลังโบสถ์ ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2518

2422. พระสมเด็จ เนื้อผง หลวงพ�อพระใส ทาทอง ไม�จำากัดพิมพ์ ปี 2520

2423. พระสมเด็จ เนื้อผง หลวงพ�อพระใส ไม�ทาทอง ไม�จำากัดพิมพ์ ปี 2520

2424. พระหลวงพ�อพระใส ลอยองค์ เสาร์ 5 พิมพ์เล็ก ไม�จำากัดเนื้อ ปี 2536

2425. พระหลวงพ�อพระใส ลอยองค์ เสาร์ 5 พิมพ์ใหญ� เนื้อกะไหล�ทอง ปี 2536

2426. พระกริ่ง หลวงพ�อพระใส รุ�นแผ�บารมี (ฟ้าฝ่า) พิมพ์ใหญ� เนื้อเงิน ปี 2558

2427. พระกริ่ง หลวงพ�อพระใส รุ�นแผ�บารมี (ฟ้าฝ่า) พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2558

2428. พระกริ่ง หลวงพ�อพระใส รุ�นแผ�บารมี (ฟ้าฝ่า) เนื้อนวะ ปี 2558

2429. เหรียญดอกจิก หลวงพ�อองค์ตื้อ รุ�นแรก ผอม

2430. เหรียญดอกจิก หลวงพ�อองค์ตื้อ รุ�นสอง อ้วน

2431. พระหลวงพ�อองค์ตื้อ ลอยองค์ปั๊ม รุ�นแรก ปี 2512

2432. พระนาคปรกนางสีดา หลวงปู่เทศน์ เทศน์รังสี รุ�นแรก

2433. เหรียญนาคปรกนางสีดา หลวงปู่เทศน์ เทศน์รังสี รุ�นแรก

2434. เหรียญพัดยศ หลวงปู่เทศน์ เทศน์รังสี รุ�นแรก

2435. เหรียญหลวงปู่เทศน์ เทศน์รังสี รุ�นแรก 

2436. เหรียญหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ�นแรก ปี 2517

2437. พระรูปหล�อหัวหลิม หลวงปู่เพชร ปทีโป รุ�นแรก

2438. เหรียญหลวงปู่เหรียญ รุ�นแรก ปี 2521

2439. พระสังกัจจายน์ วัดธาตุ ปี 2512

2440. พระบูชาหลวงพ�อพระใส รุ�นแรก ไม�จำากัดขนาด ปี 2518

2441. พระบูชาหลวงพ�อพระใส ไม�จำากัดขนาด ปี 2520

2442. พระบูชาหลวงพ�อพระใส ไม�จำากัดขนาด ปี 2524

2443. พระบูชาหลวงพ�อพระใส ไม�จำากัดขนาด ปี 2529

2444. พระบูชาหลวงพ�อองค์ตื้อ ไม�จำากัดรุ�น ไม�จำากัดขนาด
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2445. เหรียญเสมารุ�นแรก หลวงพ�อพระใหญ� วัดท�าไคร้ ปี 2528 ไม�จำากัดเนื้อ

2446. เหรียญพระอาจารย์วัง ฐิติสาโร วัดชัยมงคลภูลังคา รุ�นแรก ปี 2492 ไม�จำากัดเนื้อ

2447. เหรียญพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดเจติยาวิหาร ภูทอก รุ�นแรก ปี 2513 ไม�จำากัดเนื้อ - ไม�จำากัดพิมพ์

2448. เหรียญงามเอก พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดเจติยาวิหาร ภูทอก ปี 2515 ไม�จำากัดเนื้อ

2449. พระผงพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดเจติยาวิหาร ภูทอก รุ�นแรก ปี 2518 ไม�จำากัดเนื้อ

2450. รูปหล�อรูปเหมือนพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดเจติยาวิหาร ภูทอก รุ�นแรก ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ

2451. เหรียญพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดเจติยาวิหาร ภูทอก รุ�นทูลเกล้า ไม�จำากัดเนื้อ

2452. เหรียญพระอาจารย์ทองพลู สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ รุ�นแรก พิมพ์หลังปิดตา ปี 2518 ไม�จำากัดเนื้อ

2453. เหรียญพระอาจารย์ทองพลู สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ รุ�นแรก พิมพ์หลังบาตร ปี 2518 ไม�จำากัดเนื้อ

2454. พระผงพระอาจารย์ทองพลู สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ รุ�นแรก พิมพ์หลังปิดตา ปี 2518 ไม�จำากัดเนื้อ

2455. พระผงสมเด็จแจ�มจำารัส พระอาจารย์ทองพลู สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ ปี 2518 ไม�จำากัดเนื้อ

2456. เหรียญพระอาจารย์ทองพลู สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ รุ�นสอง ปี 2519 ไม�จำากัดเนื้อ - ไม�จำากัดพิมพ์

2457. เหรียญระฆัง พระอาจารย์ทองพลู สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ ปี 2521 ไม�จำากัดเนื้อ

2458. รูปหล�อพระอาจารย์ทองพลู สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ รุ�นแรก ปี 2535 ไม�จำากัดเนื้อ - ไม�จำากัดพิมพ์

2459. เหรียญอัยการ พระอาจารย์ทองพลู สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ ปี 2540 ไม�จำากัดเนื้อ

2460. พระปิดตาจัมโบ้ รุ�นแรก พระอาจารย์ทองพลู สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ ปี 2539 ไม�จำากัดเนื้อ

2461. พระนาคปรกใบมะขาม รุ�นแรก พระอาจารย์ทองพลู สิริกาโม วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ ไม�จำากัดเนื้อ

2462. เหรียญหลวงปู่คำาตัน ฐิตธัมโม วัดป่าดานศรีสำาราญ รุ�นแรก ปี 2539 ไม�จำากัดเนื้อ

2463. เหรียญหลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตธรรมวนาราม รุ�นแรก พิมพ์ใหญ� ปี 2542 ไม�จำากัดเนื้อ

2464. รูปหล�อรูปเหมือนหลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตธรรมวนาราม รุ�นแรก พิมพ์ใหญ� ไม�จำากัดเนื้อ

2465. เหรียญหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม รุ�นแรก ปี 2545 ไม�จำากัดเนื้อ

2466. รูปหล�อรูปเหมือนหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

2467. เหรียญหลวงตาเอิศ ชินวังโส วัดอรัญญานี รุ�นแรก ปี 2529

2468. เหรียญพระแก้วมรกต พระอาจารย์ปรีดา ฉันทกโร (หลวงปู่ทุย) วัดป่าด�านวิเวก ไม�จำากัดเนื้อ - ไม�จำากัดพิมพ์

2469. เหรียญหลวงปู่เทพา ภูริปัญโญ วัดเซกาเจติยาราม รุ�นแรก ปี 2546 ไม�จำากัดเนื้อ

2470. เหรียญหลวงปู่คำาสิงห์ สุภัทโธ วัดสิงหารินทราราม รุ�นแรก ปี 2535 ไม�จำากัดเนื้อ - ไม�จำากัดพิมพ์

2471. รูปหล�อรูปเหมือนรุ�นแรก หลวงปู่คำาสิงห์ สุภัทโธ วัดสิงหารินทราราม ไม�จำากัดเนื้อ

2472. พระปิดตาหัวกระสุน หลวงปู่คำาสิงห์ สุภัทโธ วัดสิงหารินทราราม ไม�จำากัดเนื้อ

2473. พระกริ่งหลวงปู่คำาสิงห์ สุภัทโธ วัดสิงหารินทราราม รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

2474. เหรียญหลวงปู่ทองคำา กาญจนวัณโณ วัดถ้ำาบูชา รุ�นแรก ปี 2552 ไม�จำากัดเนื้อ - ไม�จำากัดพิมพ์

2475. เหรียญหลวงปู่ทองคำา กาญจนวัณโณ วัดถ้ำาบูชา รุ�นโภคทรัพย์ ปี 2558 ไม�จำากัดเนื้อ

2476. เหรียญหลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำาพระภูวัว รุ�นแรก ปี 2555 ไม�จำากัดเนื้อ

2477. พระกริ่งหลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำาพระภูวัว รุ�นแรก ปี 2557 ไม�จำากัดเนื้อ

2478. เหรียญหลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำาพระภูวัว รุ�นโชคดี ปี 2558 ไม�จำากัดเนื้อ
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พระคณาจารย์ จ.เลย และ จ.หนองบัวลำาภู ทั่วไป

โต�ะที่ 71 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

2479. เหรียญหลวงปู่ชอบ รุ�นแรก ปี 2514 เนื้ออัลปาก้า

2480. เหรียญหลวงปู่ชอบ รุ�นแรก ปี 2514 ไม�จำากัดเนื้อ

2481. รูปหล�อหลวงปู่ชอบ รุ�นแรก อุเล็ก – อุใหญ� ไม�จำากัดเนื้อ

2482. เหรียญปู่ชอบ รุ�นพิเศษ ปี 2514 ไม�จำากัดเนื้อ

2483. เหรียญปู่หลุย รุ�นแรก ปี 2514

2484. เหรียญหลวงปู่ ซามา รุ�นแรก 

2485. เหรียญหลวงปู่ศรีจันทร์ วัดศรีภูมิ รุ�นแรก ปี 2513 ไม�จำากัดเนื้อ

2486. เหรียญหลวงปู่คำาดี รุ�นแรก

2487. เหรียญหลวงปู่ท�อน รุ�นแรก ปี 2533 ไม�จำากัดเนื้อ

2488. เหรียญหลวงปู่ขันตี รุ�นแรก ปี 2538 ไม�จำากัดเนื้อ

2489. รูปหล�อปั๊ม รุ�นแรก หลวงปู่คำาดี ค.ป.

2490. เหรียญหลวงปู่ขันตี รุ�นมหาลาภ ไม�จำากัดเนื้อ

2491. เหรียญปู่เทือง รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

2492. พระกริ่งภูหลวง รุ�นแรก หลวงปู่เทือง

2493. เหรียญหลวงปู่สำาลี วัดถ้ำาคูหาวารี รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

2494. พระปรกใบมะขามเลข 1 หลวงพ�อดำา ฐิตฺเวโท วัดป่าศรีมงคล จ.เลย

2495. เหรียญเจริญบารมี รุ�นแรก หลวงพ�อดำา ฐิตฺเวโท วัดป่าศรีมงคล จ.เลย

2496. เหรียญเทวดาก้าวหน้า หลวงพ�อดำา ฐิตฺเวโท วัดป่าศรีมงคล จ.เลย

2497. เหรียญเจริญพร หลวงพ�อดำา ฐิตฺเวโท วัดป่าศรีมงคล จ.เลย

2498. พระขุนแผนผงพรายกุมาร รุ�นพรายบันดาลทรัพย์ หลวงพ�อดำา ฐิตฺเวโท วัดป่าศรีมงคล จ.เลย

2499. เหรียญหลวงพ�อพุทธศรีวิชัย วัดโพธิ์ชัย บ้านลำาภู รุ�นแรก ปี 2513 จ.หนองบัวลำาภู

2500. เหรียญพระอาจารย์บุญตา ญาณวโร วัดป่าบุญญาภิสมภรณ์ รุ�นแรก ปี 2514 ไม�จำากัดเนื้อ จ.หนองบัวลำาภู

2501. เหรียญพระพุทธ วัดถ้ำาเอราวัณ รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำาภู

2502. เหรียญพระอาจารย์แสง ธัมมะธีโร วัดมหาชัย รุ�นแรก พิมพ์เต็มองค์ จ.หนองบัวลำาภู

2503. เหรียญพระวอระตา หลวงปู่ขาว อนาลโย รุ�นแรก ปลุกเสก ปี 2518 จ.หนองบัวลำาภู

2504. เหรียญหลวงปู่บุญ วัดศรีโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำาภู รุ�นแรกไม�จำากัดเนื้อ

2505. เหรียญพ�อมิ่งขวัญ วัดศรีสระแก้ว รุ�นแรก จ.หนองบัวลำาภู

2506. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ�นแรก ปี 2513 จ.หนองบัวลำาภู

2507. เหรียญพระครูนิมิตนวการ (หลวงพ�อหนองปลาขาว) วัดสระพังทอง รุ�นแรก จ.หนองบัวลำาภู

2508. เหรียญหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำากลองเพล รุ�นแรก จ.หนองบัวลำาภู

2509. เหรียญหลวงปู่ฤาษี กตปุญโญ วัดภูน้อย รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำาภู

2510. พระร�วงนเรศวรโรจนฤทธิ์ หลวงพ�อคูณ ปริสุทโธ ปลุกเสก พิมพ์นั่ง

2511. เหรียญหลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดใหม�เสนานิคม รุ�น 1 เมตตา จัดสร้างโดย กศน.นภ ปี 2538

2512. เหรียญหลวงปู่สาย เขมธัมโม วัดป่าพรหมวิหาร อ.โนนสัง รุ�นแรก พิมพ์หยดน้ำา ปี 2536 ไม�จำากัดเนื้อ

2513. เหรียญพ�อบุญมา สุธีโว วัดป่าสามัคคีศิริมงคล รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ
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พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร ยอดนิยม

โต�ะที่ 72 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

2514. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นแรก ปี 2507

2515. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นสอง ปี 2507 ไม�จำากัดบล็อก

2516. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นสาม ปี 2508

2517. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นสี่ ปี 2508

2518. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นห้า ปี 2509

2519. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นหก ปี 2510

2520. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นเจ็ด ปี 2511

2521. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นเก้า ปี 2513 เนื้ออัลป้าก้า

2522. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นเก้า ปี 2513 เนื้อฝาบาตร

2523. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นเก้า ปี 2513 เนื้อทองแดง.

2524. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นสิบ ปี 2514

2525. เหรียญระฆัง พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พิมพ์ 5 จุด ปี 2514

2526. เหรียญระฆัง พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พิมพ์ 2 จุด ปี 2514 ไม�จำากัดเนื้อ

2527. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 21 ปี 2514 ไม�จำากัดเนื้อ

2528. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 25 ปี 2515 ไม�จำากัดเนื้อ

2529. เหรียญพระอาจารย์ฟั่น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 26 กฐินศิษย์ ทอ.

2530. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 27

2531. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 28 ไม�จำากัดเนื้อ

2532. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 29 ไม�จำากัดเนื้อ

2533. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 30

2534. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 36 ไม�จำากัดเนื้อ

2535. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 43 ไม�จำากัดเนื้อ

2536. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 46 ไม�จำากัดเนื้อ

2537. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 47

2538. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 49 ตอกมงกุฏครอบดาว

2539. ล็อกเกตหลวงปู่ฝั้น รุ�นแรก 

2540. เหรียญโต�ะหมู� พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 61 ไม�จำากัดเนื้อ

2541. เหรียญซุ้มเรือนแก้ว พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 62 ไม�จำากัดเนื้อ

2542. เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร (ศิษย์สมเด็จ) รุ�น 74 ไม�จำากัดเนื้อ

2543. พระรูปหล�อ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นฐานภูเขา (ตอก K) ไม�จำากัดเนื้อ

2544. พระรูปหล�อ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นหัวหลิม

2545. พระผงรูปเหมือน พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�นหัวช้าง ปี 2514

2546. พระผงโต�ะหมู� พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร ปี 2516 ไม�จำากัดเนื้อ

2547. พระผงสารพัดดี พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร ปี 2518 ไม�จำากัดพิมพ์

2548. พระนาคปรก ใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ�น 2 (หลังอาจารย์ฝั้น) ไม�จำากัดเนื้อ
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พระอำาเภอธาตุพนม ทั่วไป

โต�ะที่ 73 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (40 รายการ)

2549. พระนางพญาเหล็กเปียกกรุวัดพระธาตุพนม

2550. พระปรกโพธิ์เหล็กเปียกกรุวัดพระธาตุพนม

2551. เหรียญรูปใข�พระธาตุพนมแสดงสินค้า  ปี 2481

2552. เหรียญพระธาตุพนมรูปใข�หลังครั่ง ปี 2482

2553. เหรียญพระธาตุพนมเสมาหลังครั่ง ปี 2482

2554. เหรียญพระธาตุพนมช�วยไทย รุ�นแรก ปี 2483

2555. เหรียญพุ�มข้าวบิณฑ์ ปี 2494

2556. เหรียญพระธาตุพนมช�วยไทย รุ�นสอง ปี 2513

2557. เหรียญสมโภชพระธาตุพนม ปี 2518

2558. พระนางพญาเหล็กเปียก ปี 2518 ไม�จำากัดพิมพ์

2559. เหรียญพระธาตุพนมทรงระฆัง ปี 2522

2560. พระผงวิเศษองค์ดำา ปี 2531

2561. เหรียญเจ้าสัวอีสาน ไม�จำากัดเนื้อ

2562. เหรียญเจ้าสัวอีสาน เจ้าสัวน้อย ไม�จำากัดเนื้อ

2563. เหรียญรุ�นแรกพระเทพรัตนโมลี ปี 2560 ไม�จำากัดเนื้อ

2564. ตะกรุดทองคำา หลวงพ�อมหาสังห์ทอง สังฆญาโณ วัดโพธิ์ศรี ปี 2558

2565. ตะกรุดเหล็กเปียก หลวงพ�อมหาสังห์ทอง สังฆญาโณ วัดโพธิ์ศรี ปี 2558

2566. ล็อกเกตรุ�นแรก หลวงพ�อมหาสังห์ทอง สังฆญาโณ วัดโพธิ์ศรี ปี 2559

2567. ล็อกเกต หลวงพ�อมหาสังห์ทอง สังฆญาโณ วัดโพธิ์ศรี ปี 2561

2568. พระยอดธงเหล็กเปียก หลวงพ�อมหาสังห์ทอง สังฆญาโณ วัดโพธิ์ศรี ปี 2561

2569. ล็อกเกตเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูพนมปรีชากร

2570. พระนางพญาสัตตนาคราชมรดกศรีโคตรบูรณ์ เนื้อทองคำา

2571. พระเปิดโลกสัตตนาคราชมรดกศรีโคตรบูรณ์ เนื้อทองคำา

2572. พระนางพญาสัตตนาคราชมรดกศรีโคตรบูรณ์ เนื้อเงิน

2573. พระเปิดโลกสัตตนาคราชมรดกศรีโคตรบูรณ์ เนื้อเงิน

2574. พระนางพญามรดกศรีโคตรบูรณ์ พิมพ์ใหญ� เนื้อเหล็กเปียก

2575. พระปรกโพธิ์มรดกศรีโคตรบูรณ์ เนื้อเหล็กเปียก

2576. พระนางพญามรดกศรีโคตรบูรณ์ พิมพ์กลาง เนื้อเหล็กเปียก

2577. พระนางพญามรดกศรีโคตรบูรณ์ พิมพ์เล็ก เนื้อเหล็กเปียก

2578. พระนางพญาสัตตนาคราชมรดกศรีโคตรบูรณ์ เนื้อเหล็กเปียก

2579. พระเปิดโลกสัตตนาคราชมรดกศรีโคตรบูรณ์ เนื้อเหล็กเปียก

2580. พระนางพญาสัตตนาคราชมรดกศรีโคตรบูรณ์ เนื้อฝาบาตรผสมเหล็กเปียก

2581. พระเปิดโลกสัตตนาคราชมรดกศรีโคตรบูรณ์ เนื้อฝาบาตรผสมเหล็กเปียก

2582. พระนางพญาสัตตนาคราชมรดกศรีโคตรบูรณ์ เนื้อชินโบราณผสมเหล็กเปียก กรรมการ

2583. พระเปิดโลกสัตตนาคราชมรดกศรีโคตรบูรณ์ เนื้อชินโบราณผสมเหล็กเปียก กรรมการ

2584. พระนางพญาสัตตนาคราชมรดกศรีโคตรบูรณ์ เนื้อเหล็กเปียกหน้ากากทองคำา

2585. พระนางพญาสัตตนาคราชมรดกศรีโคตรบูรณ์ เนื้อฝาบาตรหน้ากากเงิน

2586. พระหลวงปู่ทวดกลักไม้ขีด หลังพระธาตุพนม ปี 2553

2587. พระเชียงรุ้งพุทธรัตนมณี ปี 2559

2588. เหรียญวิวพระธาตุพนม รุ�นสัมฤทธิ์ผล ปี 2560
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พระหลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินฺโน วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ทั่วไป

โต�ะที่ 74 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)

2589. เหรียญหลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินฺโน รุนแรก พิมพ์เต็มองค์สมาธิ ปี 2540 จ.สกลนคร

2590. เหรียญหลวงบุญหนา ธมฺมทินฺโน รุ�นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ ปี 2540จ.สกลนคร

2591. พระกริ่งธมฺมทินฺโน รุ�นแรก ปี 2541 จ.สกลนคร

2592. เหรียญโต�ะหมู� รุ�นแรก ปี 2542 จ.สกลนคร

2593. พระผงโต�ะหมู� รุ�นแรก ปี 2542 จ.สกลนคร

2594. พระกริ่งธมฺมทินฺโน รุ�นแจกทาน ปี 2542 จ.สกลนคร

2595. พระกริ่งรูปเหมือนฐานภูเขา รุ�นแรก ปี 2542 จ.สกลนคร

2596. พระรูปเหมือนปั้มฐานภูเขา รุ�นแรก ปี 2542 จ.สกลนคร

2597. เหรียญซุ้มเรือนแก้ว รุ�นหายห�วง ไตรมาส 2543 จ.สกลนคร

2598. เหรียญรูปเหมือนหล�อโบราณ รุ�นแรก ปี 2544 จ.สกลนคร

2599. พระรูปเหมือนหล�อโบราณ รุ�นแรก ปี 2544 จ.สกลนคร

2600. เหรียญรุ�นรวยบุญ ศีล ทาน บารมี ไตรมาส 2545 ครบ ๖ รอบ จ.สกลนคร

2601. เหรียญซุ้มระฆังพญานาค รุ�น มั่ง มี ศรี สุข ไตรมาส 2545 ครบ ๖ รอบ จ.สกลนคร

2602. เหรียญรุ�น อยู�เย็นเป็นสุข ไตรมาส 2545 ครบ ๖ รอบ จ.สกลนคร

2603. เหรียญรุ�นก้าวหน้า ไตรมาส 2545 ครบ ๖ รอบ จ.สกลนคร

2604. เหรียญเณร รุ�นสมใจปรารถณา ปี 2546 จ.สกลนคร

2605. พระกริ่งปวเรศ รุ�นแจกทาน ไตรมาส 2547 จ.สกลนคร

2606. พระกริ่ง ธมฺมทินฺโน รุ�นแช�น้ำามนต์ ไตรมาส 2547 จ.สกลนคร

2607. เหรียญรุ�นพิเศษ ปี 2547 จ.สกลนคร

2608. เหรียญรุ�นกตัญญู ปี 2548 จ.สกลนคร

2609. เหรียญรุ�นนักรบดับไฟใต้ ปี 2548 จ.สกลนคร

2610. เหรียญปักกลด รุ�นภาวนา ไตรมาส 2549 จ.สกลนคร

2611. ล็อกเกตปักกลด รุ�นภาวนา ไตรมาส 2549 จ.สกลนคร

2612. พระกริ่งอวโลกิเตศวร รุ�นภาวนา ไตรมาส 2549 จ.สกลนคร

2613. เหรียญบาตรน้ำามนต์ รุ�นเศรษฐีสมบูรณ์ทรัพย์ ปี 2550 จ.สกลนคร

2614. เหรียญรับเสด็จ รุ�นวัฒนมงคล ๗๗ ปี 2551 จ.สกลนคร

2615. เหรียญรุ�นเหลือกินเหลือใช้ ปี 2552 จ.สกลนคร

2616. เหรียญรุ�นเมตตา ๘๐ ไตรมาส 2553 จ.สกลนคร

2617. เหรียญรุ�นศิษย์ ท.อ. ปี 2550 จ.สกลนคร

2618. เหรียญรุ�นมหาปรารถนา ปี 2554 จ.สกลนคร

2619. เหรียญ 2 หน้า รุ�นวัฒนมงคล ๘๐ 3 ไตรมาส 2552 จ.สกลนคร

2620. เหรียญมังกร รุ�นบุญหนาหมื่นปี ปี 2555 จ.สกลนคร

2621. เหรียญเสมา ๘ รอบ รุ�นปลดหนี้ไตรมาส 2557 จ.สกลนคร

2622. เหรียญรุ�นสารพัดรวย จ.สกลนคร

2623. เหรียญขวานฟ้า รุ�น รวย รวย รวย จ.สกลนคร

2624. เหรียญเศรษฐี รุ�นสุดท้าย จ.สกลนคร

2625. เหรียญเศรษฐีหล�อโบราณ รุ�นสุดท้าย จ.สกลนคร
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พระหลวงปู่คำาพันธ์ วัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม ทั่วไป

โต�ะที่ 75 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

2626. พระพุทธมหาปฐวีธาตุ ยุคแรก หลังเรียบ, ยันต์เล็ก, ยันต์ใหญ�

2627. เหรียญสองพระธาตุ ปี 2519

2628. เหรียญรูปเหมือน รุ�นแรก ปี 2526

2629. รูปเหมือนรุ�นแรก ร้านเสียงศิลป์ - นิวเซ็นจูรี่ นครพนม ปี 2529

2630. พระปิดตา เนื้อดินเก้าบัง ปี 2529 - 2536

2631. พระปิดตา เนื้อผงเกสร ปี 2529 - 2536

2632. พระพุทธมหาปฐวีธาตุ ปี 2530 – 2546

2633. เหรียญทหารเรือ ทร. รุ�นแรก ปี 2531

2634. เหรียญมหาปรารถนา พิมพ์ใหญ� ปี 2531

2635. เหรียญมหาปรารถนา พิมพ์เล็ก ปี 2531

2636. พระปิดตากิมจ�อ เนื้อดิน, เนื้อผงเกสร  ปี 2531

2637. พระกริ่ง ธาตุมหาชัย ปี 2532

2638. พระชัยวัฒน์ ธาตุมหาชัย ปี 2532

2639. รูปเหมือนปั๊ม รุ�นแรก ปี 2533

2640. พระกริ่ง โฆสปัญโญ ปี 2534

2641. พระนาคปรก มหาสมปรารถนา ปี 3534

2642. พระชัยวัฒน์ มหาสมปรารถนา ปี 2534

2643. พระผงรูปเหมือนคร่ึงองค์ หลังยันต์, หลังพระธาตุ ปี 2534

2644. ล็อกเกตหลวงปู่คำาพันธ์ ไม�จำากัดพิมพ์ และ ปี

2645. พระกริ่งเนื้อผงเกสร

2646. เหรียญจันทร์เพ็ญ มหาปรารถนา ปี 2535

2647. รูปเหมือนรุ�นอุดมมงคล ปี 2536

2648. พระสมเด็จ พิมพ์เกศไชโย ไม�จำากัดปี

2649. พระสังกัจจายน์ ไม�จำากัดปี

2650. พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ ไม�จำากัดปี

2651. พระปิดตากินบ�อเซี่ยง ปี 2536

2652. พระปิดตา รุ�นเจริญดี ปี 2536

2653. พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ รุ�นเจริญดี ปี 2536

2654. รูปเหมือน รุ�นผู้ว�าฯ ปรีดา ปี 2535

2655. เหรียญนั่งพานอภิมหาทรัพย์  ปี 2537

2656. พระสมเด็จธาตุมหาชัย ปี 2537

2657. เหรียญค�ายศรีสกุลวงศ์ ไม�จำากัดพิมพ์  ปี 2537

2658. เหรียญพญาเต�าเรือน ปี 2538

2659. พระสมเด็จพิมพ์นาคปรก เนื้อผง วษท. นครพนม ปี 2542

2660. พระปิดตาแกะ เนื้อไม้ เนื้องา ไม�จำากัดปี

พระหลวงพ�อหนุน วัดพุทธโมกข์พลาราม จ.สกลนคร ทั่วไป

โต�ะที่ 76 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

2661. พระร้อยล้าน เนื้อฟอสซิิล ไม�จำากัดพิมพ์

2662. พระเนื้อแร�แกะ ไม�จำากัดพิมพ์

2663. พระรวมแร� ไม�จำากัดพิมพ์

2664. พระมงคลมหาลาภ คำาข้าว

2665. พระสมบัติพ�อรุ�นแรก

2666. พระสมบัติพ�อ พิมพ์หยดน้ำา

2667. พระผงอุปัจเทยยะ รุ�นแรก

2668. พระรูปหล�ออุปัจเทยยะ รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

2669. พระสมเด็จองค์ปฐม รุ�นแรก ไม�จำากัดเนื้อ

2670. พระสมเด็จองค์ปฐม ลัคนาฤกษ์

2671. เหรียญรุ�นแรก

2672. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ�นแรก เจ้าทรัพย์

2673. พระผงรุ�นแรก (หนุนดวง หนุนชีวิต)

2674. รูปหล�อปั๊ม รุ�นแรก

2675. เหรียญพระอุปัจเทยยะ ไม�จำากัดเนื้อ

2676. พระบูชาอุปัจเทยยะ รุ�นแรก 4

2677. เหรียญนั่งพาน รุ�นฉลองอายุวัฒนะมงคล ๖๖ ปี

2678. เหรียญหล�อเศรษฐี สุวิชโย

2679. พระสมเด็จแหวกม�าน

2680. หล�อโบราณท้าวเวสสุวรรณ รุ�นแรก

2681. เหรียญทำาน้ำามนต์

2682. แหวน สะ ตัส โม นะ

2683. เหรียญที่ระลึกบาหลี

2684. เหรียญเสมา รุ�นหนุนวาสนา

2685. รูปหล�อหลวงพ�อเงิน รุ�นหนุนเงิน หนุนดวง

2686. พระผงนั่งตั่ง รุ�นแรก (เจ้าสัว หนุนเงิน หนุนทอง)

2687. เหรียญปั๊มโต�ะหมู� รุ�นแรก (หนุนมหาเศรษฐี)

2688. เหรียญหล�อโต�ะหมู� รุ�นแรก (หนุนมหาเศษฐี)

2689. พระผงโต�ะหมู� รุ�นแรก (หนุนมหาเศรษฐี)

2690. พระกริ่งรูปเหมือนฐานภูเขา รุ�นแรก (หนุนดวง หนุนชีวิต)

2691. ล็อกเกตจัมโบ้ รุ�นแรก (ชนะจน)

2692. ล็อกเกตรุ�นชนะจน

2693. เหรียญรุ�นชนะจน

2694. ล็อกเกตพระอุปัจเทยยะ รุ�นแรก 2 หน้า

2695. เหรียญรุ�นพุทโธ
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พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป

โต�ะที่ 77 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (37 รายการ)

2696. เหรียญพระนารายณ์พลิกแผ�นดิน หลวงปู่แสน ปสนโน วัดบ้านหนองจิก อ.ขุนหาญ เนื้อตะกั่วหน้ากากทอง จ.ศรีสะเกษ

2697. เหรียญพระนารายณ์พลิกแผ�นดิน หลวงปู่แสน ปสนโน วัดบ้านหนองจิก อ.ขุนหาญ เนื้อตะกั่วหน้ากากเงิน จ.ศรีสะเกษ

2698. เหรียญพระนารายณ์พลิกแผ�นดิน หลวงปู่แสน ปสนโน วัดบ้านหนองจิก อ.ขุนหาญ เนื้อตะกั่วหน้ากากทองแดง จ.ศรีสะเกษ

2699. เหรียญหลวงพ�อเมียน กัลป์ยาโณ วัดบ้านจะเนียง อ.กะสัง เนื้อทอง จ.บุรีรัมย์

2700. เหรียญหลวงพ�อเมียน กัลป์ยาโณ วัดบ้านจะเนียง อ.กะสัง เนื้อทองแดง เนื้อทองฝาบาตร จ.บุรีรัมย์

2701. เหรียญหล�อ หลวงพ�อหอม รุ�นแรก จ.สกลนคร

2702. เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ�อปัน วัดเทพนิมิต เนื้อทองแดง ตัดชิด ไม�ปิดหน้ากาก จ.ขอนแก�น

2703. เหรียญหลวงพ�อคูณ รุ�นพินัยกรรม เนื้อทองแดงรมดำา ตัดชิด ไม�ปิดหน้ากาก

2704. เหรียญรูปไข�ครึ่งองค์ รุ�นฉลองสมณศักดิ์ หลวงพ�อคูณ จ.นครราชสีมา ปี 2553 เนื้อทองแดง

2705. เหรียญเสมามหาสมปรารถนา หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ�นสร้างศาลาการเปรียญ จ.ศรีสะเกษ

2706. เหรียญมนต์พระกาฬ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงผิวไฟ จ.ศรีสะเกษ

2707. เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ไม�ปิดหน้ากาก จ.ศรีษะเกษ

2708. พระรูปหล�อเบ้าทุบ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ�นฉลองซื้อที่ดิน เนื้อแร� จ.ศรีสะเกษ

2709. พระกริ่งจีน หลวงพ�อคำาบุ จ.นครพนม เนื้อทองชนวน

2710. พญาครุฑยุดนาค หลวงพ�อขอม วัดโปรดสัตว์ รุ�นแรก

2711. ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่บุญมา โชติธมโม วัดบ้านแก�ง รุ�นบุญมาหาเศรษฐี

2712. พญาหมูมหาลาภ อุดกริ่ง หลวงพ�อรักษ์ อนาลโย รุ�นแรก เนื้อทองคำา, เงิน, นวะ

2713. พญาหมูมหาลาภ อุดกริ่ง หลวงพ�อรักษ์ อนาลโย รุ�นแรก เนื้อชนวนมหาลาภ เนื้อสัมฤทธิ์โชค

2714. พญาหมูมหาลาภ อุดกริ่ง หลวงพ�อรักษ์ อนาลโย รุ�นแรก เนื้อทองเหลือง

2715. พญาหมูมหาลาภ อุดกริ่ง หลวงพ�อรักษ์ อนาลโย รุ�นแรก เนื้อทองแดง

2716. พญาหมูมหาลาภ อุดกริ่ง หลวงพ�อรักษ์ อนาลโย รุ�นแรก เนื้อทองแดงผิวรุ้ง

2717. เม็ดประคำา วัดละหารไร� เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง

2718. กุมารทองจินดามณี เนื้อชนวน, เนื้อนวโลหะ, ทองแดง จ.ระยอง

2719. พระปิดตานางพลาย วัดหมอมุ�ย ปี 2559 จ.ระยอง

2720. รูปหล�อฐานปูปลา หลวงพ�อสาคร ปี 2551

2721. พระขุนแผน เทพนิมิต หลวงพ�อสาคร พิมพ์เล็ก

2722. พระขุนแผนผ้าป่า พิมพ์ใหญ� หลวงพ�อสาคร ปี 2546

2723. กุมารทอง หลวงพ�อสาคร เนื้อผงพลายกุมาร

2724. ล็อกเกต เจริญพรล�าง รุ�นแรก หลวงปู่ทิม ปี 2559

2725. พระขุนแผนพรายกุมาร รุ�นแรก หลวงพ�อสาคร ออกที่วัดชุมแสง

2726. พระขุนแผน รุ�งเรืองร่ำารวย หลวงพ�อรุ�ง วัดท�าไม้ลาย จ.ประจวบคีรีขันธ์

2727. เหรียญเสมา 7 รอบ (รวยรุ�งโรจน์) หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดงชุบทอง จ.นครปฐม

2728. เหรียญหลวงพ�อคูณ รุ�นชนะมาร 2 เนื้อทองแดง ไม�ลงยา และปิดหน้ากาก จ.นครราชสีมา

2729. เหรียญหลวงพ�อคูณ รุ�นบารมี 90 เนื้อทองแดง, ทองเหลือง จ.นครราชสีมา

2730. เหรียญยี่กอฮง หลวงปู่แสน วัดหนองจิก ลงยาสีธงชาติ จ.ศรีสะเกษ

2731. เหรียญยี่กอฮง หลวงปู่แสน วัดหนองจิก เนื้อทองทิพย์ จ.ศรีสะเกษ

2732. เหรียญ ร.5 รุ�น 100 ปี เนื้อเงิน, ทองแดง จ.อุดรธานี
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เครื่องราง - ของขลัง แดนอีสาน ยอดนิยม

โต�ะที่ 78 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (39 รายการ)

2733. ฤาษี หลวงปู่สาย วัดตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ

2734. ผ้ายันต์เขียนมือ หลวงปู่สรวง เทวดาเล�นดิน จ.ศรีสะเกษ

2735. ผ้ายันต์ปั๊มหมึกสด รอยมือ รอยเท้า หลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ จ.สุรินทร์

2736. เบี้ยแก้ หลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ จ.สุรินทร์

2737. ตะกรุดปั๊มคู� หลวงปู่เจียม อติสโย วัดอินทราสุการาม จ.สุรินทร์

2738. ผ้ายันต์สกรีน หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์

2739. พญาเต�าเรือน หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

2740. หุ�นพยนต์ อุดผงพรายกุมาร หลวงพ�อเมียน วัดบางจะเนียง จ.บุรีรัมย์

2741. เบี้ยแก้ ญาท�านสวน ฉันทโร วัดนาอุดม จ.อุบลราชธานี

2742. ตะกรุดหล�อโบราณ รุ�นแรก ญาท�านเขียน ป่าช้าหนองขี้นก จ.อุบลราชธานี

2743. หนุมาน รุ�นแรก หลวงปู่เก�ง ธนวโร วัดกิตติราชเจริญศรี จ.อุบลราชธานี

2744. ตะกรุดชนะมารอุดปรอท หลวงปู่คำาบุ วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

2745. น้องแมว หลวงปู่คำาบุ วัดกุดชมภู เนื้อโลหะ จ.อุบลราชธานี

2746. พญานาคราช ไกรชัยราช หลวงปู่คำาบุ วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

2747. แผ�นหนังเสือ จารยันต์ หลวงปู่คำาบุ  วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

2748. ท้าวเวสสุวรรณหล�อ พิมพ์ห้าเหลี่ยม ญาท�านบุญกอง สันตจิตโต วัดกุดชุม จ.อุบลราชธานี

2749. ฤาษี หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร เนื้อว�าน จ.อุบลราชธานี

2750. พระราหู กะลาแกะ หลวงปู่มา ญาณวโร จ.ร้อยเอ็ด

2751. ลูกปรอทฤาษี หลวงปู่ลือ สุขปุญโญ วัดป่านาทามวนาวาส จ.มุกดาหาร

2752. แหวน หลวงพ�อผาง จิตตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก�น

2753. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ทองแดงมันปู ออกศาลหลักเมือง ปี 2542 จ.อุดรธานี

2754. ลูกอมผงพุทธคุณ หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดป่าภูกระแต จ.บึงกาฬ

2755. ตะกรุด, แผ�นจารอักขระ หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร

2756. ตะกรุดปั๊มเสาร์ ๕ หลวงพ�อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกพลาราม จ.สกลนคร

2757. ท้าวเวสสุวรรณหล�อโบราณ รุ�นแรก หลวงพ�อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกพลาราม จ.สกลนคร

2758. เหรียญหล�อโบราณ พญานาคบันดาลทรัพย์ หลวงห�อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกพลาราม จ.สกลนคร

2759. มีดหมอ ไม�จำากัดรุ�น หลวงพ�อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร� จ.นครราชสีมา

2760. ผ้�ายันต์แบบสกรีน ไม�จำากัดพิมพ์ หลวงพ�อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร� จ.นครราชสีมา

2761. เสือมหาอำานาจ หลวงปู่อินทร์ วัดบ้านบัว จ.นครราชสีมา

2762. ลูกกะลาแกะราหู  หลวงปู่คำาพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย  จ.นครพนม

2763. ลูกอมพญานาคเกี้ยว รุ�นแรก  ไม�จำากัดพิมพ์  หลวงปู่คำาพันธ์ โฆสปัญโญ  จ.นครพนม

2764. ตะกรุดยุคแรก หลวงปู่คำาพันธ์ โฆสปัญโญ จ.นครพนม

2765. ผ้ายันต์เขียนอักขระธรรม ลาว - ไทยอีสาน ไม�จำากัดสำานัก

2766. ตะกรุดมหาปราบ หลวงพ�อดำา ฐิตฺเวโท วัดป่าศรีมงคล จ.เลย

2767. ตะกรุดนะอกแตก หลวงพ�อดำา ฐิตฺเวโท วัดป่าศรีมงคล จ.เลย

2768. ตะกรุดมหาโสฬสมงคล หลวงพ�อดำา ฐิตฺเวโท วัดป่าศรีมงคล จ.เลย

2769. สีผึ้ง หลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง (ขนาดห้อยคอ) จ.ศรีษะเกษ

2770. สีผึ้ง หลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง (ขนาดบูชาตลับครู) จ.ศรีษะเกษ

2771. ตะกรุด ยุคแรก หลวงปู่เครื่อง สุภัทโธ วัดสระกำาแพงใหญ� อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
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หลวงปู่ขำา เกสาโร วัดหนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

โต�ะที่ 79 ค�าส�งรายการละ 400 บาท (35 รายการ)

2772. เหรียญรุ�นแรก (เจริญพรบน) ไม�จำากัดเนื้อ

2773. เหรียญรุ�นแรก (เจริญพรบน) เนื้อทองแดงพิเศษ

2774. เหรียญรุ�นแรก (เจริญพรบน) เนื้อฝาบาตรไม�รมดำา

2775. เหรียญรุ�นแรก (เจริญพรบน) เนื้อฝาบาตรรมดำา

2776. เหรียญรุ�นพิเศษ (ตอกหมายเลข)

2777. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ (ไม�จำากัดเนื้อ)

2778. พระสมเด็จปรกโพธิ์ รุ�นแรก (ไม�จำากัดพิมพ์)

2779. พระกริ่งเกสาโร เนื้อชนวนฯ (ก้นเงิน)

2780. พระกริ่งเกสาโร (ไม�จำากัดเนื้อ)

2781. เหรียญพุดซ้อน เนื้อเงิน

2782. เหรียญพุดซ้อน (ไม�จำากัดเนื้อ)

2783. รูปหล�อรุ�นแรก เนื้อเงิน

2784. รูปหล�อรุ�นแรก (ไม�จำากัดเนื้อ)

2785. ล็อกเกต รุ�นแรก (ไม�จำากัดสี)

2786. ล็อกเกต มนต์พระกาฬ (ไม�จำากัดขนาด)

2787. ขุนแผนสะกดทัพ รุ�นแรก (ไม�จำากัดตะกรุด)

2788. มีดหมอ รุ�นแรก (ไม�จำากัดขนาด)

2789. กริ่งใหญ�เกสาโร เนื้อเงิน

2790. กริ่งใหญ�เกสาโร (ไม�จำากัดเนื้อ)

2791. เหรียญหล�อพลิกชะตา เนื้อเงิน

2792. เหรียญหล�อพลิกชะตา (ไม�จำากัดเนื้อ)

2793. เหรียญอายุยืน (ไม�จำากัดเนื้อ)

2794. เหรียญเจริญพรล�าง เนื้อเงินลงยา (ไม�จำากัดสี)

2795. เหรียญเจริญพรล�าง (ไม�จำากัดเนื้อ)

2796. รูปหล�อเจริญพร ทุบเบ้า เนื้อเงิน

2797. รูปหล�อเจริญพร ทุบเบ้า (ไม�จำากัดเนื้อ)

2798. สมเด็จเจริญพรล�าง (ไม�จำากัดเนื้อ)

2799. เหรียญมังกร ทรัพย์เทวา เนื้อเงินลงยา (ไม�จำากัดสี)

2800. เหรียญมังกร ทรัพย์เทวา (ไม�จำากัดเนื้อ)

2801. รูปหล�อท้าวเวสสุวรรณ เทดินไทย (ไม�จำากัดเนื้อ)

2802. เหรียญสร้างกุฏิ เนื้อเงิน (ไม�จำากัดรายละเอียด)

2803. เหรียญสร้างกุฏิ หน้ากากเงิน (ไม�จำากัดเนื้อ)

2804. เหรียญสร้างกุฏิ (ไม�จำากัดเนื้อ)

2805. เต�าเรือนสร้างกุฎิ (ไม�จำากัดเนื้อ)

2806. พระผงนั่งตั่ง (ไม�จำากัดเนื้อ - ไม�จำากัดตะกรุด)


