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สารบัญรายการพระประกวด สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ

โต๊ะที่ รายการ จำานวนรายการ หน้าที่

1 พระเบญจภาคี ยอดนิยม 45 18

2 พระยอดขุนพล ยอดนิยม 36 19

3 พระเนื้อผง ยอดนิยม 35 20

4 พระเนื้อผง ทั่วไป 35 21

5 พระเนื้อดิน ยอดนิยม 35 22

6 พระเนื้อดิน ทั่วไป 35 23

7 พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม 35 24

8 พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ยอดนิยม ชุดที่ 1 35 25

9 พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ยอดนิยม ชุดที่ 2 35 26

10 พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม 35 27

11 เครื่องรางยอดนิยม 35 28

12 เครื่องรางจังหวัดนครสวรรค์-จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม 34 29

13 พระคณาจารย์จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม 36 30

14 พระหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม 35 31

15 พระกรุวัดราชบูรณะ-พระเนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม 35 32

16 พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1 37 33

17 พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2 35 34

18 พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3 35 35

19 พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 4 35 36

20 พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1 35 37

21 พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2 35 38

22 พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3 35 39

23 พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 4 35 40

24 พระวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น 214 ปี ชาตกาล กรุงเทพฯ ทั่วไป 35 41

25 พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ทั่วไป 35 42

26 พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ทั่วไป 35 43

27 พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป 35 44

28 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ) จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป 35 45

29 พระหลวงพ่อจืด นิมมฺโล วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม ทั่วไป 35 46

30 พระหลวงพ่อพุฒ สุนทฺโร วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ทั่วไป 35 47

31 พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1 35 48

32 พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 2 35 49

33 พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 3 35 50

34 เหรียญพระคณาจารย์เมตตาสายบุญ ทั่วไป 35 51

35 เครื่องรางจังหวัดกาญจนบุรี ทั่วไป 35 52

36 พระหลวงพ่อเขียน วัดสำานักขุนเณร จ.พิจิตร ทั่วไป 38 53

37 พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ทั่วไป 35 54

38 พระคณาจารย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ยอดนิยม 36 55

39 พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 5 36 56

40 พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 6 36 57
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สารบัญรายการพระประกวด สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ

โต๊ะที่ รายการ จำานวนรายการ หน้าที่

41 พระหลวงพ่อฤาษีลิงดำา วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี ยอดนิยม 35 58

42 พระหลวงพ่อเกษม เขมโก วัดสุสานไตรลักษณ์ จ.ลำาปาง ยอดนิยม 35 59

43 พระหลวงปู่สิม วัดถำ้าผาปล่อง จ.เชียงราย ยอดนิยม 36 60

44 พระคณาจารย์จังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม 35 61

45 พระคณาจารย์จังหวัดชัยภูมิ ทั่วไป ชุดที่ 1 40 62

46 พระหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ยอดนิยม 33 63

47 พระหลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม 37 64

48 พระหลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง จ.ชัยภูมิ ทั่วไป 38 65

49 พระคณาจารย์ อ.ภูเขียว-อ.เกษตร-อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ทั่วไป ชุดที่ 2 34 66

50 พระอาจารย์ สุริยัณ จัณทวัณโณ วัดป่าฉัพพรรณ รังสี  จ.ชัยภูมิ ทั่วไป 34 67

51 พระหลวงปู่จุ่น วัดโพธิ์ตาล จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม 30 68

52 พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 7 42 69

53 พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม 35 70

54 พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม 35 71

55 พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1 35 72

56 พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 2 35 73

57 พระผงกระดูกผี วัดโคกสวาย จ.นครราชสีมา ยอดนิยม 27 74

58 พระหลวงพ่อผาง จิตตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ยอดนิยม 35 75

59 พระหลวงพ่อผาง จิตตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ทั่วไป ชุดที่ 1 35 76

60 พระหลวงพ่อผาง จิตตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ทั่วไป ชุดที่ 2 35 77

61 พระหลวงปู่วรพรต วิธาน วัดจุมพล จ.ขอนแก่น ยอดนิยม 37 78

62 พระคณาจารย์สายอีสาน ยอดนิยม 35 79

63 พระคณาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดนิยม 36 80

64 พระคณาจารย์จังหวัดสุรินทร์ ยอดนิยม 37 81

65 พระคณาจารย์จังหวัดอุบลราชธานี ยอดนิยม 33 82

66 พระคณาจารย์จังหวัดอำานาจเจริญ ยอดนิยม 35 83

67 พระคณาจารย์จังหวัดร้อยเอ็ด ยอดนิยม 36 84

68 พระคณาจารย์-พระกรุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ยอดนิยม 40 85

69 พระคณาจารย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยอดนิยม 35 86

70 พระคณาจารย์จังหวัดนครพนม ยอดนิยม 37 87

71 พระคณาจารย์จังหวัดสกลนคร ยอดนิยม 35 88

72 พระคณาจารย์จังหวัดบึงกาฬ ยอดนิยม 33 89

73 พระหลวงตาพวง-พระคณาจารย์ จ.ยโสธร ยอดนิยม 35 90

74 พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ ยอดนิยม 35 91

75 พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ ทั่วไป 35 92

76 พระหลวงปู่ลุน ธมฺมทโร วัดป่าเลไลย์ จ.มหาสารคาม ยอดนิยม 38 93

77 พระคณจารย์จังหวัดหนองคาย ยอดนิยม 35 94

78 สุดยอดสีผึ้งแดนสยาม ยอดนิยม 32 95

79 พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และพระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ ยอดนิยม 35 96

                                                          รวม 2794 รายการ 
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พระเบญจภาคี ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 1 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (45 รายการ)  

1  พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ
2  พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ กรุงเทพฯ
3  พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์เกศบัวตูม กรุงเทพฯ
4  พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ฐานแซม กรุงเทพฯ
5  พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ
6  พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ
7  พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์ กรุงเทพฯ
8  พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย กรุงเทพฯ
9  พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม กรุงเทพฯ
10  พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม กรุงเทพฯ
11  พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานสังฆาฏิ กรุงเทพฯ
12  พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ กรุงเทพฯ
13  พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ กรุงเทพฯ
14  พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ
15  พระสมเด็จจิตรลดา กรุงเทพฯ ปี2508-2513
16  พระสมเด็จฯ เกศไชโย พิมพ์7ชั้น นิยม จ.อ่างทอง
17  พระสมเด็จฯ เกศไชโย พิมพ์6ชั้น อกตัน จ.อ่างทอง
18  พระสมเด็จฯ เกศไชโย พิมพ์6ชั้น อกตลอด จ.อ่างทอง
19  พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพ์เกศอุ กรุงเทพฯ
20  พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพ์สังฆาฏิ กรุงเทพฯ
21  พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพ์ฐานคู่ กรุงเทพฯ
22  พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพ์เล็ก กรุงเทพฯ
23  พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหาธาตุฯ-วัดสร้อยทอง ไม่จำากัดพิมพ์ 
24  พระกำาแพงซุ้มกอ เนื้อดำา พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.กำาแพงเพชร
25  พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ จ.กำาแพงเพชร
26  พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.กำาแพงเพชร
27  พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.กำาแพงเพชร
28  พระกำาแพงลีลา พิมพ์เม็ดขนุน จ.กำาแพงเพชร
29  พระกำาแพงลีลา พิมพ์พลูกลีบ-พิมพ์กลีบจำาปา จ.กำาแพงเพชร
30  พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่-พิมพ์กลาง จ.ลำาพูน
31  พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์เล็ก จ.ลำาพูน
32  พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ต้อ จ.ลำาพูน
33  พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ตื้น จ.ลำาพูน
34  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
35  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
36  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
37  พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
38  พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
39  พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
40  พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
41  พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
42  พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
43  พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา
44  พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์แขนอ่อน จ.พระนครศรีอยุธยา
45  พระขุนแผน กรุโรงเหล้า จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระยอดขุนพล ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 2 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

46  พระพิจิตร เม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร

47  พระหูยาน หน้ายักษ์ พิมพ์ใหญ่ จ.ลพบุรี

48  พระหูยาน หน้ายักษ์ พิมพ์กลาง-พิมพ์เล็ก จ.ลพบุรี

49  พระนาคปรก ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ -กรุวัดปืน จ.ลพบุรี

50  พระร่วงยืน หลังลายผ้า สนิมแดง จ.ลพบุรี

51  พระร่วงยืน กรุถำ้ามหาเถร จ.ลพบุรี

52  พระร่วงนั่ง กรุม่วงค่อม จ.ลพบุรี

53  พระนารายณ์ทรงปืน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

54  พระยอดขุนพล สนิมแดง-ชินเงิน จ.ลพบุรี

55  พระเทริดขนนก ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

56  พระซุ้มนครโกษา ชินเงิน จ.ลพบุรี

57  พระอู่ทองท้องช้าง ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

58  พระรอดหนองมน สนิมแดง จ.ลพบุรี

59  พระร่วงนั่ง กรุช่างกล จ.ลพบุรี

60  พระซุ้มกระรอก กระแต จ.ลพบุรี

61  พระร่วงยืน หลังรางปืน สนิมแดง กรุสวรรคโลก จ.สุโขทัย

62  พระร่วงนั่ง หลังลิ่ม ชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย

63  พระร่วงยืนทรงเกราะ ชินเขียว จ.สุโขทัย

64  พระซุ้มเรือนแก้ว(กระต่ายแกลบ) ชินเงิน จ.สุโขทัย

65  พระลีลาสรรค์ยืน ชินเงิน จ.ชัยนาท

66  พระหลวงพ่อพัด เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี-จ.ชัยนาท

67  พระซุ้มนครโกษา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค์

68  พระนางพญา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดหัวเมือง จ.นครสวรรค์

69  พระลีลาเชยข้างเม็ด จ.กำาแพงเพชร

70  พระท่ามะปราง ชินเงิน จ.กำาแพงเพชร

71  พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

72  พระมเหศวรเดี่ยว-ศวรตรง ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

73  พระท่ากระดาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเก่า ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

74  พระท่ากระดาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุใหม่ ไม่จำากัดกรุ จ.กาญจนบุรี

75  พระยอดอัฏฐารส ชินเขียว จ.พิษณุโลก

76  พระชินราชใบเสมา ชินเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก

77  พระลีลา กรุวังหิน จ.พิษณุโลก

78  พระซุ้มเสมาทิศ จ.พิษณุโลก

79  พระอู่ทอง สนิมแดง กรุวัดศรีสะอาด จ.เพชรบูรณ์

80  พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิ

81  พระปิดตา เนื้อผงคลุกรักเก่า ไม่จำากัดสำานัก
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พระเนือ้ผง ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 3 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

82  พระสมเด็จฯ พิมพ์เจ็ดชั้น หูประบ่า วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง

83  พระสมเด็จฯ พิมพ์ไหล่ตรง วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง

84  พระสมเด็จฯ พิมพ์แข้งหมอน วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง

85  พระสมเด็จฯ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง

86  พระกรุเจดีย์เล็ก ไม่จำากัดพิมพ์ วัดบางขุนพรหม กรุงเทพฯ

87  พระยืนวันทาเสมา วัดพลับ กรุงเทพฯ

88  พระพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่-ตุ๊กตาเล็ก วัดพลับ กรุงเทพฯ

89  พระพิมพ์พุงป่องใหญ่-พุงป่องเล็ก วัดพลับ กรุงเทพฯ

90  พระพิมพ์สมาธิ-สมาธิเข่ากว้าง วัดพลับ กรุงเทพฯ

91  พระวัดสามปลื้ม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

92  พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์แซยิด วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

93  พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์แปดชั้น แขนหักศอก-แขนกลม วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

94  พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์เจ็ดชั้น หูติ่ง วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

95  พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้น หูบ่ายศรี-ทรงเจดีย์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

96  พระหลวงปู่ภู พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยม-สังกัจจายน์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

97  พระหลวงปู่ภู พิมพ์ยืนอุ้มบาตร-ไสยาสน์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

98  พระหลวงปู่ภู พิมพ์ลีลา-พิมพ์พระปิดตา วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

99  พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่าน วัดทรงประมูล กรุงเทพฯ

100  พระเพชรหลีก พิมพ์ขัดสมาธิเพชร-ขัดสมาธิราบ เจ้าคุณทักษิณฯ วัดอินทาราม กรุงเทพฯ

101  พระหลวงปู่ศุข แจกแม่ครัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

102  พระวัดรังษี ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

103  พระปิลันทน์ พิมพ์ซุ้มประตู วัดระฆัง กรุงเทพฯ

104  พระปิลันทน์ พิมพ์ครอบแก้วใหญ่-ครอบแก้วเล็ก วัดระฆัง กรุงเทพฯ

105  พระปิลันทน์ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่-เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆัง กรุงเทพฯ

106  พระปิลันทน์ พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์ วัดระฆัง กรุงเทพฯ

107  พระผงของขวัญ รุ่นแรก วัดปากนำ้า กรุงเทพฯ

108  พระผงของขวัญ รุ่นสาม พิมพ์ลึก-พิมพ์ตื้น วัดปากนำ้า กรุงเทพฯ

109  พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานสูง-ฐานเตี้ย กรุงเทพฯ

110  พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสะดุ้งมาร-เล็บมือสมาธิ กรุงเทพฯ

111  พระวัดเงินคลองเตย ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

112  พระวัดท้ายตลาด พิมพ์มารวิชัย ข้างเม็ดขีด-ข้างเส้น กรุงเทพฯ

113  พระวัดท้ายตลาด ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

114  พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ปทุมธานี

115  สมเด็จพระครูสังฆ์ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

116  พระวัดเฉลิมพระเกียรติ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.นนทบุรี
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พระเนือ้ผง ทั่วไป  
โต๊ะที่ 4 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

117  พระสมเด็จ กรุวัดชนะสงคราม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

118  พระประจำาวัน วัดชนะสงคราม ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

119  พระเล็บมือ ท่านเจ้าจุ้ย วัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ

120  พระสมเด็จ รุ่นพล.ต.อ.เผ่า พิมพ์จัมโบ้ วัดอินทร์ กรุงเทพฯ

121  พระสมเด็จ รุ่นพล.ต.อ.เผ่า ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอินทร์ กรุงเทพฯ

122  พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์มีหน้าตา วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

123  พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์สามเหลี่ยม วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

124  พระสมเด็จ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

125  พระสมเด็จเกศมงคล รุ่นแรก วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ

126  พระสมเด็จแสน วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ

127  พระสมเด็จสาริกาจินดามณี หลวงพ่อพร วัดจินดาราม กรุงเทพฯ

128  พระสมเด็จท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

129  พระพิมพ์เม็ดบัว หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร กรุงเทพฯ

130  พระผงของขวัญ วัดปากนำ้า รุ่น 4 กรุงเทพฯ

131  พระผงของขวัญ วัดปากนำ้า รุ่น 5 กรุงเทพฯ

132  พระผงของขวัญ วัดปากนำ้า รุ่น 6 กรุงเทพฯ

133  พระหลวงพ่อจาด วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

134  พระผงเกศา ครูบาศรีวิชัย ไม่จำากัดพิมพ์ จ.เชียงใหม่

135  พระวัดนก จ.อ่างทอง

136  พระฝักไม้ขาว กรุบางระกำา จ.พิษณุโลก

137  พระพิมพ์เล็บมือ หลวงพ่อชื่น วัดป่ามุนี จ.อ่างทอง

138  พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นแรก วัดศีลขันธ์ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.อ่างทอง

139  พระนางพญาผมดำา หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา

140  พระหลวงปู่เส็ง พิมพ์พระประธาน รุ่นแรก วัดบางนา จ.ปทุมธานี

141  พระสมเด็จ หลวงปู่เส็ง เนื้อว่านสบู่เลือด วัดบางนา จ.ปทุมธานี

142  พระสมเด็จ หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์เกศบัวตูม จ.ปทุมธานี

143  พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม

144  พระพิมพ์สมาธิบัวฟันปลา หลวงพ่อฉำ่า วัดท้องคุ้ง จ.สมุทรปราการ

145  พระผง หลวงพ่อโสธร ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา

146  พระผงของขวัญ วัดเกาะจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

147  พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่นแรก วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ

148  พระท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา พิมพ์เล็บมือ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

149  พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานบัว วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ

150  พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานสามชั้น วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ

151  พระวัดปราสาทบุญญาวาส ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
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พระเนือ้ดิน ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 5 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

152  พระคง จ.ลำาพูน ไม่จำากัดสี 

153  พระเปิม จ.ลำาพูน

154  พระบาง จ.ลำาพูน

155  พระลบ จ.ลำาพูน ไม่จำากัดพิมพ์ 

156  พระเลี่ยง จ.ลำาพูน

157  พระคง กรุช้างคำ้า-ดอยคำา จ.เชียงใหม่

158  พระกำาแพงเม็ดมะลื่น จ.กำาแพงเพชร

159  พระนางกำาแพง พิมพ์ลึก-พิมพ์ตื้น จ.กำาแพงเพชร

160  พระนางกำาแพงเม็ดมะเคล็ด จ.กำาแพงเพชร

161  พระกำาแพงปรกลูกยอ จ.กำาแพงเพชร

162  พระกำาแพงลีลา จ.กำาแพงเพชร

163  พระลีลา กรุวัดถำ้าหีบ จ.สุโขทัย

164  พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัย

165  พระร่วงยืนเปิดโลก จ.สุโขทัย

166  พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง จ.สุโขทัย

167  พระท่ามะปราง ไม่จำากัดกรุ จ.พิษณุโลก

168  พระนางพญา พิมพ์มีหู-ไม่มีหู กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก

169  พระชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก

170  พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์หน้าฤาษี หลังนาง จ.พิษณุโลก

171  พระกรุวัดจุฬามณี ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พิษณุโลก

172  พระพิจิตร เขี้ยวงู จ.พิจิตร

173  พระขุนแผนบ้านกร่าง พลายคู่ตัดเดี่ยว ไม่จำากัดพิมพ์

174  พระขุนแผนบ้านกร่าง พลายเดี่ยว ไม่จำากัดพิมพ์

175  พระสรรค์ยืน จ.ชัยนาท

176  พระสรรค์นั่ง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ชัยนาท

177  พระวัดตะไกร ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

178  พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

179  พระกริ่งทองตะเคียน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

180  พระขุนแผน ไม่จำากัดกรุ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

181  พระเดี่ยวดำา-เดี่ยวแดง จ.ลพบุรี

182  พระหลวงพ่อจุก จ.ลพบุรี

183  พระซุ้มนครโกษา จ.ลพบุรี

184  พระหลวงพ่อหมอ กรุมหากัณฑ์ จ.ลพบุรี

185  พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพฯ

186  พระยอดขุนพล ไม่จำากัดกรุ และจังหวัด
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พระเนือ้ดิน ทั่วไป  
โต๊ะที่ 6 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

187  พระกรุวัดประยูร ไม่จำากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

188  พระบัณฑูร กรุวังหน้า กรุงเทพฯ

189  พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ กรุงเทพฯ

190  พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

191  พระกรุวัดบางสระแก กรุงเทพฯ

192  พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ กรุงเทพฯ

193  พระกรุวัดราชนัดดา กรุงเทพฯ

194  พระพิมพ์เม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ

195  พระหลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ

196  พระลีลาพุทธ ๒๕ ศตวรรษ ปี 2500 กรุงเทพฯ

197  พระพุทธชินราช โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ

198  พระรอด โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ

199  พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ

200  พระรูปเหมือนในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช กรุงเทพฯ

201  พระหลวงพ่ออ๋อย พิมพ์เม็ดบัว วัดไทร กรุงเทพฯ

202  พระนาคปรก พิมพ์ตัวหนอน วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ

203  พระพิมพ์จันทร์ลอย สังฆราชแพ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

204  พระหลวงปู่ชู วัดนาคปรก กรุงเทพฯ

205  พระกรุ วัดโปรดเกษ จ.นนทบุรี

206  พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี

207  พระหลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน จ.นนทบุรี

208  พระหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน จ.อ่างทอง

209  พระหลวงพ่อโป้ จ.พระนครศรีอยุธยา

210  พระสิบชาตัดเดี่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา

211  พระเม็ดน้อยหน่า ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

212  พระงบนำ้าอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา

213  พระหลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

214  พระขุนแผน หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

215  พระหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

216  พระหลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา

217  พระพุทธชินราช กรุวัดเสาธงทอง จ.สุพรรณบุรี

218  พระกรุ วัดบางยี่หน จ.สุพรรณบุรี

219  พระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี

220  พระรอด ปลุกเสกประเทศอินเดีย

221  พระผงสุพรรณ ปลุกเสกประเทศอินเดีย
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พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 7 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

222  พระกริ่ง ตั๊กแตนเขมร ยุคต้น เนื้อสำาริด ไม่จำากัดพิมพ์

223  พระกริ่ง ตั๊กแตนเขมร ยุค2 เนื้อเหลือง-เนื้อเหลืองอาบเมฆพัด ไม่จำากัดพิมพ์

224  พระชัยวัฒน์ ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

225  พระกริ่งหน้าอินเดีย ปี2482 พิมพ์หน้าใหญ่-พิมพ์หน้าเล็ก สมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ) วัดสุทัศน์ฯ

226  พระกริ่งหน้าไทย ปี2482 สมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ) วัดสุทัศน์ฯ

227  พระกริ่งนำ้าท่วม ปี2485 เนื้อเหลือง-เนื้อแดง เจ้าคุณศรีฯ(สนธิ์) วัดสุทัศน์

228  พระกริ่งหลวงพ่อจาด รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่-กลาง-เล็ก ออกวัดบางหอย

229  พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม-พิมพ์บัวแหลม ปี2495 วัดบวรฯ

230  พระกริ่งประภามลฑล ปี2480 วัดดอน ยานนาวา

231  พระกริ่งแหลมฟ้าผ่า ปี2484

232  พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง ไม่จำากัดพิมพ์ วัดบางพัง

233  พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ ปี2515 จ.พิษณุโลก

234  พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ ปี2495 วัดบวรฯ

235  พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา ไม่จำากัดพิมพ์ วัดสามปลื้ม

236  พระเนื้อเมฆสิทธิ์ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดอนงค์ฯ

237  พระวัดระฆังหลังฆ้อน พิมพ์หลังฆ้อน กรุงเทพฯ

238  พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

239  พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งเก่า มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

240  พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งใหม่ มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

241  พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิยาว มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

242  พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิสั้น มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

243  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ บัวขีด ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

244  พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ บัวไม่ขีด ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

245  พระพุทธชินราชอินโดจีน ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

246  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม มีห่วงขวาง เนื้อทองผสม วัดปากคลองมะขามเฒ่า

247  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด ไม่จำากัดเนื้อ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

248  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างอุ เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า

249  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามลฑล ไม่จำากัดเนื้อ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

250  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน ยันต์ใหญ่-เล็ก วัดปากคลองมะขามเฒ่า

251  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า

252  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างยันต์ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

253  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวเม็ด ไม่จำากัดพิมพ์ เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า

254  พระหลวงปู่ศุข ออกวัดหัวหาด ไม่จำากัดพิมพ์

255  พระหลวงปู่ศุข ออกวัดคลองขอม ไม่จำากัดพิมพ์ 

256  พระอุปคุตเขมร เนื้อสำาริด
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พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ยอดนิยม ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 8 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

257  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี2497

258  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี2497

259  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี2497

260  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี2497

261  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี2497

262  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี2497

263  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยนำ้าใหญ่-เล็ก ปี2502

264  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี2505

265  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี2505

266  พระกริ่งองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนื้อนวะโลหะ ปี2505

267  พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน(เบตง) เนื้อนวะโลหะ ปี2505

268  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "A" เนื้อนวะโลหะ ปี2505

269  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "A" เนื้อโลหะผสม ปี2505

270  พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด เนื้อเหลือง ปี2505

271  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี2505

272  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี2505

273  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ หัวมน ปี2505

274  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั๊มซำ้า ปี2505

275  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั๊มซำ้า-ไม่ปั๊ม ปี2505

276  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก(นิยม) ปี2505

277  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่-หน้าเชิด ปี2505

278  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็น ปี2508

279  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี2500

280  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น2 ไข่ปลาใหญ่ ปี2502

281  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น2 ไข่ปลาเล็ก ปี2502

282  เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี2508

283  เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี2508

284  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี2509

285  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ "ตัว ท " ปี2505

286  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "ตัว ท " ปี2505

287  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี2505

288  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก  ปี2505

289  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "มีหู" ปี2505

290  พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี2506

291  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "หน้าจีน" ปี2508
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พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ยอดนิยม ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 9 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

292  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี2508

293  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี2508

294  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 เนื้อทองแดง ปี2504

295  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 เนื้ออัลปาก้า ปี2504

296  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น3 เนื้อทองแดง ปี2504

297  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น4 เนื้ออัลปาก้า ปี2505

298  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์นำ้าเต้า ปี2505

299  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี2506

300  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่-เล็ก แจกปีนัง ปี2506

301  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี2506

302  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังหนังสือ 5 แถว" ปี2506

303  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง(หน้าผาก3เส้น,4เส้น,หนังสือเลยหู)เนื้ออัลปาก้า ปี2506

304  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี2508

305  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังรุน 1 " ปี2508

306  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี2508

307  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี2509

308  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี2511

309  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา "หน้าเลื่อนหลังเจดีย์" เนื้ออัลปาก้า ปี2511

310  แหวนหลวงพ่อทวด ไม่จำากัดเนื้อ ปี2503-2508

311  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวน กะไหล่ทอง-อัลปาก้า ปี2506-2508

312  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังรุ่น1" ปี2511

313  รูปหล่อพระอาจารย์ทิม ไม่จำากัดเนื้อ วัดช้างให้ ปี2508

314  เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ห่มคลุม-หันข้าง วัดช้างให้ ปี2508

315  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก อุ้มลูกแก้ว เนื้อโลหะ วัดช้างให้ ปี2508

316  เหรียญหลวงพ่อทวด ทะเลซุง แจกปีนัง ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดปี

317  เหรียญหลวงพ่อทวด ทะเลซุง พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี2508

318  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี2524

319  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี2524

320  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี2524

321  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี2524

322  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่หน้าเล็ก (ตอก-ไม่ตอกหมู) วัดคอกหมู ปี2506

323  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด เนื้อโลหะผสม วัดไทร จ.นครสวรรค์ ปี2506

324  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ ปี2506

325  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา ปี2506

326  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่านฝังตะกรุด วัดทรายขาว ปี2514
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พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 10 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

327  พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง

328  พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม

329  พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น

330  พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ฟ้า

331  พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ต๊อก

332  พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น

333  พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ทรงเครื่อง

334  พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ไม่ทรงเครื่อง

335  พระพิมพ์ยันต์แถวเดียว ไม่จำากัดพิมพ์

336  พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น

337  พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน

338  พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก

339  พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ลึก

340  พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ตื้น

341  พระพิมพ์ทรงครุฑปีกแข็ง

342  พระพิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ

343  พระพิมพ์ทรงเม่น บัวชั้นเดียว

344  พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 7 จุด

345  พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 8 จุด

346  พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร

347  พระพิมพ์ทรงเม่นบัวโค้ง

348  พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก

349  พระพิมพ์ทรงเม่น หัวกลับ

350  พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิชัย

351  พระพิมพ์ทรงปางสมาธิ บัวเม็ด

352  พระพิมพ์ทรงนก ฐานสามชั้น

353  พระพิมพ์ทรงนก ฐานสายบัว-บัวฟันปลา

354  พระพิมพ์ทรงปลาจีน

355  พระพิมพ์ทรงปลากัด

356  พระพิมพ์ทรงปลาหมอ

357  พระพิมพ์ทรงปลาหมู

358  พระพิมพ์ทรงโบราณ ไม่จำากัดพิมพ์

359  พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร ไม่จำากัดพิมพ์

360  พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จำากัดพิมพ์

361  ผงลูกอม
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เครื่องราง ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 11 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

362  หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพฯ

363  เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง กรุงเทพฯ 

364  เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

365  เบี้ยแก้ หลวงพ่อพักตร์ วัดโบสถ์ จ.อ่างทอง

366  เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน พิมพ์หุบปาก วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ

367  เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน พิมพ์อ้าปาก  วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ

368  เสือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ

369  เสือ หลวงพ่อวงศ์ ไม่จำากัดรุ่น วัดปริวาส กรุงเทพฯ

370  สิงห์งาแกะ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี

371  สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง

372  หนุมาน หลวงพ่อสุ่น ไม่จำากัดเนื้อ-ไม่จำากัดพิมพ์ วัดศาลากุน จ.นนทบุรี

373  ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา

374  องคต หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

375  แพะ หลวงพ่ออำ่า วัดหนองกระบอก จ.ระยอง

376  จิ้งจก หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง จ.อยุธยา

377  สาริกา หลวงพ่อสนิท วัดลำาบัวลอย จ.นครนายก

378  ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

379  ตะกรุดโสฬสมงคล ปู่กลิ่น วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

380  ตะกรุดโสฬสมงคล อาจารย์แปลก วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

381  ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ

382  ตะกรุดลูกอม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม

383  ตะกรุด หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี

384  ตะกรุดกระดูกห่าน พ่อหรุ่น วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ

385  ตะกรุดหน้าผากเสือ หลองปู่นาค วัดอรุณฯ(วัดแจ้ง) กรุงเทพฯ

386  พิศมรใบลาน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสาคร

387  ลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ

388  ลูกอม พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา จ.นครปฐม

389  ยักษ์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

390  ปลัดขลิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี

391  ราหูกะลาแกะ หลวงพ่อน้อย ขนาดห้อยคอ วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

392  ราหูกะลาแกะ อาจารย์ปิ่น  ขนาดห้อยคอ วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

393  กะลาแกะ ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ จ.ลำาปาง

394  ปลาตะเพียน หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

395  แหวนพิรอด เก่า ไม่จำากัดสำานัก

396  ตะกรุดเก่า ไม่จำากัดคณาจารย์
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เครื่องรางจังหวัดนครสวรรค์-จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 12 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (34 รายการ)  

397  คชสีห์,สิงห์ปากเป็ด หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

398  เสือ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

399  ม้ามังกร,หมู,กระต่าย หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

400  สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอบรูปหัวใจ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

401  สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอบสี่เหลี่ยม,พิมพ์ข้าวหลามตัด,พิมพ์ทรงกลม หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

402  สิงห์งาแกะ พิมพ์สามขวัญ ปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

403  สิงห์งาแกะ พิมพ์สองขวัญ ปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

404  สิงห์งาแกะ พิมพ์ยกขา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

405  สิงห์งาแกะ พิมพ์ปากสาริกา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

406  พระปิดตางาแกะ พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

407  พระแม่นางกวักงาแกะ พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

408  งาแกะปีเกิด 12 นักษัตร ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

409  งาแกะพิมพ์ต่าง ๆ ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

410  แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์สี่เหลี่ยม,รูปไข่ เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ,ลงถม

411  รูปถ่ายเก่า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อัดกระจก ขนาดห้อยคอ ไม่จำากัดพิมพ์

412  แหวนลงยา ลงถม หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

413  ตะกรุดพวงลูกคั่นพระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

414  มีดหมอ ขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย์)หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

415  มีดหมอ ขนาดปากกา (แบบด้ามตัด)หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

416  มีดหมอ ขนาดใบมีด6นิ้ว ไม่เกิน9นิ้ว(แบบธรรมดา) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

417  มีดหมอ ขนาดใบมีด9นิ้วขึ้นไป(แบบธรรมดา) ไม่จำากัดขนาด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

418  มีดหมอ ขนาดใบมีด6นิ้ว ไม่เกิน9นิ้ว(สามกษัตริย์) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

419  มีดหมอ ขนาดใบมีด9นิ้วขึ้นไป ไม่จำากัดขนาด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

420  มีดหมอ ใบมีดแบบลายนาคคู่ ไม่จำากัดขนาด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

421  มีดหมอ ขนาดปากกา(แบบธรรมดา) หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

422  มีดหมอ ขนาดปากกา(แบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

423  มีดหมอ ขนาด5นิ้วขึ้นไป หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

424  ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

425  เสื้อยันต์สิงห์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

426  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ถักเชือกลงรัก

427  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ไม่ถักเชือก

428  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ถักเชือกลงรัก

429  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ไม่ถักเชือก

430  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง สามกษัตริย์ ถักเชือกลงรัก-ไม่ถักเชือก
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พระคณาจารย์จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 13 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

431  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิยม

432  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา

433  เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่

434  เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก

435  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงจุ่มรัก

436  พระเนื้อดินหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์

437  พระเนื้อดินหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ไม่จำากัดพิมพ์

438  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์คอแอล ปี2515

439  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิ้วจุด ปี2515

440  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ ปี2515

441  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือเลขแปด ปี2515

442  เหรียญปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ ปี2515

443  เหรียญปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก ปี2515

444  เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี2515

445  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี2515 ไม่จำากัดหลัง

446  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.ชุ่มสร้าง ตอกและไม่ตอก "ช"

447  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ออกวัดห้วยเขน พิมพ์ใหญ่

448  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ออกวัดห้วยเขน พิมพ์กลาง-เล็ก

449  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน ออกวัดท้ายนำ้า ปี2515

450  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน ออกวัดวังจิก ปี2515

451  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน ออกวัดหอไกร

452  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่น อ.ตะพานหิน ปี2522

453  เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์เสมา ปี2472

454  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม หลังอุ

455  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังอุ

456  เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบใหญ่-จอบเล็ก

457  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิง

458  เหรียญปั๊มหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน หลังชินราช ไม่จำากัดพิมพ์

459  พระปิดตาหลวงปู่ภู พิมพ์หยดนำ้า เนื้อชินสนิมแดง

460  พระปิดตาหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก หลังเบี้ย-หลังกระต่าย

461  เหรียญพระธรรมทัสสีมุนีวงศ์(หลวงพ่อไป๋) รุ่นแรก ปี2479 วัดท่าหลวง

462  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเตียง รุ่นแรก วัดเขารูปช้าง

463  ตะกรุดหลวงปู่ภู ถักเชือกตะกร้อลงรัก ไม่จำากัดเนื้อ

464  พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

465  ตะกรุดหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

466  แหวนหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน ไม่จำากัดรุ่น
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พระหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 14 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

467  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้ออัลปาก้า ไม่จำากัดพิมพ์

468  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ A

469  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ B

470  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ C

471  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ D

472  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์คอตึง

473  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐานสูง 

474  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐานเตี้ย

475  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อตะกั่ว

476  เหรียญหล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์จอบเล็ก ด้านหลังหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง

477  เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์เสมา ปี2470

478  เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์แมงกะปี้หลังแบบ-หลังเรียบ ปี2470

479  เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์แมงกะปี้หลังตัวหนังสือ ปี2482

480  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์โค้ง ปี2482

481  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์ตรง ปี2482

482  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้อ ปี2482

483  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี2482

484  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม- หลวงพ่อคล้าย ปี2483

485  หรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้อ บล็อคกลาก ปั๊มห่วงในตัว

486  เหรียญหน้าหมวกหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ แจกที่วัดท่าฉนวน ปี2483

487  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม เนื้อเงินลงยา ไม่จำากัดพิมพ์

488  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม เนื้อเงินข้างไข่ปลา ไม่จำากัดพิมพ์

489  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ

490  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม

491  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม หลังอกเลา

492  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม เนื้อเงินลงถม ไม่จำากัดพิมพ์

493  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ห้าเหลี่ยมนาคปรก ปี2470

494  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์เปลวเทียน หน้าสั้น ปี2483

495  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ปักกลด ปี2470

496  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า-เนื้อตะกั่ว

497  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังยันต์ใบพัด เนื้อตะกั่ว

498  พระกริ่งใหญ่ หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว

499  พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว

500  เหรียญเปลวเทียนหลวงพ่อเดิม พิมพ์หน้ายาว ปี2483

501  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ออกวัดอินทาราม ปี2493
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พระกรุวัดราชบูรณะ-พระเนือ้ชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 15 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

502  พระยอดขุนพล กรุวัดราชบูรณะ

503  พระหูยาน  กรุวัดราชบูรณะ

504  พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว  กรุวัดราชบูรณะ

505  พระอู่ทองบัวสองชั้น  กรุวัดราชบูรณะ

506  พระอู่ทองฐานสำาเภา  กรุวัดราชบูรณะ

507  พระนาคปรก  กรุวัดราชบูรณะ

508  พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดราชบูรณะ

509  พระลีลากำาแพงนิ้ว กรุวัดราชบูรณะ

510  พระขุนแผนบัวห้าจุด กรุวัดราชบูรณะ

511  พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ

512  พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ

513  พระลีลาดอกไม้ไหว(ไม้โปร) กรุวัดราชบูรณะ

514  พระพิมพ์จารึกภาษาจีน ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

515  พระลีลาแจกันคู่ กรุวัดราชบูรณะ

516  พระขุนแผน พิมพ์แหวกม่าน กรุวัดราชบูรณะ

517  พระแผงตัด ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

518  พระพิมพ์วัดราช ขนาดเล็ก ไม่จำากัดพิมพ์

519  พระพิมพ์วัดราช ขนาดใหญ่ ไม่จำากัดพิมพ์

520  พระปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก กรุวัดราชบูรณะ

521  พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ กรุวัดราชบูรณะ

522  พระขุนแผนใบพุทรา ไม่จำากัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

523  พระปรุหนังเดี่ยว ไม่จำากัดกรุ  จ.พระนครศรีอยุธยา

524  พระปรุหนัง พิมพ์บัวเม็ด ไม่จำากัดกรุ  จ.พระนครศรีอยุธยา

525  พระปรุหนังบัวฟันปลา ไม่จำากัดกรุ  จ.พระนครศรีอยุธยา

526  พระนาคปรก พระงั่ว กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

527  พระอู่ทอง คางเครา กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

528  พระอู่ทอง คางไม่มีเครา กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

529  พระวัดตะไกร เนื้อชิน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

530  พระหลวงพ่อโต เนื้อชิน พิมพ์บางกระทิง จ.พระนครศรีอยุธยา

531  พระโคนสมอ เนื้อชิน ไม่จำากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

532  พระอู่ทองนั่ง กรุบึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา

533  พระปรุหนัง วัดประสาท จ.พระนครศรีอยุธยา

534  พระอู่ทอง กรุวัดมเหยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา

535  พระยอดธง ไม่จำากัดเนื้อ จ.พระนครศรีอยุธยา

536  พระชัย ขนาดห้อยคอ กรุวัดพระศรีสรรเพชญ จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 16 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

537  เหรียญรุ่นแรกปี2528สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศจ.กรุงเทพมหานคร

538  เหรียญสนทนาธรรมสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศจ.กรุงเทพมหานคร

539  เหรียญสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช600ปีเจดีย์หลวงวัดบวรนิเวศจ.กรุงเทพมหานคร

540  พระกริ่ง80พรรษาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศจ.กรุงเทพมหานคร

541  พระสมเด็จอรหังปี2511สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศจ.กรุงเทพมหานคร

542  สมเด็จอรหังปี2519สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศจ.กรุงเทพมหานคร

543  สมเด็จพระศาสดาปี2532สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศจ.กรุงเทพมหานคร

544  สมเด็จพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

545  เหรียญฟาต้าไฉรวยแน่นแน่นพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

546  ขุนแผนพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

547  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อนวณปริสุทโธวัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม

548  พระปิดตาหลวงพ่อนวณวัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม

549  พระสมเด็จหลวงพ่อนวณวัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม

550  พระสมเด็จหลวงพ่อตัดวัดชายนา จ.เพชรบุรี

551  พระขุนแผนหลวงพ่อตัดวัดชายนา จ.เพชรบุรี

552  ปลัดขิกหลวงพ่อตัดวัดชายนา จ.เพชรบุรี

553  เหรียญรุ่นเมตตาบารมี89ปีหลวงพ่อสุพรรณปัญญาวุฒิโฒวัดนำ้าตกห้วยยาง จ.ประจวบศีรีขันธ์

554  ล็อกเก็ตรุ่นสมปรารถนาหลวงพ่อสนองชาติวัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี

555  สิงห์แกะรุ่นแรกสมปรารถนาหลวงพ่อสนองชาติวัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี

556  ตะกรุดหล่อมงคลเศรษฐีหลวงพ่อสนองชาติชาติวัดเย็นสนิทธรรมมาราม จ.กาญจนบุรี

557  หลวงปู่ทวดจันทร์เพ็ญ61หลวงพ่อต๋องวัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

558  พ่อศรีหลวงพ่อต๋องวัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

559  พระปิดตาหลวงพ่อนวณวัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม

560  ตะกรุดหลวงพ่อต๋องวัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

561  หนุมานหน้ากระบี่ที่ระลึก 80 ปี หลวงพ่อสุ่นวัดศาลากุล จ.นนทบุรี

562  หนุมานหน้าหน้าโขนที่ระลึก 80 ปี หลวงพ่อสุ่นวัดศาลากุล จ.นนทบุรี

563  เหรียญ-รูปหล่อที่ระลึก 80 ปี หลวงพ่อสุ่นวัดศาลากุล จ.นนทบุรี

564  เหรียญพระอาจารย์สานิตย์รุ่นแรกวัดป่าบ้านบะแต้ จ.ขอนแก่น

565  พระเปิดโลกโคตรเศรษฐีพระอาจารย์สุนิตย์วัดป่าบ้านบะแต้ จ.ขอนแก่น

566  พระรอดหลวงหริภุญชัยเนื้อทองคำา-เงินวัดพระธาตหริภุญชัย จ.ลำาพูน

567  พระรอดหลวงหริภุญชัยเนื้อนวะโลหะวัดพระธาตหริภุญชัย จ.ลำาพูน

568  พระกริ่งรตนญาโนเนื้อนวะโลหะหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์รัตนาราม จ.กรุงเทพมหานคร

569  ท้าวเวสสุวรรณรุ่นทรัพย์สมบูรณ์หลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์รัตนาราม จ.กรุงเทพมหานคร

570  หุ่นพยนต์รุ่นขุมทรัพย์หลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์รัตนาราม จ.กรุงเทพมหานคร

571  ขุนแผนหล่อวาเลนไทน์หลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงษ์รัตนาราม จ.กรุงเทพมหานคร

572  พญาหมูหริหราลัยหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์รัตนาราม จ.กรุงเทพมหานคร

573  เต่าเรือนรุ่น 1 หลวงพ่อต๋องวัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี



36 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดชัยภูมิ

พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 17 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

574  ปลัดขิกไม้เขยตายขนาดบูชา หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ

575  ปลัดขิกไม้เขยตาย (3 นิ้วขึ้นไป) หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ

576  ปลัดขิกไม้เขยตาย (ตำ่ากว่า 3 นิ้ว) หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ

577  ปลัดขิกไม้เขยตายท้องเว้านิยม (3 นิ้วขึ้นไป) หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ

578  ปลัดขิกไม้เขยตายท้องเว้านิยม(ตำ่ากว่า 3 นิ้ว) หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ

579  ปลัดขิกไม้เขยตายสาริกาท้องเว้านิยม หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ

580  ปลัดขิกไม้เขยตายสาริกา ไม่จำากัดศิลป์ หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ 

581  ปลัดขิกไม้เขยตายศิลป์หลังค้อมนิยม หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ 

582  ปลัดขิกไม้เขยตายลงแลคเกอร์ทันยุค ไม่จำากัดศิลป์ หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ 

583  ไม้เขยตายแกะไม่จำากัดศิลป์ หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ 

584  วัตถุมงคล หลวงปู่เมฆ วัดลำากระดาน กรุงเทพฯ 

585  ปลัดขิก หลวงพ่อยิด ไม่เกินปี 2537 วัดหนองจอก จ.ประจวบคีรีขันธ์

586  ลิงไม้แกะขนาดบูชา หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

587  ลิงไม้แกะขนาดห้อยคอตำ่ากว่า 3 ซ.ม. หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

588  ลิงไม้แกะขนาดห้อยคอ 3 ซ.ม.ขึ้นไป หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

589  ปลัดลิงเกาะขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

590  ปลัดลิงเกาะขนาดเกิน 5 นิ้วขึ้นไป หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

591  ปลัดนางแอ่น หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

592  ปลัดขิกเพชรพญาธร ไม่จำากัดศิลป์และขนาด หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

593  ปลัดขิกขนาดบูชา ไม่จำากัดศิลป์ หลวงพ่อกลั่น วันอินทราวาส จ.อ่างทอง

594  ปลัดขิกกัลปังหา หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

595  ปลัดขิกไม้พยุง หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

596  ปลัดขิกไม้พญาดำาดง หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

597  ปลัดขิกไม้มงคล, โลหะ หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

598  รูปถ่ายอัดกระจก รุ่นแรก ปี 2513 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ไม่จำากัดพิมพ์

599  เหรียญรุ่นแรก ปี 2518 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว เนื้อทองแดง บล็อคนิยม คอ 2 เส้น

600  ตะกรุดโทน 3 กษัตริย์ ปี 2537 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว

601  เหรียญแม่นางกวัก ปี 2539 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ไม่จำากัดเนื้อ

602  ตะกรุดมหาเศรษฐี รุ่นสรงนำ้า ปี 2539 เนื้อเงิน ขนาด 3 ซ.ม. หลวงปู่ทิม วัดพระขาว

603  เหรียญชนะจน ปี 2540 เนื้อเงินลงยา หลวงปู่ทิม วัดพระขาว

604  สิงห์ ปี 2546 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว เนื้อชานหมาก

605  ลูกอมปลาตะเพียน ปี 2544 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ไม่จำากัดเนื้อ

606  พระสมเด็จหลังยอดธง ปี 2547 เนื้อชานหมาก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว รวมฝังตะกรุดและไม่ฝังตะกรุด

607  กะลาตาเดียวแก พิมพ์ราหู ปี 2547 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ไม่จำากัดพิมพ์

608  เหรียญไหว้ครู รุ่นแรก หน้าพ่อแก่ หลังพระพิฆเนศ ปี 2548 ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดชัยภูมิ37 

พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3  
โต๊ะที่ 18 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

609  ปลัดขิกไม้เขยหลวงปู่เมฆวัดลำากระดาน (สามนิ้วขึ้นไป) จ.กรุงเทพ

610  ปลัดขิกไม้เขยตายหลวงปู่เมฆวัดลำากระดาน (ตำ่ากว่าสามนิ้ว) จ.กรุงเทพ

611  ปลัดขิกไม้เขยตายหลวงปู่เมฆวัดลำากระดาน (สาริกาทั่วไป) จ.กรุงเทพ

612  ปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (พิมพ์แข้งเฉียง)จ.นนทบุรี

613  ปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (แข้งหมอน)จ.นนทบุรี

614  ปิดตาพระอุปัฃฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (พิมพ์จันทร์ลอย) จ.นนทบุรี

615  ปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (พิมพ์เศียรแหลม) จ.นนทบุรี

616  ปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (พิมพ์ไม้คำ้าเกวียน) จ.นนทบุรี

617  ปิดตาพระอุปัชฌาย์เชย วัดโพธิ์ทองหลวง (ไม่จำากัดพิมพ์) จ.นนทบุรี

618  ขุนแผนเนื้อดินเจ็ดป่าช้าหลวงพ่อแหยม วัดดอนพุทรา (พิมพ์ใหญ่) จ.นครปฐม

619  ขุนแผนเนื้อดินเจ็ดป่าช้าหลวงพ่อแหยม วัดดอนพุทรา (พิมพ์เล็ก) จ.นครปฐม

620  ปิดตาเนื้อผงคลุกลักพระใบฎีกาบุญยัง วัดหนองน้อย (มีกริ่ง)จ.ชัยนาถ

621  ปิดตาเนื้อผงคลุกลักพระใบฎีกาบุญยัง วัดหนองน้อย (พิมพ์จิ๋ว)จ.ชัยนาถ

622  ปิดตาเนื้อผงคลุกลักพระใบฎีกาบุญยัง วัดหนองน้อย (ไม่จำากัดพิมพ์)จ.ชัยนาถ

623  ขุนแผนสะกดทัพ ปี ๒๕๑๕ หลวงพ่อยงยุธ วัดเข้าไม้แดง (พิมพ์เล็กสีม่วง)จ.ระยอง

624  ขุนแผนสะกดทัพ ปี ๒๕๑๕ หลวงพ่อยงยุธ วัดเข้าไม้แดง (พิมพ์เล็กไม่จำากัดสี)จ.ระยอง

625  ขุนแผนสะกดทัพ ปี ๒๕๑๕ หลวงพ่อยงยุธ วัดเข้าไม้แดง (ไม่จำากัดสี-พิมพ์)จ.ระยอง

626  พระเนื้อดินผสมผงใบลานหลังยันต์หลวงพ่อวงค์ วัดทุ่งผักกรด (พิมพ์เล็กทั่วไป ทันยุค)จ.นครปฐม

627  ตะกรุดหลวงฟอเต๋ คงทอง วัดสามง่าม

628  พระเนื้อดินผสมผงใบลานหลังยันต์หลวงพ่อวงค์ วัดทุ่งผักกรด (พิมพ์ใหญ่ทั่วไป ทันยุค)จ.นครปฐม

629  ปิดตาเนื้อผสมว่านหลวงพ่อรวย ๒๔๘๕ วัดสร้อยทอง (พิมพ์ข้างยันต์ )จ.กรุงเทพ

630  ปิดตาเนื้อผสมว่านหลวงพ่อรวย ๒๔๘๕ วัดสร้อยทอง (พิมพ์หลังแบบ )จ.กรุงเทพ

631  เหรียญรูปไข่รุ่นแรก ปี ๒๕๑๖ หลวงพ่อย้อย วัดไทยวาส จ.นครปฐม

632  ปลัดไม้แกะหลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง

633  ปลัดขิกหลวงพ่อยิดวัดหนองจอก ปี ๒๕๒๐-๒๕๓๘ จ.ประจวบศีรีขันธ์

634  ปลัดขิกหลวงพ่อตี๋ ปี ๒๕๓๘-๒๕๕๐ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี

635  กรุมารเนื้อดิน พ.ศ.๒๕๑๕ หลวงพ่ออช่ม วัดตากล้อง จ.ปครปฐม

636  ตะกรุดหลวงพ่อแก้ว วัดสามเรือน จ.พระนครศรีอยุธยา

637  ตะกรุดไม้ไผ่มหาอุตม์ หลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู จ.ลพบุรี

638  ลูกอม/ลูกสะกด เนื้อเมฆสิทธิ์อุปัชฌาย์ต้น วัดอุ่ตะเภา จ.สระบุรี

639  เบี้ยแก้หลวงปู่จือ วัดกลางบางแก้ว

640  ตะกรุดใบลาน หลวงปู่กี๋ วัดแพรกษา จ.สมุทรปราการ

641  เบี้ยแก้ หลวงพ่อชื่น ปี ๒๕๒๖ วัดกลางคูเวียง จ.นครปฐม

642  เหรียญเสมามาหาเศรษฐีพระครูบวรสาธุจ วัดศรีวโนภาส ปี (เนื้อทองคำา เนื้อเงิน จ.ระยอง)

643  เหรียญเสมามหาเศรษฐี พระครูบวรสาธุกิน วัดศรีวโนภาส ปี ๒๕๖๐ (ไม่จำาเนื้อ) จ.ระยอง



38 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดชัยภูมิ

พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 4  
โต๊ะที่ 19 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

644  พระหลวงพ่อฤาษีลิงดำา ทรงหนุมาน ปี 2511 ออกวัดบางนมโค

645  พระหลวงพ่อฤาษีลิงดำา ทรงครุฑ ปี 2511 ออกวัดบางนมโค

646  พระหลวงพ่อฤาษีลิงดำา ทรงไก่ ปี 2511 ออกวัดบางนมโค

647  พระหลวงพ่อฤาษีลิงดำา ทรงนก ปี 2511 ออกวัดบางนมโค

648  พระหลวงพ่อฤาษีลิงดำา ทรงเม่น ปี 2511 ออกวัดบางนมโค

649  พระหลวงพ่อฤาษีลิงดำา ทรงปลา ปี 2511 ออกวัดบางนมโค

650  เหรียญรุ่นแรกหน้าผากจม หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์

651  เหรียญหันข้าง 90 ปี (รุ่นประสบการณ์)หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์

652  เหรียญเก้ายอด หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์

653  เหรียญมหาเฮง เฮง หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์

654  รูปหล่ออุดจีวร หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์

655  พระสมเด็จไม่จำากัดพิมพ์ หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียววนาราม

656  พระปิดตาไม่จำากัดพิมพ์ หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียววนาราม

657  พระปิดตามหาลาภ หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียววนาราม

658  พระปิดตาพุงป่อง หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียววนาราม

659  พระปิดตาสะดือบุ๋ม หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียววนาราม

660  พระสมเด็จพิมพ์สามเหลี่ยม หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียววนาราม

661  พระขุนแผนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ออกวัดหนองโรง

662  พระนางกวักเนื้อผง หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปี 2508

663  พระสมเด็จรัศมี เนื้อดำา หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม สุพรรณบุรี

664  พระสมเด็จรัศมี เนื้อขาว หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม สุพรรณบุรี

665  พระขุนแผนปลัดทวี วัดบ้านกร่าง

666  เหรียญพุทโธรฤก พิมพ์เล็ก ปี 2505 หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว

667  เหรียญพุทโธรฤก พิมพ์ใหญ่ ปี 2505 หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว

668  พระสมเด็จสายรุ้ง หลวงพ่อบอม วัดไผ่โรงวัว

669  พระสมเด็จคพแนนสายรุ้ง หลวงพ่อบอม วัดไผ่โรงวัว

670  พระนางพญาสายรุ้ง หลวงพ่อบอม วัดไผ่โรงวัว

671  ปลากัดสารพัดนึก เนื้อไม้ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

672  ปลากัดสารพัดนึก เนื้อหินหยก หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

673  ปลากัดสารพัดนึก เนื้อโลหะ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

674  เหรียญรุ่นเพิ่มบารมี หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

675  พระสมเด็จ หลังปลากัด เนื้อแร่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

676  พระสมเด็จ หลังปลากัด เนื้องา หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

677  พระขุนแผน หลังปลากัด พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

678  พระขุนแผน หลังปลากัด พิมพ์เล็ก หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดชัยภูมิ39 

พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 20 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

679  พระสมเด็จฐานสิงห์ลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

680  พระสมเด็จปราโพธิ์ลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

681  พระสมเด็จฐานแซมลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

682  พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบบ เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

683  พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบบ เนื้อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

684  พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันต์ เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

685  พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันต์ เนื้อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

686  พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันต์ เนื้อขันลงหิน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

687  พระสมเด็จคะแนน 100 ปี  เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

688  พระสมเด็จไกเซอร์ หลังลายเซ็น หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519

689  พระสมเด็จไกเซอร์ หลังยันต์มหาอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

690  พระสมเด็จ หลังยันต์นะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509

691  พระสมเด็จ หลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

692  พระสมเด็จ 9 ชั้น หลังรูปเหมือน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

693  พระสมเด็จ 5 ชั้น หลังรูปเหมือน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

694  พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์คะแนน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

695  พระสมเด็จ 9 ชั้น พิมพ์คะแนน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

696  พระสีวลี เนื้อผงเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

697  พระปิดตา รุ่น 1 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2513

698  พระปิดตา รุ่น 2 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

699  พระปิดตามหาอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2531

700  พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2531

701  พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อดำา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2531

702  พระปิดตา รุ่น ทำาบุญอายุ 70 ปี เนื้อลายแดง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

703  พระปิดตา รุ่น ทำาบุญอายุ 70 ปี เนื้อลายเขียว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

704  พระปิดตา รุ่น ทำาบุญอายุ 70 ปี เนื้อดำา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

705  พระพิมพ์ระรอด เนื้อชมพู หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

706  พระพิมพ์ระรอด เนื้อดำา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

707  พระพิมพ์ระรอด เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

708   พระพิมพ์ทุ่งเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511

709   พระพิมพ์ทุ่งเศรษฐี พิมพ์กลาง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511

710   พระพิมพ์ทุ่งเศรษฐี พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511

711   พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2522

712   พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์กลาง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2522

713   พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2522



40 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดชัยภูมิ

พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 21 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

714  พระขุนแผนเคลือบเหลือง รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ หลวงปู่ชื้น วัดญาณแสน ปี 2544

715  พระขุนแผน 8 รอบ เนื้อผงเกสรฝังตะกรุด หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2552

716  พระขุนแผน รุ่นสร้างกำาแพง หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2547

717  พระขุนแผนเคลือบเขียว รุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2545

718  พระขุนแผนเคลือบเหลือง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2545

719  พระขุนแผน รุ่น 2 เนื้อผงผสมชานหมากฝังตะกรุด หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2541

720  พระขุนแผน รุ่น 2 เนื้อผงผสมชานหมากฝังพลอย หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2541

721  พระพรหม 7 รอบ เนื้อผง หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540

722  พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน เนื้อเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509

723  พระกริ่งชินบัญชร เนื้อนวโลหะ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2548

724  พระปิดตา ปุ้มปุ้ย หลังปลาตะเพียน หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2547

725  พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540

726  พระปิดตาแซยิด 93 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

727  พระสมเด็จ 100 ปี พิมพ์วัดเกษไชโย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

728  พระสมเด็จฐานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

729  พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2515

730  พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2514

731  พระสมเด็จ แพ 4 พัน เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2534

732  พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2534

733  พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อดำา หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2534

734  พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อลาย หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2534

735  พระสมเด็จ แพ 9 พัน เนื้อลาย หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2536

736  พระสมเด็จคะแนน แพพัน รุ่น 2 หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2519

737  พระนางพญา เนื้อเกสร 108 รุ่น 2 หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2517

738  พระสมเด็จนาคปรก เนื้อเกสร รุ่นแพ 91 หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2538

739  พระสมเด็จหลังยันต์ เนื้อทองแดง หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2514

740  พระสังกัจจาย 100 ปี เนื้อเงิน หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2535

741  พระสังกัจจาย 100 ปี เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2535

742  พระพิมพ์ซุ้มลพบุรี พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2519

743  พระพิมพ์ซุ้มลพบุรี พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ  วัดพิกุลทอง ปี 2519

744  พระกริ่งหน้ายักษ์ รุ่น 3 เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

745  พระชัยวัฒน์หน้ายักษ์ รุ่น 3 เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

746  พระกริ่ง ธรรมมุณี เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

747  ตะกรุดโทน 2 นิ้ว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524

748  ตะกรุดโทน 3 นิ้ว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดชัยภูมิ41 

พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3  
โต๊ะที่ 22 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

749  พระปิดตาข้าวก้นบาตร หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2524

750  พระพิมพ์จันทร์ลอย หลวงพ่อบุญชู วัดกลางนครหลวง ปี 2548

751  พระขุนแผน 8 รอบ เนื้อเกสรโรยพลอย หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2552

752  พระนางพญาเคลือบเหลือง รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ สมเด็จพระสังฆราช อธิฐานจิต ปี 2547

753  พระนางพญาเคลือบเขียว รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ สมเด็จพระสังฆราช อธิฐานจิต ปี 2547

754  พระพุทธประทับไก่ เนื้อผงใบลาน รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2540

755  พระขุนแผน พิมพ์ยอดขุนพล รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2535

756  พระสมเด็จแซยิด พิมพ์ 16 ชั้น เนื้อทองเหลือง หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2536

757  พระสมเด็จแซยิด 84 ปี เนื้อผงเกสร หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

758  พระพิมพ์ หลวงพ่อเชิญนั่งราชสีห์ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2536

759  เหรียญพระราหูหล่อ พิมพ์ 2 หน้า เนื้อนวะ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2535

760  พระชินราชฐานผ้าทิพย์ ฝังตะกรุด หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย 2537

761  พระสมเด็จ หลังยันต์ครู หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2539

762  พระปิดตา หลังแบบ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2539

763  พระปิดตา หลังพระราหู หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2538

764  พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบบ เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

765  พระสมเด็จนาคปรก เนื้อเกสร รุ่นแพ 91หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2538

766  พระสังกัจจาย เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

767  พระสิวลี รุ่นแรก เนื้อเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

768  พระกริ่ง ธรรมมุณี เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

769  เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นนิมิตโช เนื้อนวะ อ.ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ ปี 2555

770  เหรียญแจกทาน พิมพ์หยดนำ้า เนื้อทองแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2539

771  เหรียญหาลาภ ขวัญถุง เนื้อทองแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2540

772  พระปิดตาผงกริ่ง ผสมยาสูบ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2535

773  พระสังกัจจายผงกริ่ง ผสมยาสูบ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2535

774  พระขุนแผนพรายกุมารเคลือบ หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 2540

775  นำ้าเต้าเสาร์ห้า มหาลาภ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ อารามหลวง ปี 2561

776  พระสมเด็จคะแนน หลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

777  พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลังยันต์ หลวงพ่อกวย ออกวัดราชนัดดา ปี 2518

778  พระสมเด็จแซยิด 84 ปี เนื้อผงเกสร หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

779  พระสังกัจจาย เนื้อใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

780  เหรียญพระปิดตา รุ่นมหาลาภ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2537

781  พระนางพญา เนื้อดินเผา รุ่นโรงพญาบาลสงฆ์ ปี 2500

782  พระสมเด็จชินบัญชร ลายรัศมีมรกต หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

783  พระสมเด็จ แพ 99 พัน เนื้อลายรัศมีมรกต หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539
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พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 4  
โต๊ะที่ 23 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

784  เหรียญรุ่นแรก เนื้อเงิน หลวงปู่ปัน วัดเทพนิมิตรฯ จ.ขอนแก่น

785  เหรียญรุ่นแรก เนื้อนวโลหะ หลวงปู่ปัน วัดเทพนิมิตรฯ จ.ขอนแก่น

786  เหรียญรุ่นแรก เนื้อตะกั่ว, เนื้อทองแดง หลวงปู่ปัน วัดเทพนิมิตรฯ จ.ขอนแก่น

787  เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่สุพีร์ วัดถำ้าซับมีด จ.นครราชสีมา

788  เหรียญหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงปู่ปัน วัดเทพนิมิตรฯ จ.ขอนแก่น

789  เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงปู่ปัน วัดเทพนิมิตรฯ จ.ขอนแก่น

790  เหรียญเต่า รุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

791  เหรียญเต่าปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

792  เหรียญเต่าเศรษฐีจัมโบ้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

793  เหรียญหมื่นยันต์ พิมพ์กรมหลวงชุมพร

794  เหรียญหมื่นยันต์ พิมพ์พระเจ้าตากสินนั่ง

795  เหรียญหมื่นยันต์ พิมพ์พระนเรศวรนั่ง

796  เหรียญหมื่นยันต์ พิมพ์พระนเรศวรยืน

797  เหรียญหมื่นยันต์ พิมพ์เจ้าแม่กวนอิม

798  พระสมเด็จยกฐานะ เนื้อตะกั่วถำ้าชา, เนื้อตะปูสังฆวานร วัดระฆัง กรุงเทพฯ

799  พระสมเด็จยกฐานะ ไม่จำากัดเนื้อ วัดระฆัง กรุงเทพฯ

800  พระปิดตาจัมโบ้ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

801  พระสมเด็จหลังยันต์ตรี เนื้อเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2509

802  พระรอด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2514

803  พระสมเด็จหลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2519

804  พระปิดตา รุ่น 2 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2514

805  พระขุนแผน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

806  พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

807  พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อดำา หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

808  พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อขาว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

809  พระสมเด็จแพ 7 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

810  พระสมเด็จแพ 8 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

811  พระสมเด็จ 100 ปี เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

812  พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2539

813  พระสมเด็จฐานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2539

814  พระสมเด็จหลังยันต์ตรี เนื้อเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2509

815  เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่น 250 ปี กรุงธนบุรี เนื้อทองเหลือง, เนื้อทองแดง

816  พระอุณาโลมทรงจิตรลดา พิมพ์เล็ก

817  พระนางพญา สก. เนื้อผง

818  พระนางพญา สธ. เนื้อผง
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พระวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่น 214 ปี ชาตกาล กรุงเทพฯ ทั่วไป   
โต๊ะที่ 24 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

819  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เศียรโตนิยม ปี 2545

820  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกยาง เนื้อเข้ม ปี 2545

821  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกยาง เนื้อขาวปูน ปี 2545

822  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกแก้มขีด เนื้อเข้ม ปี 2545

823  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกแก้มขีด เนื้อขาวปูน ปี 2545

824  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545

825  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรใหญ่ เนื้อขาวปูน ปี 2545

826  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรเล็ก เกศใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545

827  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ซุ้มขีดเศียรเล็ก เกศใหญ่ เนื้อขาวปูน ปี 2545

828  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเทา ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545

829  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเหลือง ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545

830  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อขาวปูน ไม่จำากัดบล็อก ปี 2545

831  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ขัดลายงา ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

832  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม จัมโบ้นิยม ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

833  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เศียรใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

834  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม เศียรเล็ก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

835  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2545

836  พระผงสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม ขัดลายงา ปี 2545

837  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อทองคำา,เนื้อเงิน ปี 2545

838  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ผิวเดิม ปี 2545

839  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545

840  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ผิวรมดำา ปี 2545

841  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อทองคำา ปี 2545

842  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2545

843  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อนวโลหะ ผิวเดิม ปี 2545

844  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อนวโลหะ ผิวขัดเงา ปี 2545

845  พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เนื้อนวโลหะ ผิวรมดำา ปี 2545

846  เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต เนื้อทองคำา ปี 2545

847  เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต เนื้อเงิน ปี 2545

848  เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต เนื้อทองแดง ปี 2545

849  เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ผิวกะไหล่ทอง ปี 2545

850  พระสมเด็จลองพิมพ์ เกศทะลุซุ้ม เนื้อชานหมาก ปี 2545

851  พระสมเด็จลองพิมพ์ เกศทะลุซุ้ม เนื้อถ่านช่อฟ้า ปี 2545

852  พระสมเด็จลองพิมพ์ เกศจรดซุ้ม เนื้อชานหมาก ปี 2545

853  พระสมเด็จลองพิมพ์ เกศจรดซุ้ม เนื้อถ่านช่อฟ้า ปี 2545
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พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 25 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

854  พระสมเด็จชินบัญชร

855  พระนางพญา สก. เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ

856  พระกริ่งไพรีพินาศ เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง ปี 2535-2556

857  พระสมเด็จไพรีพินาศ ปี 2530

858  พระสมเด็จไพรีพินาศ ปี 2533-2556

859  พระผงรูปเหมือน ปี 2528-2530

860  พระกริ่งบารมี 80

861  พระกริ่งบารมี 84

862  พระกริ่งเจริญพร

863  พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี

864  พระกริ่งญาณรังสี 79

865  พระกริ่งญาณรังสี 47

866  พระกริ่งอรหัง ปี 2556

867  พระกริ่งอิสาวะสุ ปี 2556

868  พระกริ่งเจริญสุวัฑโน ปี 2556

869  พระกริ่งเจริญโภคทรัพย์ ปี 2556

870  พระกริ่งพุทธสิริมงคล

871  พระกริ่งชินบัญชร ก้นอุดผงพรายกุมารทาบรอนซ์ ตะกรุดสาริกา

872  พระกริ่งชินบัญชร ก้นอุดผงพรายกุมารผงหัวเชื้อลงรักปิดทอง

873  พระกริ่งชินบัญชร ก้นทองแดง

874  พระปิดตานำาโชค เนื้อผงคลุกรักดำา

875  พระปิดตานำาโชค เนื้อผงคลุกรักจีน

876  พระปิดตานำาโชค เนื้อผงคลุกรักลายเสือ

877  พระปิดตากนกข้าง รุ่น 7 รอบ

878  พระปิดตา เนื้อผง ไม่จำากัดรุ่น

879  พระสมเด็จ รุ่น 100 ปี

880  พระปิดตา รุ่น 100 ปี

881  พระกริ่งชินรังสี 90 พรรษา

882  พระหลวงปู่ทวด ไม่จำากัดรุ่น

883  พระกริ่งบูชาพระคุณ 90 พรรษา

884  พระสมเด็จศาสดา รุ่น 7 รอบ

885  พระแก้วมรกต

886  พระกริ่งพระราชสังวราภิมณฑ์ พระสมเด็จพระญาณฯ ร่วมเสก

887  เหรียญ ร.9 ทรงผนวช รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2550

888  เหรียญ ร.9 คุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ
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พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ทั่วไป  
โต๊ะที่ 26 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

889  พระสมเด็จ เนื้อทองเหลือง หลังยันต์ นะ ออกวัดโบสถ์ ปี 2496

890  รูปถ่าย ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2496- ปี 2498

891  นางกวัก รุ่นแรก เนื้อเกสร 108 ปี 2499

892  พระสมเด็จ เนื้อทองผสม รุ่น 2, รุ่น 3

893  นางกวัก เนื้อทองผสม ปี 2506

894  นางพญา รุ่นแรก เนื้อดินเผา ปี 2506

895  พระขุนแผน รุ่นแรก ปี 2522

896  พระสมเด็จ เนื้อเกสร 108 หลังรูปเหมือน ปี 2509

897  พระสมเด็จไตรมาส ปี 2509

898  พระคะแนน แพ พัน รุ่นแรก ปี 2510

899  พระสมเด็จ แพ 2 พัน ปี 2511

900  พระสมเด็จ แพ 3 พัน ปี 2512

901  พระสมเด็จปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร 108 ปี 2514

902  พระสมเด็จปรกโพธิ์ เนื้อลายพิเศษ เนื้อผงใบลาน ปี 2514

903  พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อเกสร 108 ปี 2515

904  พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อลายพิเศษ เนื้อผงใบลาน ปี 2515

905  พระสมเด็จฐานแซม ปี 2517

906  พระสมเด็จแพพัน เนื้อแร่ ปี 2516

907  พระสมเด็จแพ 3 พัน เนื้อแร่ ปี 2516

908  พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ เศียรบาตร (ไกรเซอร์) ปี 2514

909  เหรียญโภคทรัพย์ (สังกัจจายน์) ปี 2518

910  พระรูปหล่อสังกัจจายน์ พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ปี 2518

911  เหรียญ รุ่นรวงข้าวอยู่เย็นเป็นสุข ปี 2521

912  พระกริ่งใหญ่ รุ่นที่ระลึกทำาบุญอายุ 84 ปี 2532

913  พระกริ่งศิลป์ ลพบุรี ไม่จำากัดรุ่น

914  พระปิดตา รุ่นแรก ปี 2513

915  พระปิดตา รุ่น 2 ปี 2514

916  พระปิดตาจงอางศึก ปี 2514

917  พระสมเด็จแพ 4 พัน ปี 2534

918  พระสมเด็จแพ 5 พัน ปี 2534

919  พระสมเด็จที่ระลึกครบ 100 ปี วัดพิกุลทอง เนื้อลายหลังรูปเหมือน ปี 2535

920  พระมหาสังกัจจายน์ที่ระลึกครบ 100 ปี วัดพิกุลทอง ปี 2535

921  พระสิวลี เนื้อผง รุ่นแรก ปี 2516

922  พระสมเด็จมหาอุด พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร ปี 2516

923  ตะกรุดโทน รุ่น 1-2 ปี 2524
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พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป  
โต๊ะที่ 27 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

924  พระสมเด็จพิมพ์ 9 ชั้น รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2498

925  พระสมเด็จพิมพ์พระชินราช รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498

926  พระสมเด็จพิมพ์หูบายศรี รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498

927  พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498

928  พระสมเด็จ เนื้อกระเบื้องมหามงคลสร้างอุโบสถ ปี 2538

929  พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2539

930  พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงพุทธคุณโรยผงตะไบทอง ปี 2539

931  พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงใบลานโรยผงตะไบทอง ปี 2539

932  พระปิดตา รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2539

933  นางกวักมหาลาภ รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540

934  เหรียญรวยมหาลาภ เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2540

935  ล็อกเก็ตฉากฟ้า ฝาปิดหลัง เนื้อทองผสม ปี 2540

936  พระสังกัจจายน์ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2541

937  พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2550

938  พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อผงยาฝังตะกรุดเงิน ปี 2550

939  พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเคลือบสังคโลกสีเขียว ปี 2550

940  พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อเคลือบสังคโลกสีเหลือง ปี 2550

941  เหรียญเสมาไตรมาส 89 เนื้อเงินลงยาสีแดง ปี 2553

942  เหรียญรูปไข่ รุ่นอายุยืนบารมี เนื้อสัตตะ ปี 2555

943  เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงซาติน ปี 2555

944  เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2555

945  เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อปลอกลูกปืน ปี 2555

946  เหรียญพระพิฆเนศ เนื้อชนวน ปี 2555

947  เหรียญเสมา รุ่นสรงนำ้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2557

948  เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อชนวน ปี 2557

949  เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินหน้ากากเงินขอบเงิน ปี 2557

950  เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

951  เหรียญเสมา รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตโลหะ ปี 2557

952  เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อชนวน ปี 2557

953  เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยาสีนำ้าเงิน ปี 2557

954  เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

955  เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตโลหะ ปี 2557

956  เหรียญเสมา รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยาสีฟ้า ปี 2558

957  เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส 59 เนื้อทองทิพย์ ปี 2559

958  เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส 59 เนื้ออัลปาก้า ปี 2559
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พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ) จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป  
โต๊ะที่ 28 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

959  เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2544

960  แม่นางพิม อุดผงอาถรรพ์ ปิดแผ่นยันต์ ปี 2550

961  พระชัยวัฒน์ โชคดีทวีลาภ เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2559

962  พระชัยวัฒน์ โชคดีทวีลาภ เนื้อขันลงหิน ปี 2559

963  พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมาส เนื้อระฆัง ปี 2559

964  พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมาส เนื้อตะกั่ว ปี 2559

965  พระรูปหล่อ รุ่นแรก โชคดีทวีลาภ เนื้อระฆัง ปี 2559

966  พระรูปหล่อ รุ่นแรก โชคดีทวีลาภ เนื้อสัมฤทธิ์ชนวน ปี 2559

967  พระกริ่ง โชคดีทวีลาภ เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2559

968  เหรียญหนุมานชนะศึก เนื้อสัมฤทธิ์ชนวน ปี 2560

969  เหรียญหนุมานชนะศึก เนื้อทองผสม ปี 2560

970  แม่นางพิม เนื้อนวโลหะ ปี 2560

971  แม่นางพิม เนื้อสัมฤทธิ์ชนวน ปี 2560

972  แม่นางพิม เนื้อทองเหลือง ปี 2560

973  พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อเงินอุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

974  พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อนวโลหะอุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

975  พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อสัมฤทธิ์อุดผงเกศา ฝังตะกรุดเทองเหลือง ปี 2560

976  พระพิราพ มหาเทพบรมครู เนื้อทองเหลืองอุดผงเกศา ฝังตะกรุดเทองเหลือง ปี 2560

977  รูปหล่อบรมครูปู่เสือ เนื้อเงินอุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

978  รูปหล่อบรมครูปู่เสือ เนื้อนวโลหะอุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

979  รูปหล่อบรมครูปู่เสือ เนื้อสัมฤทธิ์แดงผสมชนวนอุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

980  รูปหล่อบรมครูปู่เสือ เนื้อชนวนสัมฤทธิ์อุดผงเกศา ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

981  เบี้ยแก้ ปี 2560

982  กุมาร เนื้อว่าน ปี 2560

983  ตะกรุดลูกอม ปี 2560

984  กุมารมหาลาภ ปี 2561

985  พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อพรายดอกรัก ปี 2561

986  พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อพรายดอกรักฝังตะกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2561

987  พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2561

988  พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่านสบู่เลือดฝังตะกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2561

989  พระขุนแผน พิมพ์เล็ก เนื้อว่านสบู่เลือด ปี 2561

990  พระขุนแผน พิมพ์เล็ก เนื้อว่านสบู่เลือดปัดทอง ปี 2561

991  พระขุนแผน พิมพ์เล็ก เนื้อพรายดอกรัก ปี 2561

992  พระขุนแผน พิมพ์เล็ก เนื้อพรายดอกรักปัดทอง ปี 2561

993  เหรียญหล่อโบราณ รุ่นแรก เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2561
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พระหลวงพ่อจืด นิมมฺโล วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม ทั่วไป  
โต๊ะที่ 29 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

994  เหรียญหล่อชนะมาร พิมพ์ใหญ่, เหรียญหล่อหัวลูกปืน (ชนะมาร พิมพ์เล็ก)

995  พระผงชนะมาร พิมพ์เล็ก, พิมพ์ใหญ่

996  พระสมเด็จ หลังปั้มราหู, เศียรครู, หลังเรียบ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2511

997  พระผง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2511

998  เหรียญหล่อหน้าการ์ตูน เนื้อเงิน

999  เหรียญหล่อหน้าการ์ตูน เนื้อทองผสม

1000  เหรียญหล่อมงกุฏพระเจ้า พิมพ์ใหญ่

1001  เศียรครูงาแกะ ราหูอมจันทร์งาแกะ ไม่จำากัดพิมพ์

1002  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์สามเกลอ

1003  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์หน้าแม่ทัพ พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก

1004  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นาคเกี้ยว

1005  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์มาลัยดอกรัก

1006  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์ใหญ่

1007  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์เล็ก

1008  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาใหญ่

1009  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมากลาง

1010  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก

1011  กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาใหญ่

1012  กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาเล็ก

1013  กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมใหญ่

1014  กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบกลมเล็ก

1015  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาใหญ่

1016  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดากลาง

1017  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาเล็ก

1018  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นพเก้า

1019  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ศิลป์พิเศษ

1020  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์รูปดาว

1021  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เต่าใหญ่

1022  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ปลา

1023  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ตัวต่อเล็ก

1024  กะลาแกะปิดตา พิมพ์รูปไข่ใหญ่

1025  กะลาแกะปิดตา พิมพ์รูปไข่เล็ก

1026  กะลาแกะ พิมพ์รูปเหมือนอาจารย์จืด ฝังตะกรุด, ไม่ฝังตะกรุด

1027  กะลาแกะ ศิลป์ลุงศรี ศรีเล็ก, ศรีใหญ่

1028  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ 5 เกลอ
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พระหลวงพ่อพุฒ สุนทฺโร วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ทั่วไป  
โต๊ะที่ 30 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1029  เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2505

1030  เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505

1031  เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 2 เต็มองค์ ปี 2513

1032  เหรียญตลับยาหม่อง หลวงพ่อพุฒ รุ่น 4 ปี 2528

1033  เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 6 (ปืนไขว้) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2533

1034  เหรียญหล่อเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 9 (ปืนไขว้) ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2533

1035  เหรียญเสมาครึ่งองค์ อายุ 80 ปี ไม่จำากัดเนื้อ

1036  เหรียญกงจักรปืนไขว้ ไม่จำากัดเนื้อ

1037  พระบูชา หลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว

1038  พระบูชา หลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว

1039  พระรูปหล่อรูปเหมือน หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก ปี 2522

1040  งาช้างแกะรูปเหมือนหลวงพ่อพุฒ

1041  กะลาแกะรูปเหมือน หลวงพ่อพุฒ

1042  กะลาแกะพระราหู ยุคแรกพิมพ์ใหญ่

1043  กะลาแกะพระราหู ยุคแรกพิมพ์เล็ก

1044  กะลาแกะพระราหู พิมพ์เสมา (กะลาเผือก)

1045  กะลาแกะพระราหู พิมพ์เสมาเจาะหู

1046  กะลาแกะพระราหู (ศิลป์ลุงหนุ่ย)

1047  กะลาแกะพระราหูเสมาหูตัน

1048  กะลาแกะพระราหู พิมพ์เสมาไม่มีหู

1049  กะลาแกะพระราหู พิมพ์พัดยศ

1050  กะลาแกะพระราหูลอยองค์ พิมพ์ใหญ่

1051  กะลาแกะพระราหูลอยองค์ พิมพ์เล็ก

1052  กะลาแกะพระราหู ไม่จำากัดพิมพ์ (พิมพ์อื่นๆ ที่ไม่มีในรายการข้างต้น)

1053  กะลาแกะพระราหู ขนาดบูชา (เต็มลูก)

1054  ตะกรุด หลวงพ่อพุฒ

1055  พระโคขนาดจิ๋ว เลี่ยมเดิม ไม่จำากัดเนื้อ

1056  พระโค เนื้อพุทรา ขนาดจิ๋ว

1057  พระโค เนื้อครั่ง ขนาดกลาง

1058  พระโคครั่งพุทรา ขนาดใหญ่

1059  พระโ เนื้อโลหะ

1060  พระโคครั่งพุทรา พิมพ์เล็ก

1061  หนังช้างปั้มยันต์พญาช้าง

1062  ย้ายันต์ขนาดใหญ่ ปี 2538

1063  เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อสมหวัง ปี 2556
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 31 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1064  พระสมเด็จพญางิ้วดำา รุ่นเกียรติ-นิยม เนื้อผงสีดำา วัดใหม่บ้านดอน ปี 2523

1065  พระสมเด็จพญางิ้วดำา รุ่นเกียรติ-นิยม เนื้อผงสีขาว วัดใหม่บ้านดอน ปี 2523

1066  เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดใหม่อัมพร ปี 2531

1067  เหรียญที่ระลึกสร้างพระอุโบสถ วัดบุเขว้า หลังถุงคูณทรัพย์ ปี 2534

1068  แผ่นปั้มรูปเหมือน รุ่นรำ่ารวย มั่งมี เหลือกิน เหลือใช้ ปี 2536

1069  พระสมเด็จพญางิ้วดำา รุ่นมหาลาภ วัดใหม่บ้านดอน ปี 2536

1070  พระสมเด็จนางพญางิ้วดำา พิมพ์แก้วสารพัดนึก รุ่นพิเศษเสาร์ห้า วัดใหม่บ้านดอน ปี 2536

1071  พระสมเด็จนางพญางิ้วดำา พิมพ์ใบโพธิ์ รุ่นพิเศษเสาร์ห้า วัดใหม่บ้านดอน ปี 2536

1072  ตะกรุดแผ่นปั้มรูปเหมือน รุ่นมหาบารมี ปี 2536

1073  พระชัยวัฒน์ รุ่นมหาบารมี ปี 2536

1074  เหรียญสังกัจจายน์ รุ่นกูให้ทำา (ผู้บูชารวยลูกเดียว) ปี 2536

1075  พระรูปเหมือน รุ่นบารมี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

1076  ล้อกเก็ตนั่งเต็มองค์หลังติกจีวร ออกวักเจริญพรต ปี 2536

1077  พระปิดตา รุ่นคูณลาภ คูณเงิน คูณทอง ปี 2536

1078  พระผงพ่อแก่ฎี หลวงพ่อคูณ รุ่นคูณเงิน เนื้อผง ปี 2537

1079  เหรียญหลวงปู่ทวด ออกวัดใหม่อัมพร ปี 2537

1080  เหรียญปาดตาล พิมพ์เล็ก ปี 2537

1081  พระสังกัจจายน์ รุ่นเมตตามหาลาภ ปี 2537

1082  ล็อกเก็ตฉลองตรุษจีนหลังตกรุดทองคำา ปี 2537

1083  เหรียญกลม รุ่นคูณอุปถัมภ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

1084  พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ตะกรุดทองคำา ปี 2537

1085  พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ตะกรุดเงิน ปี 2537

1086  พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ รุ่นมงคลบารมี ปี 2538

1087  ถุงทอง ถุงเงิน มั่งมีศรีสุข ปี 2539

1088  พระกริ่งนเรศวรเผ็ดจศึก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2539

1089  พระผงรูปเหมือน หลังถุงทอง ถุงเงิน รุ่นมั่งมีทวีคูณ ปี 2539

1090  พระสมเด็จหลังรูปเหมือน โรยแร่ รุ่นมั่งมีทวีคูณ ปี 2539

1091  พระรูปเหมือน พิมพ์ใบโพธิ์ รุ่นมั่งมีทวีคูณ ปี 2539

1092  เสืออาคม รุ่นคูณลาภ ปี 2547

1093  พระชัยวัฒน์ รุ่นคูณลาภ ปี 2547

1094  พระรูปเหมือนปั้ม รุ่นสร้างพระอุโบสถหินอ่อน วัดพายัพ ปี 2553

1095  ล็อกเก็ต รุ่น มจร.นครราชสีมา ปี 2553

1096  เหรียญห่วงเชื่อม รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์วัดปรก หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2553

1097  เหรียญนาคปรก รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดปรก ปี 2553

1098  เหรียญหล่อเจ้าสัว ไม่จำากัดปี
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 32 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1099  พระผงนำ้ามัน วัดยางใหญ่ ปี 2512

1100  พระกริ่ง หลวงพ่อคูณ ออกวัดโคกสวาย ปี 2515

1101  เหรียญสมเด็จระฆังหลังฆ้อง วัดพันดุง ปี 2516

1102  พระผงวิสุทธิพร ปี 2518

1103  พระผง วัดพันอ้น ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดปี

1104  ผ้ารอยเท้าข้างเดียว รุ่นสร้างพระอุโบสถ ปี 2532

1105  เหรียญล้อแม็ก รุ่นแรก ปี 2535

1106  พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทโธ ตะกรุดทองคำา ปี 2536

1107  พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทโธ ตะกรุดเงิน ปี 2536

1108  พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทโธ ไม่มีตะกรุด ปี 2536

1109  พระสมเด็จ เนื้อว่านเกสรผสมยาเส้น วัดมะเกลือ ปี 2536

1110  พระสมเด็จกาฝากมะรุม ปี 2536

1111  เหรียญนั่งยอง รุ่นพิเศศ ปี 2536

1112  เหรียญสมเด็จ รุ่นรับเสด็จ ปี 2536

1113  พระปิดตาฝังตะกรุด รุ่นรับเสด็จ ปี 2536

1114  พระกริ่งปริสุทโธ รุ่นอุปถัมภ์ วัดบ้านแปรง เนื้อกะหลั่ยทอง ปี 2536

1115  พระกริ่งปริสุทโธ รุ่นอุปถัมภ์ วัดบ้านแปรง เนื้อทองแดง ปี 2536

1116  พระปิดตา รุ่นเงินคูณเงิน ปี 2537

1117  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเงินคูณเงิน ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2537

1118  พระรูปเหมือนลอยองค์ พลวงพ่อคูณ พิมพ์ใหญ่ รุ่นเงินคูณเงิน ปี 2537

1119  พระสมเด็จ รุ่นเงินคูณเงิน ปี 2537

1120  พระกริ่ง รุ่นแช่นำ้ามนต์ ปี 2537

1121  พระสมเด็จ รุ่นแช่นำ้ามนต์ ปี 2537

1122  พระปิดตา รุ่นแช่นำ้ามนต์ ปี 2537

1123  ผ้ายันต์ รุ่นกูให้ลาภ วัดบ้านบุ ปี 2537

1124  พระปิดตา ตะกรุดเงิน รุ่นกูให้ลาภ ปี 2537

1125  เหรียญนิรันตราย ปี 2537

1126  พระผงพระมุนีศรีไชยปราการ ปี 2539

1127  พระยอดธง รุ่น 5 ปี 2540

1128  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์สองเทพ วัดบึง ปี 2553

1129  เหรียญยอดขุนพล รุ่นเลทื่อนสมณศักดิ์สองเทพ วัดบึง ปี 2553

1130  เหรียญอายุยืน รุ่นแรก วัดบึง ปี 2553

1131  ปั๊มเข่ากว้าง รุ่นไพรีพินาศ วัดบึง ปี 2554

1132  เหรียญเจ้าสัว อายุยืน วัดบึง ปี 2555

1133  เหรียญเจ้าสัว อายุยืน พิมพ์เล็ก วัดบึง ปี 2555
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 3  
โต๊ะที่ 33 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1134  พระนางพญา รุ่น คูณลาภ ปี 2517

1135  พระพิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่นทหารพราน เนื้อผง ปี 2526

1136  เหรียญมิ่งเมือง ปี 2521

1137  นำ้าเต้า รุ่นรวย เนื้อเงินหน้าทองคำา ปี 2536

1138  เหรียญรุ่นส่งเสริมศิลปะชีพ เนื้อเงินลงยา ปี 2536

1139  พระสมเด็จคะแนนหล่อ รุ่นคูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537

1140  พระสมเด็จคะแนนหล่อ รุ่นคูณพันล้าน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2537

1141  เหรียญเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2536

1142  พระผงกริ่ง รุ่นคูณลาภ คูณเงิน คูณทอง ปี 2536

1143  พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อเงิน ปี 2536

1144  พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อชุบทอง ปี 2536

1145  พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทฺโธ รุ่นแรก ตะกรุดทองคำาแท้ ปี 2536

1146  พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทฺโธ รุ่นแรก ตะกรุดเงิน ปี 2536

1147  พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทฺโธ รุ่นแรก ไม่มีตะกรุด ปี 2536

1148  พระปิดตาสายรุ้ง รุ่นพลังจิต ตะกรุดทองคำาแท้ ปี 2536

1149  พระปิดตาสายรุ้ง รุ่นพลังจิต ตะกรุดเงิน ปี 2536

1150  พระปิดตาสายรุ้ง รุ่นพลังจิต ไม่มีตะกรุด ปี 2536

1151  พระสมเด็จพญางิ้วดำา รุ่นมหาลาภ ปี 2536

1152  พระปิดตา รุ่นเซ้งลี้ฮ้อ ตะกรุดทองคำา ปี 2537

1153  พระปิดตาจิ๋ว รุ่นพรปีใหม่ เนื้อเงิน ปี 2537

1154  พระขรรค์ (มีดหมอ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อนวโลหะ ตะกรุดทองคำา ปี 2537

1155  พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองคำา รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1156  พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองแดง รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1157  พระผงไม้มงคล หลังนารายณ์ทรงครุฑ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ตะกรุดทองคำา ปี 2537

1158  พระผงไม้มงคล หลังสิงห์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ตะกรุดทองคำา ปี 2537

1159  พระกริ่งอู่ทอง หุ่นไพรีพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อนวะ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1160  พระกริ่งอู่ทอง หุ่นไพรีพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อสำาริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1161  พระปิดตามหาลาภ (นั่งยอง) เนื้อเงิน รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1162  พระปิดตามหาลาภ (๔ทิศ) เนื้อทองสำาริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1163  เหรียญรูปเหมือนหลังสิงห์ 9 โค๊ด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ (กรรมการ) เนื้อเงิน ปี 2537

1164  เหรียญรูปเหมือนหลังพระนารายณ์ทรงครุฑ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อทองแดง ปี 2537

1165  พระปิดตาควัมบดี ตอกโค้ดเดียว รุ่นคูณรุ่งโรจน์ (กรรมการ) เนื้อนวะ ปี 2537

1166  เหรียญพระราหู (สุริยาคราส) รุ่นลาภผลคูณทวี เนื้อทองฝาบาตร ปี 2538

1167  พระยอดเกตุ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2548

1168  พระจอมจักรพรรดิ พิเศษคูณสุดยอด เนื้ออัลปาก้า ปี 2553
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เหรียญพระคณาจารย์เมตตาสายบุญ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 34 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1169  เหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองคำา เงินหน้ากากทองคำา

1170  เหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหลังแบบ เงินไม่ตัดปีก เงินหลังยันต์

1171  เหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวะหลังแบบ นวะหลังยันต์

1172  เหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อชนวนพระกริ่ง

1173  เหรียญเมตตา หลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้ออัสปาก้า ทองบ้านเชียง

1174  เหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองทิพย์ 3 โต๊ด ทองทิพย์

1175  เหรียญเมตตา หลวงพ่อคูณ พิมพ์เต็มองค์ ไม่จำากัดเนื้อ

1176  เหรียญเมตตา หลวงพ่อคูณ เนื้อทองแดง ตอกแจก

1177  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นมหาปราบ ไม่จำากัดเนื้อ

1178  เหรียญหลวงพ่อคูณ ใบขี้เหล็ก รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1179  เหรียญเมตตาหลวงปู่เปรื่อง เนื้อทองคำา เงินหน้ากากทองคำา เงิน 9 รอบ

1180  เหรียญเมตตาหลวงปู่เปรื่อง เนื้อนวะลงยา ชนวนหน้ากากอัลปาก้า

1181  เหรียญเมตตา หลวงปู่เปรี่อง เนื้อทองทิพย์ 3 โค๊ด ทองแดง ตอกแจก

1182  เหรียญเมตตาหลวงพ่อรักษ์อนาลโย ไม่จำากัดเนื้อ

1183  เหรียญเมตตาหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย เม็ดแตงรุ่นแรกไม่จำากัดเนื้อ

1184  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองคำา เงินหน้ากากทองคำา นวะหน้ากากทองคำา

1185  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินลงยา เนื้อเงิน

1186  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวะลงยา นวะ ทองแดงลงยา

1187  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อชนวนพระกริ่ง

1188  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้ออัลปาก้า ทองฝาบาตร

1189  เหรียญหลวงพ่อรักษ์รักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดงผิวไฟ ทองแดงรมมันปู ตอกแจก

1190  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว ตอกกรรมการ ไม่ตัดปีกหลังเรียบ

1191  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว รวมโค๊ดไม่จำากัดเนื้อ

1192  เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อทองคำา ทองคำาลงยา เนื้อเงินหน้ากากทองคำา

1193  เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อเงิน 9 รอบ เนื้อเงินไม่ตัดปีก

1194  เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อเงินลงยา เนื้อเงินหลังยันต์

1195  เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อนวะ เนื้อมหาชนวน

1196  เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้ออัลปาก้า เนื้อทองทิพย์

1197  เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน เนื้อทองแดงรมดำา เนื้อทองแดงผิวไฟ ตอกแจก

1198  เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน ตอกกรรมการไม่จำากัดเนื้อ

1199  เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดใต้ท้องแขน รวมโค๊ดไม่จำากัดเนื้อ

1200  เหรียญหลวงพ่อจื่อ พันธมุตโต รุ่นอายุยืน ไม่จำากัดเนื้อ

1201  เหรียญกลมหลวงพ่อสะอาด อายุวัฒนมงคล ครบ ๖ รอบ เนื้อเงิน,นวะหน้าเงิน,ทองบ้านเชียง

1202  เหรียญกลมหลวงพ่อสะอาด อายุวัฒนมงคล ครบ ๖ รอบ เนื้อนวะลงยา,3 กษัตริย์

1203  เหรียญกลมหลวงพ่อสะอาด อายุวัฒนมงคล ครบ ๖ รอบ ทองแดงรมมันปู
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เครื่องรางจังหวัดกาญจนบุรี ทั่วไป  
โต๊ะที่ 35 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1204  มีดหมอ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1205  พิรอดนิ้ว หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1206  พิรอดนิ้ว หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน

1207  พิรอดแขน หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน

1208  ตะกรุดโลกธาตุ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

1209  ตะกรุดโทน เชือกคาดเอว หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

1210  ลูกอมด้ายสายสิญจน์ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

1211  ผ้ายันต์รองหมวก หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

1212  สิงห์งาแกะ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว

1213  ไม้เสาโบสถ์แกะ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว ไม่จำากัดพิมพ์

1214  ลูกอม หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว (ลูกใหญ่)

1215  ลูกอม หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว (กลาง-เล็ก)

1216  ตะกรุดหนังเสือ  หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว

1217  ตะกรุดโลกธาตุ หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้

1218  เสื้อยันต์ หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้

1219  ผ้ายันต์รองหมวก หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้

1220  ประคำา หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1221  พระราหู กะลาแกะ หลวงพ่อกริ่ง (ขนาดห้อยคอ) วัดโพธิ์เลี้ยว

1222  พระราหู กะลาแกะ หลวงพ่อกริ่ง (ขนาดบูชา) วัดโพธิ์เลี้ยว

1223  พระราหู เนื้อตะกั่ว หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว

1224  ลูกอมด้ายสาวพรหมจรรย์ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1225  ตะกรุดโลกธาตุ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว ไม่จำากัดเนื้อ

1226  ประคตคาดเอว หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1227  ตะกรุดโทน หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1228  เสือ-สิงห์ ไม่จำากัดเนื้อ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

1229  หวายคาดเอวลงอาคม หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่

1230  หนุมานงำาเมือง ไม่จำากัดเนื้อ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน

1231  เกรียรติมุข หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน ไม่จำากัดขนาด

1232  ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม

1233  ตะกรุด หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ

1234  ตะกรุดสามห่วง หลวงพ่อทอง วัดหมอสอ

1235  จิ้กจกหล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง

1236  เสือหล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง

1237  แมวหล่อโบราณ หลวงปู่ชู วัดหนองโรง

1238  ประคำา หลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม ไม่จำากัดเนื้อ
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พระหลวงพ่อเขียน วัดส�านักขุนเณร จ.พิจิตร ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 36 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

1239  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงใหญ่ ไม่จำากัดพิมพ์

1240  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงเล็ก ไม่จำากัดพิมพ์

1241  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู หน้าใหญ่ วัดท่าหอย

1242  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู หน้าเล็กหรือหน้าแตก วัดวังตะกู

1243  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน-หลวงพ่อทบ ปี2500 วัดวังตะกู

1244  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก ไม่จำากัดเนื้อ วัดสำานักขุนเณร

1245  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก วัดพร้าว

1246  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นกำานันเถาว์ (รุ่นสร้างศาลา)

1247  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นกำานันเถาว์ (รุ่นสร้างโรงเรียน)

1248  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นกำานันวิรัตน์ เนื้อเงิน(พิมพ์แต่ง ไม่จำากัดพิพม์)

1249  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นกำานันวิรัตน์ เนื้อเงิน(พิมพ์ไม่แต่ง)

1250  พระกริ่งประทานพร หลวงพ่อเขียน รุ่น100ปี

1251  พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเขียน รุ่น100ปี

1252  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น100ปี ไม่จำากัดเนื้อ

1253  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น ส5 ไม่จำากัดเนื้อ

1254  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น ข5 ไม่จำากัดเนื้อ

1255  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ฐานหนังสือ วัดชัยมงคล ไม่จำากัดเนื้อ

1256  พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์เถ้าแก่หอเตี๊ยะ

1257  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเขียน หลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน ไม่จำากัดพิมพ์

1258  เหรียญเสมาใหญ่ นั่งเต็มองค์ รุ่น100ปี

1259  เหรียญรูปไข่สระเอขีดยาว หลวงพ่อเขียน

1260  เหรียญกงจักรหลังยันต์หลวงพ่อเขียน

1261  เหรียญใบตำาลึงหลวงพ่อเขียน

1262  เหรียนสองเกจิ หลวงพ่อเขียน-หลวงพ่อทบ

1263  เหรียญอาร์มหลวงพ่อเขียน วัดสำาโรง

1264  พระผงหลวงพ่อเขียน พิมพ์จอบหลวงพ่อเงิน ปี2503

1265  เหรียญแสตมป์ หลวงพ่อเขียน วัดท่าหอย บล็อควัด ไม่จำากัดเนื้อ

1266  เหรียญแสตมป์ หลวงพ่อเขียน วัดท่าหอย บล็อคบ้าน ไม่จำากัดเนื้อ

1267  เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเขียน ปี2505 กะไหล่ทอง

1268  เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเขียน ปี2505 กะไหล่เงิน

1269  เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเขียน ปี2506

1270  เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเขียน ปี2507

1271  เหรียญหลวงพ่อเขียน หลังหลวงปู่ศุข ปี2507

1272  เหรียญกลมเสาร์ห้า หลวงพ่อเขียน

1273  เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อเขียน วัดชัยมงคล

1274  เหรียญใบโพธิ์เล็ก หลวงพ่อเขียน วัดชัยมงคล

1275  ล๊อกเก็ต หลวงพ่อเขียน หลังอลูมิเนียม ไม่จำากัดพิมพ์

1276  แหวนหลวงพ่อเขียน ไม่เกินปี2507
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พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ทั่วไป  
โต๊ะที่ 37 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1277  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ปี2515 วัดท้ายนำ้า

1278  เหรียญหลวงพ่อเงิน ปี2515 วัดท้ายนำ้า

1279  พระหลวงพ่อเงิน เนื้อผง ปี2515 วัดท้ายนำ้า

1280  พระหลวงพ่อเงิน เนื้อผง ปี2515 วัดบางคลาน

1281  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน นั่งช้าง ปี2525 วัดท้ายนำ้า

1282  เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน นั่งช้าง ปี2525 วัดท้ายนำ้า

1283  เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน นั่งช้าง ปี2525 วัดท้ายนำ้า

1284  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ ปี2525 วัดท้ายนำ้า

1285  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรโต ปี2528 วัดคงคาราม

1286  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรเล็ก ปี2528 วัดคงคาราม

1287  พระผงของขวัญหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างสะพาน ปี2528 วัดท้ายนำ้า

1288  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น99 ดาวตรีคูณ ปี2529 วัดคงคาราม

1289  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นพัฒนาวัด29 พิมพ์นิยม ปี2529 วัดห้วยยาว

1290  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นพัฒนาวัด29 พิมพ์ขี้ตา ปี2529 วัดห้วยยาว

1291  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น สปจ.30 ปี2530 วัดท้ายนำ้า

1292  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฉลองสะพาน ปี2531 วัดท้ายนำ้า

1293  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฟ้าคำารณ ปี2534 วัดคงคาราม

1294  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเทพประทานพร ปี2535 วัดท้ายนำ้า

1295  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นพิเศษล้อแม็ก ปี2535 วัดบางคลาน

1296  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นพิมพ์นิยม ปี2535 วัดทุ่งน้อย

1297  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น ว.ด.ส. ปี2537 วัดดงเสือเหลือง

1298  เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ท ปี2537 วัดบางคลาน

1299  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นพิมพ์ขี้ตาสามชาย ปี2537 วัดทุ่งน้อย

1300  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นพิมพ์ขี้ตาแข้งตุ่ม ปี2539 วัดทุ่งน้อย

1301  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี43 เนื้อนวะ ปี2543 วัดท้ายนำ้า

1302  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี43 เนื้อทองชนวน ปี2543 วัดท้ายนำ้า

1303  เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี43 เนื้อทองชนวน วัดท้ายนำ้า

1304  เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี43 เนื้อทองชนวน วัดท้ายนำ้า

1305  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างวิหาร ปี2546 วัดท้ายนำ้า

1306  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นพิมพ์ขี้ตา ท.ท. ปี2550 วัดทับทิม

1307  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินหมุน ปี2558 วัดทับทิม

1308  เหรียญหล่อพุฒซ้อน รุ่นเงินหมุน ปี2558 วัดทับทิม

1309  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเพชรนำ้าเอก ปี2560 วัดทรายทองพัฒนา

1310  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ ปี2561 วัดท้ายนำ้า 

1311  ล๊อกเก็ตหินหลวงพ่อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ ปี2561 วัดท้ายนำ้า 
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พระคณาจารย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 38 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1312  พระพุทธชินราช เนื้อดิน กรุวัดบึงสัมพันธ์

1313  พระหลวงพ่อเพชร เนื้อดิน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี2473 วัดท่าถนน

1314  พระหลวงพ่อเพชร เนื้อดิน พิมพ์สามเหลี่ยม ปี2473 วัดท่าถนน

1315  เหรียญวัดพระแท่นศิลาอาสน์ รุ่นแรก พิมพ์เสมา

1316  เหรียญวัดพระแท่นศิลาอาสน์ รุ่นแรก พิมพ์กลม

1317  เหรียญวัดดงสระแก้ว รุ่นแรก ปี2499

1318  เหรียญวัดพระยืน รุ่นแรก ปี2499

1319  เหรียญเจ้าคุณวิเชียรปัญญามหามุณี (เรือง) รุ่นแรก วัดพญาปันแดน

1320  พระเนื้อดินเจ้าคุณวิเชียรปัญญามหามุณี (เรือง) ไม่จำากัดพิมพ์ วัดพญาปันแดน

1321  เหรียญเจ้าแม่ทับทิมพิชัย รุ่นแรก ปี2509

1322  พระยอดขุนพล หลวงปู่ทองคำา ก่อนปี2500 วัดท่าทอง

1323  พระเนื้อผง-ดิน หลวงปู่ทองคำา ก่อนปี2500 วัดท่าทอง

1324  พระนางเสน่ห์จันทร์ หลวงพ่อไซร้ เนื้อดิน วัดช่องลม

1325  พระเนื้อดิน พระครูธรรมถีฐิวงศ์ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดเจดีย์

1326  เหรียญสามเหลี่ยม หลวงพ่อเพชร ปี2500 วัดท่าถนน

1327  พระกริ่งหลวงพ่อเพชร ปี2500 วัดท่าถนน

1328  เหรียญหลวงพ่อเพชร ปี2509 วัดท่าถนน

1329  เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นแรก ปี2490 วัดหน้าพระธาตุพิชัย

1330  พระนางพิชัย พิมพ์จิ๋ว หูบายศรี วัดบึงสัมพันธ์

1331  เหรียญหลวงพ่อเจียน รุ่นแรก วัดนำ้าพี้

1332  เหรียญหลวงพ่อสุด รุ่นแรก ปี2512 ออกวัดดอยท่าเสา

1333  เหรียญหลวงพ่อผาย รุ่นแรก วัดอรัญ

1334  แหนบ หลวงพ่อสุด รุ่นแรก วัดหนองผา

1335  รูปภาพหลังผ้ายันต์ หลวงพ่อสุด รุ่นแรก วัดหนองผา

1336  พระรูปหล่อหลวงพ่อทองคำา รุ่นแรก วัดท้ายตลาด

1337  พระปิดตาผงพุทธคุณ หลวงพ่อบุญ รุ่นแรก วัดนำ้าใส

1338  เหรียญหลวงพ่อเหลือ รุ่นแรก วัดท่าไม้เหนือ

1339  พระปิดตาหัวจรวด หลวงพ่อเหลือ รุ่นแรก วัดท่าไม้เหนือ

1340  เหรียญหลวงพ่อตุ้ย รุ่นแรก วัดห้วยอ้อย

1341  เหรียญหลวงพ่อแกง รุ่นแรก วัดนำ้าปึง

1342  เหรียญสร้างพระอุโบสถ หลวงพ่อแกง วัดนำ้าปึง

1343  พระสมเด็จหลังลายเซ็นต์ หลวงพ่อแกง รุ่นแรก วัดนำ้าปึง

1344  เหรียญหลวงพ่อประโยชน์ รุ่นแรก ปี2546 วัดนาลับแลง

1345  เหรียญหลวงปู่จำาลอง รุ่นแรก ปี2535 วัดโพนดู่

1346  เหรียญปู่ตาพญาปาด รุ่นแรก ปี2537

1347  เหรียญเจ้าปู่หมวกคำา รุ่นแรก
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พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 5  
โต๊ะที่ 39 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1348  พระผงหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นนะหน้าทอง ปี2536

1349  พระผงหลวงพ่อเกษม เขมโก พิมพ์ยืน ปี2532 ออกวัดนางเหลียว

1350  เหรียญหลวงพ่อทบ รุ่นแรก(นิยม) วัดบ่อทองอุดมธรรม จ.สุโขทัย

1351  เหรียญหลวงพ่อทบ รุ่นแรก วัดบ่อทองอุดมธรรม จ.สุโขทัย

1352  พระหล่อโบราณหลวงพ่อทบ เนื้อทองผสม วัดปลายนา จ.สุโขทัย

1353  เหรียญพระครูสุพัฒน์ธรรมคุณ รุ่นแรก ปี2512 วัดธรรมนิการาม จ.สุโขทัย

1354  เหรียญหลวงปู่จันทร์ รุ่นแรก ปี2519 วัดพระศรีอริยะเมตตายาราม จ.สุโขทัย

1355  พระหลวงปู่จันทร์ เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดพระศรีอริยะเมตตายาราม จ.สุโขทัย

1356  พระร่วงยืนหลังรางปืน ศ.ล.31 ไม่จำากัดเนื้อ วัดหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย

1357  เหรียญหลวงปู่หลำ่า รุ่นแรก ปี2521 วัดวังทอง จ.สุโขทัย

1358  เหรียญหลวงพ่อสาคร ปี2530 วัดหนองกรับ จ.ระยอง

1359  เหรียญเม็ดฟักทองอุดมโชคหลวงพ่อสาคร ปี2553 วัดหนองกรับ จ.ระยอง

1360  กุมารทองจินดามณี หลวงพ่อสาคร ปี2554 วัดหนองกรับ จ.ระยอง

1361  พระยอดขุนพลบ้านค่าย หลวงพ่อสาคร เนื้อนวะ ปี2552 วัดหนองกรับ จ.ระยอง

1362  พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อสุรศักดิ์ ปี2555 วัดประดู่พระอารามหลวง 

1363  เหรียญพระศรีอาสน์ ปี2492 วัดมหาวงศ์ จ.สมุทรปราการ

1364  เหรียญหลวงพ่อช่วง ปี2496 วัดปากนำ้า จ.สมุทรสงคราม

1365  เหรียญหลวงพ่อผ่อน ปี2495 วัดขุมทอง จ.อ่างทอง

1366  เหรียญหลวงปู่จันทร์ ปี2483 วัดบางจักร จ.อ่างทอง

1367  เหรียญหลวงพ่อฟัก ปี2495 วัดทำาเลไทย จ.อยุธยา

1368  เหรียญหลวงพ่ออาจ ปี2497 วัดคลองบุญ จ.อยุธยา

1369  เหรียญพระพุทธชินราช ปี2498 วัดทรงกระเทียม จ.สุพรรณบุรี

1370  เหรียญหลวงพ่อฉิ่ง ปี2497 วัดบางพระ จ.ชลบุรี

1371  เหรียญพระครูอินทโมลี ปี2498 วัดหลวงพรหมาวาส จ.ชลบุรี

1372  เหรียญสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(ติสโส อ้วน) ปี2495 วัดบรมฯ กรุงเทพฯ

1373  เหรียญพระพุทธชินราช ปี2494 วัดแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ

1374  เหรียญหลวงพ่อกลิ่น รุ่นแรก ปี2498 วัดศาลาหมู่สี่ จ.เพชรบุรี

1375  เหรียญพระครูวุฒิ ปี2497 วัดเจริญผล จ.นครสวรรค์

1376  เหรียญหลวงพ่อกลึง รุ่นแรก ปี2495 วัดสวนแก้ว จ.สมุทรสงคราม

1377  เหรียญหลวงพ่อหลง รุ่นแรก ปี2495 วัดค้างคาว จ.ลพบุรี

1378  เหรียญหลวงพ่อวัดโพธิ์ชัย ปี2495 จ.สกลนคร

1379  เหรียญหลวงพ่อปลั่ง ปี2498 วัดอรัญญไพรศรี จ.ปราจีน

1380  พระผงรูปเหมือนหลวงปู่เครื่อง ปี2519 วัดเทพสิงหาร จ.อุดรธานี

1381  พระสมเด็จเสาร์ห้าหลวงปู่เครื่อง ปี2519 วัดเทพสิงหาร จ.อุดรธานี

1382  พระผงใบโพธิ์หลวงพ่อเกษม หลังท้าวเวสสุวรรณ ปี2527 

1383  พระนางพญาเนื้อผงหลวงพ่อสุด ปี2522 วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร
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พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 6  
โต๊ะที่ 40 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1384  พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อสมชาติ วัดป่าวังศิลา จ.เชียงราย

1385  พระสมเด็จทรงหมู หลวงพ่อเส็ง ปี2525 วัดบางนา

1386  พระนาคปรกใบมะขาม"มั่งมี ศรีสุข"หลวงพ่อไสว ปี2538 วัดปรีดาราม

1387  พระปิดตาหลวงพ่อไสว ปี2541 วัดปรีดาราม

1388  พระปิดตาฟ้าลั่น หลวงพ่อเกษม ปี2517 ออกวัดพลับพลา

1389  พระผงรูปไข่ หลวงพ่อเกษม ปี2517 ออกวัดพลับพลา

1390  พระผงมงคลเกษมสาม หลวงพ่อเกษม ปี2533 ฝังพลอย

1391  พระผงมงคลเกษมสาม หลวงพ่อเกษม ปี2533 ไม่ฝังพลอย

1392  พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อหยอด รุ่นแรก วัดแก้วเจริญ

1393  พระสมเด็จ รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์5ชั้น ปี2531 วัดเกศไชโย

1394  พระสมเด็จ รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์7ชั้น ปี2531 วัดเกศไชโย

1395  เหรียญพระมงคลทิพยมุณี ปี2499 วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ

1396  เหรียญพระพุทธบาท ปี2486 วัดอนงค์ฯ กรุงเทพฯ

1397  เหรียญหลวงพ่อเสือ ปี2492 วัดสามกอ จ.ฉะเชิงเทรา

1398  เหรียญพระพุทธชินราช ปี2499 วัดสระปทุม กรุงเทพฯ

1399  เหรียญหลวงพ่อเหลือ ปี2499 วัดสาวชะโงก จ.นครนายก

1400  เหรียญพระอาจารย์จันทโน ปี2497 วัดเจดีย์งาม จ.เชียงใหม่

1401  เหรียญพระครูธีราภินันท์(เมี้ยน) ปี2489 วัดคลองเตยใน กรุงเทพฯ

1402  เหรียญสี่เหลี่ยมพระพุทธรัตนสุทธรังษี ปี2498 วัดไผ่ตัน กรุงเทพฯ

1403  เหรียญหลวงปู่เครื่อง ปี2496 วัดธรรมมาภิรตาราม สะพานสูง กรุงเทพฯ

1404  เหรียญพุทธชินราชสามเหลี่ยม หลวงพ่อนก ปี2490 วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ

1405  เหรียญพระพุทธรัตนะ ปี2496 วัดพิชัยญาติ กรุงเทพฯ

1406  เหรียญหลวงพ่อจี๊ด ปี2498 วัดลาดขวาง จ.ฉะเชิงเทรา

1407  เหรียญสี่เหลี่ยมพระปรางค์ ปี2498 วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ

1408  เหรียญพระแก้ว พิมพ์เล็ก ปี2496 วัดอนงค์ฯ กรุงเทพฯ

1409  เหรียญท่านเจ้ามา ปี2498 วัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ

1410  เหรียญวัดพระสมุทรเจดีย์ ปี2496 จ.สมุทรปราการ

1411  หลวงพ่อหนึ่ง ปี2491 วัดห้วยโรง จ.เพชรบุรี

1412  เหรียญหลวงพ่อละม้าย ปี2495 วัดหัวหิน จ.เพชรบุรี

1413  เหรียญพระครูพิบูลศีลสุนทร (บุญมา) รุ่นแรก ปี2499 วัดตะพานหิน จ.พิจิตร

1414  เหรียญพระเทวเทพ ปี2494 วัดโพธิศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี

1415  เหรียญพระสารธรรมมุนี ปี2491 รุ่นแรก วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น

1416  เหรียญพระธรรมวโรดม ปี2485 วัดราชาวาส กรุงเทพฯ

1417  เหรียญแม่นางกวักหลวงพ่อจง ปี2500 วัดหน้าต่างนอก

1418  พระปิดตาหลวงพ่อสาคร ปี2549 วัดหนองกรับ

1419  พระปิดตาซุ้มกนก หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง
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พระหลวงพ่อฤาษีลิงด�า วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 41 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1420  พระสมเด็จองค์ปฐม รุ่นแรก

1421  พระสมเด็จองค์ปฐม รุ่นสอง ไม่จำากัดเนื้อ

1422  พระสมเด็จองค์ปฐม รุ่นสาม 

1423  พระสมเด็จองค์ปฐม รุ่นยันต์กลับ ไม่จำากัดเนื้อ

1424  พระไฟลวกมือ รุ่นแรก ปี2508 ไม่จำากัดเนื้อ

1425  พระยอดธง รุ่นแรก

1426  พระยอดธง รุ่นสอง

1427  พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นแรก (นั่งบัว)

1428  พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นสอง

1429  พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นสาม ปี2532 (พระสุธรรมยานเถระ)

1430  พระรูปหล่อลอยองค์ รุ่นสี่ ปี2533 ไม่จำากัดเนื้อ(พระราชพรหมยาน)

1431  พระกลีบบัวรูปเหมือนหลวงพ่อ ปี2527

1432  เหรียญเกลียวเชือก รุ่นแรก ปี2516

1433  เหรียญมหาลาภ-เอกราช ปี2520

1434  เหรียญท้าวเวศสุวรรณ ปี2521 ไม่จำากัดเนื้อ

1435  เหรียญของขวัญวันเกิด รุ่น1,2,3

1436  เหรียญของขวัญวันเกิด รุ่น4 ไม่จำากัดเนื้อ

1437  เหรียญฉลองสมณศักดิ์ ปี2528 ไม่จำากัดเนื้อ

1438  เหรียญยืนรูปหลวงพ่อ ปี2530

1439  เหรียญทำานำ้ามนต์ ปี2532

1440  แหนบรูปหลวงพ่อ ไม่จำากัดพิมพ์

1441  ล๊อกเก็ตล้อมเพชร ไม่จำากัดพิมพ์

1442  เข็มกลัดดาวหกแฉก

1443  เข็มกลัดมงกุฏเพชร ไม่จำากัดพิมพ์

1444  พระหางหมาก

1445  พระหางหมาก พิมพ์ 2 ตุ่ม 3ตุ่ม (นิยม)

1446  พระคำาข้าว รุ่นแรก (แขนจุด บัวหลายจุด)

1447  พระคำาข้าว รุ่นแรก (แขนจุด บัวจุดเดียว)

1448  พระคำาข้าว รุ่นสอง ไม่จำากัดพิมพ์

1449  พระคำาข้าว รุ่นสอง (แขนจุด บัวหลายจุด)

1450  พระคำาข้าว รุ่นสอง (แขนจุด บัวจุดเดียว)

1451  พระคำาข้าว รุ่นปืนแตก ไม่จำากัดพิมพ์

1452  พระคำาข้าว รุ่นพิเศษ พระบรมสารีริกธาตุ 5 องค์

1453  พระคำาข้าว รุ่นพิเศษ รูปหลวงพ่อ หลังยันต์เกราะเพชร

1454  พระหางหมาก รุ่นพิเศษ หลังยันต์เกราะเพชร
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พระหลวงพ่อเกษม เขมโก วัดสุสานไตรลักษณ์ จ.ล�าปาง ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 42 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1455  เหรียญระฆังศิริมงคล เสาร์ห้า ปี2516

1456  เหรียญแตงโม ปี2517 

1457  เหรียญออกวัดพลับพลา ปี2517 

1458  เหรียญกิ่งไผ่ ปี2518

1459  พระปิดตามหาอุตม์ เนื้อเงิน-นวะ ปี2518

1460  พระปิดตามหาโชค เนื้อเงิน-นวะ ปี2518

1461  เหรียญกลมนางกวัก เนื้อเงิน-ทองแดง ปี2521

1462  เหรียญกลมปิดตา เนื้อเงิน-ทองแดง ปี2521

1463  เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. ปี2523

1464  เหรียญพระสังกัจจายน์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี2527

1465  เหรียญสี่เหลี่ยมซุ้มระฆัง เนื้อเงิน-นวะ ปี2528

1466  เหรียญสี่เหลี่ยมข้างรัศมี เนื้อเงิน-นวะ ปี2529

1467  พระรูปหล่อรุ่นโม่วไถ่ เนื้อเงิน-นวะ ปี2529

1468  พระรูปหล่อรุ่นลายเซ็นต์ เนื้อเงิน-นวะ ปี2529

1469  พระรูปเหมือน รุ่นพึ่งบารมี เนื้อเงิน-นวะ ปี2529

1470  เหรียญกลมสวัสดี 28 พ.ย.2531

1471  พระรูปหล่อ รุ่นสวัสดีปีใหม่ เนื้อเงิน-นวะ ปี2531

1472  พระผงมงคลเกษม3 หลังเรียบ ปี2531

1473  เหรียญระฆัง อ.ย.บล็อคกรรมการ เนื้อทองแดง ปี2532

1474  พระผงรูปเหมือนสี่เหลี่ยมเล็ก หลังยันต์นะ ปี2533

1475  เหรียญสี่เหลี่ยมดวงมงคล ปี2533

1476  พระผงรูปไข่ รุ่น80ปี 28 พ.ย.2534

1477  เหรียญเจ้าสัว รุ่นแรก ปี2535

1478  พระรูปหล่อ รุ่น 81 เนื้อเงิน-นวะ ปี2535

1479  พระผงเจ้าสัว รุ่นแรก 12 ส.ค.2535

1480  เหรียญรุ่นพญาวันมหาโชค ปี2536

1481  เหรียญรุ่นหน่วยรบ ร.17 พัน2(กองพัน2) ปี2536

1482  เหรียญระฆังเซ็งลี้ฮ้อ ปี2536

1483  เหรียญนั่งพาน 3ม.ค.2536

1484  พระรูปหล่อ รุ่น ย.ม.ท. เนื้อเงิน-นวะ ปี2536

1485  พระกริ่ง อวโลกิเตศวร เนื้อนวะ ปี2536

1486  พระผงปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก (อุปสมบท80พรรษา) ปี2536

1487  พระผงปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ ปี2537

1488  พระผงปิดตาเงินล้าน หลังยันต์3  ปี2537

1489  เหรียญแจกทาน ปี2538
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พระหลวงปู่สิม วัดถ�้าผาปล่อง จ.เชียงใหม่ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 43 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1490  เหรียญหลวงปู่สิม พุทธาจาโร รุ่นพุทธมามะกะ กลมใหญ่ หน้าตรงครึ่งองค์ ปี 2518

1491  เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นพุทธมามะกะ รูปไข่นั่งเต็มองค์ ปี 2518

1492  เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นสร้างอุโบสถ วัดศรีปิงชัย เหรียญกลมหันข้าง ครึ่งองค์ ปี 2518

1493  เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นสร้างเขื่อนท่าวังหิน รูปไข่หันข้างครึ่งองค์ ปี 2522

1494  เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นสมาคมสำานักเชตุพน รูปไข่หันข้างครึ่งองค์

1495  เหรียญหลวงปู่สิม รูปไข่ไม่มีหู หันข้างครึ่งองค์ ด้านหน้าเลข ๔ ปี 2518

1496  เหรียญหลวงปู่สิม รูปไข่หน้าตรง ครึ่งองค์ หลังยันต์ ๕ ปี 2521

1497  เหรียญหลวงปู่สิม รูปไข่หน้าตรง ครึ่งองค์ ข้างเม็ด หลังยันต์ใบพัด

1498  เหรียญหลวงปู่สิม เหรียญทรงเต่า ครึ่งองค์ หลังชินราช ปี 2527

1499  เหรียญหลวงปู่สิม รูปไข่เล็กครึ่งองค์หันข้าง หลังยันต์ใบพัด น.พ.ค.เชียงใหม่จัดสร้าง ปี 2522

1500  เหรียญหลวงปู่สิม ยืนรุ่นครบรอบ 80 ปี ศิษย์ ร.ร.จ.อ. สร้างถวาย ปี 2532

1501  เหรียญหลวงปู่สิม ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ครึ่งองค์หน้าตรง หลังเจดีย์ กะหลั่ยทองลงยา ปี 2532

1502  เหรียญหลวงปู่สิม รูปไข่หันข้างครึ่งองค์รุ่นผ้าป่าสามัคคี วัดสันติสังฆาราม จ.สกลนคร

1503  เหรียญพระพุทธ พิมพ์ใบไม้ หลวงปู่สิม ออกวัดนันทาราม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปี 2530

1504  เหรียญหลวงปู่สิม พิมพ์แปดเหลี่ยม นั่งเต็มองค์ หลังเจดีย์ ปี 2535

1505  เหรียญหลวงปู่สิม กลมเล็กหันข้างครึ่งองค์ หลังพุทโธ ปี 2525

1506  เหรียญหลวงปู่สิม รูปไข่ครึ่งองค์หน้าตรง หลังยันต์ห้า ออกวัดป่าธรรมรังษี อ.อำานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี

1507  เหรียญหลวงปู่สิม กลมใหญ่ หันข้างครึ่งองค์หลังพุทโธ ปี 2526

1508  เหรียญหลวงปู่สิม พิมพ์หยดนำ้า หน้าตรงครึ่งองค์ หลังอาจารย์มั่น

1509  เหรียญหลวงปู่สิม รูปไข่นั่งเต็มองค์ หลังสมเด็จโต วัดปากนำ้าโพเหนือ ปี 2518

1510  เหรียญหลวงปู่สิม พิมพ์เต่าหันข้าง ครึ่งองค์ หลังนาคเจ็ดเศียร ปี 2522

1511  เหรียญหลวงปู่สิม พิมพ์หยดนำ้า หน้าตรงครึ่งองค์ หลังอุโบสถ วัดศรีปิงชัย

1512  เหรียญหลวงปู่สิม พิมพ์เสมา นั่งเต็มองค์ หลังอัฐบริขาร โครงการจอมมณี ปี 2520

1513  พระหลวงปู่สิม เนื้อผงรูปไข่ นั่งเต็มองค์ วัดสัติสังฆาราม จ.สกลนคร

1514  พระหลวงปู่สิม เนื้อผงสี่เหลี่ยม พิมพ์พระพุทธพิชิตมาร ปี 2535

1515  พระหลวงปู่สิม พิมพ์สมเด็จผสมเถ้าอังคาร ปี 2539

1516  พระหลวงปู่สิม พิมพ์หยดนำ้า พิมพ์เล็ก เนื้อนวะ ปี 2531

1517  พระหลวงปู่สิม กลมใหญ่ พิมพ์พระพุทธ สัมมาสัมพุทธะ

1518  พระรูปหล่อ พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร รุ่นแรก พิมพ์ฐานสูง

1519  พระรูปหล่อ พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร รุ่นแรก พิมพ์ฐานเตี้ย

1520  เหรียญหลวงปู่สิม รูปไข่ครึ่งองค์หน้าตรง วางศิลาฤกษ์ อุโบสถ วัดศรีวิชัย ปี 2520

1521  เหรียญกลมเล็ก หลวงปู่สิม ครึ่งองค์หน้าตรง หลังปิดตา ปี 2520

1522  พระหลวงปู่สิม รูปไข่นั่งเต็มองค์ รุ่นสร้างกุฏิ วัดปราสาทนิมิตร จ.ลพบุรี ปี 2518

1523  พระหลวงปู่สิม รุ่นสันติ รูปไข่นั่งเต็มองค์

1524  พระหลวงปู่สิม รูปไข่นั่งเต็มองค์ หลังพระแก้วมรกต

1525  พระรูปหล่อเหมือน หลวงปู่สิม พิมพ์ใหญ่ ปี 2533



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดชัยภูมิ63 

พระคณาจารย์จังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 44 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1526  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นแรก ปี2496 เนื้อเงิน

1527  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นแรก ปี2496 เนื้อทองแดง

1528  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นแรก ปี2496 พิมพ์หน้าแก่

1529  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นสร้างอนุสาวรีย์ ปี 2507 เนื้อทองแดง

1530  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นสร้างอนุสาวรีย์ ปี 2507 เนื้ออัลปาก้า

1531  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการ ปี 2521 เนื้อทองคำา เนื้อเงิน

1532  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการ ปี 2521 เนื้อนวะโลหะ

1533  รูปหล่อนั่งเจ้าพ่อพญาแล ปี 2521 เนื้อนวะโลหะ

1534  เหรียญรูปไข่เจ้าพ่อพญาแล ปี 2521เนื้อทองคำา

1535  เหรียญรูปไข่เจ้าพ่อพญาแล ปี 2521เนื้อเงิน

1536  เหรียญรูปไข่เจ้าพ่อพญาแล ปี 2521เนื้อนวะโลหะ

1537  เหรียญรูปไข่เจ้าพ่อพญาแล ปี 2521เนื้อทองแดง

1538  เหรียญหล่อเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์หยดนำ้า ปี2530 ไม่จำากัดเนื้อ

1539  เหรียญรูปไข่เจ้าพ่อพญาแล ปี 2530 ไม่จำากัดเนื้อ

1540  เหรียญอาร์มเล็ก เจ้าพ่อพญาแล ปี 2533 ไม่จำากัดเนื้อ

1541  แหวนเจ้าพ่อพญาแล ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

1542  ล๊อกเก็ตเจ้าพ่อพญาแล ไม่จำากัดพิมพ์

1543  เหรียญรูปไข่เจ้าพ่อพญาแล พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ

1544  เหรียญรูปไข่เจ้าพ่อพญาแล พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ

1545  เหรียญพระครูพินิจสมณะวัด รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1546  เหรียญพระครูจัสตุรัสศีลคุณ รุ่นแรก

1547  เหรียญหลวงปู่หลักคำา รุ่นแรก ปี2510 วัดกลางเมืองเก่า

1548  เหรียญหลวงปู่ผาง ปี 2519 เนื้อเงิน วัดป่าชัยภูมิวนาราม

1549  เหรียญหลวงปู่ผาง ปี 2519 เนื้อทองแดง วัดป่าชัยภูมิวนาราม

1550  พระกริ่ง ปี 2525 วัดป่าชัยภูมิวนาราม

1551  พระชัยวัฒน์ ปี 2525 วัดป่าชัยภูมิวนาราม

1552  เหรียญปู่หลาน - หลวงปู่จื่อ รุ่นแรก ปี2530 พิมพ์นิยม ไม่จำากัดเนื้อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

1553  เหรียญปู่หลาน - หลวงปู่จื่อ รุ่นแรก ปี2530 บล็อคทองคำา ไม่จำากัดเนื้อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

1554  เหรียญเกี่ยวทรัพย์หลวงปู่จื่อ รุ่นแรก เนื้อทองคำา เนื้อเงิน วัดเขาตาเงาะอุดมพร

1555  เหรียญเกี่ยวทรัพย์หลวงปู่จื่อ รุ่นแรก เนื้อนวะโลหะ เนื้อทองแดง วัดเขาตาเงาะอุดมพร

1556  เหรียญหล่อเจริญพร รุ่นแรก

1557  เหรียญสร้างบารมี ไม่จำากัดเนื้อ

1558  เหรียญเมตตา ไม่จำากัดเนื้อ

1559  พระกริ่งสุนทโร รุ่นเทพประทานพร ไม่จำากัดเนื้อ

1560  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล ปี 2546 (พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี)
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พระคณาจารย์จังหวัดชัยภูมิ ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 45 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

1561  เหรียญพระครูโอภาสสารภูมิ รุ่นแรก วัดสวนหมาก 

1562  เหรียญหลวงพ่อสายทอง รุ่นแรก วัดป่าห้วยกุ่ม

1563  เหรียญหลวงปู่วิไลย์ เขมิโย รุ่นแรก วัดถำ้าพญาช้างเผือก

1564  เหรียญพระครูพิพัฒนชยคุณ รุ่นแรก ปี 2514 วัดฉิมพลี

1565  เหรียญหลวงพ่อสมภาร รุ่นแรก

1566  เหรียญปู่ด้วง ย่าดี พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2528

1567  เหรียญหลวงพ่อก่อ รุ่นแรก วัดมหาคงคา

1568  เหรียญพระครูพุทธิกรชโยดม รุ่นแรก วัดทรงธรรม

1569  เหรียญปู่ด้วง ย่าดี พิมพ์รูปไข่ ปี 2532 ไม่จำากัดเนื้อ

1570  เหรียญรูปไข่หลวงปู่หลักคำา ปี 2515

1571  เหรียญพระครูโชติวราจารย์ รุ่นแรก วัดมัชฌิมาวาส

1572  เหรียญหลวงปู่จำาปา รุ่นแรก วัดวิเวกทรงธรรม

1573  ล็อกเก็ต หลวงปู่วิไลย์ รุ่นแรก วัดถำ้าพญาช้างเผือก

1574  ล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมยืน หลวงพ่อสายทอง วัดป่าห้วยกุ่ม

1575  เจ้าพ่อพญาแล เนื้อผงฝังพลอย ปี 2535

1576  เจ้าพ่อพญาแล รุ่นยายยี่ ไม่จำากัดเนื้อ

1577  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รูปไข่ ปี 2512 พิมพ์หน้าหนุ่ม-หน้าแก่ ไม่จำากัดเนื้อ

1578  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2545 ไม่จำากัดเนื้อ

1579  เหรียญเจ้าพ่อพญาแลแปดเหลี่ยม พิมพ์ใหญ่-เล็ก ปี2539/2540 ไม่จำากัดเนื้อ

1580  เหรียญเจ้าพ่อพญาแลสี่เหลี่ยม ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ

1581  เหรียญเจ้าพ่อพญาแลบ้านเขว้า ปี 2555 ไม่จำากัดเนื้อ

1582  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นไตรภาคี ไม่จำากัดเนื้อ

1583  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล ปี 2560

1584  เหรียญพระครูพเยาว์ เนื้อทองแดง ปี2558  รุ่น มี ไว้ รวย เฮง

1585  เหรียญพระครูพเยาว์ เนื้อทองแดง 8 รอบ ปี2558 รุ่น มี ไว้ รวย เฮง 

1586  เหรียญพระครูพเยาว์ เนื้อทองแดง 9 รอบ ปี2558 รุ่น มี ไว้ รวย เฮง

1587  เหรียญพระครูพเยาว์  เนื้อนวะ 9 รอบ ปี2558 รุ่น มี ไว้ รวย เฮง

1588  เหรียญพระครูพเยาว์ เนื้อเงิน 9 รอบ ปี2558 รุ่น มี ไว้ รวย เฮง

1589  พระเนื้อดินพระครูพเยาว์ รุ่นแรก  พิมพ์พระรอด

1590  ล๊อกเก็ต รุ่นรวยพันล้าน ไม่จำากัดเนื้อ

1591  เหรียญรุ่นสารพัดดี ปี 2558 ไม่จำากัดเนื้อ

1592  เหรียญหล่อหลวงปู่ศิริ ออกปี2537 ไม่จำากัดเนื้อ

1593  เหรียญหลวงปู่ศิริ ออกปี2537 ไม่จำากัดเนื้อ

1594  เหรียญหลวงปู่เทพโลกอุดร ไม่จำากัดวัด

1595  รูปหล่อนั่งเจ้าพ่อพญาแล หลังปี 2521 ไม่จำากัดเนื้อ

1596  เหรียญหลวงพ่อประจักษ์ รุ่นแรก บล็อคแรก ปี2521 วัดชัยสามหมอ 

1597  เหรียญจิ๊กโก๋หลวงพ่อประจักษ์ รุ่นแรก  ปี2521 วัดชัยสามหมอ 

1598  พระรูปหล่อหลวงพ่อประจักษ์ รุ่นแรก  ปี2540 วัดชัยสามหมอ 

1599  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ปี2516 วัดศรีแก้งคร้อ

1600  พระบูชาหลวงพ่อประจักษ์ รุ่นแรก ปี2540 วัดชัยสามหมอ
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พระหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 46 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (33 รายการ)  

1601  พระพุทธชินราช รุ่นแรก ปี2543

1602  เหรียญกลม5รอบ ล้อแม๊กซ์ ปี2546 ไม่จำากัดเนื้อ

1603  ล๊อกเก็ต 5รอบ หลังนวะ รุ่นแรก ปี2546 

1604  พระรูปหล่อ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1605  เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน+ล่าง เต็มองค์ รุ่นพิทักษ์สันติราษฎร์ ไม่จำากัดเนื้อ

1606  พระรูปหล่อ รุ่นลำ่าซำา ไม่จำากัดเนื้อ

1607  เหรียญบารมีห่วงเชื่อม 72 ไม่จำากัดเนื้อ

1608  พระกริ่งให้เป็นเศรษฐี ไม่จำากัดเนื้อ

1609  เหรียญรูปไข่ 6รอบ พิมพ์ครึ่งองค์ ไม่จำากัดเนื้อ

1610  เหรียญรูปไข่ 6รอบ พิมพ์เต็มองค์ ไม่จำากัดเนื้อ

1611  เหรียญหยดนำ้า อุดมทรัพย์ ไม่จำากัดเนื้อ

1612  แหวนเพชรกลับ ไมจำากัดเนื้อ

1613  เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ ลาภ ผล พูน ทวี ไม่จำากัดเนื้อ

1614  เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ ประทานพร ไม่จำากัดเนื้อ

1615  พระปิดตา อุตตโม ยันต์ยุ่ง ไม่จำากัดเนื้อ

1616  เหรียญซุ้มเรือนแก้ว ไตรมาส58 ไม่จำากัดเนื้อ

1617  แพะมหาลาภ ไตรมาส58 ไม่จำากัดเนื้อ

1618  เหรียญกลมเล็ก เพิ่มทรัพย์ ไม่จำากัดเนื้อ

1619  เหรียญรูปไข่หันข้าง เพิ่มบุญ เพิ่มบารมี ไม่จำากัดเนื้อ

1620  เหรียญรูปไข่ มงคลทรัพย์1 ไม่จำากัดเนื้อ

1621  เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ หลังลายเซ็นต์ ไม่จำากัดเนื้อ

1622  เหรียญสรงนำ้า59 ไม่จำากัดเนื้อ

1623  พระชัยมงคลยอดฉัตร ไม่จำากัดเนื้อ

1624  พระปิดตาพันธมุตโต ไม่จำากัดเนื้อ

1625  เหรียญรูปไข่ มงคลทรัพย์2 ไม่จำากัดเนื้อ

1626  เหรียญหล่อล้อแม็ก รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ

1627  เหรียญหล่อล้อแม็ก รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ

1628  พระสมเด็จอุดมมงคล วัดเขาตาเงาะอุดมพร

1629  เหรียญรูปไข่ มงคล74 หลังพญานาค ไม่จำากัดเนื้อ

1630  เหรียญสร้างเขื่อน ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

1631  เหรียญกลมขวัญถุง ขอบสตางค์ ไม่จำากัดเนื้อ

1632  พระยอดธง พนฺธมุตโต ไม่จำากัดเนื้อ

1633  พระยอดธง พนฺธมุตโต หล่อดินไทย ไม่จำากัดเนื้อ
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พระหลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 47 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

1634  เหรียญเสมาหลวงพ่อบุญมา รุ่นแรก ปี2532 เนื้อทองคำา,เนื้อเงิน วัดผาเกิ้ง

1635  เหรียญเสมาหลวงพ่อบุญมา รุ่นแรก ปี2532 เนื้อทองแดง วัดผาเกิ้ง

1636  เหรียญเต่าหลวงพ่อบุญมา ปี2533 ไม่จำากัดเนื้อ  วัดผาเกิ้ง

1637  เหรียญหลวงพ่อบุญมา หลังเจดีย์ ปี2536  วัดผาเกิ้ง

1638  เหรียญพัดยศหลวงพ่อบุญมา ปี2547(เหรียญเทียนกระโดด) เนื้อทองคำา ,เนื้อเงิน ออกวัดหินเหิบ

1639  เหรียญพัดยศหลวงพ่อบุญมา ปี2547(เหรียญเทียนกระโดด) เนื้อทองแดง ออกวัดหินเหิบ

1640  เหรียญหลวงพ่อบุญมา รุ่นฉลองครบ 5 รอบ ปี2541 เนื้อทองคำา,เนื้อเงิน วัดผาเกิ้ง

1641  เหรียญหลวงพ่อบุญมา รุ่นฉลองครบ 5 รอบ ปี2541 เนื้อนวะ,ทองแดง วัดผาเกิ้ง

1642  เหรียญหยดนำ้าหลวงพ่อบุญมา รุ่นยอดชัย ปี2544 เนื้อเงินหน้าทองคำา วัดผาเกิ้ง

1643  เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อบุญมา รุ่นยอดชัย ปี2544 เนื้อเงินลงยา วัดผาเกิ้ง

1644  เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อบุญมา รุ่นยอดชัย ปี2544 เนื้ออัลปาก้า,ทองแดง วัดผาเกิ้ง

1645  พระกริ่งยอดชัยหลวงพ่อบุญมา เนื้อทองคำา ปี2544  วัดผาเกิ้ง

1646  พระกริ่งยอดชัยหลวงพ่อบุญมา เนื้อเงิน ปี2544  วัดผาเกิ้ง

1647  พระกริ่งยอดชัยหลวงพ่อบุญมา เนื้อนวะโลหะ ก้นทองคำา ตอกหมายเลข ปี2544  วัดผาเกิ้ง

1648  พระกริ่งยอดชัยหลวงพ่อบุญมา เนื้อนวะโลหะ เบ้าดินไทย ตอกหมายเลข ปี2544 วัดผาเกิ้ง

1649  พระกริ่งยอดชัยหลวงพ่อบุญมา เนื้อนวะโลหะ ,เนื้อสัมฤทธิ์ ตอกหมายเลข ปี2544วัดผาเกิ้ง

1650  พระรูปหล่อโบราณเบ้าทุบดินไทยหลวงพ่อบุญมา เนื้อนวะโลหะ มีโค๊ต มีเลข ปี2544  วัดผาเกิ้ง

1651  พระรูปหล่อยอดชัยหลวงพ่อบุญมา เนื้อนวะโลหะ มีโค๊ต มีเลข ปี2544  วัดผาเกิ้ง

1652  พระรูปหล่อยอดชัยหลวงพ่อบุญมา เนื้อสำาริด มีโค๊ต มีเลข ปี2544  วัดผาเกิ้ง

1653  พระรูปหล่อหลวงพ่อบุญมา รุ่นแรก ก้นธรรมจักร เนื้อเงิน วัดผาเกิ้ง

1654  พระรูปหล่อหลวงพ่อบุญมา รุ่นแรก ก้นธรรมจักร เนื้อทองเหลือง วัดผาเกิ้ง

1655  พระรูปหล่อหลวงพ่อบุญมา รุ่น2 ออกวัดมหาคงคา

1656  รูปหล่อพระสังกัจจายน์มหาลาภ ไม่จำากัดเนื้อ วัดผาเกิ้ง

1657  พระรูปหล่อหลวงพ่อบุญมา รุ่นเศรษฐี ปี2555 ออกวัดปราสาทดิน

1658  เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อบุญมา รุ่นฉลองพุทธยันตรี ปี2555 เนื้อทองคำา,เงินลงยา,เงิน 

1659  เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อบุญมา รุ่นฉลองพุทธยันตรี ปี2555 เนื้อทองฝาบาตร,ทองแดง

1660  เหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์พระราชภาวนาวราจารย์ ปี2557 เนื้อทองคำา,เงิน

1661  เหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์พระราชภาวนาวราจารย์ ปี2557 เนื้อนวะ,ทองแดง

1662  เหรียญฉลองสมณศักดิ์พัดยศ (พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์) เนื้อทองคำา,เงิน

1663  เหรียญฉลองสมณศักดิ์พัดยศ (พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์) เนื้อนวะ,ทองแดง

1664  เหรียญหลวงพ่อบุญมา รุ่นประทานพร เนื้อทองคำา,เงิน วัดผาเกิ้ง

1665  เหรียญหลวงพ่อบุญมา รุ่นประทานพร เนื้อนวะ,ทองแดง วัดผาเกิ้ง

1666  เหรียญพระเทพภาวนาวิกรม วิ.รุ่นนำาโชค(ใหญ่) เนื้อทองคำา,ทองคำาลงยา

1667  เหรียญพระเทพภาวนาวิกรม วิ.รุ่นนำาโชค(ใหญ่) เนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำา,เนื้อเงินลงยา

1668  เหรียญพระเทพภาวนาวิกรม วิ.รุ่นนำาโชค(ใหญ่) เนื้อนวะโลหะ,เนื้อสัตตะโลหะ,ทองแดงผิวไฟ,ทองแดงมันปู

1669  เหรียญพระเทพภาวนาวิกรม วิ.รุ่นนำาโชค(ใหญ่) เนื้อทองแดงมันปู ตอก9รอบ

1670  พระรูปหล่อหลวงพ่อบุญมา รุ่นพ่อให้เป็นเศรษฐี ไม่จำากัดเนื้อ



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดชัยภูมิ67 

พระหลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง จ.ชัยภูมิ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 48 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

1671  พระบูชา พระพุทธนำาฤกษ์ เบิกทางสวรรค์

1672  พระสังกัจจายน์5นิ้ว รุ่นฉลองเจดีย์ วัดผาเกิ้ง

1673  พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อบุญมา รุ่นแรก ปี2538 วัดมหาคงคา

1674  พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อบุญมา ปี2555 วัดปราสาทดิน

1675  พระรูปหล่อหลวงพ่อบุญมา  ออกวิทยาลัยสงฆ์(เปิดป้าย)

1676  เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล79(สรงนำ้า) เนื้อทองคำาลงยา,เนื้อทองคำาหลังเรียบ วัดปราสาทดิน

1677  เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล79(สรงนำ้า) เนื้อเงินหน้าทองคำา วัดปราสาทดิน

1678  เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล79(สรงนำ้า) เนื้อนวะหน้าทองคำา วัดปราสาทดิน

1679  เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล79(สรงนำ้า) เนื้อเงินลงยา วัดปราสาทดิน

1680  เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล79(สรงนำ้า) เนื้อนวะหน้าเงิน วัดปราสาทดิน

1681  เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล79(สรงนำ้า) เนื้อนวะ วัดปราสาทดิน

1682  เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล79(สรงนำ้า) เนื้อชนวนขอบฝาบาตร วัดปราสาทดิน

1683  เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล79(สรงนำ้า) เนื้อทองแดง วัดปราสาทดิน

1684  พระผงพระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ผาเกิ้ง ปี2530 (พระผงแป้งเจิม)

1685  พระพิมพ์สมเด็จหลังตรายาง

1686  พระพิมพ์สมเด็จหลังปากนำ้า ปี2536

1687  พระพิมพ์สมเด็จ รูปสรงนำ้า รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1688  พระพิมพ์สมเด็จพลอยแดง

1689  พระผงหยดนำ้า รุ่นสร้างโรงพยาบาลหนองบัวแดง ไม่จำากัดเนื้อ

1690  พระสังกัจจายน์โภคทรัพย์ เนื้อผง หลังฝังพลอย ปี2536

1691  พระผงของขวัญพิมพ์ปากนำ้า

1692  ล๊อกเก็ตหลวงปู่บุญมา ปี2536 ไม่จำากัดรุ่น

1693  ล๊อกเก็ตบารมี 30 ทัศน์ ไม่จำากัดเนื้อ

1694  เหรียญกลมหลวงพ่อบุญมา ฉลองวัดเขต รุ่นแรก ปี2544 เนื้อเงิน,ทองแดง

1695  พระผงปิดตาหลวงพ่อบุญมา รุ่นมงคล77 ฝังพระธาตุ ตะกรุดทองคำา

1696  พระผงปิดตาหลวงพ่อบุญมา รุ่นมงคล77 ทูโทน ตะกรุดทองคำา 

1697  พระผงปิดตาหลวงพ่อบุญมา รุ่นมงคล77 ฝังตะกรุดตะกั่ว

1698  พระผงปิดตาหลวงพ่อบุญมา รุ่นมงคล77 เนื้อเกสร

1699  พระผงปิดตาหลวงพ่อบุญมา รุ่นมงคล77 เนื้อว่าน

1700  พระผงบารมีนั่งรวย เนื้อผงเกสร ตะกรุดทองคำา ไม่จำากัดเนื้อ

1701  พระผงบารมีนั่งรวย ตะกรุดเงิน ไม่จำากัดเนื้อ

1702  พระผงบารมีนั่งรวย ตะกรุดทองแดง ไม่จำากัดเนื้อ

1703  พระผงบารมีนั่งรวย ไม่ฝังตะกรุด ไม่จำากัดเนื้อ

1704  พระผงสิวลี รุ่นมหามงคลลาภผลพูนทวีมหาลาภ ปี2554 ไม่จำากัดเนื้อ วัดปราสาทดิน

1705  เหรียญบารมีหลวงพ่อบุญมา ปี2555 ไม่จำากัดเนื้อ

1706  เหรียญหลวงพ่อก่อ ออกวัดมหาคงคา

1707  พระกริ่งหลวงปู่บุญมา ฝังลูกนิมิตวัดผาเกิ้ง ปี2560ไม่จำากัดเนื้อ

1708  พระรูปเหมือนหลวงปู่บุญมา ฝังลูกนิมิตวัดพระเกิ้ง ปี2560 ไม่จำากัดเนื้อ
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พระคณาจารย์ อ.ภูเขียว-อ.เกษตร-อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 49 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (34 รายการ)  

1709  พระปิดตาหินแกะ พระครูถาวร ศีลวัฒน์ (เสาร์) วัดบัวบาน

1710  เหรียญพระครูถาวร คีรีวัฒน์  รุ่นแรก วัดนครบาล

1711  แหวน พระครูถาวร คีรีวัฒน์ รุ่นแรก วัดนครบาล

1712  พระรูปหล่อ พระครูถาวร คีรีวัฒน์ วัดนครบาล

1713  เหรียญสามเหลี่ยมหลวงพ่อศรีทัด วิปัสสโน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น

1714  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อศรีทัด วิปัสสโน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น

1715  พระรูปหล่อหลวงพ่อศรีทัด วิปัสสโน ไม่จำากัดรุ่น วัดพระธาตุหนองสามหมื่น

1716  พระสมเด็จหลวงพ่อศรีทัด วิปัสสโน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น

1717  เหรียญหลวงปู่มณี สิริจันโท รุ่นแรก วัดโบราณ

1718  เหรียญพระครูสมบูรณ์สาธุวัฒน์ รุ่นแรก วัดหรดี

1719  เหรียญหลักเมืองภูเขียว ไม่จำากัดรุ่น

1720  เหรียญพระพุทธนิรันตราย รุ่นบารมีพ่อ ไม่จำากัดเนื้อ

1721  เหรียญเม็ดแตงพระครูถาวรชัยวัฒน์(คง) รุ่นแรก ปี2532 วัดเฝือแฝง

1722  เหรียญพระครูถาวรชัยวัฒน์(คง) รุ่นสร้างกำาแพง ปี2546 วัดเฝือแฝง

1723  พระสมเด็จเกษา พระครูถาวรชัยวัฒน์(คง) วัดเฝือแฝง

1724  เหรียญเสมาเจ็ดรอบ พระครูถาวรชัยวัฒน์(คง) วัดเฝือแฝง

1725  แหวน พระครูถาวร คีรีวัฒน์ รุ่นแรก วัดนครบาล

1726  พระรูปหล่อ พระครูถาวรชัยวัฒน์(คง) รุ่นแรก วัดเฝือแฝง

1727  พระผงนั่งตั่ง พระครูถาวรชัยวัฒน์(คง) ไม่จำากัดเนื้อ วัดเฝือแฝง

1728  เหรียญหลวงปู่ผา นายะโก บล็อคสระโอใหญ่ วัดโนนทราย

1729  เหรียญหลวงปู่ผา นายะโก บล็อคอำาเภอ วัดโนนทราย

1730  เหรียญหลวงปู่ผา นายะโก บล็อคหลังเรียบ วัดโนนทราย

1731  เหรียญหลวงปู่ผา นายะโก บล็อคสระโอเล็ก วัดโนนทราย

1732  ตะกรุดพอกครั่ง หลวงปู่ผา นายะโก วัดโนนทราย

1733  เหรียญเสมาพระไกรสีหนาท รุ่นเศรษฐี ร.ศ.๒๓๕ เนื้อเงินลงยาสีแดง

1734  เหรียญเสมาพระไกรสีหนาท รุ่นเศรษฐี ร.ศ.๒๓๕ เนื้อเงินลงยาสีฟ้า

1735  เหรียญเสมาพระไกรสีหนาท รุ่นเศรษฐี ร.ศ.๒๓๕ เนื้อเงินลงยาสีเขียว

1736  เหรียญเสมาพระไกรสีหนาท รุ่นเศรษฐี ร.ศ.๒๓๕ เนื้อเงิน

1737  เหรียญเสมาพระไกรสีหนาท รุ่นเศรษฐี ร.ศ.๒๓๕ เนื้อนวะโลหะ

1738  เหรียญเสมาพระไกรสีหนาท รุ่นเศรษฐี ร.ศ.๒๓๕ เนื้อทองทิพย์

1739  เหรียญเสมาพระไกรสีหนาท รุ่นเศรษฐี ร.ศ.๒๓๕ เนื้อทองแดงรมมันปู

1740  เหรียญพระแท่น รุ่นแรก ปี2515

1741  เหรียญพระแท่น รุ่นสอง ปี2515

1742  เหรียญพระครูอรรถธรรมโสภณ รุ่นแรก ปี2537 วัดชัยชุมพล
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พระอาจารย์ สุริยัณ จัณทวัณโณ วัดป่าฉัพพรรณ รังสี  จ.ชัยภูมิ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 50 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (34 รายการ)  

1743  พระผงหลวงปู่เทพโลกอุดร รุ่นแรก

1744  พระผงรูปเหมือน หลังหนุมาน รุ่นแรก

1745  พระผงมหาลาภ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1746  พระผงขุนแผน รุ่น1 ไม่จำากัดเนื้อ

1747  พระผงแหวกม่านชนะจน หลังหมึกแดง

1748  เหรียญเศรษฐีนวโกฏิ ไม่จำากัดเนื้อ

1749  เหรียญเสมา รุ่นแรก หลังเรียบ,หลังยันต์ ไม่จำากัดเนื้อ

1750  เหรียญมงคลจักรแก้ว2 ไม่จำากัดเนื้อ

1751  เหรียญแจกทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่จำากัดเนื้อ

1752  เหรียญข้าวหลามตัด รุ่นชัยชนะ4 ไม่จำากัดเนื้อ

1753  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลังยันต์,หลังพัดยศ ไม่จำากัดเนื้อ

1754  เหรียญสมเด็จองค์ปฐม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1755  เหรียญเสมา รุ่นมหาบารมี สมปรารถนา ไม่จำากัดเนื้อ

1756  เหรียญเจ้าสัว รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1757  เหรียญเจริญพร ไม่จำากัดเนื้อ

1758  เหรียญกลมหนุมาน ไม่จำากัดเนื้อ

1759  เหรียญหล่อโบราณ รุ่นกตัญญู ไม่จำากัดเนื้อ

1760  เหรียญหล่อโบราณ รุ่นเศรษฐี ไม่จำากัดเนื้อ

1761  เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1762  ล๊อกเก็ต รุ่นแรก เต็มองค์ เล็ก,ใหญ่

1763  ล๊อกเก็ต รุ่นสอง ครึ่งองค์

1764  พระกริ่งมงคลจักรแก้ว รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1765  พระกริ่งชินบัญชร ไม่จำากัดเนื้อ

1766  พระชัยวัฒน์ฉัพรรณรังสี ไม่จำากัดเนื้อ

1767  พระรูปหล่อ รุ่นโคตรเศรษฐี ไม่จำากัดเนื้อ

1768  พระรูปหล่อสมเด็จองค์ปฐม ไม่จำากัดเนื้อ

1769  พระยอดธง รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1770  แหวนมงคลจักรแก้ว รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1771  สาริกา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง

1772  ตะกรุดมงคลจักรแก้ว รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

1773  มีดหมอ รุ่น1,รุ่น2,รุ่น3,ดาบชาตรี

1774  ผ้ายันต์ลายมือ ,ลายเท้า

1775  เสือมหาอำานาจโลหะ รุ่นแรก

1776  พระปิดตาปลดหนี้ ไม่จำากัดเนื้อ
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พระหลวงปู่จุ่น วัดโพธิ์ตาล จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 51 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (30 รายการ)  

1777  กะลาแกะราหู หลวงพ่อนิล วัดโพธิ์ตาล

1778  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นแรก ปี2546 เนื้อทองแดง ไม่จำากัดบล็อค

1779  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นสอง ปี2547 เนื้อทองแดง 

1780  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นสาม ปี2549 เนื้อทองแดง 

1781  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นสี่ ปี2557 เนื้อเงิน

1782  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นสี่ ปี2557 เนื้อนวะ

1783  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นสี่ ปี2557 เนื้อทองแดง

1784  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นห้า"พุทธปาฏิหารย์" ปี2559 เนื้อเงิน

1785  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นห้า"พุทธปาฏิหารย์" ปี2559 เนื้อนวะ

1786  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นห้า"พุทธปาฏิหารย์" ปี2559 เนื้อลงยาสีแดง

1787  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นห้า"พุทธปาฏิหารย์" ปี2559 เนื้อฝาบาตร

1788  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นห้า"พุทธปาฏิหารย์" ปี2559 เนื้อทองแดง

1789  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นหก"อายุวัฒนะมงคล5รอบ" ปี2560 เนื้อเงิน พิมพ์เต็มองค์

1790  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นหก"อายุวัฒนะมงคล5รอบ" ปี2560 เนื้อเงิน พิมพ์ครึ่งองค์

1791  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นหก"อายุวัฒนะมงคล5รอบ" ปี2560 เนื้อนวะ พิมพ์เต็มองค์

1792  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นหก"อายุวัฒนะมงคล5รอบ" ปี2560 เนื้อนวะ พิมพ์ครึ่งองค์

1793  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นหก"อายุวัฒนะมงคล5รอบ" ปี2560 เนื้อทองแดง พิมพ์เต็มองค์

1794  เหรียญราหู หลวงพ่อจุ่น ปี2561 เนื้อเงิน

1795  เหรียญราหู หลวงพ่อจุ่น ปี2561 เนื้อนวะ

1796  เหรียญราหู หลวงพ่อจุ่น ปี2561 เนื้อทองแดง

1797  พระรูปหล่อ หลวงพ่อจุ่น รุ่นแรก ปี2547

1798  พระรูปหล่อ หลวงพ่อจุ่น รุ่นสอง ปี2549

1799  พระเนื้อผง หลวงพ่อจุ่น พิมพ์จับเข่า ปี2554

1800  พระสมเด็จเนื้อผง หลวงพ่อจุ่น พิมพ์หูบายศรี หลังตราวัด ปี2540

1801  เหรียญเม็ดแตง "สมปรารถนา" หลวงพ่อจุ่น ปี2562 เนื้อเงิน

1802  เหรียญเม็ดแตง "สมปรารถนา" หลวงพ่อจุ่น ปี2562 เนื้อนาก

1803  เหรียญเม็ดแตง "สมปรารถนา" หลวงพ่อจุ่น ปี2562 เนื้อเงินหน้าทอง

1804  เหรียญเม็ดแตง "สมปรารถนา" หลวงพ่อจุ่น ปี2562 เนื้อนวะหน้าเงิน

1805  เหรียญเม็ดแตง "สมปรารถนา" หลวงพ่อจุ่น ปี2562 เนื้อเงินลงยาทุกสี

1806  เหรียญเม็ดแตง "สมปรารถนา" หลวงพ่อจุ่น ปี2562 เนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์
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พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 7  
โต๊ะที่ 52 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (42 รายการ)  

1807  เหรียญรูปไข่หลวงปู่จื่อ5รอบ สมาธิเต็มองค์ ไม่จำากัดเนื้อ

1808  พระปิดตาจัมโบ้หลวงปู่จื่อ รุ่นแรก

1809  ล๊อกเก็ตหลวงปู่จื่อ ไม่จำากัดรุ่น

1810  เหรียญเสมาหลวงปู่จื่อ รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์

1811  เหรียญเสมาหลวงปู่จื่อ รุ่นเศรษฐีอมตะ

1812  เหรียญรูปไข่หลวงปู่จื่อ รุ่นเศรษฐีอมตะ

1813  เหรียญนั่งพานชินบัญชร หลวงปู่จื่อ

1814  เหรียญหลวงปู่จื่อ รุ่นมนต์พระกาฬ

1815  เหรียญนั่งพาน หลวงปู่จื่อ รุ่นพิชิตมารชนะจน

1816  พระปิดตามหาลาภหลวงปู่จื่อ ปี59

1817  เหรียญคุ้มภัยให้ลาภหลวงปู่จื่อ ปี59

1818  พระผงรูปเหมือนหลวงปู่จื่อ รุ่นชัยมงคล

1819  พระยอดธงหลวงปู่จื่อ พนฺธตมุตโต เนื้อทองคำา

1820  พระยอดธงหลวงปู่จื่อ พนฺธตมุตโต รวมทุกเนื้อ

1821  พระยอดธงหลวงปู่จื่อ พนฺธตมุตโต หล่อเทดินไทย รวมทุกเนื้อ

1822  เหรียญหล่อ7ศาสตราจารย์นก วัดเขาบังเหย

1823  พระสมเด็จมหาปราบ อาจารย์นก วัดเขาบังเหย

1824  พระกริ่งถือดอกบัว อาจารย์นก วัดเขาบังเหย

1825  พระปิดตาอาจารย์นก เนื้อโลหะ รุ่นแรก ปี34 วัดเขาบังเหย

1826  เหรียญโหดอาจารย์นก รุ่นแรก ปี36 วัดเขาบังเหย

1827  เหรียญเหี้ยมอาจารย์นก รุ่นแรก ปี37 วัดเขาบังเหย

1828  เหรียญหดอาจารย์นก รุ่นแรก ปี38 วัดเขาบังเหย

1829  เหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่จื่อ ปี56

1830  เหรียญรูปไข่หลวงปู่จื่อ รุ่นชินบัญชร72

1831  พระสมเด็จหลวงพ่อยุ้ย เนื้อสบู่เลือด วัดเปร็ง จ.ฉะเชิงเทรา

1832  พระโคนสมอหลวงพ่อยุ้ย เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์ วัดเปร็ง จ.ฉะเชิงเทรา

1833  รูปถ่ายข้าวหลามตัดหลวงพ่อยุ้ย หน้าเล็ก-หน้าใหญ่ วัดเปร็ง จ.ฉะเชิงเทรา

1834  เหรียญหลวงพ่อยุ้ย รุ่นแรก ปี2492 ไม่จำากัดเนื้อ วัดเปร็ง จ.ฉะเชิงเทรา

1835  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อยุ้ย ปี02 วัดเปร็ง จ.ฉะเชิงเทรา

1836  เหรียญเตารีดหลวงพ่อยุ้ย ปี06 วัดเปร็ง จ.ฉะเชิงเทรา

1837  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อยุ้ย ปี06 วัดเปร็ง จ.ฉะเชิงเทรา

1838  เหรียญดาวกระจาย หลวงพ่อยุ้ย ปี08 วัดเปร็ง จ.ฉะเชิงเทรา

1839  พระสมเด็จปรกโพธิ์ 9ใบ หลวงพ่อกวย ไม่จำากัดหลัง วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท

1840  พระแหวกม่าน หลวงพ่อกวย ไม่จำากัดพิมพ์ วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท

1841  พระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกวย รุ่น1,2,3 หลังรูปหน้าเดียว และสมเด็จหลังยันต์ มะอะอุ วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท

1842  พระเนื้อผงหลวงพ่อกวย ไม่จำากัดพิมพ์ วัดหนองอีดุก จ.ชัยนาท

1843  พระสรรค์นั่งและยืน หลวงพ่อกวย เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

1844  เหรียญหลวงพ่อกวย หลังหนุมาน วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท

1845  เหรียญหลวงพ่อกวย หลังยันต์ วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท

1846  เหรียญหลวงพ่อกวย ออกวัดเดิมบาง

1847  พระรูปเหมือนปั๊ม-พระรูปหล่อ หลวงพ่อกวย รุ่นแรก-รุ่น2 ก้นมะอะอุ

1848  รูปถ่ายห้อยคอ-รูปถ่ายหลังสิงห์-หลังจีวร หลวงพ่อกวย ปี2521 ไม่จำากัดรุ่น(เลี่ยมทองไม่ต้องแกะ)
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 53 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1849  เหรียญพระพุทธชินราช ปี2512 วัดแจ้งนอก

1850  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นแรก ปี2512 วัดแจ้งนอก

1851  เหรียญพระพุทธวัดยางใหญ่ ปี2512 

1852  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ ปี2517 ออกวัดสระแก้ว

1853  พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ รุ่นแรก ปี2517

1854  เหรียญสี่เหลี่ยมหลวงพ่อคูณ หลังกำาแพงแก้ว ปี2517

1855  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี ปี2519

1856  พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี ปี2519

1857  พระปิดตาหัวจรวดหลวงพ่อคูณ รุ่นแรก ปี2519

1858  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน ปี2520

1859  เหรียญหลวงพ่อคูณ ปี2520 วัดสิงหาราม

1860  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นมหาอำานาจ ปี2521 

1861  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นธนาคารศรีนคร ปี2521

1862  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นราชาฤกษ์โภคทรัพย์ ปี2521

1863  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นพระมงคลมิ่งเมือง ปี2521

1864  พระกริ่งหลวงพ่อคูณ รุ่นทหารพราน ปี2526

1865  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมีเล็ก วัดบ้านบุ ปี2526

1866  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสหกรณ์ ปี2530

1867  พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปี2535

1868  พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปี2535

1869  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ ปี2535

1870  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรบน ครึ่งองค์ เนื้อเงิน-นวะ ปี2536

1871  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรบน ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี2536

1872  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรล่าง ครึ่งองค์ เนื้อทองคำา-เงิน-นวะ ปี2536

1873  เหรียญหลวงพ่อคูณ เจริญพรล่าง ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี2536

1874  เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ ออกวัดปรก ปี2536

1875  พระกริ่งหลวงพ่อคูณ รุ่นทิ้งทวน ปี2536

1876  พระปิดตาหลวงพ่อคูณ รุ่นคูณพันล้าน ปี2536

1877  พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ รุ่นเทพประทานพร ปี2536

1878  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นแป๊ะขนมปัง ปี2536

1879  เหรียญนั่งพานชนะมารหลวงพ่อคูณ เนื้อเงิน-นวะ ปี2537

1880  เหรียญนั่งพานชนะมารหลวงพ่อคูณ เนื้อทองแดง ปี2537

1881  เหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณ เนื้อทองคำา-เงิน-นวะ ออกวัดบ้านคลอง ปี2537

1882  เหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณ เนื้อทองแดง ออกวัดบ้านคลอง ปี2537

1883  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นคูณสำาเภาทอง ปี2538
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พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 54 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1884  พระนาคปรก กรุโนนสูง เนื้อสนิมแดง

1885  พระร่วงนั่ง กรุโนนสูง พิมพ์มารวิชัย เนื้อตะกั่วสนิมแดง

1886  พระร่วงนั่ง กรุโนนสูง พิมพ์สมาธิ-สมาธิเข่ากว้าง เนื้อตะกั่วสนิมแดง

1887  พระร่วงนั่ง กรุโนนสูง พิมพ์สังกัจจายน์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง

1888  พระกรุบ้านบิง เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์ อำาเภอโนนสูง

1889  พระกรุวัดสระแก พิมพ์นาคปรก ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

1890  พระกรุวัดสระแก พิมพ์อู่ทอง ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

1891  พระกรุวัดสระแก พิมพ์วัดตะไกร เนื้อชิน เนื้อดิน ไม่จำากัดพิมพ์

1892  พระกรุวัดสระแก ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

1893  เหรียญพระครูธวัชชัยคุณมุนี(บุญมี) รุ่นแรก ปี2465 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

1894  เหรียญพระพุทธสีหนาท ปี2477 วัดสุทธจินดา

1895  เหรียญท้าวสุระนารี(ย่าโม)  ปี2477 ไม่จำากัดเนื้อ

1896  เหรียญพระพุทธทีปังกร ปี2490

1897  พระรูปหล่อหลวงพ่อพรหมสร(รอด) พิมพ์เศียรโล้น วัดบ้านไพ

1898  พระรูปหล่อหลวงพ่อพรหมสร(รอด) พิมพ์เศียรลาย วัดบ้านไพ

1899  พระปิดตามหาอุตม์หลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ

1900  เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) รุ่นแรก บล็อก อาร์-บล็อคไม่มีอาร์ วัดบ้านไพ

1901  เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) รุ่นแรก บล็อก รอดแตก วัดบ้านไพ

1902  เหรียญหล่อแม่นางกวัก หลังพญาเต่าเรือน หลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ

1903  พระปิดตาหลวงพ่อมา เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์ห้าเหลี่ยมหูกระต่าย วัดระเว

1904  พระหลวงพ่อมา เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์พระคง เศียรโล้น-เศียรแหลม วัดระเว

1905  พระผงพุทธคุณหลวงพ่อมา พิมพ์พระคง วัดระเว

1906  พระพุทธหลวงพ่อมา ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดระเว

1907  พระกลีบบัวหลวงพ่อใหญ่ พิมพ์หูกระต่าย เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์ใหญ่ วัดระเว

1908  พระกลีบบัวหลวงพ่อใหญ่ พิมพ์หูกระต่าย เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์เล็ก วัดระเว

1909  พระกลีบบัวหลวงพ่อใหญ่ พิมพ์พระพุทธ เนื้อผงคลุกรัก ไม่จำากัดพิมพ์ วัดระเว

1910  ล๊อตเก็ตพระญาณวิศิษฐ์(อ.สิงห์) รุ่นแรก ปี2500 ไม่จำากัดสี วัดป่าสาลวัน

1911  แหวนเงินลงถมพระญาณวิศิษฐ์(อ.สิงห์) ไม่จำากัดพิมพ์ วัดป่าสาลวัน

1912  แผ่นปั๊มพระญาณวิศิษฐ์(อ.สิงห์) รุ่นแรก นาเต็ม-นาขาด ออกปราจีน

1913  แผ่นปั๊มพระญาณวิศิษฐ์(อ.สิงห์) รุ่นแรก นาเต็ม-นาขาด ออกวัดป่าสาลวัน

1914  เหรียญรูปไข่พระญาณวิศิษฐ์(อ.สิงห์) พิมพ์พระประธาน วัดป่าสาลวัน

1915  เหรียญเสมาควำ่าพระญาณวิศิษฐ์(อ.สิงห์) ไม่จำากัดพิมพ์ วัดป่าสาลวัน

1916  เหรียญฉลอง 25ปีพุทธศตวรรษ ปี2500 ไม่จำากัดพิมพ์ วัดสุทธจินดา

1917  พระเนื้อผงรูปเหมือนหลวงพ่อสอน ปี2506 ออกวัดปราสาท

1918  เหรียญหลวงพ่อปุ๊ก รุ่นแรก ปี2510 ยันต์เล็ก เนื้ออัลปาก้า วัดพุดซา
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พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 55 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1919  พระหลวงพ่อเปลี่ยน ปี 2485 ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ วัดบึง 

1920  พระหล่อหลวงพ่อเสียบ พิมพ์ปิดตา ไม่จำากัดเนื้อ  ปี2485 วัดบ้านเกาะ 

1921  พระหล่อหลวงพ่อเสียบ ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ  ปี2485 วัดบ้านเกาะ 

1922  พระกลีบบัว เนื้อเนื้อผงคลุกรัก ปี2481 วัดบูรพ์ 

1923  พระผงกระดูกผีหลวงพ่อพุ่ม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดโคกสวาย

1924  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่ออุปัชฌาย์โม่ รุ่นแรก วัดคอนน้อย 

1925  เหรียญพระอุปัชฌาย์โม่  รุ่นแรก วัดคอนน้อย

1926  เหรียญหลวงปู่แจ้ง  ปี2500 วัดใหม่สุนทร 

1927  เหรียญหลวงพ่อดัด รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดถนนถั่ว 

1928  เหรียญหลวงพ่อสังข์ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดบ้านใหม่กลอ 

1929  เหรียญหลวงพ่อพรหมสร (รอด) ปี 2516 รุ่นพานแตก ไม่จำากัดเนื้อ

1930  เหรียญหลวงพ่ออินทร์  รุ่นแรก ปี 2519 ไม่จำากัดเนื้อ วัดบ้านบัว

1931  เหรียญหลวงปู่บุญ  รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี2552 วัดปอแดง

1932  เหรียญหลวงพ่อหล้า  รุ่นแรก ปี2518 หลวงพ่อคูณร่วมเสก วัดหนองบัวรอง

1933  ล๊อกเก็ตหลวงพ่อหล้า รุ่นแรก ปี2518 วัดหนองบัวรอง 

1934  เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นแรก ปะคำาแตกปี2534

1935  เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นคู่บารมี ปี2537 ไม่จำากัดเนื้อ

1936  เหรียญหลวงพ่อแสง รุ่นแรก บ้านเขว้า ปี2522

1937  เหรียญพระอุปัชฌาย์ผ่อง มหินฺธโร  รุ่นแรก ปี2514 สำานักวัดตะคร้อ

1938  เหรียญเสมาเล็ก ครึ่งองค์ หลวงพ่อก้อน ไม่จำากัดปี วัดสะแกราช 

1939  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อปุ๊ก ยันต์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า วัดพุดซา

1940  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อปุ๊ก รุ่นแรก  ไม่จำากัดเนื้อ วัดประโดก 

1941  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อนิยม รุ่นแรก ปี2523 วัดแจ้งนอก 

1942  เหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อคูณ  ปี2553 ไม่จำากัดเนื้อ ออกวัดปรก

1943  เหรียญพระนาคปรกหลวงพ่อคูณ ปี2553 ไม่จำากัดเนื้อ และสี ออกวัดปรก

1944  รูปหล่อพระสังกัจจายน์ รุ่นคูณทรัพย์ 88 ปี2555 ออกวัดปรก

1945  เหรียญเสมาหลวงพ่อเสาร์ หลังยันต์ใบพัด ปี2537 วัดกุดเวียน

1946  เหรียญนั่งพานหลวงพ่อเสาร์ ลังยันต์ใบพัด ปี2537 วัดกุดเวียน

1947  พระกริ่งหลวงพ่อสังข์  ชุติมันโต ปี2527 วัดบ้านใหม่กลอ

1948  พระรูปหล่อสารพัดนึก หลวงปู่นิล  ปี2523 วัดครบุรี

1949  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อก้อน  รุ่นแรก ปี2506 อ.ปักธงชัย วัดสะแกราช

1950  พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อก้อน รุ่นแรก  ปี2518 วัดสะแกราช

1951  เหรียญรูปไข่เต็มองค์ หลวงพ่อก้อน รุ่นแรก  ปี2518 ไม่จำากัดเนื้อ วัดสะแกราช

1952  เหรียญปาดตาล หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดบ้านไร่

1953  พระปิดตาจัมโบ้ หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดบ้านไร่
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พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 56 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1954  เหรียญหลวงพ่อเสี่ยง รุ่นแรก วัดเสมาใหญ่

1955  พระผงหลวงพ่อเสี่ยง รุ่นแรก วัดเสมาใหญ่

1956  เหรียญรูปไข่พระครูปัญญาภินันท์(หลวงพ่อเคน) รุ่นแรก ปี2512 วัดประชานิมิตร

1957  เหรียญรูปไข่พระครูพัฒนกิจจาทร (หลวงพ่อกำ่า ภัทรจิตโต) รุ่นแรก วัดบ้านไร่

1958  เหรียญพระปทุมญาณมุนี(หลวงพ่อเขียว) รุ่นแรก ปี2513 ไม่จำากัดเนื้อ วัดบัวใหญ่

1959  เหรียญพระครูปทุมสรารัตน์(หลวงพ่อบุญถม ธมฺมธีโร)รุ่นแรก ไม่จำากัดพิมพ์ วัดป่าหนองบัวลาย

1960  เหรียญหลวงพ่อชัยยศ ฐานิสสโร รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดประชานิมิตร

1961  พระนาคปรกพิมาย ขนาดบูชา ไม่จำากัดพิมพ์

1962  พระนาคปรกพิมาย ขนาดห้อยคอ พิมพ์นิยม เนื้อโลหะ

1963  เหรียญหลวงปู่หริ่ง รุ่นแรก หลังเรียบ วัดตะบอง

1964  เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นแรก บล็อคหลังที่ระลึก เนื้อทองแดง วัดบ้านกล้วย

1965  เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นแรก บล็อคหลังที่ระลึก ห.รูเรียบ เนื้อฝาบาตร วัดบ้านกล้วย

1966  เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นแรก บล็อคกลาก  เนื้อฝาบาตร วัดบ้านกล้วย

1967  เหรียญเจริญทรัพย์หลวงพ่อโต ไม่จำากัดบล็อคและเนื้อ วัดบ้านกล้วย

1968  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อโต ไม่จำากัดพิมพ์ วัดบ้านกล้วย

1969  เหรียญอุปัชฌาย์ชื่น รุ่นแรก พ.ศ.2514 ไม่จำากัดเนื้อ วัดบ้านซึม

1970  เหรียญหลวงพ่อพุธ รุ่นแรก ตีนโต ปี2509 ออกวัดป่าแสนสำาราญ

1971  พระกริ่งปากช่อง (ป.ช.) อำาเภอปากช่อง นครราชสีมา

1972  เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นแรก ปี2508 หูเดียว วัดตะคร้อ

1973  เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นสอง ปี2515 หูเดียว วัดดอนใหญ่

1974  เหรียญเสมาเต็มองค์หลวงพ่อคง รุ่นยกช่อฟ้า ปี2519 ไม่จำากัดเนื้อ วัดตะคร้อ

1975  เหรียญเสมาครึ่งองค์หลวงพ่อคง รุ่นยกช่อฟ้า ปี2519 ไม่จำากัดเนื้อ วัดตะคร้อ

1976  เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นสาวหนังเหนียว ปี2523 วัดตะคร้อ

1977  พระรูปหล่อแขนตันหลวงพ่อคง รุ่นแรก ปี2519 ไม่จำากัดเนื้อ วัดตะคร้อ

1978  เหรียญหลวงปู่สอน รุ่นแรกนิยม อ.ราง ปอชนเข่า ไม่จำากัดเนื้อ วัดเสิงสาง

1979  เหรียญหลวงปู่สอน รุ่นแรก บล็อคเกือกม้า วัดเสิงสาง

1980  เหรียญหลวงพ่อท้าว รุ่นแรก ปี2509 วัดจรเข้หิน

1981  เหรียญหลวงพ่ออิ้ว รุ่นแรก ปี2513 วัดอังโกน

1982  เหรียญรูปไข่หลวงปู่นิล รุ่นแรก ปี2516 วัดครบุรี

1983  เหรียญเสมาหลวงปู่นิล รุ่นแรก ปี2516 วัดครบุรี

1984  พระหลวงปู่นิล เนื้อตะกั่วเถื่อน ยุคต้น วัดครบุรี

1985  พระปิดตาหลวงพ่อปุ๊ก จันทสาโร ไม่จำากัดเนื้อ-ไม่จำากัดพิมพ์

1986  พระเนื้อผงหลวงพ่อปุ๊ก จันทสาโร พิมพ์พระพุทธ ไม่จำากัดเนื้อ-ไม่จำากัดพิมพ์

1987  พระปิดตาหลวงพ่อใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ไม่จำากัดพิมพ์ วัดระเว

1988  พระกลีบบัวหลวงพ่อใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ไม่จำากัดพิมพ์ วัดระเว
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พระผงกระดูกผี วัดโคกสวาย จ.นครราชสีมา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 57 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (27 รายการ)  

1989  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ หน้าเดียว ไม่จำากัดเนื้อ

1990  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ สองหน้า พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ

1991  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ สองหน้า พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ

1992  พระผงกระดูกผี พิมพ์เล็บมือ-พิมพ์ใหญ่  ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์

1993  พระผงกระดูกผี พิมพ์เล็บมือ-พิมพ์เล็กฐานสูง  ไม่จำากัดเนื้อ

1994  พระผงกระดูกผี พิมพ์เล็บมือ-พิมพ์เล็กฐานเตี้ยข้างองค์พระมียันต์  ไม่จำากัดเนื้อ

1995  พระผงกระดูกผี พิมพ์สมเด็จฐานบัวบาน (หรือฐานดอกจัน) ไม่จำากัดเนื้อไม่จำากัดพิมพ์

1996  พระผงกระดูกผี พิมพ์นางกวัก ไม่จำากัดเนื้อขนาดและพิมพ์

1997  พระผงกระดูกผี พิมพ์สี่เหลี่ยมรูปเหมือนด้านหน้าหลังพระพุทธชินราช ไม่จำากัดเนื้อ

1998  พระผงกระดูกผี พิมพ์เล็บมือรูปเหมือนด้านหน้าหลังยันต์สาม ไม่จำากัดเนื้อ

1999  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระแก้วหน้ามงคล ไม่จำากัดเนื้อ

2000  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระแก้วหน้าเทวดา ไม่จำากัดเนื้อ

2001  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระแม่ธรณีบีบมวยผม ไม่จำากัดเนื้อ

2002  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระพุทธชินราชพิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อและพิมพื

2003  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระพุทธชินราชพิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์

2004  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระสังกระจาย ไม่จำากัดเนื้อ

2005  พระผงกระดูกผี พิมพ์รวมพระประจำาวัน7วันในองค์เดียว องค์ใหญ่  ไม่จำากัดเนื้อ

2006  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระประจำาวันอาทิตย์  ไม่จำากัดเนื้อ

2007  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระประจำาวันจันทร์ ไม่จำากัดเนื้อ

2008  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระประจำาวันอังคาร ไม่จำากัดเนื้อ

2009  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระประจำาวันพุธ ไม่จำากัดเนื้อ

2010  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระประจำาวันพฤหัสบดี ไม่จำากัดเนื้อ

2011  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระประจำาวันศุกร์ ไม่จำากัดเนื้อ

2012  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระประจำาวันเสาร์ ไม่จำากัดเนื้อ

2013  พระผงกระดูกผี พิมพ์พระประจำา ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2014  พระผงกระดูกผี พิมพ์สมเด็จ ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2015  พระผงกระดูกผี ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ
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พระหลวงพ่อผาง จิตตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 58 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2016  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกสระเอคงเค คอติ่ง ปี 2512

2017  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกสระเอคงเค  ปี 2512

2018  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกสระอาหน้าตรงเล็ก ปี 2512

2019  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกสระอาหน้าผวง ปี 2512

2020  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกสระอาหน้าตรงใหญ่ ปี 2512

2021  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกแก้มยุ้ย ปี 2512

2022  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกสระอาหน้าตรงใหญ่ ปี 2512

2023  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกสระอาหน้า ข. ปี 2512

2024  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกสระอาหน้าเอียง ฃ. ปี 2512

2025  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกแท้งค์นำ้า เนื้อทองแดง ปี 2512

2026  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกแท้งค์นำ้า เนื้อเงิน ปี 2512

2027  เหรียญกลม หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต (พิเศษ) ปี 2513

2028  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2513

2029  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่าสุมนามัย ปี 2513

2030  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดดงเค็ง พิมพ์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2514

2031  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดดงเค็ง พิมพ์ลึก เนื้อนวะโลหะ ปี 2514

2032  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดดงเค็ง พิมพ์ลึก เนื้อเงิน ปี 2514

2033  เหรียญจอบรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2514

2034  เหรียญจอบรุ่นสอง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2515 

2035  พระสมเด็จรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2514

2036  พระปิดตาเนื้อผง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นเมตตา ปี 2514

2037  รูปถ่ายรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2516

2038  ล็อคเก็ตสี่เหลี่ยมรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคตฺโต วัดศรีแก้งคร้อวนาราม ปี 2516

2039  ล็อคเก็ตกลมไข่รุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2516

2040  รูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ตอก ผาง ปี 2517

2041  รูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ตอก ฉ (กรรมการ) ปี 2517

2042  รูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดดงเค็ง ปี 2517

2043  รูปหล่ออุ้มบาตร หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดดงเค็ง ปี 2517

2044  พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อเงิน,เนื้อทองคำา ปี 2519 

2045  พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อนวะโลหะ ปี 2519

2046  พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

2047  เหรียญหล่อฉลุ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อเงิน,เนื้อทองคำา ปี 2519

2048  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร เนื้อเงิน,เนื้อทองคำา ปี 2519

2049  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร เนื้อนวะโลหะ ปี 2519

2050  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธี ภูธร เนื้อทองแดง ปี 2519



78 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดชัยภูมิ

พระหลวงพ่อผาง จิตตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 59 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2051  พระอุปคุต หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

2052  เหรียญหล่อใบโพธิ์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519

2053  พระผงโต๊ะหมู่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

2054  เหรียญตุ้มหูยายซิ้ม หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

2055  ปรกใบมะขาม หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

2056  พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

2057  พระหล่อนาคปรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

2058  รูปหล่อใบโพธิ์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต สร้างพระเจดีย์ ปี 2519

2059  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดชัยภูมิวนาราม ปี 2519

2060  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดศรีแก้งคร้อวนาราม ปี 2516

2061  รูปหล่อปั๊มเข่าแคบ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2514

2062  รูปหล่อปั๊มเข่ากว้าง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2518

2063  รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดสระจันทร์ ปี 2518

2064  เหรียญอนามัย หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อเงิน,เนื้อเงินหน้ากากทองคำา ปี 2519

2065  เหรียญอนามัย หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อนวะหน้ากากเงิน ปี 2519

2066  เหรียญอนามัย หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อทองแดง ปี 2519

2067  ชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดบึงแก้ว ปี 2518

2068  พระผงกลม หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดบึงแก้ว ปี 2519

2069  พระผงสี่เหลี่ยม หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดบึงแก้ว ปี 2519

2070  พระกริ่งล้มลุก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดใหม่บ้านดอน ปี 2513

2071  พระกริ่งพุทธมหาจักร หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดหนองแวง ปี 2515

2072  เหรียญ นิรภัย หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2520

2073  เหรียญมะละกอ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต สร้างพระพุทธชินราชจำาลอง ปี 2521

2074  เหรียญนำาโชคเล็ก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2522

2075  เหรียญกลม สร้างถนน หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2518

2076  เหรียญ 9 หน้า 9 หลัง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

2077  เหรียญกลม หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นทูลเกล้า ปี 2522

2078  เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2518

2079  เหรียญกฐิน โค้วยู่ฮะ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2522

2080  เหรียญปาดตาลลงยา หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตโต วัดป่าศิลาเลข ปี 2519

2081  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดสามัคคีอุปถัมภ์ จ.บึงกาฬ ปี 2518

2082  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดพระบรมธาตุ จ.ชัยนาท ปี 2520

2083  รูปหล่ออุ้มบาตร หน้าไทย หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2517

2084  สมเด็จลายเสือ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดประชาคมาราม ปี 2520

2085  เหรียญเกลียวเชือก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519
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พระหลวงพ่อผาง จิตตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 60 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2086  รูปหล่ออุ้มบาตร บาตรเปิด หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อเงิน,เนื้อทองคำา ปี 2519

2087  รูปหล่ออุ้มบาตร บาตรเปิด หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อนวะโลหะ ปี 2519

2088  รูปหล่ออุ้มบาตร บาตรเปิด หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อทองแดง ปี 2519

2089  รูปหล่ออุ้มบาตร บาตรปิด หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อเงิน,เนื้อทองคำา ปี 2519

2090  รูปหล่ออุ้มบาตร บาตรปิด หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อนวะโลหะ ปี 2519

2091  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดพลับพลา จ.นนทบุรี ปี 2519

2092  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดบางอ้อ พิมพ์ใหญ่ ปี 2519

2093  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดบางอ้อ พิมพ์กลาง ปี 2519

2094  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดบางอ้อ พิมพ์เล็ก ปี 2519

2095  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เปิดโรงพยาบาลวิเชียรบุรี พิมพ์ใหญ่ ปี 2519

2096  เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เปิดโรงพยาบาลวิเชียรบุรี พิมพ์เล็ก ปี 2519

2097  รูปหล่ออภินิหาริย์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่าธรรมวิเวก ปี 2520

2098  รูปหล่อคุณนายเข็มทอง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

2099  รูปหล่อหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี ปี 2519

2100  รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต แม่ชีบางสร้าง ปี 2515

2101  เหรียญไวโอลีน หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นสร้างเจดีย์ ปี 2520

2102  เหรียญกลมไข่ พระราชทาน หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่าธรรมวิเวก ปี 2520 

2103  เหรียญปล้องอ้อย หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดไทยงาม จ.สระบุรี ปี 2518

2104  แหนบหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ไม่แยกพิมพ์ 

2105  เหรียญฉลุปักกลด (เลี่ยมเดิม) หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดพระธาตุเมืองพล ปี 2518

2106  เหรียญหล่อครึ่งองค์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต สร้างพระเจดีย์ ปี 2521

2107  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อก ช.ก. วัดป่ามัญจา ปี 2514

2108  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อก ช.ก. วัดศรีษะละเลิง ปี 2515

2109  เหรียญพระธาตุพนมนครขอนแก่นร่วมสร้าง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

2110  รูปถ่ายหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต หลังตะกรุด วัดใหม่บ้านดอน ปี 2516

2111  รูปหล่อนั่งใบเสมา หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2522

2112  พระผงกลม หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต หลังพระพรหมสี่หน้า ปี 2514

2113  พระพรหมหลังยันต์เนื้อผง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2514

2114  เหรียญนำาโชคใหญ่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2524

2115  เหรียญสร้างพระสถูป อายุ 79 ปี หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2524

2116  พระผงกลมเนื้อว่าน หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดโนนชัยวนาราม ปี 2519

2117  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่น ผจญภัย ปี 2517

2118  เหรียญหล่อซุ้มกนก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดพรหมสุวรรณสามัคคี ปี 2519

2119  พระผงใบโพธิ์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2514 

2120  ล็อคเก็ตหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต แบบต่าง ๆ 
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พระหลวงปู่วรพรต วิธาน วัดจุมพล จ.ขอนแก่น ทั่วไป  
โต๊ะที่ 61 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

2121  พระผงรูปเหมือน เนื้อดิน 7 ป่าช้า  ปี 2485

2122  เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ชุบนิเกิล ปี 2504

2123  เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2504

2124  เหรียญกลม รุ่นแรก บล็อคแรก ปี 2504

2125  เหรียญกลม รุ่นแรก บล็อค2 หรือ บล็อคปลาโลมา  ปี 2507

2126  เหรียญกลม รุ่น2 ปี 2510   

2127  พระรูปเหมือนหล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2510

2128  เหรียญรูปไข่ รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน  ปี 2518

2129  เหรียญรูปไข่ รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2518

2130  เหรียญรูปไข่ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง  ปี 2518

2131  เหรียญฉลองใบตราตั้งเจ้าคณะอำาเภอแวงน้อง  ปี 2519

2132  เหรียญ รุ่นสร้างโบสถ์  ปี 2534

2133  เหรียญหล่อฉีด อายุ90ปี ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2534

2134  พระรูปหล่อ รุ่นสร้างโบสถ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

2135  พระปิดตาหัวจรวด  ปี 2535

2136  พระสมเด็จ รุ่นมหาเศรษฐ์ ปี 2535

2137  พระปิดตา รุ่นมหาเศรษฐ์ พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2535 

2138  พระปิดตา รุ่นมหาเศรษฐ์ พิมพ์เล็ก  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2535

2139  พระผงเด็จห้าแผ่นดิน เนื้อ 7 ป่าช้า ปี 2536

2140  เหรียญห้าแผ่นดิน ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

2141  เหรียญหล่อรูปเหมือนใบโพธ์ รุ่นเสาร์ห้า ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

2142  เหรียญกนกข้าง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน  ปี 2536

2143  เหรียญกนกข้าง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536

2144  เหรียญฝังลูกนิมิตร ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2536

2145  พระกริ่งรูปเหมือนลอยองค์ รุ่นทิ้งทวน ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538

2146  พระกริ่งมหาลาภ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน  ปี 2538

2147  พระกริ่งมหาลาภ รุ่นทิ้งทวน เนื้อทองเหลืองและรมดำา  ปี 2538

2148  เหรียญนั่งพานโภคทรัพย์ เนื้อเงิน  ปี 2538

2149  เหรียญนั่งพานโภคทรัพย์ เนื้อกะไหล่ทองและทองแดง ปี 2538

2150  เหรียญรูปไข่เกลียวเชือก รุ่นทิ้งทวนเนื้อเงิน  ปี 2538

2151  เหรียญรูปไข่เกลียวเชือก รุ่นทิ้งทวน เนื้อกะไหล่ทองและทองแดง ปี 2538

2152  พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นอายุครบ 94ปี เนื้อเงิน ปี 2538 

2153  พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นอายุครบ 94ปี เนื้อทองแดง ปี 2538 

2154  เหรียญหล่อฉีดลายไทย รุ่นทิ้งทวน  ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2538 

2155  เหรียญเกลียวเชือก ไม่จำากัดเนื้อ ปี 2519

2156  พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นแรก  ปี 2524 

2157  พระบูชาไม่จำากัด รุ่น 
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พระคณาจารย์สายอีสาน ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 62 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2158  เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่นแรก วัดป่าถำ้าขาม จ.สกลนคร

2159  เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่นสอง ไม่จำากัดบล็อค วัดป่าถำ้าขาม จ.สกลนคร

2160  เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่นเก้า ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าถำ้าขาม จ.สกลนคร

2161  พระรูปหล่อพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ จ.สกลนคร

2162  เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่นสิบสี่ ระฆัง5จุด-2จุด ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าถำ้าขาม จ.สกลนคร

2163  พระผงรูปเหมือนพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าถำ้าขาม จ.สกลนคร

2164  เหรียญพระอาจารย์วัน อุตตโม รุ่นแรก ไม่จำากัดบล็อค วัดถำ้าอภัยดำารงธรรม จ.สกลนคร

2165  เหรียญหลวงปู่จันทร์ รุ่นแรก ปี2500 วัดศรีเทพ จ.นครพนม

2166  เหรียญหลวงปู่จันทร์ รุ่นสอง ปี2512 วัดศรีเทพ จ.นครพนม

2167  เหรียญพระธาตุพนมช่วยไทย ปี2483 ไม่จำากัดบล็อค วัดพระธาตุพนม

2168  เหรียญสมโภชน์พระธาตุพนม ปี2518 ไม่จำากัดบล็อค วัดพระธาตุพนม

2169  เหรียญหลวงปู่ชอบ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี2514 วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย

2170  เหรียญหลวงปู่ชอบ รุ่นพิเศษ ไม่จำากัดเนื้อ ปี2514 วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย

2171  เหรียญหลวงปู่หลุย รุ่นแรก ปี2514 วัดถำ้าผาบิ้ง จ.เลย

2172  เหรียญหลวงปู่คำาดี ปภาโส รุ่นแรก ปี2516 วัดถำ้าผาปู่ จ.เลย

2173  เหรียญหลวงปู่ท่อน รุ่นแรก ปี2533 ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีอภัยวัณ จ.เลย

2174  เหรียญหลวงพ่อมุม รุ่นแรก ส.หางยาว-ส.หางสั้น วัดปราสาทเยอร์ จ.ศรีสะเกษ

2175  พระสมเด็จลายเสือหลวงพ่อมุม รุ่นแรก ปี2509 วัดปราสาทเยอร์ จ.ศรีสะเกษ

2176  เหรียญนักกล้ามหลวงพ่อมุม ปี2517 ไม่จำากัดเนื้อ วัดปราสาทเยอร์ จ.ศรีสะเกษ

2177  เหรียญหลวงพ่อสำาเริง นริสสโร รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดบ้านตะกวน จ.ศรีสะเกษ

2178  เหรียญหลวงปู่ห้วย รุ่นแรก ปี2524  วัดประชารังสรรค์ จ.ศรีสะเกษ

2179  เหรียญหลวงพ่อสังข์ รุ่นแรก ไม่จำากัดบล็อค วัดนากันตรม จ.ศรีสะเกษ

2180  เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นแรก ปี2506 วัดหายโศก จ.หนองคาย

2181  เหรียญหลวงปู่เครื่อง รุ่นแรก วัดเทพสิงหาร

2182  พระรูปหล่อหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ รุ่นแรก วัดป่านิโครธาราม

2183  พระรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดเนื้อ วัดถำ้ากลองเพล จ.อุดรธานี

2184  เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ่นแรก ไม่จำากัดบล็อค วัดถำ้ากลองเพล จ.อุดรธานี

2185  พระสมเด็จหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ่นหมออวย ไม่จำากัดพิมพ์ วัดถำ้ากลองเพล จ.อุดรธานี

2186  เหรียญหลวงพ่อพิบูลย์ รุ่นแรก วัดพระแท่นบ้านแดง จ.อุดรธานี

2187  เหรียญหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ รุ่นแรก ปี2506 วัดประสิทธิธรรม จ.อุดรธานี

2188  เหรียญหลวงปู่ดีเนาะ รุ่นแรก วัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี

2189  เหรียญหลวงปู่ทอง รุ่นแรก วัดโนนยาง จ.อุดรธานี

2190  เหรียญหลวงพ่อพุทธศรีวิชัย รุ่นแรก ปี2513 บ้านลำาภู วัดโพธิ์ชัย จ.หนองบัวลำาภู

2191  พระเชียงรุ้งพุทธรัตนมณี เนื้อเงิน-นวะ ปี2559 วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม

2192  พระเชียงรุ้งพุทธรัตนมณี เนื้อทองแดง-ฝาบาตร-สำาริด ปี2559 วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
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2193  พระรูปหล่อหลวงปู่สุข ปี2512-2515 ไม่จำากัดรุ่น วัดโพธิ์ทรายทอง

2194  เหรียญหลวงปู่สุข ปี2506-2515 ไม่จำากัดรุ่น วัดโพธิ์ทรายทอง

2195  พระพิมพ์เล็บมือหลวงปู่สุข ปี2512-2513 ไม่จำากัดวัด

2196  แหวนหลวงปู่สุข รุ่นแรก ปี2506 วัดโพธิ์ทรายทอง

2197  หนุมานหลวงปู่เม้า ปี2517-2518 ไม่จำากัดพิมพ์ วัดสี่เหลี่ยม

2198  เหรียญมหานิยมหลวงปู่เม้า ปี2518 วัดสี่เหลียม

2199  เหรียญหลวงพ่อโหน รุ่นแรก ปี2529 วัดโพธิ์ย้อย

2200  เหรียญเสมาช้างศึกหลวงพ่อโหน รุ่นแรก ปี2556 วัดโพธิ์ย้อย

2201  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อโหน รุ่นแรก ปี2557 วัดโพธิ์ย้อย

2202  เหรียญหลวงพ่อแสง รุ่นแรก ปี2543 วัดส้มป่อย

2203  เหรียญหลวงพ่อออน รุ่นแรก ปี2517 วัดสว่างบูรพา

2204  เหรียญหลวงพ่อทองใส รุ่นแรก ปี2520  วัดบุตาวงษ์

2205  เหรียญโภคทรัพย์หลวงพ่อเมียน ปี2555 วัดบ้านจะเนียง

2206  เหรียญพญานาคราชคู่มหาเศรษฐีหลวงพ่อเมียน ปี 2560 วัดบ้านจะเนียง

2207  เหรียญเจ้าสัว(หลังเสือ)หลวงพ่อเมียน ปี 2559 วัดบ้านจะเนียง

2208  พระขุนแผนพรายเทียนพ่อเนื้อหอมหลวงพ่อเมียน ปี2561 วัดบ้านจะเนียง

2209  เหรียญหลวงพ่อเอี่ยม รุ่นแรก ปี2534 วัดเมืองยาง

2210  พระรูปหล่อหลวงพ่อเอี่ยม รุ่นแรก ปี2545 วัดเมืองยาง

2211  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อพวง รุ่นแรก ปี2528 วัดโคกตาสิงห์

2212  เหรียญกลมหลวงพ่อพวง รุ่นแรก ปี2528 วัดโคกตาสิงห์

2213  พระรูปหล่อหลวงปู่มั่ง รุ่น 2 ปี2544 วัดบ้านตาแผ้ว

2214  เหรียญหลวงพ่อด้วง รุ่นแรก ปี2500 วัดประชาบูรณะ

2215  เหรียญพระครูสุจิตต์ รุ่นแรก ปี2514 วัดสุจิตตธัมมาราม

2216  เหรียญพระครูอนุรักษ์ชลาสัย รุ่นแรก ปี2523 วัดหนองบัวเจ้าป่า

2217  เหรียญหลวงพ่อฤทธิ์ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี2503 ออกวัดอินทบูรพา

2218  เหรียญหลวงพ่อฤทธิ์ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี2503 ออกวัดอินทบูรพา

2219  พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงพ่อฤทธิ์ รุ่นแรก ปี2542 พิมพ์ใหญ่ วัดชลประธานราชดำาริ

2220  พระขุนแผนสาลิกาลิ้นทอง หลวงพ่อฤทธิ์ ปี2542 เนื้อโลหะ วัดชลประธานราชดำาริ

2221  พระขุนแผนสาลิกาลิ้นทอง หลวงพ่อฤทธิ์ ปี2542 เนื้อผงพรายกุมาร วัดชลประธานราชดำาริ

2222  พระสมเด็จหลวงพ่อฤทธิ์ รุ่นพิเศษ(ไฟฟ้า)ปี2543 วัดชลประธานราชดำาริ

2223  เหรียญเจริญพรบน หลวงปู่เหลือง ปี2559 วัดกระดึงทอง

2224  เหรียญหล่อหลวงพ่อผาด รุ่นมหาเศรษฐี ปี2557 วัดบ้านกรวด

2225  พระรูปหล่อหลวงพ่ออุทัย รุ่นแรก ปี2560 วัดตาด่าน

2226  เหรียญหลวงพ่ออุทัย รุ่นแรก ปี2560 วัดตาด่าน

2227  หนุมานหลวงพ่ออุทัย รุ่นแรก ปี2559 วัดตาด่าน

2228  พระปิดตาจัมโบ้ หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดบ้านไร่
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2229  เหรียญหลวงปู่ดูลย์ รุ่นแรก ปี2508

2230  เหรียญหลวงปู่ดูลย์ เก้าเหลี่ยม ปี2518 ไม่จำากัดบล็อค

2231  เหรียญหลวงปู่ดูลย์  รุ่นช้างหมอบ ปี2521 ไม่จำากัดเนื้อ

2232  เหรียญหลวงปู่ดูลย์  รุ่นกายทิพย์ ปี2521 เนื้อทองแดงผิวเดิม

2233  เหรียญหลวงปู่ดูลย์  รุ่นกายทิพย์ ลงยาห้าสี ลงยาสีเดียว กะหลั่ยทอง

2234  พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ รุ่นแรก ปี2522 ไม่จำากัดเนื้อ

2235  เหรียญหลวงปู่ดูลย์ รุ่นแปดรอบ ปี2526 ไม่จำากัดเนื้อ

2236  พระกริ่งจอมสุรินทร์ ไม่จำากัดเนื้อ

2237  เหรียญจอมสุรินทร์  ไม่จำากัดเนื้อ

2238  พระผงจอมสุรินทร์ หลังปราสาท ไม่จำากัดเนื้อ

2239  พระกริ่งพระพุทธปริตร ไม่จำากัดเนื้อ

2240  เหรียญพระพุทธปริตร ไม่จำากัดเนื้อ

2241  พระกริ่งอุดมวรเวทย์ หลวงปู่เจียม ไม่จำากัดเนื้อ

2242  พระสมเด็จหล่อหลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นเศรษฐีเฮงพันล้าน วัดบ้านด่านช่องจอม ไม่จำากัดเนื้อ

2243  เหรียญหล่อเจ้าสัวรุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นเศรษฐีเฮงพันล้าน วัดบ้านด่านช่องจอม ไม่จำากัดเนื้อ

2244  เหรียญเสมาหลวงปู่เฮง ปภาโส  รุ่นเฮงเฮงเฮง วัดบ้านด่านช่องจอม ไม่จำากัดเนื้อ

2245  เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์หลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นเมตตา วัดบ้านด่านช่องจอม ไม่จำากัดเนื้อ

2246  เหรียญเสมาหลวงปู่เผือก สุภัทโท รุ่นผู้ชนะสิบทิศสร้างโบสถ์ วัดโพธิ์ชัยหมากมี่

2247  เหรียญรอดปลอดภัย หลวงปู่รอด อาภัสสโร วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ไม่จำากัดเนื้อ

2248  เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่รอด อาภัสสโร รุ่นเศรษฐี วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ไม่จำากัดเนื้อ

2249  พระบูชา(รุ่นแรก)หลวงปู่รอด อาภัสสโร ขนาดหน้าตัก5นิ้ว รุ่นเศรษฐี วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ไม่จำากัดเนื้อ

2250  เหรียญหล่อครึ่งองค์หลวงปู่รอด อาภัสสโร วัดโคกกรม รุ่นเศรษฐี จ.สุรินทร์ ไม่จำากัดเนื้อ

2251  พระรูปเหมือนหล่อลอยองค์หลวงปู่รอด อาภัสสโร รุ่นเศรษฐี วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ไม่จำากัดเนื้อ

2252  เหรียญหลวงปู่สอ รุ่นเมตตา ปี2559 เนื้อทองคำา,เนื้อเงิน,เนื้อเงินหน้ากากทองคำา วัดสัทธารมณ์

2253  เหรียญหลวงปู่สอ รุ่นเมตตา ปี2559 เนื้อนวะโลหะ,เนื้อเงินชนวน วัดสัทธารมณ์

2254  เหรียญหลวงปู่สอ รุ่นเมตตา ปี2559 เนื้อทองแดง,เนื้อทองเหลือง วัดสัทธารมณ์

2255  เหรียญเสมาหลวงปู่หงษ์ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2256  พระรูปหล่อโบราณ หลวงปู่หงษ์ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2257  เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่หงษ์ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2258  พระรูปหล่อปั๊มหลวงปู่หงษ์ รุ่นแรก ปี2541 ไม่จำากัดเนื้อ

2259  เหรียญนั่งรวยหลวงปู่หงษ์ ปี2546 ไม่จำากัดเนื้อ

2260  เหรียญซุ้มกอหลวงปู่หงษ์ ปี2541ไม่จำากัดเนื้อ

2261  เหรียญหลวงตาแก่น รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2262  เหรียญเต็มองค์หลวงตาแก่น รุ่นสร้างบารมี ไม่จำากัดเนื้อ

2263  เหรียญเต็มองค์หลวงตาแก่น รุ่นสร้างบารมี(เม็ดแตง) ไม่จำากัดเนื้อ

2264  พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นเฮงเฮงเฮง เงินมาไม่ขาดสาย วัดด่านช่องจอม ไม่จำากัดเนื้อ

2265  พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่เผือก สุภัทโท ขนาดหน้าตัก5นิ้ว รุ่นมงคลบารมี วัดโพธิ์ชัยหมากมี่
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พระคณาจารย์จังหวัดอุบลราชธานี ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 65 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (33 รายการ)  

2266  เหรียญพระครูวิโรจน์ รุ่นแรก ปี2483 ไม่จำากัดพิมพ์ วัดทุ่งศรีเมือง

2267  เหรียญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เนื้อฝาบาตร ปี2512 ไม่จำากัดพิมพ์ วัดมหาวนาราม

2268  พระกริ่งศรีอุบล ปี2516 ไม่จำากัดเนื้อ วัดมหาวนาราม

2269  พระชัยวัฒน์ศรีอุบล ปี2516 ไม่จำากัดเนื้อ วัดมหาวนาราม

2270  เหรียญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ปี2516 ไม่จำากัดพิมพ์ วัดมหาวนาราม

2271  เหรียญพระแก้วบุษราคัม ปี2516 ไม่จำากัดเนื้อ วัดมหาวนาราม

2272  เหรียญหลวงปู่ชา รุ่นแรก ปี2518 ไม่จำากัดเนื้อ วัดหนองป่าพง

2273  พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ชา พิมพ์สี่เหลี่ยม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดหนองป่าพง

2274  พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ชา พิมพ์ห้าเหลี่ยมเล็ก ปี2520 วัดหนองป่าพง

2275  เหรียญหลวงปู่สาย รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าหนองยาว

2276  เหรียญพระศรีอริยเมตตรัย ปี2500 วัดสุปัฎวนาราม

2277  พระรูปหล่อนาคปรกหลวงพ่อพุทธวิเศษ ปี2534 วัดทุ่งศรีวิไล

2278  เหรียญหลวงปู่บุญมี โชติปาโล รุ่นแรก ปี2530 ไม่จำากัดเนื้อ วัดสระประสานสุข

2279  พระรูปหล่อหลวงปู่บุญมี โชติปาโล ปี2530 วัดสระประสานสุข

2280  เหรียญหลวงปู่สวน ฉันทโร รุ่นแรก ปี2520 ไม่จำากัดเนื้อ วัดนาอุดม

2281  เหรียญหลวงปู่สวน ฉันทโร รุ่น 2  ปี2523 ไม่จำากัดเนื้อ วัดนาอุดม

2282  พระรูปหล่อหลวงปู่สวน ฉันทโร รุ่นแรก ปี2539 ไม่จำากัดเนื้อ วัดนาอุดม

2283  เหรียญหล่อโบราณหันข้างหลวงปู่สวน ฉันทโร ปี2539  ไม่จำากัดเนื้อ วัดนาอุดม

2284  พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงปู่สวน ฉันทโร ปี2539  ไม่จำากัดเนื้อ วัดนาอุดม

2285  พระกริ่งสายรกพระพุทธเจ้าหลวงปู่สวน ฉันทโร ปี2539  ไม่จำากัดเนื้อ วัดนาอุดม

2286  พระอุปคุตหลวงปู่สวน ฉันทโร ปี2540  ไม่จำากัดเนื้อ วัดนาอุดม

2287  เหรียญเทพยินดีหลวงปู่สวน ฉันทโร ปี2536 วัดนาอุดม

2288  พระรูปหล่อหลังค่อมหลวงปู่มั่น ทัตโต พิมพ์ใหญ่ ปี2519 ไม่จำากัดเนื้อ วัดโนนเจริญ

2289  พระรูปหล่อปั๊มฐานสูงหลวงปู่มั่น ทัตโต ปี2519 เนื้อทองเหลืองชุบนิเกิ้ล วัดโนนเจริญ

2290  เหรียญหลวงปู่มั่น ทัตโต รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ตอก"ม"ปี2519 ไม่จำากัดเนื้อ วัดโนนเจริญ

2291  เหรียญหลวงปู่มั่น ทัตโต รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี2519 ไม่จำากัดเนื้อ วัดโนนเจริญ

2292  เหรียญหลวงปู่คำาบุ คุตตจิตโต รุ่นแรก ปี2522 วัดกุดชมภู

2293  เหรียญหลวงปู่กัมมัฎฐานแพง รุ่นแรก ปี2505 วัดสิงหาญ

2294  เหรียญพระอาจารย์ตู๋ รุ่นแรก ปี2502 วัดสุขาวาส

2295  เหรียญหลวงปู่จันทร์หอม รุ่นแรก ปี2541 วัดบุ่งขี้เหล็ก

2296  เหรียญหล่อเสมาพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง รุ่นบารมีศรีอินทร์แปลง ปี2560 ไม่จำากัดเนื้อ

2297  เหรียญหล่อรูปไข่พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง รุ่นบารมีศรีอินทร์แปลง ปี2560 ไม่จำากัดเนื้อ

2298  เหรียญปั๊มเสมาพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง รุ่นบารมีศรีอินทร์แปลง ปี2560 ไม่จำากัดเนื้อ
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พระคณาจารย์จังหวัดอ�านาจเจริญ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 66 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2299  พระบูชาพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นแรก ปี 2508

2300  เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นแรก ปี 2508

2301  เหรียญพระเหลาเทพนิมิต ปี 2510

2302  เหรียญพระศรีเจริญ ปี 2517

2303  เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์คำาบุ ธัมมธโร วัดสันติวนาราม บ้านเหล่าขวาง ปี2525 (ไม่จำากัดเนื้อ)

2304  เหรียญพระครูทัศนประกาศ วัดสำาราญนิเวศ ปี2511 (ไม่จำากัดพิมพ์ )

2305  เหรียญงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ หลวงปู่ขาล วัดกุดนำ้ากิน  ปี2519

2306  เหรียญพระแก้วมรกต รุ่นแรก หลวงปู่บุญหลาย อัคคจิตโต (ไม่จำากัดเนื้อ)

2307  เหรียญรุ่นแรก ครึ่งองค์ หลวงปู่บุญหลาย อัคคจิตโต (ไม่จำากัดเนื้อ)

2308  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่แสง ปริปุณโณ วัดป่าฤกษ์อุดม ปี2533 (ไม่จำากัดเนื้อ)

2309  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเขียน ฐานวโร วัดพันธวิชา ปี2498 

2310  เหรียญรุ่นแรกพระครูรัตนทีปคุณ(พรหมา) วัดเทพนิมิตธรรมาราม ปี2519 

2311  เหรียญรุ่นแรกครูบาชัย รุ่นวังนาคินทร์ ที่พักสงฆ์กุดนำ้าคำา ปี2560 (ไม่จำากัดเนื้อ)

2312  พระขุนแผนสะกดทัพรุ่นแรก บูรพาจารย์ วัดสำาราญนิเวศน์ ปี2548 (ไม่จำากัดเนื้อ)

2313  พระสมเด็จพิมพ์สามชั้นรุ่นแรก บูรพาจารย์ วัดสำาราญนิเวศน์ ปี2548 (ไม่จำากัดเนื้อ)

2314  พระกริ่งทิพย์อำานาจรุ่นแรก ที่ระลึกเจ้าคณะจังหวัดอำานาจเจริญ วัดสำาราญนิเวศน์ ปี2538 

2315  พระสมเด็จทิพย์อำานาจรุ่นแรก ที่ระลึกเจ้าคณะจังหวัดอำานาจเจริญ วัดสำาราญนิเวศน์  ปี2538

2316  ล็อกเก็ตรุ่นแรก รุ่นสร้างบารมี พระครูโสภณธรรมสโรช(พระอาจารย์ก้องเกียรติ) 

2317  หลวงปู่แสง ญาณวโร พระผงสมเด็จแสงจันทร์ 108 

2318  หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญใบโพธิ์ รุ่นแรก ปี2537

2319  หลวงปู่แสง ญาณวโร ล๊อกเก็ต รุ่นแรก (ไม่จำากัดพิมพ์)

2320  หลวงปู่แสง ญาณวโร ล๊อกเก็ต หน้ายิ้ม (ไม่จำากัดพิมพ์)

2321  หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญรุ่น72 เจริญสุข เฉพาะเนื้ออัลปาก้าหลังยันต์

2322  หลวงปู่แสง ญาณวโร พระกริ่งรุ่นลำ่าซำา (ไม่จำากัดเนื้อ)

2323  หลวงปู่แสง ญาณวโร รูปหล่อรุ่นลำ่าซำา (ไม่จำากัดเนื้อ)

2324  หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญหล่อรุ่นลำ่าซำา (ไม่จำากัดเนื้อ)

2325  หลวงปู่แสง ญาณวโร รูปหล่อรุ่นปาฏิหาริย์ (ไม่จำากัดเนื้อ)

2326  หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญหล่อรุ่นแสงจันทร์ (ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์)

2327  หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญโต๊ะหมู่ ญาณวโร (ไม่จำากัดเนื้อ)

2328  หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญมงคล (ไม่จำากัดเนื้อ)

2329  หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญสร้างกุฏิ (ไม่จำากัดเนื้อ)

2330  หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญวันวิสา(พับเพียบ) (ไม่จำากัดเนื้อ)

2331  หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญปาฏิหาริย์2(หน้าหนุ่ม)(ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์)

2332  หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญระฆัง (ไม่จำากัดเนื้อและพิมพ์)

2333  หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญกฐิน56 (ไม่จำากัดเนื้อ)
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พระคณาจารย์จังหวัดร้อยเอ็ด ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 67 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

2334  พระนาคปรกเมืองไพร เนื้อดิน กรุบ้านเมืองไพร อ.เสลภูมิ

2335  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทองมา ถาวโร ปี18 บล็อคศรีเทพ ไม่จำากัดเนื้อ

2336  เหรียญกลมขวัญถุง หลวงพ่อทองมา ถาวโร ปี18 ไม่จำากัดเนื้อ

2337  พระกริ่งศรีเทพ หลวงพ่อทองมา ถาวโร ปี18 ไม่จำากัดเนื้อ

2338  เหรียญหลวงปู่มา ญาณวโร รุ่นแรก ปี2517 บล็อคนิยม

2339  รูปหล่อพระเศรษฐี นวโกฎิ หลวงปู่มา ญาณวโร รุ่นแรก ปี2519

2340  รูปหล่อพระเศรษฐี นวโกฎิ หลวงปู่มา ญาณวโร รุ่น2 ปี2520

2341  พระผงสมเด็จหลวงปู่มา ญาณวโร รุ่นแรก ปี2516

2342  เหรียญเจ้าปู่กุดเป่ง รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ อ.โพนทอง

2343  เหรียญหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ไม่จำากัดเนื้อ วัดบ้านยางเครือ

2344  เหรียญพระพุทธหลวงพ่อใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดบ้านขามเปี้ย

2345  เหรียญรูปไข่หลังดาวหลวงปู่ศรี มหาวีโร รุ่นแรก ปี2526 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่ากุง

2346  หลวงปู่ทวดหลังเตารีด ไม่จำากัดเนื้อ ปี2545 วัดวิมล

2347  เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเปิดโลก ไม่จำากัดเนื้อ ปี2545 วัดวิมล

2348  พระกริ่งปภัสสโร(กริ่งคาราบาว)พระอาจารย์ต้อม ปี2548 ไม่จำากัดเนื้อ วัดท่าสะแบง

2349  พระรูปหล่อพระอาจารย์ต้อม รุ่นแรก ปี2550 ไม่จำากัดเนื้อ วัดท่าสะแบง

2350  เหรียญทิพมนต์ พระอาจารย์ต้อม รุ่นแรก ปี2553 ไม่จำากัดเนื้อ วัดท่าสะแบง

2351  ล๊อกเก็ตอาจารย์ต้อม ไม่จำากัดพิมพ์ วัดท่าสะแบง

2352  เหรียญหล่อหายห่วงอาจารย์ต้อม รุ่นแรก ปี2544 ไม่จำากัดเนื้อ วัดท่าสะแบง

2353  เหรียญหลวงปู่ล้อม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าเมตตาธรรม

2354  พระรูปหล่อหลวงพ่อสมสิทธิ์ รุ่นแรก วัดป่าสักดาราม

2355  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อสมสิทธิ์ รุ่นแรก วัดป่าสักดาราม

2356  เหรียญหลวงพ่อสถิตย์ คุณาภิรมย์ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ 

2357  เหรียญหล่อนาคปรกหลวงพ่อสถิตย์ คุณาภิรมย์ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2358  เหรียญหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุณโญ รุ่นให้สมปรารถนา ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่ากุง

2359  เหรียญหลวงปู่ชม รุ่นแรก ฐานดอกไม้ วัดกู่พระโกนา

2360  พระนาคปรกจำาลองกรุเมืองไพร หลวงปู่สุข ยโสธโร ไม่จำากัดเนื้อ วัดบูรพา

2361  ล๊อกเก็ตหลวงปู่สุข ยโสธโร รุ่นสุขใจ วัดบูรพา

2362  พระขุนแผนหลวงปู่สุข ยโสธโร เนื้อผง วัดบูรพา

2363  เหรียญกลมหลวงปู่สุข ยโสธโร รุ่นแรก ไม่จำากัดบล็อค วัดบูรพา

2364  เหรียญรูปไข่หลวงปู่สาย รุ่นแรก วัดป่าอุดม อ.โพธิ์ชัย

2365  เหรียญรูปไข่หลวงปู่บุญ ปี2509 วัดป่าเรไร

2366  เหรียญปรกโพธิ์ หลวงปู่ศรี มหาวีโร รุ่นสหกรณ์ ปี2529 

2367  เหรียญหลวงพ่อโชคชัย รุ่นแรก ปี2511 เนื้อทองผสม วัดโนนขวาง

2368  เหรียญพระครูภาวนาภิมุก รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ทอง

2369  ล๊อกเก็ตจัมโบ้ 6 รอบ หลวงปู่มหาศิลา(หลวงปู่หิน) รุ่นแรก
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พระคณาจารย์-พระกรุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 68 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

2370  พระนาดูน พระนาคปรกเดี่ยว พิมพ์ใหญ่ กรุพระธาตุนาดูน

2371  พระนาดูน ปางปฐมเทศนา (นั่งเมือง) กรุพระธาตุนาดูน

2372  พระนาดูน ปางยมกปาฏิหาริย์ กรุพระธาตุนาดูน

2373  พระนาดูน ปางประทานพร กรุพระธาตุนาดูน

2374  พระนาดูน พิมพ์ซุ้มโพธิ์ กรุพระธาตุนาดูน

2375  พระนาดูน พระนาคปรกคู่ ไม่จำากัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน

2376  พระนาดูน พระนาคปรกคู่ ตัดเดี่ยว กรุพระธาตุนาดูน

2377  พระนาดูน ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดขนาด กรุพระธาตุนาดูน

2378  พระพิมพ์ยอดตัด ปางยมกปาฏิหาริย์ กรุพระธาตุนาดูน

2379  พระแผงนาดูน ไม่จำากัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน

2380  พระแผงนาดูน ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดขนาด กรุพระธาตุนาดูน

2381  พระแผงตัดเก้า พิมพ์นาคปรกจิ๋ว กรุพระธาตุนาดูน

2382  พระแผงตัดเก้า พิมพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดูน

2383  พระแผงตัดเก้า พิมพ์เม็ดแตง กรุพระธาตุนาดูน

2384  พระแผงตัดเก้า พิมพ์ประภามลฑล 

2385  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นาคปรกจิ๋ว กรุพระธาตุนาดูน

2386  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดูน

2387  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์อรหันต์ กรุพระธาตุนาดูน

2388  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งบัว กรุพระธาตุนาดูน

2389  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งสลับ กรุพระธาตุนาดูน

2390  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์เม็ดแตง กรุพระธาตุนาดูน

2391  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ประภามลฑล 

2392  เหรียญพระแก้วมรกต ปี2473 วัดมหาชัย 

2393  เหรียญหลวงพ่อซุน รุ่นแรก ปี2500 วัดเสือโก้ก

2394  เหรียญหลวงพ่อซุน รุ่น2 ปี2502 ไม่จำากัดบล็อค วัดเสือโก้ก

2395  เหรียญหลวงป้อ รุ่นแรก ปี2492 วัดบ้านเอียด

2396  เหรียญหลวงปู่ศรีธรรมศาสน์ รุ่นแรก ปี2497 วัดใต้โกสุม

2397  เหรียญพระครูสีหราช รุ่นแรก วัดบ้านแก่นท้าว

2398  เหรียญหลวงพ่อสา รุ่นแรก ปี2509 ไม่จำากัดเนื้อ วัดบ้านเหล่า

2399  พระรูปเหมือนหลวงพ่อสา พิมพ์เตารีด วัดบ้านเหล่า

2400  เหรียญพระครูสารกิจประยุต รุ่นแรก ปี2509 วัดหนองเขื่อนช้าง

2401  เหรียญหลวงปู่มี กันตสีโร รุ่นแรก ปี2515 วัดป่าสันติธรรม

2402  เหรียญหลวงพ่อสิงห์-เสาร์ รุ่นแรก ปี2521 วัดศรีสุข

2403  เหรียญหลวงปู่ใหญ่ รุ่นแรก ปี2521 วัดพุทธประดิษฐ์(บ้านโพน)

2404  เหรียญหลวงพ่อพระยืน รุ่นแรก ปี2521 วัดพุทธมงคล

2405  เหรียญรุ่น 1 พระอาจารย์สัริยันต์ โฆสปัญโญ วัดป่าวังนำ้าเย็น จ.มหาสารคาม

2406  เหรียญ 3 รอบ พระอาจารย์สัริยันต์ โฆสปัญโญ วัดป่าวังนำ้าเย็น จ.มหาสารคาม

2407  เหรียญ โชคดี พระอาจารย์สัริยันต์ โฆสปัญโญ วัดป่าวังนำ้าเย็น จ.มหาสารคาม

2408  เหรียญรวยทันใจ พระอาจารย์สัริยันต์ โฆสปัญโญ วัดป่าวังนำ้าเย็น จ.มหาสารคาม

2409  พระผงมงคลสุริยันต์ พระอาจารย์สัริยันต์ โฆสปัญโญ วัดป่าวังนำ้าเย็น จ.มหาสารคาม
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พระคณาจารย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 69 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2410  เหรียญหลวงปู่ทับ เขมโก รุ่น1-2 วัดป่าแพงศรี อ.กมลาไสย

2411  เหรียญนั่งนับประคำาพระอาจารย์หนูอินทร์ กิติสาโร รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าพุทธมงคล

2412  เหรียญนั่งนับประคำาพระอาจารย์หนูอินทร์ กิติสาโร รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน-กะไหล่ทอง วัดป่าพุทธมงคล

2413  เหรียญนั่งนับประคำาเหรียญพระอาจารย์หนูอินทร์ กิติสาโร รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดป่าพุทธมงคล

2414  เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่นแรก ปี2494 วัดป่าสามัคคีธรรม อ.ท่าทันโท

2415  เหรียญรูปไข่พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงพ่อแดง) ปี2521 วัดป่าสามัคคีธรรม อ.ท่าทันโท

2416  พระกริ่งหลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม รุ่นแรก วัดป่าฉันทนิมิต อ.สหัสขันธ์

2417  เหรียญหลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม รุ่นแรก วัดป่าฉันทนิมิต อ.สหัสขันธ์

2418  เหรียญหลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม รุ่น2 วัดป่าฉันทนิมิต อ.สหัสขันธ์

2419  เหรียญพระพุทธสัมฤทธิ์(หลวงพ่อองค์ดำา) รุ่นแรก ปี2516 วัดกลางกาฬสินธุ์

2420  รูปหล่อพระพุทธสัมฤทธิ์(หลวงพ่อองค์ดำา) รุ่นแรก 4ส. ปี2516 วัดกลางกาฬสินธุ์

2421  เหรียญพระเทพวทธาจารย์ (สุข) รุ่นแรก ปี2516 วัดกลางกาฬสินธุ์

2422  พระมหาอุตม์ยันต์ยุ่งหลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม รุ่นแรก วัดป่าฉันทนิมิต

2423  พระกริ่งภูมิปาโล รุ่นแรก ปี2511 อ.สหัสขันธ์

2424  เหรียญพระพรหมภูมิปาโล รุ่นแรก ปี2511 อ.สหัสขันธ์

2425  พระสมเด็จผงว่านพระอาจารย์หนูอินทร์ กิติสาโร รุ่นแรก ปี2511 วัดป่าพุทธมงคล

2426  เหรียญหลวงปู่อ่อน รุ่นแรก ปี2514 วัดประชานิยม

2427  ล๊อกเก็ตหลวงปู่อ่อน รุ่นแรก ปี2516 วัดประชานิยม

2428  พระพิมพ์นาคปรก เนื้อตะกั่ว ไม่จำากัดรุ่น วัดท่ากลาง อ.กมลาไสย

2429  เหรียญพระพุทธไสยาสน์(ภูปอ) รุ่นแรก ปี2535 

2430  เหรียญพระพุทธไสยาสน์ภูปอ พระอาจารย์หนูอินทร์ กิติสาโร รุ่น2 ปี2538 วัดป่าพุทธมงคล

2431  เหรียญหลวงพ่อญาณสถิตมงคล รุ่นแรก ปี2517 วัดกลางห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก

2432  เหรียญพระครูสถิตธรรมสาร รุ่นแรก ปี2523 วัดธรรมพิทักษ์ อ.ห้วยเม็ก

2433  เหรียญหลวงปู่จันดา รุ่นแรก ปี2528 วัดสว่างคำาเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก

2434  เหรียญหลวงปู่สังข์ รุ่นแรก ปี2518(แก่งกะอาม) อ.สมเด็จ

2435  เหรียญพระราชพรหมจริยคุณ(เจ้าคุณปู่) ปี2512 วัดศรีบุญเรือง

2436  พระกริ่งเมืองฟ้าแดด สร้างอาคารพรหมวิหาร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ปี2537 ไม่จำากัดเนื้อ

2437  เหรียญหลวงปู่ก้าน รุ่นแรก วัดกลางโคกค้อ อ.ยางตลาด

2438  เหรียญเสาร์ห้า ครบ5รอบ พระครูกิติธรรมสาร(หนูอินทร์) ปี2539 ไม่จำากัดเนื้อ

2439  เหรียญพระครูปริยัตยานุวัตร รุ่นแรก วัดสวนโคกพระพุทธมนต์ อ.กมลาไสย

2440  เหรียญหลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล รุ่นแรก ปี2541 วัดรังสีปาลิวัน อ.คำาม่วง

2441  เหรียญหลวงพ่อวิบูล รุ่นแรก ปี2520 วัดเกษมาคม อ.กมลาไสย

2442  เหรียญหลวงปู่ทองใบ รุ่นแรก ปี2518 วัดป่าบัวขาว

2443  เหรียญพระพุทธไสยาสน์ ภูด่าว ปี2537 ไม่จำากัดเนื้อ อ.สหัสขันธ์

2444  เหรียญหลวงปู่บ้านกุดครอง รุ่น1-3 วัดมณีนพรัตน์ อ.เมือง
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พระคณาจารย์จังหวัดนครพนม ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 70 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

2445  พระสมเด็จพระธาตุพนม รุ่นเจริญพร ไม่จำากัดเนื้อ ปี2561 วัดพระธาตุพนม

2446  เหรียญหลวงปู่จันลี อุธาโน รุ่นสารพัดดี ไม่จำากัดเนื้อ ปี2561 สำานักสงฆ์ป่าศรีคุณเมือง

2447  เหรียญหลวงปู่ไท สัจจวโร รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ปี2561 วัดโคกชาด

2448  เหรียญหลวงปู่กลม อภิลาโส รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัย

2449  เหรียญเสมารุ่นแรกหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นเจริญพร ไม่จำากัดเนื้อ ปี2560 วัดโพธิ์ศรี 

2450  เหรียญหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นเสมาปรารถนา ไม่จำากัดเนื้อ ปี2561 วัดโพธิ์ศรี

2451  เหรียญเสมาหลวงปู่สังฆ์ทอง สังฆญาโณ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ศรี

2452  เหรียญหล่อพระแก้วมรกตหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นโชคดี ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ศรี

2453  พระรูปหล่อหลวงปู่รัศมี ธัมมจาโร รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ สำานักสงฆ์หนองแดง

2454  เหรียญหล่อหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นเจริญโชค วัดโพธิ์ศรี

2455  พระรูปหล่อเบ้าทุบหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นมหาบารมี เนื้อเงิน วัดโพธิ์ศรี

2456  พระรูปหล่อเบ้าทุบหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นมหาบารมี เนื้อนวะ วัดโพธิ์ศรี

2457  พระรูปหล่อเบ้าทุบหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นมหาบารมี เนื้อสำาริด วัดโพธิ์ศรี

2458  พระรูปหล่อเบ้าทุบหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นมหาบารมี เนื้อชนวน วัดโพธิ์ศรี

2459  พระรูปหล่อเบ้าทุบหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นมหาบารมี เนื้อทองทิพย์ วัดโพธิ์ศรี

2460  พระรูปหล่อเบ้าทุบหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นมหาบารมี เนื้อทองแดงเถื่อน วัดโพธิ์ศรี

2461  พระรูปหล่อเบ้าทุบหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นมหาบารมี พิมพ์พิเศษกรรมการ แจกแม่ครัว วัดโพธิ์ศรี

2462  พระสมเด็จหลวงปู่สอ ขันติโก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ศรี

2463  เหรียญหล่อหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นคุ้มบารมี6แผ่นดิน ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ศรี

2464  เหรียญหล่อหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นมหาบารมี ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ศรี

2465  พระชัยวัฒน์ หลวงปู่สอ ขันติโก รุ่น6แผ่นดิน ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ศรี

2466  พระรูปหล่อนั่งเต่าหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นเพชรนครพนม ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ศรี

2467  เหรียญเสมาหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่น ฮก ลก ซิ่ว ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ศรี

2468  เหรียญมังกรคู่มหาเศรษฐี ญาครูหา ไม่จำากัดเนื้อ วัดสระพังทอง

2469  พระผงหลวงปู่กลม อภิลาโส รุ่นดวงเศรษฐี วัดโพธิ์ชัย

2470  พระกริ่งหลวงปู่กลม อภิลาโส รุ่นเศรษฐี ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัย

2471  เหรียญเสมาเจริญพร ปี2558 ไม่จำากัดเนื้อ วัดพระธาตุพนม

2472  พระผงหลวงปู่ทวด ตลับไม้ขีด ปี2553 วัดพระธาตุพนม

2473  พระพุทธพักตร์ มหามงคล ญาครูหา ไม่จำากัดเนื้อ วัดสระพังทอง

2474  พระปิดตามือไขว้รับทรัพย์ หลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ศรี 

2475  เหรียญหันข้างหลวงปู่จันลี อุทาโน รุ่นมงคลบารมี ไม่จำากัดเนื้อ สำานักสงฆ์ป่าศรีคุณเมือง

2476  พระนางพญา พิมพ์ใหญ่ เนื้อเหล็กเปียก ปี2561 วัดพระธาตุพนม

2477  พระปรกโพธิ์ เนื้อเหล็กเปียก ปี2561 วัดพระธาตุพนม

2478  พระนางพญา พิมพ์กลาง ปี 2561 วัดพระธาตุพนม

2479  พระนางพญา พิมพ์เล็ก ปี 2561 วัดพระธาตุพนม

2480  พระปางเปิดโลกสัตตนาคราช  เนื้อเหล็กเปียก ปี2561 วัดพระธาตุพนม

2481  พระนางพญาสัตตนาคราช  เนื้อเหล็กเปียก ปี2561 วัดพระธาตุพนม
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2482  เหรียญหลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป รุ่นแรก ปี2521 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าประทีปปุญญาราม

2483  เหรียญอโรคาหลวงปู่หลอด ปโมทิโต ไม่จำากัดเนื้อ วัดใหม่เสนานิคม กรุงเทพฯ

2484  พระรูปหล่อหลวงปู่หลอด ปโมทิโต รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดใหม่เสนานิคม กรุงเทพฯ

2485  เหรียญหลวงปู่หลอด ปโมทิโต รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดใหม่เสนานิคม กรุงเทพฯ

2486  เหรียญมังกรคู่หลวงปู่จันลี อุธาโน สำานักสงฆ์ป่าศรีคูณเมือง(ศิษย์สกล) ไม่จำากัดเนื้อ จ.นครพนม

2487  เหรียญเสมามหาสมปรารถนาหลวงปู่จันลี อุธาโน สำานักสงฆ์ป่าศรีคูณเมือง(ศิษย์สกล) ไม่จำากัดเนื้อ จ.นครพนม

2488  เหรียญหลวงปู่จันลี อุธาโน รุ่นแรก สำานักสงฆ์ป่าศรีคูณเมือง(ศิษย์สกล) ไม่จำากัดเนื้อ จ.นครพนม

2489  เหรียญหลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดภูถำ้าพระ จ.นครพนม

2490  เหรียญเสมาหลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ ไม่จำากัดเนื้อ วัดภูถำ้าพระ จ.นครพนม

2491  เหรียญอโรคาหลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ ไม่จำากัดเนื้อ วัดภูถำ้าพระ จ.นครพนม

2492  พระรูปหล่อหลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ พิมพ์ฐานภูเขา ไม่จำากัดเนื้อ วัดภูถำ้าพระ จ.นครพนม

2493  เหรียญหลวงปู่แสง สุมังคโล รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพนงาม จ.สกลนคร

2494  เหรียญมังกรคู่หลวงปู่แสง สุมังคโล ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพนงาม จ.สกลนคร

2495  พระผงกัมมฐานพระอาจารย์เชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ ไม่จำากัดเนื้อ วัดท่าวังหิน

2496  ล๊อกเก็ตร้อยดวงใจพระอาจารย์เชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ ไม่จำากัดเนื้อ วัดท่าวังหิน

2497  เหรียญร้อยดวงใจพระอาจารย์เชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ ไม่จำากัดเนื้อ วัดท่าวังหิน

2498  พระผงปิดตาไตรมาส ปี57 ลอยองค์พระอาจารย์เชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ ไม่จำากัดเนื้อ วัดท่าวังหิน

2499  ล๊อกเก็ตราชนาวีพระอาจารย์เชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ ไม่จำากัดเนื้อ วัดท่าวังหิน

2500  เหรียญพระอาจารย์เชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดท่าวังหิน

2501  เหรียญหลวงปู่สูนย์ สุวัณโณ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสันติธรรม จ.ขอนแก่น

2502  ล๊อกเก็ตหลวงปู่สูนย์ สุวัณโณ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสันติธรรม จ.ขอนแก่น

2503  เหรียญหลวงปู่ผัน ชัยรัตโต รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัย จ.สกลนคร

2504  เหรียญตอกหนึ่งหลวงปู่น้อย เขมจาโร รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีโพธิ์ชัย

2505  เหรียญใบโพธิ์หลวงปู่น้อย เขมจาโร(อำาคา) รุ่นแรกปี2534 ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีโพธิ์ชัย

2506  เหรียญหลวงปู่แหวน ทยาลุโก รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าหนองนกกด

2507  เหรียญหลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดคามวาสี

2508  พระรูปหล่อหลวงปู่ประสาร ปัญญาพโล รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดคามวาสี

2509  เหรียญหลวงปู่กาว ธมฺมทีโป รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดโคกสว่าง จ.สกลนคร

2510  เหรียญเสมาพลิกแผ่นดินหลวงปู่สิงห์ จิตตฺธัมโม ไม่จำากัดเนื้อ สำานักวงฆ์ป่าทรงธรรม

2511  เหรียญนาคปรก สมปรารถนา หลวงปู่สอ ขันติโก เนื้อเงิน ไม่จำากัดสี วัดโพธิ์ศรี

2512  เหรียญนาคปรก สมปรารถนา หลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ศรี

2513  เหรียญนาคปรก มหาสมปรารถนา หลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จำากัดเนื้อ วัดโพธิ์ศรี

2514  เหรียญหลวงปู่สุคีป วรปัญโญ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ สำานักสงฆ์ศรัทธาเทพนิมิตร

2515  เหรียญหลวงพ่อกองแพง วิโรจโน รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสันติวัน จ.สกลนคร

2516  เหรียญหลวงปู่สิงห์ พรหมโชโต รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
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2517  เหรียญเสมาหลวงพ่อพระใหญ่ รุ่นแรก ปี2528 ไม่จำากัดเนื้อ วัดท่าไคร้

2518  เหรียญพระอาจารย์วัง ฐิติสาโร รุ่นแรก ปี2492 ไม่จำากัดเนื้อ วัดชัยมงคลภูลังกา

2519  เหรียญพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ รุ่นแรก ปี2513 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดเจติยาวิหาร ภูทอก

2520  เหรียญงามเอกพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ปี2515 ไม่จำากัดเนื้อ วัดเจติยาวิหาร ภูทอก

2521  พระผงรูปเหมือนพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ รุ่นแรก ปี2518 ไม่จำากัดเนื้อ วัดเจติยาวิหาร ภูทอก

2522  พระรูปเหมือนพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ รุ่นแรก ปี2519 ไม่จำากัดเนื้อ วัดเจติยาวิหาร ภูทอก

2523  เหรียญพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ รุ่นทูลเกล้า ไม่จำากัดเนื้อ วัดเจติยาวิหาร ภูทอก

2524  เหรียญพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม รุ่นแรก ปี2518 พิมพ์หลังปิดตา ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

2525  เหรียญพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม รุ่นแรก ปี2518 พิมพ์หลังบาตร ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

2526  พระผงรูปเหมือนพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม รุ่นแรก ปี2518 ไม่จำากัดเนื้อวัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

2527  พระผงสมเด็จแจ่มจำารัสพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม ปี2518 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

2528  เหรียญพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม รุ่น2 ปี2519 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

2529  เหรียญระฆังพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม ปี2521 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

2530  พระรูปเหมือนพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม ปี2535ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

2531  เหรียญอัยการพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม ปี2540 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

2532  พระปิดตาจัมโบ้พระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม รุ่นแรก ปี2539 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

2533  พระนาคปรกใบมะขามพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

2534  เหรียญหลวงปู่อุดม ญาณรโต รุ่นแรก ปี2542 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม

2535  พระรูปเหมือนหลวงปู่อุดม ญาณรโต รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม

2536  เหรียญหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร รุ่นแรก ปี2545 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าวิเวกพัฒนาราม

2537  พระรูปเหมือนหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าวิเวกพัฒนาราม

2538  เหรียญหลวงตาเลิศ ชินวังโส รุ่นแรก ปี2529 ไม่จำากัดเนื้อ วัดอรัญญานี

2539  เหรียญพระแก้วมรกตพระอาจารย์ปรีดา ฉันทกโร(หลวงปู่ทุย) ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดป่าดานวิเวก

2540  เหรียญหลวงปู่เทพา ภูริปัญโญ รุ่นแรก ปี2546 ไม่จำากัดเนื้อ วัดเซกาเจติยาราม

2541  เหรียญหลวงปู่คำาสงห์ สุภัทโธ รุ่นแรก ปี2535 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์ วัดสิงหารินทราราม

2542  พระรูปเหมือนหลวงปู่คำาสงห์ สุภัทโธ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดสิงหารินทราราม

2543  พระปิดตาหัวกระสุน หลวงปู่คำาสงห์ สุภัทโธ ไม่จำากัดเนื้อ วัดสิงหารินทราราม

2544  พระกริ่งหลวงปู่คำาสงห์ สุภัทโธ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ วัดสิงหารินทราราม

2545  เหรียญหลวงปู่ทองคำา กาญจนวัณโณ รุ่นแรก ปี2552 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์วัดถำ้าบูชา

2546  เหรียญหลวงปู่ทองคำา กาญจนวัณโณ รุ่นโภคทรัพย์ ปี2558 ไม่จำากัดเนื้อ วัดถำ้าบูชา

2547  เหรียญหลวงปู่เสถียร คุณวโร รุ่นแรก ปี2555 ไม่จำากัดเนื้อ วัดถำ้าพระภูวัว

2548  พระกริ่งหลวงปู่เสถียร คุณวโร รุ่นแรก ปี2557ไม่จำากัดเนื้อ วัดถำ้าพระภูวัว

2549  เหรียญหลวงปู่เสถียร คุณวโร รุ่นโชคดี ปี2558 ไม่จำากัดเนื้อ วัดถำ้าพระภูวัว
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2550  เหรียญหลวงตาพวง สุขินฺทริโย รุ่นแรก ปี 2513 วัดศรีธรรมาราม 

2551  เหรียญหลวงตาพวง สุขินฺทริโยรุ่น 2 ปี 2517  วัดศรีธรรมาราม

2552  เหรียญหลวงตาพวง สุขินฺทริโย รุ่น 3 ปี 2519  วัดศรีธรรมาราม

2553  ล็อกเก็ตฉากสีฟ้า หลวงตาพวง สุขินฺทริโย รุ่นแรก ปี 2536 วัดศรีธรรมาราม

2554  พระรูปหล่อหลวงตาพวง สุขินฺทริโย รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี2533 วัดศรีธรรมาราม

2555  เหรียญเจ้าสัวหลวงตาพวง สุขินฺทริโย รุ่นแรก ปี2537 ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีธรรมาราม 

2556  พระรูปหล่อหัวโตหลวงตาพวง สุขินฺทริโย รุ่นแรก ปี 2533 วัดศรีธรรมาราม 

2557  เหรียญล้อแม็กซ์หลวงตาพวง สุขินฺทริโย รุ่นแรก ปี 2540 ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีธรรมาราม 

2558  เหรียญหลวงตาพวง สุขินฺทริโย รุ่นฉลองตำาหนักสมเด็จ ปี2537 ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีธรรมาราม

2559  เหรียญพระพุทธมงคลรุ่นโรจน์ หลวงตาพวง สุขินฺทริโย ปี2552 ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีธรรมาราม

2560  เหรียญซุ้มเรือนแก้วหลวงตาพวง สุขินฺทริโย รุ่นศิษย์ ธ.ก.ส.สร้างถวาย ปี2539 ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีธรรมาราม

2561  เหรียญฉีดหลวงตาพวง สุขินฺทริโย ปี2536 วัดศรีธรรมาราม 

2562  พระปิดตายันต์ยุ่ง(แร่บางไผ่) หลวงตาพวง สุขินฺทริโย ปี2547 วัดศรีธรรมาราม 

2563  พระผงหลังโต๊ะหมู่บูชา หลวงตาพวง สุขินฺทริโย รุ่นแรก ปี2538 ไม่จำากัดสี วัดศรีธรรมาราม 

2564  พระหล่อหลังโต๊ะหมู่บูชา หลวงตาพวง สุขินฺทริโย ปี2539 ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีธรรมาราม 

2565  เหรียญพระพุทธวัดสิงห์ท่า เนื้ออัลปาก้า ปี2515

2566  เหรียญพระเจ้าใหญ่ รุ่นแรก ปี2536 ไม่จำากัดเนื้อ วัดบ้านกว้าง

2567  เหรียญพระอุปัชฌาย์น้อย สุวโจ รุ่นแรก ปี2510 ไม่จำากัดเนื้อ วัดทุ่งนาโอก 

2568  เหรียญหลวงปู่พรหม รุ่นแรก ปี2529 ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีบุญเรือง(บ้านไผ่) จ.ยโสธร

2569  เหรียญหลวงพ่อดาว สุจิตฺโต รุ่นแรก ปี2523 วัดบ้านย่อ

2570  พระรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ หลวงปู่สอ พันธุโล ปี2537 วัดป่าบ้านหนองแสง

2571  เหรียญหลวงปู่วัณณา รุ่นแรก ปี2537 วัดบ้านสงเปือย อ.คำาเขื่อนแก้ว

2572  เหรียญหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ รุ่นแรก  ปี2543 ไม่จำากัดเนื้อ ออกวัดจำาปาศิลาวาส

2573  เหรียญหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ รุ่นแรก ปี2547 ไม่จำากัดเนื้อ ออกวัดศรีฐานใน 

2574  พระรูปหล่อฐานภูเขาหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ รุ่นแรก ปี2546 ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีฐานใน

2575  เหรียญหล่อเศรษฐี หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ รุ่นแรก ปี2548 ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีฐานใน

2576  เหรียญพระแก้วมรกต หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ รุ่นแรก ปี2548 ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีฐานใน

2577  พระกริ่ง หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ รุ่นแรก ปี2546 ไม่จำากัดเนื้อ วัดศรีฐานใน

2578  เหรียญหลวงปู่ประสาร สุมโน รุ่นแรก ปี2545 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าหนองไคร้ 

2579  พระรูปหล่อ รุ่น1(กินดอง) หลวงปู่ประสาร สุมโน รุ่นแรก ปี2555 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าหนองไคร้ 

2580  เหรียญเจ้าสัว(เมตตามหามงคล)หลวงปู่ประสาร สุมโน รุ่นแรก ปี2556 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าหนองไคร้ 

2581  เหรียญหล่อหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร รุ่นแรก ปี2559 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสุนทราราม 

2582  พระรูปหล่อ(ไตรมาส)หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร ปี2539 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสุนทราราม 

2583  เหรียญโต๊ะหมู่บูชา หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร ปี 2553 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสุนทราราม 

2584  พระสังกัจจายน์ หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร ปี 2558 ไม่จำากัดเนื้อ วัดป่าสุนทราราม 
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2585  เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองคำา,เนื้อเงิน

2586  เหรียญรุ่นแรก เนื้อนวะ

2587  เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า,ฝาบาตร

2588  เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง

2589  เหรียญรุ่น 2 บารมีนั่งเต็มองค์ เนื้อทองคำา,เนื้อเงิน

2590  เหรียญรุ่น 2 บารมีนั่งเต็มองค์ เนื้อนวะ,เนื้ออัลปาก้า

2591  เหรียญรุ่น 2 บารมีนั่งเต็มองค์ เนื้อฝาบาตร,เนื้อทองแดง

2592  เหรียญรุ่น 3 ที่ระลึกสร้างพระอุโบสถ เนื้อทองคำา,เนื้อเงิน

2593  เหรียญรุ่น 3 ที่ระลึกสร้างพระอุโบสถ เนื้อสัตตะ,เนื้อทองแดง

2594  เหรียญที่ระลึกศิษย์ รุ่นแรก

2595  เหรียญที่ระลึกศิษย์ รุ่น2

2596  เหรียญที่ระลึกศิษย์ รุ่น3

2597  ล๊อกเก็ต ครึ่งองค์ รุ่นแรก

2598  เหรียญหล่อโบราณจอบใหญ่ รุ่นแรก  ไม่จำากัดเนื้อ

2599  เหรียญหล่อโบราณจอบเล็ก รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2600  พระปิดตาหล่อโบราณ ยันต์ยุ่ง รุ่นแรก

2601  พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2602  พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นกฐินคิงส์ยนต์

2603  พระกริ่งทอง ใบหยก รุ่นแรก หนัก3บาท

2604  พระกริ่งทอง ใบหยก รุ่นแรก หนัก2บาท

2605  พระชัยวัฒน์ รุ่นแรก

2606  พระสมเด็จทองพันชั่ง รุ่นแรก

2607  เหรียญผ้าป่า พุทธคุณ 65

2608  เหรียญกฐินคิงยนต์ ตอก K

2609  เหรียญเพิ่มทรัพย์ ไม่จำากัดเนื้อ

2610  เหรียญเสมาไหว้พระบาท

2611  เหรียญเมตตา ไม่จำากัดเนื้อ

2612  เหรียญบูชาครู รุ่นแรก เนื้อทองคำา วัดสระแก้ว

2613  เหรียญบูชาครู รุ่นแรก เนื้อเงิน วัดสระแก้ว

2614  เหรียญบูชาครู รุ่นแรก เนื้อนวะ วัดสระแก้ว

2615  เหรียญบูชาครู รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า วัดสระแก้ว

2616  เหรียญบูชาครู รุ่นแรก เนื้อชนวน วัดสระแก้ว

2617  เหรียญบูชาครู รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดสระแก้ว

2618  พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก เนื้อทองคำา วัดสระแก้ว

2619  พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก เนื้อเงิน,นวะ,ทองแดง วัดสระแก้ว
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2620  พระกริ่งหล่อโบราณ พิมพ์ปวเรศ รุ่นแรก

2621  พระกริ่งหล่อโบราณ พิมพ์อุบาเก็ง รุ่นแรก

2622  พระกริ่งหล่อโบราณ พิมพ์ 79 รุ่นแรก

2623  พระชัยวัฒน์หล่อโบราณ รุ่นแรก

2624  พระรูปเหมือนหล่อโบราณ รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

2625  เหรียญหล่อโบราณ รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

2626  พระปิดตาหล่อโบราณ รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

2627  เหรียญเสมาใหญ่ เลื่อนสมณศักดิ์ รุ่นแรก ออกวัดเขายายหอม

2628  เหรียญหล่อฉลุ ไม่จำากัดเนื้อ

2629  เหรียญหยดนำ้า กฐิน58

2630  เหรียญนั่งเต็มองค์ หลังลายนิ้วมือ ไม่จำากัดเนื้อ

2631  เหรียญบารมีบุญ65 ไม่จำากัดเนื้อ

2632  เหรียญเม็ดฟักทอง ไม่จำากัดเนื้อ

2633  พระรูปเหมือนปั๊ม กฐิน56 คิงยนต์

2634  พระผงรูปเหมือน พิมพ์ห้าเหลี่ยม รุ่นแรก

2635  เหรียญใบเสมาเสือคาบดาบ ไม่จำากัดเนื้อ

2636  ตะกรุดโทน 5 นิ้ว ถักเชือก ลงรักปิดทอง รุ่นแรก

2637  เหรียญบูชาครู รุ่น2 เนื้อทองคำา,เนื้อเงิน

2638  เหรียญบูชาครู รุ่น2 เนื้อนวะ

2639  เหรียญบูชาครู รุ่น2 เนื้ออัลปาก้า

2640  เหรียญบูชาครู รุ่น2 เนื้อทองแดง

2641  เหรียญโต๊ะหมู่ เนื้อทองแดง ออกวัดสระแก้ว

2642  เหรียญห่วงเชื่อมไตรภาคี เนื้อทองคำา,เนื้อเงิน

2643  เหรียญห่วงเชื่อมไตรภาคี เนื้อนวะ

2644  เหรียญห่วงเชื่อมไตรภาคี เนื้ออัลปาก้า

2645  เหรียญห่วงเชื่อมไตรภาคี เนื้อกะไหล่ทอง

2646  เหรียญห่วงเชื่อมไตรภาคี เนื้อทองแดง

2647  เหรียญสมปรารถนา ไม่จำากัดเนื้อ

2648  พระยอดธง รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2649  เหรียญนั่งพานระฆังทอง

2650  เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อคูณ หลังหลวงพ่อทอง รุ่นแรก เนื้อทองคำา,เงิน ออกวัดสระแก้ว

2651  เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อคูณ หลังหลวงพ่อทอง รุ่นแรก เนื้อนวะ,อัลปาก้า ออกวัดสระแก้ว

2652  เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทอง หลังยันต์ รุ่นแรก เนื้อทองคำา,เงิน ออกวัดสระแก้ว

2653  เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทอง หลังยันต์ รุ่นแรก เนื้อนวะ,อัลปาก้า ออกวัดสระแก้ว

2654  เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทอง หลังเรียบ รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ ออกวัดสระแก้ว
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พระหลวงปู่ลุน ธมฺมทโร วัดป่าเลไลย์ จ.มหาสารคาม ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 76 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

2655  พระกริ่ง พิมพ์อุปคุต ชนะมาร รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2656  พระกริ่ง พิมพ์อุปคุต ชนะมาร รุ่นแรก เนื้อทองแดง

2657  พระกริ่ง พิมพ์อุปคุต ชนะมาร รุ่นแรก เนื้อขันลงหิน

2658  พระชัยวัฒน์ พิมพ์อุปคุต ชนะมาร รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2659  พระรูปหล่อมหาเศรษฐี รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2660  พระรูปหล่อมหาเศรษฐี รุ่นแรก เนื้อทองแดง

2661  พระรูปหล่อมหาเศรษฐี รุ่นแรก เนื้อขันลงหิน

2662  พระปิดตามหาเศรษฐี รุ่นแรก ไม่จำากัดเนื้อ

2663  เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองคำา, เงิน

2664  เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์รูปไข่ เนื้อผาน นำ้าพี้ นวะ บาตรเก่า

2665  เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทรัพย์ 12

2666  เหรียญพิมพ์เสมานั่งเต็มองค์ เนื้อทองคำา เงินลงยา เงิน ตะกั่ว

2667  เหรียญพิมพ์เสมานั่งเต็มองค์ เนื้อนวะแก่เงิน ผาน ทองแดง พระแจก

2668  เหรียญไข่ พิมพ์ครึ่งองค์ อรหันต์ในบ้าน เนื้อทองคำา เงินลงยา เงิน ตะกั่ว

2669  เหรียญไข่ พิมพ์ครึ่งองค์ อรหันต์ในบ้าน เนื้อผาน บาตร ทองแดง พระแจก

2670  เหรียญพิมพ์โล่ห์ฝรั่ง รวมเนื้อ

2671  ล็อกเก็ตผนังโบราณ พิมพ์สี่เหลี่ยม และพิมพ์รูปไข่ ตะกรุดทองคำา เงิน

2672  ล็อกเก็ตผนังโบราณ พิมพ์สี่เหลี่ยม และพิมพ์รูปไข่ ตะกรุดทองแดง

2673  ปิรามิด เนื้อทองคำา เงิน

2674  ปิรามิด เนื้อผาน บาตร ทรัพย์ 12

2675  เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์ประภามลฑลรัศมี ทองคำา หน้ากากทองคำา เงิน

2676  เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์ประภามลฑลรัศมี ผาน เมฆพัตร ปรอท ร้อยสาย

2677  หล่อท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองคำา เงิน

2678  หล่อท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผาน เมฆพัตร ปรอท ร้อยสาย

2679  เหรียญเจริญพรครึ่งองค์ เนื้อทองคำา เงินลงยา เงิน ตะกั่ว

2680  เหรียญเจริญพรครึ่งองค์ เนื้อร้อยสาย ทองแดง พระแจก

2681  เหรียญมังกรคู่ เนื้อทองคำา เงินลงยา เงิน ตะกั่ว

2682  เหรียญมังกรคู่ เนื้อร้อยสาย ทองแดง พระแจก

2683  เหรียญเม็ดแตง เนื้อทองคำา เงินลงยา เงิน ตะกั่ว

2684  เหรียญเม็ดแตง เนื้อร้อยสาย ทองแดง พระแจก

2685  พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ รวมเนื้อ รวมชุดตะกรุดทองคำา

2686  พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ รวมเนื้อ รวมชุดตะกรุดเงิน ตะกรุดทองแดง พระแจก

2687  พระผงไข่ รุ่นแรก ตะกรุดทองคำา เงิน

2688  พระผงไข่ รุ่นแรก ตะกรุดทองแดง พระแจก

2689  พระผงเศรษฐี พิมพ์สี่เหลี่ยม รวมเนื้อ พระแจก

2690  พระผงอสังหาริมทรัพย์ พิมพ์หกเหลี่ยม รวมเนื้อ พระแจก

2691  พระผงหัวใจพระอินทร์ รวมเนื้อ พระแจก

2692  เหรียญอานิสงส์ รวมเนื้อพระแจก
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พระคณาจารย์จังหวัดหนองคาย ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 77 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2693  เหรียญหลวงพ่อพระใส ดอกจิก พิมพ์ผอม

2694  เหรียญหลวงพ่อพระใส ดอกจิก พิมพ์อ้วน

2695  หลวงพ่อพระใส ปั๊มลอยองค์ รุ่นแรก ตอกโค๊ต ไม่จำากัดพิมพ์ ปี2505

2696  หลวงพ่อพระใส ปั๊มลอยองค์ รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง ไม่ตอกโค๊ต ปี2505

2697  หลวงพ่อพระใส ปั๊มลอยองค์ รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ ไม่ตอกโค๊ต ปี2505

2698  หลวงพ่อพระใส ปั๊มลอยองค์ รุ่นแรก พิมพ์หน้านางบล็อคแตก ไม่ตอกโค๊ต ปี2505

2699  หลวงพ่อพระใส ปั๊มลอยองค์ รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ ไม่ตอกโค๊ต ปี2505

2700  หลวงพ่อพระใส ปั๊มลอยองค์ รุ่นแรก พิมพ์อุปคุตบัวเข็ม-เล็บมือนาง

2701  หลวงพ่อพระใส พิมพ์ฐานสูง ปี2512

2702  หลวงพ่อพระใส พิมพ์บัวเล็บช้าง ปี2512

2703  พระกริ่งหลวงพ่อพระใส ไม่จำากัดเนื้อ ปี2518

2704  เหรียญหลวงพ่อพระใส  พิมพ์หลังโบสถ์ ไม่จำากัดเนื้อ ปี2518

2705  พระสมเด็จเนื้อผงหลวงพ่อพระใส  ทาทอง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี2520

2706  พระสมเด็จเนื้อผงหลวงพ่อพระใส  ไม่ทาทอง ไม่จำากัดพิมพ์ ปี2520

2707  พระหลวงพ่อพระใสลอยองค์ เสาร์5 พิมพ์เล็ก ไม่จำากัดเนื้อ ปี2536

2708  พระหลวงพ่อพระใสลอยองค์ เสาร์5 พิมพ์ใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี2536

2709  พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแผ่บารมี(ฟ้าผ่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี2558

2710  พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแผ่บารมี(ฟ้าผ่า) พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี2558

2711  พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแผ่บารมี(ฟ้าผ่า) เนื้อนวะ ปี2558

2712  เหรียญดอกจิกหลวงพ่อองค์ตื้อ รุ่นแรก ผอม

2713  เหรียญดอกจิกหลวงพ่อองค์ตื้อ รุ่นแรก อ้วน

2714  พระหลวงพ่อองค์ตื้อ ปั๊มลอยองค์ รุ่นแรก ปี2512

2715  พระนาคปรกนางสีดาหลวงปู่เทศน์ เทศน์รังสี รุ่นแรก

2716  เหรียญนาคปรกนางสีดาหลวงปู่เทศน์ เทศน์รังสี รุ่นแรก

2717  เหรียญพัดยศหลวงปู่เทศน์ เทศน์รังสี รุ่นแรก

2718  เหรียญหลวงปู่เทศน์ เทศน์รังสี รุ่นแรก

2719  เหรียญหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก ปี2517

2720  พระรูปหล่อหัวหลิมหลวงปู่เพชร ปทีโป รุ่นแรก

2721  เหรียญหลวงปู่เหรียญ รุ่นแรก ปี2521

2722  พระสังกัจจายน์ วัดธาตุ ปี2512

2723  พระบูชาหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ไม่จำากัดขนาด ปี2518

2724  พระบูชาหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ไม่จำากัดขนาด ปี2520

2725  พระบูชาหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ไม่จำากัดขนาด ปี2524

2726  พระบูชาหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ไม่จำากัดขนาด ปี2529

2727  พระบูชาหลวงพ่องค์ตื้อ ไม่จำากัดรุ่น ไม่จำากัดขนาด
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สุดยอดสีผึ้งแดนสยาม ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 78 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (32 รายการ)  

2728  สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะวัดบ้านบิง ตลับทองคำา ไม่จำากัดพิมพ์ (ขนาดห้อยคอ)

2729  สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะวัดบ้านบิง ตลับเงิน ไม่จำากัดพิมพ์ (ขนาดห้อยคอ)

2730  สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะวัดบ้านบิง เนื้อสีผึ้งเสน่ห์จันทร์ (ขนาดบูชา ตลับครู)

2731  สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะวัดบ้านบิง เนื้อสีผึ้งโพลาด (ขนาดบูชา ตลับครู)

2732  สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะวัดบ้านบิง เนื้อสีผึ้งสาริกา (ขนาดบูชา ตลับครู)

2733  สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะวัดบ้านบิง เนื้อสีผึ้งผีหุง (ขนาดบูชา ตลับครู)

2734  พระกริ่งนครวัตรหลวงปู่โป๊ะ อาบสีผึ้ง ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2735  ขอมดำาดินหลวงปู่โป๊ะ อาบสีผึ้ง ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนื้อ

2736  สีผึ้งทานบารมี รุ่นแรก ตลับทองเหลืองรูปหัวใจ

2737  สีผึ้งมหาเวทย์ ขุขันธ์ ขนาด3.3 เซนติเมตร เนื้อเงินบริสุทธิ์

2738  สีผึ้งมหาเวทย์ ขุขันธ์ ขนาด3.3 เซนติเมตร เนื้อเงินลงยา

2739  สีผึ้งมหาเวทย์ ขุขันธ์ ขนาด1.3 เซนติเมตร เนื้อเงินบริสุทธิ์

2740  สีผึ้งมหาเวทย์ ขุขันธ์ ขนาด1.3 เซนติเมตร เนื้อเงินลงยา

2741  สีผึ้งชาติพยัคฆ์กะไหล่เงิน

2742  สีผึ้งชาติพยัคฆ์กะไหล่เงินลงยา

2743  สีผึ้งเจ็ดฆราวาส เนื้อทองเหลือง

2744  สีผึ้งเจ็ดฆราวาส เนื้อเงิน

2745  สีผึ้งพญาหงส์ทองเรียกทรัพย์ หลวงปู่วัน จันทวังโส รุ่นแรก ตลับอลูมิเนียม

2746  สีผึ้งพญาหงส์ทองเรียกทรัพย์ หลวงปู่วัน จันทวังโส รุ่นแรก ตลับพลาสติค

2747  ตลับสีผึ้งหลวงปู่หมุน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี2543

2748  ตลับสีผึ้งหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ตลับยาหม่อง

2749  สีผึ้งหลวงปู่สังข์ วัดนากันตม ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

2750  สีผึ้งครูบาวัง วัดบ้านเด่น ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

2751  สีผึ้งหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

2752  สีผึ้งผีหุงหลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ เฉพาะบรรจุเก่า ตลับดั้งเดิม

2753  สีผึ้งเขียวเกี้ยวสาวหลวงปู่ทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เฉพาะบรรจุเก่า ตลับดั้งเดิม

2754  สีผึ้งหลวงพ่อทบ ออกวัดช้างเผือก

2755  ตลับสีผึ้ง รุ่นศรีวิชัยนาม ปี2545 วัดถลุงทอง ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

2756  ตลับสีผึ้งมงคลจักรวาล พุทธาคมเขาอ้อ ปี2545 ไม่จำากัดเนื้อ ไม่จำากัดพิมพ์

2757  สีผึ้งเก่าแท้ ไม่ทราบที่ คณาจารย์ทั่วประเทศ ตลับขนาดห้อยคอ

2758  สีผึ้งเก่าแท้ ไม่ทราบที่ คณาจารย์ทั่วประเทศ ตลับขนาดบูชา(ตลับครู)

2759  สีผึ้งคณาจารย์ทั่วประเทศ ประเภทสร้างสรรค์(แบ่งตลับเลี่ยมกรอบเงิน ทอง นาก)
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และพระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 79 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2760  พระปิดตาสารพัดดี เนื้อเกษร ตะกรุดทองคำา หลังฝังปรก

2761  พระปิดตาสารพัดดี เนื้อเกษร ตะกรุดเงิน หลังฝังปรก

2762  พระปิดตา หลังฝังปรก เนื้อเกษร,เนื้อใบลาน,เนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์วัดระฆัง

2763  พระปิดตาสารพัดดี เนื้อเกษร

2764  พระปิดตาสารพัดดี เนื้อใบลาน

2765  พระปิดตาสารพัดดี เนื้อผงธูป

2766  พระปิดตาสารพัดดี เนื้อเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์วัดระฆัง

2767  เหรียญวัดบ้านคลอง 2 เนื้อเงิน ไม่ตัดปีก

2768  เหรียญวัดบ้านคลอง 2 เนื้อนวะ ไม่ตัดปีก

2769  เหรียญวัดบ้านคลอง 2 เนื้ออัลปาก้า ไม่ตัดปีก

2770  เหรียญวัดบ้านคลอง 2 เนื้ออัลปาก้า หน้ากากทองแดง

2771  เหรียญวัดบ้านคลอง 2 เนื้อทองระฆัง ไม่ตัดปีก

2772  เหรียญวัดบ้านคลอง 2 เนื้อทองระฆัง ลงยาสีแดง

2773  เหรียญวัดบ้านคลอง 2 เนื้อชนวน เก่าปี57

2774  เหรียญวัดบ้านคลอง 2 เนื้อชนวน เก่าปี57 ไม่ตัดปีก

2775  เหรียญวัดบ้านคลอง 2 เนื้อทองแดงผิวไฟ

2776  หมูมหาลาภ เนื้อทองคำา

2777  หมูมหาลาภ เนื้อเงิน

2778  หมูมหาลาภ เนื้อนวะโลหะ

2779  หมูมหาลาภ เนื้อฝาบาตร

2780  หมูมหาลาภ เนื้อทองแดง

2781  หมูมหาลาภ เนื้อชนวนโลหะ

2782  พระปิดตา รุ่นวิเศษ เนื้อทองคำา

2783  พระปิดตา รุ่นวิเศษ เนื้อเงิน

2784  พระปิดตา รุ่นวิเศษ เนื้อนวะ

2785  พระปิดตา รุ่นวิเศษ เนื้อฝาบาตร

2786  พระปิดตา รุ่นวิเศษ เนื้อทองแดง

2787  พระปิดตา รุ่นวิเศษ เนื้อชนวนโลหะ

2788  พระปิดตา รุ่นวิเศษ ฝังตะกรุดทองคำา 3 ดอก นำาฤกษ์ ปิดทองหน้าหลัง

2789  พระปิดตา รุ่นวิเศษ หน้ากากทองคำา 3ดอก

2790  พระปิดตา รุ่นวิเศษ ตะกรุดทองคำา 3ดอก หลังปิดทอง

2791  พระปิดตา รุ่นวิเศษ ตะกรุดทองคำา 3ดอก

2792  พระปิดตา รุ่นวิเศษ หน้ากากทองคำา ตะกรุดทองคำา 3ดอก หลังปิดทอง

2793  พระปิดตา รุ่นวิเศษ หน้ากากเงิน ตะกรุดทองคำา 3ดอก หลังปิดทอง

2794  พระปิดตา รุ่นวิเศษ หน้ากากทองแดง ตะกรุดทองคำา 3ดอก หลังปิดทอง


