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วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
มอบสนับสนุนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง ต.น�้าโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
มอบสนับสนุนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเบิดใหญ่ ต.วัตธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.น�้าโมง
จัดซื้อเครื่องตัด - ถ่าง มอบให้กับสมาคมกู้ภัยร่วมใจท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์เพื่อการศึกษาวัดโพธิ์ชัย พระอาราม
หลวง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
มอบสนับสนนุสถานศกึษาโรงเรยีนนาเพยีงสว่างวิทยานุกูล ต.นาเพยีง อ.กุสมุาลย์ จ.สกลนคร
มอบสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ   
จังหวัดหนองคาย
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว
ส�าคัญ ในจังหวัดหนองคาย
ช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ได้สือสานพุทธศิลป์ในโบราณอดีตให้สืบต่อไป
ช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ด�ารงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป
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ประธานที่ปรึกษาจัดงานกิตติมศักดิ์

ประธานจัดงาน
นายสุชาติ นพวรรณ

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ประธานด�าเนินงาน
นายวิชญ์พัชร์ บรรณารักษ์

(หน่อง ศรีวิกรณ์)
ประธานกรรมการบริหาร

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดหนองคาย

นายสุรชัย สกุลโชคชัยรัตน์
(ลี่ สกลนคร)

ประธานกรรมการบริหาร
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสกลนคร

ประธานประสานงาน
นายวรากร เจียรเสริมสิน

นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย

ดร. เสมอ งิ้วงาม (ป๋อง สุุพรรณ)
รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

พล.ต.ท. บุญเลิศ ใจประดิษฐ
อดีต ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 4 (บช.ภ.4)
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คณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดหนองคาย

นายวรากร เจียรเสริมสิน
ร.ต. อังคาร ทองโพธิ์
นายสมพร ศรีณรงค์

นายสังข์ไกรราช ธนกาญจน์ตระกูล

ว่าที่ ร.ต. ภูวเดช กุลรักษา
นายสรศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

นายสุรชัย เจี่ยกุญธร
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยณัชวงศ์

นายเอกพล บุญเลิศ
น.ส. เขมณพัชร์ ชบาศรี

นายอดุลย์ บุญเสน

นายธานี สองหลวง
ว่าที่ ร.ต. ชัยชนะ แสนศักดิ์

นายวิชชุกร ก้อนทอง
นายสิปปกร บุญค�า

นายนเรศน์ โบรานินทร์

นายวิชญ์พัชร์ บรรณารักษ์ (ประธานสมาคมฯ จ.หนองคาย)

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสกลนคร

นายยุทธชัย เครือลุน
นายชาติชาย อินทโชติ
นายยุทธพงษ์ บุญเรือง
นายอานนท์ แสนศรี

นายศักดิ์ประเวช วันหา
นายพงศักดิ์ พลวิเศษ

นายจักรกฤษ นาเซียงใต้
นายมนตรี นาคีย์

นายอาทิตย์ อุปพงษ์
นายวีระ ฤทธิ์มนตรี
นายทวีชาติ สุวรรณ
นายศิลป์สมัย ย�ายวน
นายอนันต์ชัย สมสัตย์
นายแหลมสิน เซียงล�้า
นายจรัสพงษ์ ยิ่งเจริญ
นายสยมพร สมบูรณ์

นายวีรศักดิ์ มณีปกรณ์
นายสิทธิชัย อ่อนค�ามา

นายสณธน วินสน
นายครรชิต ขันติยู

นายยศวัจน์ พัฒนะชัยยุติ
นายภาชวิน สุวรรณนิคม

นายเตโช แป้งนวล
น.ส. ไอลดา อุปพงษ์

นายสุรชัย สกุลโชคชัยรัตน์ (ประธานสมาคมฯ จ.สกลนคร)
นายวันชัย นิอ�ามาตย์
นายกฤขจร อุ่นตา
นายสาคร เภาโพธิ์
นายพิศาล ค�าชมภู

นายอนันต์ โพธิ์สาวัง
นายปริญ ประวิรัตน์

นายล่องแจ้ง ฉิมมานุกูล
น.ส. ธัญญรัตน์ ส�าราญ
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คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
นายกสมาคมฯ    นายพยัพ  ค�าพันธุ์

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 1  นายพิศาล  เตชะวิภาค  (ต้อย  เมืองนนท์)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 2  นายอนุศักดิ์  นารถกุลพัฒน์ (อ้า  สุพรรณ)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 3  นายศุภชัย  เรืองสรรงามสิริ (ตี๋เหล้า  ท่าพระจันทร์)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 4  นายสมภพ  ไทยธีระเสถียร (อั๊ง  เมืองชล)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 5  นายฐาปกรณ์  ดิษยนันทน์ (โอ๋  กันตนา)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 6  นายเสมอ  งิ้วงาม  (ป๋อง  สุพรรณ)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 7  พล.ร.อ. ปรีชาญ  จามเจริญ

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 8  พล.อ. เชวงศักดิ์  ทองสลวย

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 9  นายสุรเดช  ลิ้มพานิช   (หมึก  ท่าพระจันทร์)

อุปนายก คนที่ 1    นายกิติ  ธรรมจรัส  (กวง  ท่าพระจันทร์)

อุปนายก คนที่ 2    พล.ต.ท. จิตติ  รอดบางยาง

อุปนายก คนที่ 3    นายชัยนฤทธิ์  เพชรพันธุ์ทอง

อุปนายก คนที่ 4    นายสมาน  บุญเพ็ง  (สมาน  คลองสาม)

อุปนายก คนที่ 5    นายพงษ์ภักดี  พัฒนกุล   (แมว  ทุ่งสง)

อุปนายก คนที่ 6    นายภิยวัฒน์  วัฒนยากร  (แต๊ก  สงขลา)

อุปนายก คนที่ 7    นายอนุวัตร  ศรีไสยเพชร  (บี  บ่อล้อ)

อุปนายก คนที่ 8    นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์ (อุ๊  กรุงสยาม)

อุปนายก คนที่ 9    นายพรรค  คูวิบูลย์ศิลป์

อุปนายก คนที่ 10   นายศุภกนก์ธีร์  อนุศรี   (โต่ง ขอนแก่น)

เลขานุการ    พ.ต.ท. ระพิน  ชาติไทย

รองเลขานุการ    นายกุนทร  ลาภอิทธิสันต์  (นี  สะพานใหม่)

   - ผู้ช่วยเลขานุการ   นายชัยณรงค์  เรืองประโคน (แป๋ว  มรดกไทย)

   - รองผู้ช่วยเลขานุการ   นายปัญญวัฒน์  นิ่มสง่า  (อาท  เมืองน่าน)

เหรัญญิก    นางสาวกชสร  พิพัฒนกุล  (ปู  มรดกไทย)

ปฏิคม     นายมีชัย  เอี่ยมประพันธ์  (เหน่ง  มรดกไทย)

   - ผู้ช่วยปฏิคม    นายวิชัย  แสงสุวรรณ  (เนตร  มรดกไทย)

   - ผู้ช่วยปฏิคม    นายวินชัย กีรติพันธุ์ชัย  (โอ้ย  จอมทอง)

ประชาสัมพันธ์    พ.อ.อ.โกวิท  แย้มวงษ์

   - ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ ์  นายสมศักดิ์  ศกุนตนาฏ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พล.ต.ท. ชัยวัฒน์  เกตุวรชัย

พล.ต.ต. สุรเชษฐ์  หักพาล

พ.ต.ต. จตุพร  อรุณฤกษ์ถวิล

ผศ. รังสรรค์  ต่อสุวรรณ

นายอมร  วานิชสัมพันธุ์

ก�านันชูชาติ  มากสัมพันธุ์

นายชาย  ศรีสงวนสกุล

นายสมนึก  จาดเสม

นายสมนึก  ธนเดชากุล

นายอดิศักดิ์  วงศ์ผาสุกโชติ

นายชัยวัฒน์  เขียวศรี

นายชาลี  จิตต์ไม่งง

พล.ต.อ. เพรียวพันธ์ ดามาพงษ์

พล.ต.ต. คงเดช  ชูศรี

พ.ต.อ. ปรีดี  เจริญศิลป์

อัยการสุธน  แสงสายัณห์

นายประจ�า  อู่อรุณ

นายสมศักดิ์  จวงสวัสดิ์

นายโชติชัย  สิริกาญนุกูล

นายสกลชัย  ตั้งธนาเจริญวงศ์

นายโกวิท  จิตตั้งมั่น

นายผูก  รัศมี

นายสุรวิช  พันศิริพัฒน์

นายส�าเริง  ทรงชุ่ม

นายชวลิตร  พุ่มอรัญ

พล.ต.อ. ชลอ ชูวงศ์

พล.ต.ต. ปราโมทย์  ไทรหอมหวล

พ.ต.อ. ทรงโปรด  สิริสุขขะ

อัยการมั่นเกียรติ  ธนจิตรพันธ์ 

นายมงคล  เมฆมานะ

นายวิวัฒน์  เรืองพรสวัสดิ์ 

นายปรีดา  อภิปุญญา

นายสมพร  ทันตเวช

นายชูชีพ  เอี่ยมเอิบ

ร.ต.ต. พรเทพ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นายองอาจ  อ�าไพกุลวัฒนา

นายเสรี  ชยามฤต

นายมนตรี  ประไพพันธุ์

   - ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์  นายวันชัย  สอนมีทอง

   - ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านหนังสือพิมพ์      นายแฉล้ม  จันทรวงศ์ไพศาล (แล่ม  คมชัดลึก)

   - ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านนิตยสารพระเครื่อง นางศสุมา  แย้ววงษ์  เฮงหลี (ตูน  ศสุมา)

นายทะเบียน      นายวัธนชัย  มุตตามระ   (หน่อย  ข่าวสด)

นายกกิตติมศักดิ์   นายไชยทัศน์  เตชะไพบูลย์

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ พล.อ. สมหมาย  เกาฎีระ

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  อาจารย์ประกร  พรพิสุทธิ์

รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  อาจารย์ประสาท  ทองอร่าม  (ครูมืด)

รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  อาจารย์จรัล  พูนลาภ

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นายวสันต์  พัดทอง (โก๊ะ กันตนา)

น.ส. ขวัญจิรา  บัวคง

นายพิพัฒณ์โชค พงศ์ณพิพัฒเดช

นายปรีชา  เกตุค�า

นายประสิทธิ์  สุขใจ

ว่าที่ร้อยตรี ภัทรกฤษณ์ พุ่มพิพัฒน์

ว่าที่ร้อยตรี เจตนิพัทธ์ สาสิงห์

นายสุชาติ  ค�าพันธุ์ (ชาติ กันตนา)

นายณรงค์  ศิลาลิขิต (เซี๊ยะ จาตุรงค์)

นายมาโนช ก�าเนิดกาญจน์

กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายศิลป์  นายประเสริฐ  ศรีรัตน์ชัชวาลย์ (ประเสริฐ  วาดรูป) 

     นายประเสริฐ  สถิตย์อยู่คู่ไทย (ชิว เฟอร์นิเจอร์)

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย  ท่านชาติชาย สุขไสย  นายโสภณ  ปลื้มอารมณ์
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 21 จังหวัดภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร   *** (ขึ้นตรงกับสมาคมฯ) *** 

จังหวัดก�าแพงเพชร   นายชัยยศ  เกียรติเบญกุล  (ครูยศ ก�าแพง)

จังหวัดชัยนาท    นายสมพงษ์  สงวนตระการกุล (ตี๋ ชัยนาท)

จังหวัดนครนายก   นายสุรพล  สุทยา  (หน่อย  นครปฐม)

จังหวัดนครปฐม    นายยุทธชัย  ปฐมวัฒนศิริ  (อ้วน นครปฐม)

จังหวัดนครสวรรค์   นายวันชัย  อินลอย  (ก�านันโต้ง นครสวรรค์)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครสวรรค ์ นายเกื้อกูล  กลีบจ�าปา  (ป้อม  นครสวรรค์)

จังหวัดนนทบุรี    นายโทนทอง  สุขแก่น  (โทน  บางแค)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนนทบุร ี นายสุพจน์  ผมทอง  (พจน์  เมืองนนท์)

จังหวัดปทุมธานี    พล.ต.ท. ค�ารณวิทย์  ธูปกระจ่าง (ผู้การแจ๊ค)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายจิรวัฒน์  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ (เด่น อยุธยา)

จังหวัดพิจิตร    นายสุดใจ  จูมจันทร์  (ใจ ตะพานหิน)

จังหวัดพิษณุโลก    นายประดับ  พลคล้าย  (ประดับ  พิษณุโลก)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดพิษณุโลก นายบุญชอบ  พ่วงเฟื่อง  (ชอบ  พิษณุโลก)

จังหวัดเพชรบูรณ์   นายกันต์  นิธิปรัชญากุล  (ตี๋  สมอทอด)

จังหวัดลพบุรี    นายมลชัย  สุติรัตนชัย  (ช้าง  ลพบุรี)

จังหวัดสมุทรปราการ   นายพิเชษฐ  โปร่งแก้วงาม  (หอย  ปากน�้า)

จังหวัดสมุทรสงคราม   นายโศภิษฐ์  เวชการ  (เปิ้ล  แม่กลอง)

จังหวัดสระบุรี    พ.ท. ปราโมทย์  ปรีชาศาสตร์ (ผู้พันโมทย์  สระบุรี)

ประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง นายสุทัญ ค�าพันธุ์

รองประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง พ.ต.ต. จตุพร อรุณฤกษ์ถวิล

      พ.ต.อ. วิศิษฐ์ สังขนันท์

      นายณรงค์ชัย ไทยธีระเสถียร

ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง นายมณู บุญมาน�า (นพ สวนมะเดื่อ)

      นายเตชทัต เอี๋ยวคุ้มเจริญ (นิว คาวบอย)

      นายอติวัณณ์ ณรงค์
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จังหวัดสิงห์บุรี    *** (ขึ้นตรงกับสมาคมฯ) ***  

จังหวัดสุโขทัย    นายจิระพรชัย  ใบทอง  (หนุ่ม  ใบทอง)

จังหวัดสุพรรณบุร ี   นายสมพร  โพธิ์อ้น  (โก๋  บ้านกร่าง)

จังหวัดอ่างทอง    นายประชาวุฒิ  สหประชากิจ (เอก  วิเศษ)

จังหวัดอุทัยธานี    นายปรีชา  พลอินทร์  (ช่างแดง  อุทัย)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย    นายอนุสรณ์  วงใหญ่  (อัยการจิ๋ว)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเชียงราย นายสมยศ  ประจ�าเมือง  (สมยศ  เชียงราย)

จังหวัดเชียงใหม่    นายวีระชัย  ไชยเจริญ  (โจ๊ก  ล�าพูน)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเชียงใหม ่ นายพรรค  คูวิบูลย์ศิลป์

จังหวัดน่าน    นายเฉลิมพล  อานุภาพบรรเจิด (ส.จ.บอม  เมืองน่าน)

จังหวัดพะเยา    นายจีรเดช  ศรีวิลาศ  (นายกยุ้ย  ดอกค�าใต้)

จังหวัดแพร่    นายพรชัย  วิภาสกุลเด่น  (พรชัย  แพร่)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายอุทิศ  ถาวร   (กล้วย  มรดกไทย)

จังหวัดล�าปาง    นายธีรเดช  จังตระกูล  (ต้น ล�าปาง)

จังหวัดล�าพูน    นายสุพจน์  วงศ์เขียว  (เอส เชียงใหม่)

จังหวัดอุตรดิตถ์    นายประสพโชค  แสงพันธ์  (โชคเล็ก อุตรดิตถ์)

ประธานฝ่ายประสานงานภาคเหนือ นายขวัญชัย  แจ่มใจ  (ป๊อก  เชียงราย)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดกาฬสินธุ์    นายสว่าง  รุ่งกรุด  (สีเผือก  กาฬสินธุ์)

จังหวัดขอนแก่น    นายสมศักดิ์  สัตยบัณทิต  (ปุ๊  ขอนแก่น)

จังหวัดชัยภูมิ    นายณรงค์  ล�าฮวด  (วัฒน์  ชัยภูมิ)

จังหวัดนครราชสีมา   นายชัชวาล  วงศ์จร  (ประธานหอการค้า)

จังหวัดนครพนม    นายวัลลภ  แก้วอุดมผล  (แอ๊ด  ธาตุพนม)

จังหวัดบุรีรัมย์    นายไพโรจน์  สิงน้อย  (มุ่ย  นางรอง)
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จังหวัดบึงกาฬ    นายปิติพงษ์  กายสิทธิ์  (มณีแดง  เซกา)

จังหวัดมหาสารคาม   พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนข�า 

จังหวัดมุกดาหาร   นายจีรศักดิ์  เกิดสมบุญสุข (เบียร์  มุกดาหาร)

จังหวัดยโสธร    นายปริญญา  ไทยบุญนาค (หนุ่ย  ยโสธร)

จังหวัดร้อยเอ็ด    นายสุรพงษ์  ไชยราช  (พงษ์  ร้อยเอ็ด)

จังหวัดเลย    นายธรรมวัธน์  ทองธรรมรงค์ (บิ๊กกิม  วังสะพุง)

จังหวัดสกลนคร    นายสุรชัย  สกุลโชคชัยรัตน์ (ลี่  สกล)

จังหวัดสุรินทร์    นายวรพงษ์  อังประภาพรชัย (ตี๋  สุรินทร์)

จังหวัดศรีสะเกษ    นายดนุชา อิศรางกูร ณ อยุธยา (ใหม่ อิสโร)

จังหวัดหนองคาย   นายวิชญ์พัชร์  บรรณารักษ์ (หน่อง  ศรีวิกรณ์)

จังหวัดหนองบัวล�าภู   นายธนาพงษ์  ดวงจันทร์  (หนวด  หนองบัวล�าภู)

จังหวัดอุดรธานี    นายอัครฉัตร  ขันธะมูล  (ฉัตร  อุดรฯ)

จังหวัดอุบลราชธานี   นายวีรยุทธ  วรรณรัตน์  (สิทธิ์ อุบลฯ)

จังหวัดอ�านาจเจริญ   นายกานต์  นามบุตร  (ชัย  อ�านาจเจริญ)

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ  นายศุภกนก์ธีร์  อนุศรี  (โต่ง  ขอนแก่น)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ  นายนิตินัย  ก�าเนิดกาญจน์ (หรั่ง  อุดร)

     นายภานุพงษ์  เทศศรีเมือง (ต้น  หนองคาย)

     นายณัฐวรรธน์  ทองธรรมสิริ (หนุ่ม  บุรีรัมย์)

ประธานฝ่ายประสานงานฯ  นายชยุต  ธันศรีชัย  (ศิลป์  เมืองทอง)

รองประธานฝ่ายประสานงานฯ  นายวัชรวุธ  บุญชู  (ตู่  ร้อยเอ็ด)

     นายสมศักดิ์  หิรัญอนันต์พงศ์ (กล้วย  หนองกี่)

ผู้ช่วยประธานฝ่ายประสานงานฯ  นายชูเกียรติ  วิชัยศักดิ์  (อ้วน  โคราช)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 7 จังหวัดภาคตะวันออก

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  นาวาโท คมสันต์  ท้วมพงษ์ (ผู้พันโบว์)

จังหวัดจันทบุรี    นายรังสรรค์  เจริญลภ  (สรรค์  จันทบุรี)

จังหวัดฉะเชิงเทรา   *** (ขึ้นตรงกับสมาคมฯ) ***
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จังหวัดชลบุรี เขต 1   นายคมสัน  ชาญชัยวรวิทย์ (หน่อย  ศรีราชา)

(อ.เมือง, อ.พนัสนิคม, อ.พานทอง, อ.บางพระ, อ.ศรีราชา, อ.แหลมฉบัง)

จังหวัดชลบุรี เขต 2   นายพงศกร  โชติธรรมนาวี (บี  พัทยา)

(เมืองพัทยา, อ.บางละมุง, อ.สัตหีบ)

จังหวัดตราด    นายบุญประเสริฐ  ไวยกูล  (ผู้ใหญ่แระ  ตราด)

จังหวัดปราจีนบุรี   นายไพฑรย์  ป้อมศรี  (ป้อม  ปราจีนบุรี)

จังหวัดระยอง    นายฐานุทัศน์  จันทร์อารักษ์ (นัย  ไอยรา)

จังหวัดสระแก้ว    น.ส. ปิยฉัตร  ขาวดี  (พัด  เทพอวตาร)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 5 จังหวัดภาคตะวันตก

จังหวัดกาญจนบุรี   นายอ�านาจ  ยิ้มละมัย  (หนุ่ย  เมืองกาญจน์)

จังหวัดตาก    นายยุทธนา  ภุมรินทร์  (ตู่  น�้าทิพย์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   นายสัญญา  วิจิตรจินดา  (ยา  หัวหิน)

จังหวัดเพชรบุรี    นายเอกชัย อังกินันทน์

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเพชรบุร ี นายพงศ์เทพ  เวศย์วรุตม์  (เฮียนั๊ม  เพชรบุรี)

จังหวัดราชบุรี    นายสถิต  มหัทธนไพศาล  (สถิต  ราชบุรี)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 14 จังหวัดภาคใต้

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนบน นายวรศักดิ์  อดิเทพวรพันธุ์ (โกหว่า  ทุ่งสง)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนบน ท่านสกล  จันทรักษ์    (รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช)

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนล่าง นายสมศักดิ์  วานิชสุวรรณ (โกหมนิ  หาดใหญ่)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนล่าง พล.ต.ต. พีระ  บุญเลี้ยง

จังหวัดกระบี่    นายอดิพจน์  ศรีสุคนธ์  (โกจู๊ด  กระบี่)

จังหวัดชุมพร    นายกิตติธัช  นุชประยูร  (ทอม  ชุมพร)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดชุมพร นายวรเทพ  นุชประยูร  (เฮียย้ง  ชุมพร)

จังหวัดตรัง    นายบุญเลิศ  พวงงาม  (เอก  ท่าพระจันทร์)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดตรัง  นายสุริยา  รัตนแสงทอง  (โกชุ้น  กันตัง)

- หน้า 009 -



จังหวัดนครศรีธรรมราช   นายระพีพันธ์  รักษาพงษ์  (ติ่ง  ทุ่งสง)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพรัญชัย  อดิเทพวรพันธุ์ (โกเด๊ะ  ทุ่งสง)

จังหวัดนราธิวาส   นายพิชญ์พิเชษฐ  องศุนาค (แขก  เรือเสาะ)

จังหวัดปัตตานี    นายสมศักดิ์  แซ่ฉั่ว  (ฉั่ว  ปัตตานี)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดปัตตาน ี นายสมวุฒิ  โชคสกุลนิมิต  (ตง  เบอร์  4  ปัตตานี)

จังหวัดพังงา    นายอาทิตย์  การุณกรสกุล (แบ๊งค์  พังงา)

จังหวัดพัทลุง    นายพีระศักดิ์  ปทุมรัตน์  (โจ้  พัทลุง)

จังหวัดภูเก็ต    นายธนชาติ  บุญสูง  (แตน  ภูเก็ต)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดภูเก็ต นายผดุงศักดิ์  พึ่งเพียร  (นก  ภูเก็ต)

จังหวัดระนอง    นายเลิศพรชัย นครพัฒน์  (ต่อ  ระนอง)

จังหวัดสตูล    นายมานิตย์  เพียรศรีวัชรา (อ.มานิตย์  สตูล)

จังหวัดสงขลา    นายสมบัติ  ไวกิตติพงษ์  (แหลม  สงขลา)

จังหวัดสุราษฏร์ธานี   นายวิทวัฒน์  กาญจนะ  (โอ๊ะ  สุราษฏร์)

จังหวัดยะลา    นายใช้  วงศ์นิตย์ลัภย์  (ใช้  เบตง)

ฝ่ายประสานงานภาคใต้ 14 จังหวัด

   - ประธานฯ    นายศักดิ์ชาย  โกศลศักดิ์สกุล (เทียม  ปัตตานี)

   - รองประธานฯ   นายพินิจ  เตียเจริญ  (โก้  หาดใหญ่)

   - รองประธานฯ   นายทักษิณ  แก้วสามดวง
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สีเผือก กาฬสินธุ์
มณีแดง เซกา

ลี่ สกล
ชัย อ�านาจเจริญ

พ.ต.ท. ระพิน ชาติไทย
ปุ๊ ขอนแก่น
เล็ก สารคาม
ตี๋ สุรินทร์

กล้วย หนองกี่
พัด เทพอวตาร
ย้ง ศรีสะเกษ
ณริท ศรีเศวต
ค�าหล้า อุดร
บอย อติพล

ท็อป กันทรลักษ์
นนท์ เมืองชล
โอเล่ โคราช

บูรณ์ บารมีหลวงปู่เร็ว
เอกรินทร์ คุณากรวัตร

ต่าย โคราช
อ๊อด อุทุมพร
แทนไท ชนุดม

มนัสพงษ์ แววศรี
ศักดิ์ ปากช่อง

ท๊อป วัดบัลลังก์
อ๊อด บุรีรัมย์
ยุ้ย สุรินทร์

เศียร หนองบัวแดง
เท่ห์ ชัยภูมิ
ช้าง ท่าตูม
เอ๋ ศิขเรศ

รุต อ้อมน้อย
ปลัดเช่ ศรีสะเกษ
โบ้ท ธรรมปพน
โจ๊ก ขอนแก่น

วัฒน์ ชัยภูมิ
เบียร์ มุกดาหาร

ใหม่ อิสโร
เชษฐ์ ร้อยเอ็ด

จ.ส.ต.ไตรภพ เรืองวุฒิชนะพืช

มุ่ย นางรอง
บิ๊กกิม วังสะพุง

ฉัตร อุดรฯ
หมง โคราช
พร ลิงโทน
แม็ก รัชดา
มัทเธ อุส

ก้อ วงศ์สว่าง
ต้น อนุสรณ์

เกียรติ กันทรลักษ์
เต้ย พระใหม่
บอม โคราช

ภูผา บารมีหลวงปู่บุญ
ช่างโย หลวงปู่บุญ

เซ้ง โคราช
ติ เมืองทอง

สมเกียรติ อ้อมใหญ่
อมรเทพ เก่งกาจ

สรรเสริญ
ศักดิ์ วัดบัลลังก์

นึก เจ้าตาก
หม่อม รัตนะ

ปู ชัยภูมิ
ต้น เทพา

ครูตี๋ ท่าตูม
ตั๊ก สุรินทร์
ปุ้ย สุรินทร์

บ๊อบบี้ ศรีสะเกษ
หน่อย อ�านาจฯ
โหน่ง บ้านไผ่

สิทธิ์ อุบลฯ
หนุ่ย ยโสธร

หน่อง ศรีวิกรณ์
อ้วน โคราช

เด็กด�าดอทคอม
ตี๋ พุทธฤทธิ์

อัญชลี บางเลา
ตุ้ย ซีวิค

หนวด พิบูลฯ
ป๋อง บูรพา

ปาล์ม 29 ยอด
ก้อย วัดระฆัง
ฤทธิ์ เมืองเลย
โต้ง ไพรัตน์

โตโต้ ศิษย์ปู่อ่อง
เดชา ศุภฤทธิ์

เอ ทุ่งครุ
ทนายเสกข์

วุฒิ หลวงปู่บุญ
กบ จคุตาม

แม็ก นางรอง
ตี๋ สุรินทร์
ริน วัดใต้

แอ๊ด ชัยภูมิ
เล็ก โนนแกด
หนิง กระสัง
ก่อ สุรินทร์
อุ๊ ระเหว
ทนายแขก

เปี๊ยก สุรินทร์
ตี๋หนวด ท่าตูม
พีช บ้านละลม
เปา ศรีสะเกษ

บ่าวเหลิม อ�านาจฯ
ตั้ม ปัญจาคีรี

คณะกรรมการรับและตัดสินพระเครื่อง 20 จังหวัดภาคอีสาน

แอ๊ด ธาตุพนม
พงษ์ ร้อยเอ็ด

หนวด หนองบัวล�าภู
อี๊ด โคราช
กี้ พิษณุโลก

นกแล หลวงปู่หมุน
โรจน์ บ่อหลา

ยะ อุดร
แพร บุญเสริม

ต้น อุบล
โก จุ้ย

โต้ง 365
พ.ต.ต.เอกวุฒิ ราชเหนือ

อบต.ประมัย
น�้า อุบล

ต้น หลวงปู่เร็ว
กี้ อุบล

อภิวัฒน์ แผงอ่อน
ใหญ่ อุบลโซน
ปอ วัดบัลลังก์
เม่น นางรอง
ไลค์ จอมพระ
รุ้ง พ่อน้องดี
ปอง ชัยภูมิ

วุฒิชัย อรุณศิริประเสริฐ
โอ๋ ประโคนชัย
พจน์ วัดอินทร์
ติ๊ก ก�าแพงแสน
เอก ศรีสะเกษ
เกียรติ ท่าตูม

ทักษ์ พระเครื่อง
มิก ภูสิงห์

ภูสิทธิ์ ศรีสะเกษ
ฉลอง อ�านาจฯ

ตี๋ ขอนแก่น
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บอย ปรีชา
อ๊อด ตะเคียนราม

บุญเหลือ พระราม2
โต้ง ขอนแก่น

โจแอน พระเครื่อง
อ๊อด ศิลาอาสน์
น็อต ร้อยเอ็ด
ชอ ปรกโพธิ์

ปิง ปีนัง
ทอง อุบล

ภีม กมลลิขิต
แฟ้ม ศรีสะเกษ
สิทธิ์ แก่งสะพือ
สีหราช ดวงศรี

จินดามณี ศรีขุขันธ์
แก้ว ขุขันธ์

ขุนแผน เมืองพิณ
อาร์ท แสนสุข
แทน วังโตโย
ปั๊ก สารคาม
มอส ร้อยเอ็ด
หนุ่ม นครพนม

ต๋อย วัดทุ่ง
เอ้ป อุบล

เขียว พีรดารีสอร์ท
นิรุตติ์ รอดปั้น

เก่ง บารมี
อนิรุทธิ์ ประเสริฐ

ผู้คุมอ๋อง
อ.โอ สารคาม
ป๋าคิด ร้อยเอ็ด

โจ้ มหาเฮง
แบงค์ แม่กลอง
แบงค์ เมืองพล
แดง กรองน�้า
หยู อุทุมพร

อภิวัตน์ ก�าแก้ว
เพชร ศรีบุญเรือง
บอย ศรีสะเกษ

ชนธนัสม์ ธีระสิริรัตน์
เล็ก ลูก้า

อ้วน บุรีรัมย์

สาม เมืองพล
อุทิศ สารคาม

ตู๋ ร้อยเอ็ด
บอย พระราม 2

เปา เมืองพล
สุริยา นาดูน
บอล ร้อยเอ็ด
ปุ๊ บางปะอิน
กบ บ่อวิน

กรกัณย์ ค�านึง
ณัฐวุฒิ พวงพั่ว
อภินันท์ นิ่มนวล
นพคุณ ศรีสุภาพ

หากซองเชิญคณะกรรมการส่งไม่ถึง หรือรายชื่อตกหล่น พิมพ์ผิด

ทางคณะกรรมการจัดงาน ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และขอบคุณทุกท่าน
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สื่อและนิตยสารพระเครื่อง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์
นิตยสารข่าวพระเครื่อง
นิตยสารลานโพธิ์
นิตยสารพระท่าพระจันทร์
นิตยสารสื่อและพระเครื่อง
นิตยสารสุดยอดพระเครื่อง
นิตยสารเอกคัมภีร์
นิตยสารเกจิแห่งสยาม

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร
นิตยสารอมต
นิตยสารฅนรักพระ
นิตยสารพุทธคุณ
นิตยสารพระเกจิ
นิตยสารพระเครื่องล�้าค่า
นิตยสารองค์พระ

หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
นิตยสารคเณศ์พร
นิตยสารพุทธคยา
นิตยสารพุทโธ
นิตยสารศักดิ์สิทธิ์
นิตยสารพระเครื่องเมืองพุทธ
นิตยสารคลังพระเครื่อง
นิตยสารอมตะล้านนา

ประชาสัมพันธ์
พ.อ.อ. โกวิทย์  แย้มวงษ์ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ, ประธานชมรมนักข่าว และช่างภาพพระเครื่อง
คุณกุนทร ลาภอิทธิสันต์
คุณวัชรพล เหมือนทับ
คุณสมศักดิ์ ศกุนตนาฏ
คุณยงยุทธ มิ่งเจริญ
คุณชัยณรงค์ เรื่องประโคน
คุณวิชา ฤกษ์สุนทรี
คุณจุไรศรี สู่ไชย
คุณศักดิ์ชัย เฮงหลี
คุณเกียรติศักดิ์ พงษ์แพทย์
คุณศิริพร แย้มวงษ์
คุณวิลาวัลย์ อินทร์ผิว
คุณวิภาวรรณ ทองศิริ

คุณวัธชัย มุตตามระ
คุณอุทัยวรรณ เพชรพันธุ์ทอง
คุณวันชัย สอนมีทอง
คุณจ�ารัส อุปพงศ์
คุณภาสกร เฉลิมฉัตรวณิชย์
คุณสุรัตน์ ธรรมสุโก
คุณประภร วัฒนานุกูล
คุณชัยสิทธ์ จารุจันทนากุล
คุณพงศ์พฤทธิ์ วิชัยดิษฐ์
คุณยุทธศักดิ์ เพ็งนารีย์
คุณวันชุรี เจริญวัฒน์
คุณกวิสรา สนามชัย

คุณศสุมา แย้มวงษ์
คุณกรินทร์ แย้มวงษ์
คุณชาญวิทย์ รถทอง
คุณพนม แพทย์คุณ
คุณอนุชา ทรงศิริ
คุณนฤเทพ รัตนภักดี
คุณช�านาญ วิสุทธนะ
คุณฉัตรชัย บุญเมือง
คุณวาทิน ค�าแฝง
พ.จ.อ.ชิระวุธ สัจจะบุตร
คุณชัยวัฒน์ เฉลิมฉัตรวณิชย

ประชาสัมพันธ์
www.thaprachan.com (ท่าพระจันทร์ดอทคอม)
www.prathaprachan-mag.com

www.samakompra.com (สมาคมพระดอทคอม)
www.amatasiam.com (อมตะสยามดอทคอม)

ประชาสัมพันธ์
@ วัดเด่นพระดัง วันเสาร์ 13.15 - 14.00 น.  สถานีวิทยุพล.1 คลื่น AM.1350 kHz  โดยจ่าโกวิท  แย้มวงษ์, 
    คุณเล็ก  ราชบุรี
@ รายการมรดกไทย ทางยานเกราะ AM.540 kHz วันจันทร์-ศุกร์ 22.00 - 23.00 น.  โดยไก่  โพธิ์ทอง
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หลักการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
พิจารณาความแท้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสวยงามและคงไว้ซึ่งสภาพเดิม
เป็นส�าคัญ ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

กติกาการตัดสินพระที่ส่งเข้าประกวด
 1. พระที่ส่งเข้าประกวดทุกรายการต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้ม
 2. คณะกรรมการตัดสินจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และถือหลักมาตรฐานสากลนิยม
 3. การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด

ก�าหนดการงานประกวดฯ
  09.00 น. รับพระเข้าประกวด
  14.00 น. ปิดการรับพระเข้าประกวด
  14.30 น. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินพระ
  16.00 น. คืนพระทุกรายการ
  16.30 น. มอบรางวัล

อัตราค่าบ�ารุงในการส่งพระเข้าประกวด
องค์ละ 300 บาท ทุกรายการ

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคถ่ายภาพ
ทีมงาน หยู อุทุมพร โทร. 081-585-9169

ติดต่อห้องพักได้ที่
  1. คุณสิทธิ์  อุบลฯ  โทร. 096-798-8988
  2. คุณเอ้ป  อุบลฯ  โทร. 087-242-8266
  3. คุณลี่  สกลฯ  โทร. 081-433-7454

ติดต่อจองแผงพระ
  1. คุณน้อย  ตลับพระ  โทร. 082-314-9106
  2. คุณเกียรติ  กุมภวาปี โทร. 092-936-6251

*ใบประกาศฯ สามารถรับหลังจากงานประกวด ประมาณ 90 วัน
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ใบสมัครจัดส่งใบประกาศนียบัตร ทางไปรษณีย์
ชื่อ-นามสกุล________________________________________ โทร._____________________

ที่อยู่ ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ล�าดับ ชื่อ-สกุล ที่ส่งประกวด โต๊ะที่ รายการที่ รางวัลที่ เลขกล่อง

อัตราค่าบริการ ในการจัดส่งใบประกาศนียบัตร 1-5 ใบ 120 บาท 6 ใบขึ้นไป ใบละ 20 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   ได้ที่  คุณหน่อง  ศรีวิกรณ์    โทร. 081-662-9223

*ใบประกาศนียบัตรของงานนี้ จะได้รับประมาณภายใน 90 วัน หลังงานประกวดฯ เสร็จสิ้น*
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แผนที่สถานที่จัดการประกวด
ณ ห้องนาคาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรอยัล นาคารา อ.เมือง จังหวัดหนองคาย
และ สถานที่จัดเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ และที่พัก โรงแรมรอยัล นาคารา อ.เมือง 

จังหวัดหนองคาย

ติดต่อห้องพักได้ที่
   1. คุณสิทธิ์  อุบลฯ โทร. 096-798-8988, 093-425-2523
   2. คุณเอ้ป  อุบลฯ โทร. 087-242-8266
   3. คุณลี่  สกลฯ โทร. 081-433-7454
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สารบัญ
หน้า

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

พระบูชา ภาคอีสาน (ยอดนิยม) ...................................................................
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร (ยอดนิยม) .........................................
พระคณาจารย์ จังหวัดสกลนคร (ทั่วไป) .....................................................
หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ (ยอดนิยม) ......................................
พระคณาจารย์ จังหวัดหนองคาย (ยอดนิยม) ..............................................
พระคณาจารย์ จังหวัดหนองคาย (ทั่วไป) ...................................................
พระเครื่องเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย (ทั่วไป) ................................................
พระคณาจารย์ จังหวัดอุดรธานี (ยอดนิยม) .................................................
พระคณาจารย์ จังหวัดอุดรธานี (ทั่วไป) ......................................................
พระอาจารย์กฤษณ์ วัดนิมิตโพธิญาณ จ.อุดรธานี (ทั่วไป) .........................
พระคณาจารย์ จังหวัดเลย (ยอดนิยม) ........................................................
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จ.นครราชสีมา (ยอดนิยม) ......................................
หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ชุดที่ 1 (ทั่วไป) ............................
หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ชุดที่ 2 (ทั่วไป) ............................
หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง จ.นครราชสีมา (ทั่วไป) .....................
พระคณาจารย์ จังหวัดขอนแก่น (ยอดนิยม) ...............................................
หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ จ.ขอนแก่น (ทั่วไป) ..........
พระคณาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ยอดนิยม) ................................................
พระกรุ-พระคณาจารย์ จ.มหาสารคาม (ยอดนิยม) .....................................
พระคณาจารย์ จังหวัดชัยภูมิ (ยอดนิยม) ....................................................
พระคณาจารย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ยอดนิยม) ...................................................
หลวงพ่อเมียน กัลยาโณ จ.บุรีรัมย์ (ทั่วไป) .................................................
พระคณาจารย์ จังหวัดสุรินทร์ (ยอดนิยม) ...................................................
วัดป่าโพธิ์ศรีโสภา จ.ร้อยเอ็ด (ทั่วไป) ..........................................................
พระคณาจารย์ จังหวัดนครพนม (ทั่วไป) .....................................................
สุดยอดสีผึ้งแดนสยาม (ทั่วไป) .....................................................................
หลวงปู่แสน ปสนฺโน จ.ศรีสะเกษ (ทั่วไป) ....................................................
พระคณาจารย์ ภาคอีสาน ชุดที่ 1 (ทั่วไป) ..................................................
พระคณาจารย์ ภาคอีสาน ชุดที่ 2 (ทั่วไป) ..................................................
พระคณาจารย์ ภาคอีสาน ชุดที่ 3 (ทั่วไป) ..................................................
พระเกจิคณาจารย์ ประเทศลาว (ยอดนิยม) ................................................

โต๊ะที่

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2518 รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดขนาด)
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2520 (ไม่จ�ากัดขนาด)
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2524 รุ่นที่ 1 ภปร.ร.9 รุ่นที่ 1 หน้าตัก 3 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2524 รุ่นที่ 1 ภปร.ร.9 รุ่นที่ 1 หน้าตัก 5 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2529 รุ่น ภปร.ร.9 รุ่นที่ 2 หน้าตัก 5 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2529 รุ่น ภปร.ร.9 รุ่นที่ 2 หน้าตัก 9 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2531 รุ่น ภปร.ร.9 รุ่นที่ 3 หน้าตัก 3 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2531 รุ่น ภปร.ร.9 รุ่นที่ 3 หน้าตัก 5 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2531 รุ่น ภปร.ร.9 รุ่นที่ 3 หน้าตัก 9 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2534 รุ่นผ้าทิพ (ไม่จ�ากัดขนาด)
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2536 รุ่นเสาร์ห้า หน้าตัก 5 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2536 รุ่นเสาร์ห้า หน้าตัก 9 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2537 รุ่นสร้างศาลา หน้าตัก 5 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2537 รุ่นสร้างศาลา หน้าตัก 9 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2539 (ไม่จ�ากัดขนาด)
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2541 รุ่นกระเบื้องหลังคาโบสถ์ (ไม่จ�ากัดขนาด)
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2544 รุ่นสามกษัตริย์ หน้าตัก 3 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2544 รุ่นสามกษัตริย์ หน้าตัก 5 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2549 รุ่นสไบทิพ หน้าตัก 3 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2549 รุ่นสไบทิพ หน้าตัก 5 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2549 รุ่นสไบทิพ หน้าตัก 9 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2552 รุ่นบารมีพ่อ หน้าตัก 5 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2552 รุ่นบารมีพ่อ หน้าตัก 9 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2554 รุ่นสามบารมี หน้าตัก 5 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อพระใส ปี 2554 รุ่นสามบารมี หน้าตัก 9 นิ้ว
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เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่นแรก ปี 2507
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่นสอง ปี 2507 (ไม่จ�ากัดบล็อก)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่นสาม ปี 2508 
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่นสี่ ปี 2508 
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่นห้า ปี 2509
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่นหก ปี 2510
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่นเจ็ด ปี 2511
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่นแปด ปี 2513 เนื้อทองค�า
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่นเก้า ปี 2513 เนื้ออัลป้าก้า
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่นเก้า ปี 2513 เนื้อฝาบาตร
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่นเก้า ปี 2513 เนื้อทองแดง
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 10 ปี 2514
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 14 พิมพ์ 5 จุด ปี 2514
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 14 พิมพ์ 2 จุด ปี 2514
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 21 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 22 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 25 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 26 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 41 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 58 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 59 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 61 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 62 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 63 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 74 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 79 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 90 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 91 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 111 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร รุ่น 120 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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เหรียญ เจ้า สัว พระ อาจารย์ เชาว์ รัตน์ เนื้อ ทองค�า หลังเรียบ
เหรียญ เจ้า สัว พระอาจารย์ เชาว์ รัตน์  เนื้อ เงิน หน้าชุบทอง
เหรียญ เจ้า สัว พระอาจารย์ เชาว์ รัตน์  เนื้อ เงินชาติน 
เหรียญ เจ้า สัว พระอาจารย์ เชาว์ รัตน์  เนื้อ นวโลหะ หน้าชุบ ทอง
เหรียญ เจ้า สัว พระ อาจารย์ เชาว์ รัตน์  เนื้อ นวโลหะ
เหรียญ เจ้า สัว พระอาจารย์ เชาว์ รัตน์  เนื้อ ชนวนพิเศษ  หลังเรียบ โค๊ต 9 รอบ
เหรียญ เจ้า สัว พระ อาจารย์ เชาว์ รัตน์  เนื้อ ปลอกลูกปืน โค๊ต 9 รอบ
เหรียญ เจ้า สัว พระอาจารย์ เชาว์ รัตน์  เนื้อ ทองเหลือง  ชุบทอง
เหรียญ เจ้า สัว พระอาจารย์ เชาว์ รัตน์  เนื้อ ทองเหลือง  ชุบเงิน
เหรียญ เจ้า สัว พระอาจารย์ เชาว์ รัตน์  เนื้อ ทองเหลือง ชาติน
เหรียญ เจ้า สัว พระอาจารย์ เชาว์ รัตน์  เนื้อ ทองเเดง ชาติ น
เหรียญ เจ้า สัว พระอาจารย์ เชาว์ รัตน์  เนื้อ ทองเหลือง
เหรียญ เจ้า สัว พระอาจารย์ เชาว์ รัตน์  เนื้อ ทองเเดง
เหรียญ เจ้า สัว พระอาจารย์ เชาว์ รัตน์  เนื้อ ชนวนลงยาเเดง หลังเรียบ โค๊ต  9 รอบ
สมเด็จ หล่อ เจ้าสัว หลวงปู่เเสน  เนื้อ ทองค�า น�าฤกษ์  โค๊ต 9 รอบ
สมเด็จ หล่อ เจ้าสัว หลวงปู่เเสน  เนื้อ เงิน น�าฤกษ์  โค๊ต 9 รอบ
สมเด็จ หล่อ เจ้าสัว หลวงปู่เเสน  เนื้อ มหาชนวน น�าฤกษ์  โค๊ต 9 รอบ
สมเด็จ หล่อ เจ้าสัว หลวงปู่เเสน  เนื้อ นวโลหะเเก่ทองค�า
สมเด็จ หล่อ เจ้าสัว หลวงปู่เเสน  เนื้อ เหล็ก น�้า พี้
สมเด็จ หล่อ เจ้าสัว หลวงปู่เเสน  เนื้อ ชนวนศักดิ์ สิทธิ์
สมเด็จ หล่อ เจ้าสัว หลวงปู่เเสน  เนื้อ ปลอก ลูกปืน
สมเด็จ หล่อ เจ้าสัว หลวงปู่เเสน  เนื้อ ทองเเดง
สมเด็จ หล่อ เจ้าสัว หลวงปู่เเสน  เนื้อ นวโลหะเเก่ทองค�า  โค๊ต  9  รอบ
สมเด็จ หล่อ เจ้าสัว หลวงปู่เเสน  เนื้อ เหล็กน�้าพี้ โค๊ต 9 รอบ
สมเด็จ หล่อ เจ้าสัว หลวงปู่เเสน  เนื้อ ชนวน ศักดิ์ สิทธิ์  โค๊ต  9 รอบ
พระผงมหาเศรษฐี ปู่วีระทาย  เนื้อ ผงเหล็ก น�้า พี้  ตะกรุด เงิน คู่
พระผงมหาเศรษฐี ปู่วีระทาย  เนื้อว่าน 108 ปัดทอง
พระผงมหาเศรษฐี ปู่วีระทาย  เนื้อผงเหล็ก น�้า พี้
พระผงมหาเศรษฐี ปู่วีระทาย  เนื้อผงพุทธคุณ  ตะกรุด เงิน คู่
พระผงเมตตา หลวง ปู่ เเหวน  เนื้อ ผงพุทธคุณ  หน้ากาก ทองค�า  ตะกรุด ทองค�า คู่
พระผงเมตตา หลวง ปู่ เเหวน  เนื้อ ผงว่าน ตัดปะสีเเดง
พระผงเมตตา หลวง ปู่ เเหวน  เนื้อ ผงพุทธคุณ ผสมผงงานช้าง  ตะกรุด ทองค�า คู่
พระผงเมตตา หลวง ปู่ เเหวน  เนื้อ ผงพุทธคุณ  หน้ากาก เงิน
พระผงเมตตา หลวง ปู่ เเหวน  เนื้อ ผงพุทธคุณ  น�าฤกษ์
พระผงเมตตา หลวง ปู่ เเหวน  เนื้อ ผงพุทธคุณ  ผสมผงตะไบเจ้าสัว
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พระกริ่งเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542
พระกริง่ชนิบญัชร เนือ้เงินและเหลก็น�า้พี,้ พระปิดตา เนือ้เหลก็น�า้พี,้ พระชยัวฒัน์ชนิบญัชร เนือ้เหลก็น�า้พี ้ไตรมาสรวยทนัใจ ปี 2543

พระกริ่งพรหมรังสี, พระสมเด็จหล่อโบราณ, พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย ปี 2543, พระกริ่งหิรัญญราช วัดซับล�าใย ปี 2542

พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งจักรพรรดิ พิมพ์สะดุ้งกลับ ปี 2545 (ไม่จ�ากัดเกศ)
เหรียญหล่อโบราณ ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองค�า, เหล็กน�้าพี้, ทองทิพย์ ปี 2543
เหรียญรุ่นแรก ตอกโค้ตเลข 1 ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญอาร์ม หลังนารายณ์ทรงครุฑ ปี 2542 (ไม่จ�ากัดโค๊ต)
เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประค�า 19 เม็ด ปี 2542 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประค�า 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 (ไม่จ�ากัดบล็อกหนา - บาง)
เหรียญมังกรคู่ เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหน้าใหญ่ ไตรมาสรวยทันใจ ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมนต์พระกาฬ หลังหนุมาน ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรยีญเสมามหาสมปรารถนา เนือ้เงนิลงยาเยน็, นวโลหะลงยา โค๊ตและหมายเลขมาตรฐาน ปี 2543
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อทองแดงลงยา บล็อกแตก 7 โค๊ต หลังเหรียญตอกหมายเลข ปี 2543
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ตอก 3 โค๊ต  ปี 2543
พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะแต่งดินไทย ปี 2543
พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ พิมพ์ใหญ่, เนื้อทองทิพย์ พิมพ์เล็ก ปี 2543 (แต่งดินไทยและไม่แต่งดินไทย)

พระปิดตาไตรมาสรวยทนัใจ เนือ้ขาวผงงาช้าง (ไม่จ�ากดั), เนือ้ผงต่างๆ (ไม่จ�ากดัเนือ้, โค้ต) ปี 2543
พระปิดตาไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงกสินไฟ (เนื้อเทา) 1 โค๊ต, 2 โค๊ต ปี 2543 (ไม่จ�ากัดชนวนพระแก้วมรกต)

พระผงรูปไข่ หลังยันต์ดวงเศรษฐี เนื้อผงชานหมาก, ผงพุทธคุณ ปี 2543 (ไม่จ�ากัด) 
เหรียญข้าวหลามตัด หลังพรหมสี่หน้า รุ่นจักรพรรดิตราธิราช ปี 2545
เหรียญเม็ดแตง เสาร์ห้าบูชาครูปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรวย รวย เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543
เหรียญโภคทรัพย์นางกวัก เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ท้าวเวสสวุรรณ รุ่นแรกวดัป่าหนองหล่ม, รุน่ไตรมาสชนะมาร, รุน่จกัรพรรดติราธิราช (ไม่จ�ากดัเนือ้)
พระนาคปรกใบมะขาม เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จหลังปั๊มลายเซ็น วัดซับล�าไย ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระแก้วมรกตแจกทาน เนื้อผงชานหมาก, ผงพุทธคุณ ปี 2542
พระผงรูปเหมือน พิมพ์นั่งตั่ง รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542 (ไม่จ�ากัด)
พระปิดตารุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542 (ไม่จ�ากัด)
ล็อกเก็ตเจริญลาภ ปี 2542, ล็อกเก็ตเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543, ล็อกเก็ตรุ่นไหว้ครูเปิดธาตุ ปี 2544
พระรูปหล่อเตารีดเจริญลาภ ปี 2542
พระขุนแผนรุ่นแรก พิมพ์วัดป่าหนองหล่ม ปี 2542 (ไม่จ�ากัดวัด)
พระสมเด็จรุ่นแรก หลังยันต์ห้า ปี 2541

- หน้า 021 -

โต๊ะที่

หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ (ยอดนิยม)04
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6.
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

เหรียญหลวงพ่อพระใส พิมพ์ดอกจิก พิมพ์ผอม
เหรียญหลวงพ่อพระใส พิมพ์ดอกจิก พิมพ์อ้วน
กริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง บล็อกแตก (ตอกโค๊ต) ปี 2505
กริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง บล็อกแตก (ไม่ตอกโค๊ต) ปี 2505
กริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง (ตอกโค๊ต) ปี 2505
กริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง (ไม่ตอกโค๊ต) ปี 2505
กริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง เข่าแคบ (ไม่ตอกโค๊ต) ปี 2505
กริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ (ตอกโค๊ต) ปี 2505
กริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ (ไม่ตอกโค๊ต) ปี 2505
กริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ ปี 2505
กริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นสอง พิมพ์ฐานสูง ปี 2512
กริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นสอง พิมพ์บัวเล็บช้าง ปี 2512
กริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นสอง พิมพ์เล็บมือนาง ปี 2512
พระสังกัจจายน์ รุ่นแรก ปี 2512
กริ่งบัวเข็ม หลวงพ่อพระใส รุ่นสอง พิมพ์บัวเข็ม ปี 2512
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อพระใส (พ.ส.) ปี 2512
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อพระใส (น.ค.) ปี 2512
หลวงพ่อพระใส เนื้อผง พิมพ์ น.ค. ปี 2512
หลวงพ่อพระใส เนื้อตะกั่ว ปี 2512 (ไม่จ�ากัดเนืื้อ)
รูปถ่ายหลวงพ่อพระใส ตะกรุด 3 ดอก
หลวงพ่อพระใส เนื้อผง พิมพ์แปดเซียน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อพระใส พิมพ์หลังโบสถ์ ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญอาร์มหลวงพ่อพระใส ปี 2518
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงพ่อพระใส เนื้อผง พิมพ์หลังโบสถ์ ปี 2518
หลวงพ่อพระใส เนื้อผง ทาทอง ปี 2520 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
หลวงพ่อพระใส เนื้อผง ไม่ทาทอง ปี 2520 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)

- หน้า 022 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ จังหวัดหนองคาย (ยอดนิยม)05
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9.

10.
11.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

เหรียญหลวงพ่อพิบูลย์ รุ่นแรก (หลวงปู่ชม) ปี 2516
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก หลวงปู่ชม โอภาโส วัดสามัคคี ปี 2531 
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่ชม โอภาโส วัดสามัคคี ปี 2534
พระกริ่งพระไชยเชษฐา วัดศรีเมือง ปี 2511
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่รักษ์ เรวโต
เหรียญหลวงพ่อพระเสี่ยง รุ่นแรก อ.โพนพิสัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
กริ่งหลวงพ่อพระเสี่ยง รุ่นแรก ปี 2530
กริ่งหลวงพ่อพระเสี่ยง รุ่นสอง ปี 2536 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
หลวงปู่วัดหนองเรือค�า โพนพิสัย ปี 2511
เหรียญอาร์มหลวงปู่อ่วม วัดไพรสณฑ์ รุ่นแรก 2518 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญสองหน้า หลวงปู่ด่อน - หลวงปู่บัว รุ่นแรก ปี 2518
เหรียญหลวงปู่ด่อน กฐินสามัคคี ปี 2522
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่บัว ปริปุญโญ วัดอรุณรังสี ปี 2523
เหรียญเต่ารุ่นแรก หลวงปู่ญาท่านเภา
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อยศ วัดสิงห์ทอง ปี 2540 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระปรกโพธิ์เชียงแสน วัดคงกระพันชาตรี รุ่นแรก ปี 2530
เหรียญฉลองศิลาจารึกนครเปงจาน 1,400 ปี รุ่นแรก
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก ญาท่านป้อง วัดหนองกุง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญพระเจ้าแสนสามหมื่น บ้านโซ่ อ.โซ่พิสัย (‘ย’ หางสั้น)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สิงห์ทอง สิริธัมโม
พระเนื้อผง ร.พ.ช. หลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง
เหรียญรุ่นไฟฟ้าเข้าวัด  หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อเงิน บ้านว่าน (ยอดนิยม)
เหรียญ ร.5 หลวงปู่เทศน์ หนองถิ่น (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระพุทธชินราช วัดหายโศก รุ่นแรก ปี 2506

- หน้า 023 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ จังหวัดหนองคาย (ทั่วไป)06
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21.
22.
23.
24.
25.

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อองค์ตื้อ พิมพ์ผอม
เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อองค์ตื้อ พิมพ์อ้วน
พระกริ่งหลวงพ่อองค์ตื้อ รุ่นแรก ปี 12 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกริ่งชัยวัฒน์ หลวงพ่อองค์ตื้อ (พิมพ์ อต.ทบ. ปี 12)
พระกริ่งหลวงพ่อองค์ตื้อ รุ่นสอง ปี 16
พระกริ่งหลวงพ่อองค์ตื้อ รุ่นสาม ปี 17 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระบูชาหลวงพ่อองค์ตื้อ (ไม่จ�ากัดปี)
พระกริ่งปรกวัดดงแขม รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
หลวงปู่เทสก์ รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกริ่งนาคปรกนาสีดา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญนาคปรกนาสีดา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พัดยศหลวงปู่เทสก์ รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เข็มกลัดพัดยศ ลงยา หลวงปู่เทสก์
ล็อกเก็ตหลวงปู่เทสก์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
หลวงปู่เหรียญ รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระบูชาหลวงปู่เหรียญ ฐานภูเขา รุ่นแรก
ล็อกเก็ตหลวงปู่เหรียญ รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นแรก วัดศรีวิลัย
เหรียญหลวงปู่เพชร รุ่นแรก ปี 17
เหรียญหลวงปู่เพชร รุ่นสอง ตั้งยง ปี 20
พระสมเด็จหลวงปู่เพชร พิมพ์ใหญ่
รูปหล่อหลวงปู่เพชรหัวหลิม รุ่นแรก
รูปหล่อหลวงปู่เพชรแว่นตา รุ่นสอง
พระกริ่งวัชระ หลวงปู่เพชร
เหรียญหลวงปู่วัดลุ่ม รุ่นแรก ปี 21

- หน้า 024 -

โต๊ะที่

พระเครื่องเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย (ทั่วไป)07
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

สมเด็จหมออวย หลวงปู่ขาว อนาลโย พิมพ์ใหญ่
สมเด็จหมออวย หลวงปู่ขาว อนาลโย (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระผงโนนแสงทอง หลวงปู่ขาว อนาลโย
พระผงชานหมากสี่เหลี่ยม รุ่นแรก หลวงปู่ขาว อนาลโย
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2509 บล็อกนิยม
เหรียญแท็งค์น�้า เต็มองค์ หลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2517 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญแท็งค์น�้า ครึ่งองค์ หลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2517 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่ขาว อนาลโย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงปู่ขาว อนาลโย
รูปหล่อบ้านเชียง หลวงปู่ขาว อนาลโย
รูปหล่อศรีวิไล หลวงปู่ขาว อนาลโย
พระสมเด็จลาภผลพูนทวี หลังอัฐบริขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระผงหมอสุจินต์ หลวงปู่ขาว อนาลโย (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ ปี 2506
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ปี 2517
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง ปี 2511
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพล ปี 2537
เหรียญกลม หลังเจดีย์ หลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2511
เหรียญ ร.5 จาร หลวงพ่อทอง วัดโนนยาง (เลี่ยมเดิม)
เหรียญพระครูพิทักษ์ วัดจอมศรี อ.กุมภวาปี
เหรียญหยดน�้ารุ่นแรก หลวงพ่อพิบูลย์ วัดพระแท่นบ้านแดง
เหรียญห้าเหลี่ยม หลวงพ่อพิบูลย์ บล็อกฝาบาตร
เหรียญห้าเหลี่ยม หลวงพ่อพิบูลย์ บล็อกสายฝนเรียบ
เหรียญห้าเหลี่ยม หลวงพ่อพิบูลย์ บล็อกยายเขียว (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปรก กองบิน 23 จ.อุดรธานี
เหรียญเจ้าสัว - เศรษฐี หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
กริ่งไตรมาสรุ่นแรก หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ปิดตาสมจินตนา หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
เหรียญโต๊ะหมู่ หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

- หน้า 025 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ จังหวัดอุดรธานี (ยอดนิยม)08
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เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต วัดบ้านโนนสว่าง
เหรียญหมูตันหลวง (1) หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต
ล็อกเก็ตหมูตันหลวง หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต
ขุนแผนอุ้มนาง รุ่นแรก หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่านาคูณ
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง
เหรียญรุ่นแรกช้างศึก หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง
เหรียญรุ่นแรก สมเด็จพิชัยมณี อ.บ้านดุง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทองค�า อ.ทุ่งฝน
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเพียปู่ อ.ไชยวาน
เหรียญรุ่นแรก หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส
ล็อกเก็ตรุ่นแรก หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส
เหรียญรุ่นแรก พระนาไฮ บ้านเตาไห อ.เพ็ญ
พระผงรุ่นแรก สมเด็จพิชัยมุณี อ.บ้านดุง
พระผงรุ่นแรก หลวงพ่อทองค�า อ.ทุ่งฝน
ล็อกเก็ตคุณหลวง หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เหรียญรุ่นแรกลงยา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (แจกงานประกวดตลาดปรีชา)
รูปหล่อ ธปท. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อแปดรอบ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อกอดคอกันตาย (รุมกินโต๊ะ) หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เหรียญรุ่นแรก หลวงตาไม อินทสิริ วัดป่าหนองช้างคาว
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่าโครธาราม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อปั๊มรุ่นแรก หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต วัดโนนสว่าง
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม วัดบ้านจิก
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อทอง วัดโนนยาง
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ดีเนาะ วัดมัชฌิมาวาส
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบัวทอง อัตตทันโต วัดป่าบ้านเหล่าหลวง
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เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นสอง พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเม็ดแตงใหญ่ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเม็ดแตงเล็ก พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจ้าส�าเพ็ญ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสี่คณาจารย์ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระร่วงห้ามสมุทร พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งหลวงพ่อขันตี ญาณวโร ออกที่วัดนิมิตโพธิญาณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยรุ่นแรก พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระยอดธงรุ่นแรก พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสองแผ่นดิน พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสามมหาราช พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จรุ่นแรกอังคารธาตุ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จหลังเจดีย์ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จรุ่นสาม ยันต์นะระฆัง พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระขุนแผนห้าเหลี่ยมใหญ่ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระขุนแผนห้าเหลี่ยมเล็ก พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงหลวงปู่ทวด พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระยอดขุนพล พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ต ฉากหลังขาว พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ
ล็อกเก็ต ฉากหลังเขียว พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ
ล็อกเก็ต รุ่นเสาร์ ๕ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ
เขี้ยวเสือ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ
เขี้ยวหมูตัน พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
วัวธนู พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เบี้ยแก้ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดรุ่น)
มีดหมอ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดขนาด, ไม่จ�ากัดรุ่น)
ตะกรุดหนังเสือ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดขนาด, ไม่จ�ากัดรุ่น)
ตะกรุดหนังงูเหลือม พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดขนาด, ไม่จ�ากัดรุ่น)
ตะกรุดมหาราช พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดขนาด, ไม่จ�ากัดรุ่น)
ตะกรุดหม้อป่าช้า พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดขนาด, ไม่จ�ากัดรุ่น)
ตะกรุดลูกปืน พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดขนาด, ไม่จ�ากัดรุ่น)
พญาครุฑ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดขนาด, ไม่จ�ากัดรุ่น)
ท้าวเวสสุวรรณ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดขนาด, ไม่จ�ากัดรุ่น)
น�้าเต้าโภคทรัพย์ พระอาจารย์กฤษณ์ กิตติญาโณ (ไม่จ�ากัดขนาด, ไม่จ�ากัดรุ่น)
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เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ปี 2514 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่ชอบ รุ่นพิเศษ ปี 2514 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญ พ.2 หลวงปู่ชอบ ปี 2514 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญ 6 รอบ หลวงปู่ชอบ ปี 2517 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่ชอบ หลังเจดีย์ - หลังอุโบสถ ปี 2518
เหรียญหลวงปู่ชอบ รุ่น 90 ปี ปี 2534 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญขวานฟ้า หลวงปู่ชอบ ปี 2536 
เหรียญหลวงปู่ชอบ รุ่นพิเศษ 2 ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ปี 2533 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อพระนาคปรก หลัง ภปร. หลวงปู่ชอบ ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อปั้มปักกลด รุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ปี 2513 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ปี 2517 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ตพระอาจารย์ชอบ รุ่นแรก ปี 2520 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ล็อกเก็ตหลวงปู่ชอบ ปี 2537 วัดท่าแขก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงปรกโพธิ์ หลวงปู่ชอบ รุ่นแรก ปี 2517
พระผงพิมพ์หยดน�้า รุ่นแรก หลวงปู่ชอบ พิมพ์รูปเหมือน, พิมพ์พระปิดตา ปี 2517
พระสมเด็จหลังรูปเหมือน รุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ปี 2518 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกริ่งฐานสโม หลวงปู่ชอบ วัดท่าแขก ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่หลุย ปี 2514
เหรียญรุ่นสอง หลวงปู่หลุย ปี 2515
เหรียญขวานฟ้า หลวงปู่หลุย รุ่นแรก ปี 2515 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ค�าดี เนื้ออัลปาก้า ปี 2516
รูปหล่อปั้มรุ่นแรก คป.หลวงปู่ค�าดี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่ค�าดี ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรก หลวงปู่ขันตี ปี 2538 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสมปรารถนา หลวงปู่ขันตี รุ่นพิเศษ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ท่อน ปี 2533 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ซามา ปี 2515 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ศรีจันทร์ ปี 2513
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เฉย ปี 2507

- หน้า 028 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ จังหวัดเลย (ยอดนิยม)11



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

เหรียญพระพุทธชินราช ปี 2515 วัดแจ้งนอก
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นแรก ปี 2515 วัดแจ้งนอก
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ ปี 2517 ออกวัดสระแก้ว
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ รุ่นแรก ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี ปี 2519
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี ปี 2519
พระปิดตาหัวจรวด หลวงพ่อคูณ รุ่นแรก ปี 2519
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน ปี 2520
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นมหาอ�านาจ ปี 2521
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นธนาคารศรีนคร ปี 2521
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสหกรณ์ ปี 2530
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปี 2535
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปี 2535
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ ปี 2535
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรบน ครึ่งองค์ เนื้อเงิน, นวโลหะ ปี 2536
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรบน ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรล่าง ครึ่งองค์ เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะ ปี 2536
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรล่าง ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536
เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ ออกวัดปรก ปี 2536
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อคูณ รุ่นเทพประทานพร ปี 2536
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นแป๊ะขนมปัง ปี 2536
เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงพ่อคูณ เนื้อเงิน, นวโลหะ ปี 2537
เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงพ่อคูณ เนื้อทองแดง ปี 2537
เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงพ่อคูณ เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะ ออกวัดบ้านคลอง ปี 2537
เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงพ่อคูณ เนื้อทองเหลือง ออกวัดบ้านคลอง ปี 2537
เหรียญนั่งพานชนะมาร หลวงพ่อคูณ เนื้อทองแดง ออกวัดบ้านคลอง ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นคูณส�าเภาทอง ปี 2538
พระสมเดจ็นางพญางิว้ด�า รุ่นเททองยกช่อฟ้าอุโบสถ วดัใหม่บ้านดอน พิมพ์ใหญ่ ปี 2521
พระสมเด็จนางพญางิ้วด�า รุ่นเททองยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดใหม่บ้านดอน พิมพ์กลาง ปี 2521
พระปิดตาตะกรุดเงิน รุ่นกูให้ลาภ วัดบ้านบุ ปี 2537
ปิดตาหัวจรวด คูณรุ่งโรจน์ เนื้อเงิน ปี 2537

- หน้า 029 -

โต๊ะที่

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จ.นครราชสีมา (ยอดนิยม)12



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญรุ่นแรก เนื้อนวโลหะ
เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า, ฝาบาตร
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญรุ่น 2 บารมีนั่งเต็มองค์ เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญรุ่น 2 บารมีนั่งเต็มองค์ เนื้อนวโลหะ, อัลปาก้า
เหรียญรุ่น 2 บารมีนั่งเต็มองค์ เนื้อฝาบาตร, ทองแดง
เหรียญรุ่น 3 ที่ระลึกสร้างอุโบสถ เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญรุ่น 3 ที่ระลึกสร้างอุโบสถ เนื้อสัตตะโลหะ, ทองแดง
เหรียญที่ระลึกศิษย์ รุ่นแรก
เหรียญที่ระลึกศิษย์ รุ่น 2
เหรียญที่ระลึกศิษย์ รุ่น 3
ล็อกเก็ตรุ่นแรก ครึ่งองค์
เหรียญหล่อโบราณ รุ่นแรก จอบใหญ่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อโบราณ รุ่นแรก จอบเล็ก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตายันยุ่งหล่อโบราณ รุ่นแรก
รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปเหมือนปั๊มกฐิน คิงยนต์
พระกริ่งทอง ใบหยก รุ่นแรก หนัก 3 บาท
พระกริ่งทอง ใบหยก รุ่นแรก หนัก 2 บาท
พระชัยวัฒน์ รุ่นแรก
สมเด็จทองพันชั่ง รุ่นแรก
เหรียญผ้าป่า พุทธคุณ 65
เหรียญคิงยนต์ ตอก K
เหรียญเพิ่มทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาไหว้พระบาท
เหรียญเมตตา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญบูชาครู รุ่นแรก วัดสระแก้ว เนื้อทองค�า
เหรียญบูชาครู รุ่นแรก วัดสระแก้ว เนื้อเงิน
เหรียญบูชาครู รุ่นแรก วัดสระแก้ว เนื้อนวโลหะ
เหรียญบูชาครู รุ่นแรก วัดสระแก้ว เนื้ออัลปาก้า
เหรียญบูชาครู รุ่นแรก วัดสระแก้ว เนื้อชนวน
เหรียญบูชาครู รุ่นแรก วัดสระแก้ว เนื้อทองแดง
ปรกใบมะขาม รุ่นแรก วัดสระแก้ว เนื้อทองค�า
ปรกใบมะขาม รุ่นแรก วัดสระแก้ว เนื้อเงิน, นวโลหะ, ทองแดง

- หน้า 030 -

โต๊ะที่

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ชุดที่ 1 (ทั่วไป)13



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

พระกริ่งพิมพ์ปวเรศ หล่อโบราณ รุ่นแรก
พระกริ่งพิมพ์อุบาเก็ง หล่อโบราณ รุ่นแรก
พระกริ่งพิมพ์ 79 หล่อโบราณ รุ่นแรก
พระชัยวัฒน์ หล่อโบราณ รุ่นแรก
รูปเหมือนหล่อโบราณ ออกวัดสระแก้ว รุ่นแรก
เหรียญหล่อโบราณ ออกวัดสระแก้ว รุ่นแรก
พระปิดตาหล่อโบราณ ออกวัดสระแก้ว รุ่นแรก
เหรียญเสมาใหญ่ รุ่นแรก ออกวัดเขายายหอม เลื่อนสมณศักดิ์
เหรียญหล่อฉลุ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหยดน�้า กฐิน 58
เหรียญหลังลายนิ้วมือ นั่งเต็มองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญบารมีบุญ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเม็ดฟักทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก ห้าเหลี่ยม
เหรียญใบเสมา เสือคาบดาบ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ตะกรุดโทน 5 นิ้ว ถักเชือก ลงรักปิดทอง รุ่นแรก
เหรียญบูชาครู 2 เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญบูชาครู 2 เนื้อนวโลหะ
เหรียญบูชาครู 2 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญบูชาครู 2 เนื้อทองแดง
เหรียญโต๊ะหมู่ ออกวัดสระแก้ว เนื้อทองแดง
เหรียญห่วงเชื่อมไตรภาคี เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญห่วงเชื่อมไตรภาคี เนื้อนวโลหะ
เหรียญห่วงเชื่อมไตรภาคี เนื้ออัลปาก้า
เหรียญห่วงเชื่อมไตรภาคี เนื้อกะไหล่ทอง
เหรียญห่วงเชื่อมไตรภาคี เนื้อทองแดง
เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก  หน้าหลวงพ่อคูณ หลังหลวงพ่อทอง  เนื้อทองค�า
เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก  หน้าหลวงพ่อคูณ หลังหลวงพ่อทอง เนื้อเงิน
เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก  หน้าหลวงพ่อคูณ หลังหลวงพ่อทอง เนื้อนวโลหะ, อัลปาก้า
เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก  หน้าหลวงพ่อทอง หลังยันต์  เนื้อทองค�า
เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก  หน้าหลวงพ่อทอง หลังยันต์  เนื้อเงิน
เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก  หน้าหลวงพ่อทอง หลังยันต์  เนื้อนวโลหะ, อัลปาก้า
เหรียญเม็ดแตงหัวแหวน รุ่นแรก หน้าหลวงพ่อทอง หลังเรียบ เนื้อทองค�า
เหรียญเม็ดแตงหัวแหวน รุ่นแรก หน้าหลวงพ่อทอง หลังเรียบ  เนื้อเงิน
เหรียญเม็ดแตงหัวแหวน รุ่นแรก หน้าหลวงพ่อทอง หลังเรียบ เนื้อนวโลหะ, อัลปาก้า

- หน้า 031 -

โต๊ะที่

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ชุดที่ 2 (ทั่วไป)14



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

พระพุทธผงตะเคียน ปี 39 (ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์)
เหรียญปั้มรุ่นแรก ปี 58 เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะ
เหรียญปั้มรุ่นแรก ปี 58 เนื้อชนวน, เหล็กน�้าพี้  
เหรียญปั้มรุ่นแรกปี58 เนื้อทองแดง
เหรียญปั้มพิมพ์เสมา ปี 58 เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะ
เหรียญปั้มพิมพ์เสมา ปี 58 เนื้อชนวน
เหรียญปั้มพิมพ์เสมา ปี 58 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อเตารีด เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะ
เหรียญหล่อเตารีด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญปั้มสตางค์สิบ เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะ
เหรียญปั้มสตางค์สิบ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เครื่องราง ตะกรุด ลูกออม กะลาแกะ หมูแกะ เม็ดยา กระรอก
เหรียญหล่อพระราหู (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อหมูดูดทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญปั้มเทพเทวา 3 เทพ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงเทพเทวา 3 เทพ เนื้อผงตะเคียน
เหรียญปั้ม รุ่น 2 ปี 59 เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะ, สตางค์, บอลน์
เหรียญปั้ม รุ่น 2 ปี 59 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระนาคปรก เนื้อผงตะเคียน
พระนาคปรก เนื้อดิน
เหรียญหล่อของขวัญ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระของขวัญ เนื้อผงตะเคียน
เหรียญปั้มรุ่น 3 ปี 61 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อพระชัยพิธี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อพระพุทธตะเคียนน้อย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระพุทธตะเคียนน้อย เนื้อผงตะเคียน
รูปหล่อรุ่นแรก ปี 62 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญปั้มเสมามังกร 7 รอบ เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะ
เหรียญปั้มเสมามังกร 7 รอบ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อพระปิดตาตุ้ยนุ้ย 7 รอบ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาตุ้ยนุ้ย 7 รอบ เนื้อผงตะเคียนแร่เหล็กน�้าพี้
รูปหล่อเท้าเวสสุวรรณ 7 รอบ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญปั้มพระนาคปรกมะขาม 7 รอบ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปเหมือนขี่หมู พิมพ์ใหญ่ ผงตะเคียน 7 รอบ
รูปเหมือนขี่หมู พิมพ์เล็ก ผงตะเคียน 7 รอบ

- หน้า 032 -

โต๊ะที่

หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง จ.นครราชสีมา (ทั่วไป)15



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

พระผงพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรกเก้าเหลี่ยม หลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าค�าแคนเหนือ ปี 2517
เหรียญรุ่นแรกรูปไข่ หลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าค�าแคนเหนือ ปี 2517
พระรูปหล่อปั๊ม รุ่นแรก หลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าค�าแคนเหนือ ปี 2517
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน วัดสมศรี
พระรูปหล่อปั๊ม รุ่นแรก หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน วัดสมศรี
พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงปู่มหาสีทน กาญจโน วัดสมศรี
พระกริ่งพุทธจักรแก่นนคร วัดหนองแวง รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภเถร) ปี 2509 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรกรูปไข่ หลวงพ่อพระลับ ปี 2538 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ธีร์ เขมจารี ปี 2512 พิมพ์หนึ่งเล็ก
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ธีร์ เขมจารี ปี 2512  พิมพ์หนึ่งใหญ่
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่บุษบา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหล่อรุ่นแรก พระธรรมสารเถร วัดจันทร์ประสิทธิ์ บล็อกโรงงาน เนื้อทองเหลือง
เหรียญหล่อรุ่นแรก พระธรรมสารเถร วัดจันทร์ประสิทธิ์ บล็อกโรงงาน เนื้อตะกั่ว
เหรียญหล่อรุ่นแรก พระธรรมสารเถร วัดจันทร์ประสิทธิ์ บล็อกวัด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญปั๊มรุ่นแรก พระธรรมสารเถร หลวงปู่พัน วัดจันทร์ประสิทธิ์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่บุญมา มุนิโก วัดหนองตูม (บล็อคนิยม) พิมพ์ห้าชาย
เหรียญรุ่นแรก พระมุนีวร (หลวงปู่เขียว) วัดศรีบุญเรือง
เหรียญรุ่นแรก พิมพ์นิยมหัวขีด หลวงปู่สรวง วัดบ้านแห้ว
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เหลา วัดบ้านโคกสี ปี 2514
เหรียญรุ่นแรก พระครูวิเวกวัฒนาทร (บุญเพ็ง กปฺปโก) ปี 2535
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่พระครูโพธิสารคุณ วัดโพธิ์โนนทัน
เหรียญรุ่นแรก พระครูอุปดิษฐ์สารคุณ วัดหนองกุง บล็อก ป.สั้น
เหรียญรุ่นแรก พระครูอุปดิษฐ์สารคุณ วัดหนองกุง บล็อก ป.ยาว
เหรียญรุ่นแรก พระครูวิเศษสารนิติ (เขียว) วัดศรีนวล
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ค�าดี วัดบัวระพา ปี 2518
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เฉย วัดสระเกศ บล็อกนิยม
พระร่วงนั่ง กรุบ้านโต้น
พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ ปี 2545 เนื้อเงิน
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ ปี 2545 เนื้อทองแดง
เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์ชัย กิตติญาโณ วัดป่าบ้านกอก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อไฉน ฉนฺทสาโร วัดคุณากร ออกวัดหนองแก เนื้อเงิน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อไฉน ฉนฺทสาโร วัดคุณากร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

- หน้า 033 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ จังหวัดขอนแก่น (ยอดนิยม)16
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เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อกสระเอคงเค (คอติ่ง) ปี 2512    
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อกสระเอคงเค ปี 2512    
เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อกสระอาหน้าตรงเล็ก ปี 2512    
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อกผวง ปี 2512    
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อกสระอาหน้าตรงใหญ่ ปี 2512    
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อกสระอาหน้าเอียง (แก้มยุ้ย) ปี 2512    
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อกสระอาหน้าเอียง (ข) ปี 2512    
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อกสระอาหน้าเอียง (ฃ) ปี 2512    
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อกแท็งน�้า เนื้อเงิน ปี 2512    
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต บล็อกแท็งน�้า เนื้อทองแดง ปี 2512    
เหรียญรุ่นสอง (หลังพิเศษ) หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต ปี 2513    
เหรียญรุ่นสอง บาตรข้างรูปไข่ หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต ปี 2513    
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต ออกวัดป่าสุมมามัย ปี 2513      
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต วัดดงเค็ง ปี 2514 บล็อกลึก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญจอบ รุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต ปี 2514    
เหรียญจอบ รุ่นสอง มีห่วง หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต ปี 2515    
พระสมเด็จ รุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต ปี 2514    
พระปิดตา หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต รุ่นเมตตา เนื้อว่าน ปี 2514    
รูปถ่าย รุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต (เลี่ยมเดิม) ปี 2516    
พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต ตอก ผาง ปี 2517    
พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต ตอก ฉ ปี 2517    
พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต วัดดงเค็ง ปี 2517    
พระรุปหล่ออุ้มบาตร (บาตรปิด) หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต วัดดงเค็ง ปี 2517
พระรูปหล่ออุ้มบาตร (บาตรเปิด) หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อนวะโลหะ ปี 2519
พระรูปหล่อปั๊มเข่าแคบ รุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2514
พระรูปหล่อปั๊มเข่ากว้าง รุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต  ปี 2518     
พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร  ปี 2519  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญฉลุ หลวงพ่อผาง จิตตฺคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

- หน้า 034 -

โต๊ะที่

หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ จ.ขอนแก่น (ทั่วไป)17
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เหรียญรุ่น 1 - 2 หลวงปู่ทับ เขมโก วัดป่าแพงศรี
เหรียญนั่งนับประค�า รุ่นแรก หลวงปู่หนูอินทร์ กิติสาโร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนั่งนับประค�า รุ่นแรก หลวงปู่หนูอินทร์ กิติสาโร เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน - กะไหล่ทอง
เหรียญนั่งนับประค�า รุ่นแรก หลวงปู่หนูอินทร์ กิติสาโร เนื้อทองแดง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแดง วัดป่าสามัคคีธรรม ปี 2494
เหรียญรูปไข่พระสุธรรมคณาจารย์ หลวงพ่อแดง วัดป่าสามัคคีธรรม ปี 2521
พระกริ่งรุ่นแรก หลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม วัดป่าฉันทนิมิต
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม วัดป่าฉันทนิมิต
เหรียญรุ่นสอง หลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม วัดป่าฉันทนิมิต
เหรียญพระพุทธสัมฤทธิ์ (หลวงพ่อองค์ด�า) รุ่นแรก วัดกลางกาฬสินธุ์ ปี 2516
รูปหล่อพระพุทธสัมฤทธิ์ (หลวงพ่อองค์ด�า) รุ่นแรก 4 ส. วัดกลางกาฬสินธุ์ ปี 2516
เหรียญพระเทพวทธาจารย์ (สุข) รุ่นแรก วัดกลางกาฬสินธุ์ ปี 2516
พระมหาอุตม์ยันต์ยุ่ง รุ่นแรก หลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม วัดป่าฉันทนิมิต
พระกริ่งภูมิปาโล รุ่นแรก ปี 2511
เหรียญพระพรหมภูมิปาโล รุ่นแรก ปี 2511
พระสมเด็จผงว่าน รุ่นแรก หลวงปู่หนูอินทร์ กิติสาโร วัดป่าพุทธมงคล ปี 2511
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่อ่อน วัดประชานิยม ปี 2514
ล็อกเก็ตรุ่นแรก หลวงปู่อ่อน วัดประชานิยม ปี 2514
พระพิมพ์นาคปรก วัดท่ากลาง เนื้อตะกั่ว (ไม่จ�ากัดรุ่น)
เหรียญพระพุทธไสยาสน์ (ภูปอ) รุ่นแรก ปี 2535
เหรียญพระพุทธไสยาสน์ (ภูปอ) รุ่นสอง หลวงปู่หนูอินทร์ กิติสาโร วัดป่าพุทธมงคล ปี 2538
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อญาณสถิตมงคล วัดกลางห้วยเม็ก ปี 2517
เหรียญรุ่นแรก พระครูสถิตธรรมสาร วัดธรรมพิทักษ์ ปี 2523
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่จันดา วัดสว่างค�าเหมือดแก้ว ปี 2528
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สังข์ วัดสังวรวาราราม (แก้งกะอาม) ปี 2518
เหรียญพระราชพรหมจริยคุณ (เจ้าคุณปู่) วัดศรีบุญเรือง ปี 2512
พระกริ่งเมืองฟ้าแดด สร้างอาคารพรหมวิหาร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ก้าน วัดกลางโคกค้อ
เหรียญเสาร์ห้า ครบ ๕ รอบ พระครูกิติธรรมสาร (หนูอินทร์) ปี 2539 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก พระครูปริยัตยานุวัตร วัดสวนโคกพระพุทธมนต์
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล วัดรังสีปาลิวัน ปี 2541
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อวิบูล วัดเกษมาคม ปี 2520
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทองใบ วัดป่าบัวขาว ปี 2518
เหรียญพระพุทธไสยาสน์ ภูด่าว ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่น 1 - 3 หลวงปู่บ้านกุดครอง วัดมณีนพรัตน์
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โต๊ะที่

พระคณาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ยอดนิยม)18
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พระนาดูน นาคปรกเดี่ยว พิมพ์ใหญ่ กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ลีลา กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ยมกปาฏิหาริย์ พิมพ์หนา กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ยมกปาฏิหาริย์ พิมพ์บาง กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ประทานพร กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ซุ้มโพธิ์บัลลังค์ฐานสูง (ปรกโพธิ์ใหญ่) กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ซุ้มโพธิ์ฐานดอกบัว (ปรกโพธิ์เล็ก) กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน นาคปรกคู่ กรุพระธาตุนาดูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์) 
พระพิมพ์นาดูน กรุพระธาตุนาดูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์) 
พระแผงนาดูน กรุพระธาตุนาดูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์) 
พระนาดูน นาคปรกคู่ตัดเดี่ยว กรุพระธาตุนาดูน
พระพิมพ์ยอดตัด ปางปาฏิหาริย์ กรุพระธาตุนาดูน
พระพิมพ์นาดูน ตัดเฉพาะองค์พระ  กรุพระธาตุนาดูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์) 
พระแผงตัดเก้า พิมพ์ปรกจิ๋ว กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า พิมพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า กรุพระธาตุนาดูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์) 
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ปรกจิ๋ว กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งสลับ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งบัว กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูนตัด กรุพระธาตุนาดูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์) 
เหรียญพระแก้วมรกต วัดมหาชัย (วัดเหนือ) รุ่นแรก ปี 2473 
พระผงพระแก้วมรกต วัดมหาชัย (วัดเหนือ) รุ่นแรก ปี 2473
เหรียญพระพุทธรูปใหญ่ วัดพุทธประดิษฐ์ (บ้านโพน) รุ่นแรก ปี 2521
เหรียญพระประธานกันทรวิชัย (มศว.24) รุ่นแรก ปี 2524
เหรียญหลวงพ่อพระยืน วัดบ้านสระ อ.กันทรวิชัย พิมพ์ใหญ่ ปี 2521
พระกริ่งกันทรวิชัย รุ่นแรก ปี 2528
เหรียญรุ่นแรก พระครูสุนทรสาธุกิจ (หลวงปู่ซุน) วัดเสือโก้ก ปี 2500
เหรียญรุ่นสอง พระครูสุนทรสาธุกิจ (หลวงปู่ซุน) วัดเสือโก้ก ปี 2502 
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ปลัดป้อ วัดโพธิ์ศรี  (บ้านเอียด) ปี 2492
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พระกรุ-พระคณาจารย์ จ.มหาสารคาม (ยอดนิยม)19
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เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นแรก ปี 2496 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ปี 07 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์สี่เหลี่ยม กรรมการ ปี 21 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อนั่งเจ้าพ่อพญาแล ปี 21
เหรียญรูปไข่เจ้าพ่อพญาแล ปี 21 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก พระครูจตุรัสศีลคุณ
เหรียญรุ่นแรก พระครูพินิจสมณะวัด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่หลักค�า วัดกลางเมืองเก่า ปี 10
เหรียญหลวงปู่ผาง วัดป่าชัยภูมินาราม ปี 19 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ผา วัดโนนทราย ปี 10
พระกริ่งใหญ่ วัดป่าชัยภูมิวนาราม
เหรียญปู่หลานรุ่นแรก หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเกี่ยวทรัพย์ รุ่นแรก หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งยอดชัย หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อโบราณเบ้าทุบ หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง
เหรียญหยดน�้ายอดชัย หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อก้นธรรมจักร หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อเศรษฐี หลวงปู่บุญมา วัดปราสาทดิน
เหรียญ 5 รอบ หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญน�าโชคใหญ่ หลวงปู่บุญมา วัดผาเกิ้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาสรงน�้า 59 หลวงปู่บุญมา วัดปราสาทดิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อเจริญพร รุ่นแรก พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี
เหรียญสร้างบารมี พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเมตตา พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งสุนทโร รุ่นเทพประทานพร  พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ชินราช หลวงปู่จื่อ รุ่นแรก
แหวนเจ้าพ่อพญาแล (ไม่จ�ากัดรุ่น)
เหรียญรูปไข่เจ้าพ่อพญาแล ปี 30 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนั่งบัลลังก์เจ้าพ่อพญาแล ปี 35 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญ 5 รอบ หลวงปู่จื่อ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญล้อแม็กซ์ หลวงปู่จื่อ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาจัมโบ้ หลวงปู่จื่อ รุ่นแรก
เหรียญหยดน�้าเจ้าพ่อพญาแล ปี 30 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อจุ่น วัดโพธิ์ตาล
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รูปหล่อหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2512-2515 (ไม่จ�ากัดรุ่น)
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2506-2515 (ไม่จ�ากัดรุ่น)
พระพิมพ์เล็บมือ หลวงปู่สุข ปี 2512-2513 (ไม่จ�ากัดวัด)
แหวนรุ่นแรก หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2506
รูปหล่อ รุ่นบางคลานอีสาน ๕๕ หลวงปู่สุข ออกวัดโพธิ์ย้อย ปี 2555
หนุมานหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม ปี 2517-2518 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก บล็อคนิยม(สองแตก) หลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม ปี 2517
เหรียญมหานิยม หลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม ปี 2518
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโหน วัดโพธิ์ย้อย ปี 2529
รูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่อโหน วัดโพธิ์ย้อย ปี 2557
รูปหล่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หลวงพ่อโหน วัดโพธิ์ย้อย ปี 2556
เหรียญเสมาช้างศึก หลวงพ่อโหน วัดโพธิ์ย้อย ปี 2556
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแสง วัดส้มป่อย ปี 2543
เหรียญฉลองพระบรมนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 รุ่นสอง จ.บุรีรัมย์ ปี 2542 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อด้วง วัดประชาบูรณะ ปี 2500
เหรียญรุ่นแรก พระครูสุจิตต์ วัดสุจิตธัมมาราม ปี 2514
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฤทธิ์ ออกวัดอินทบูรพา พิมพ์ใหญ่ ปี 2503
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฤทธิ์ ออกวัดอินทบูรพา พิมพ์เล็ก ปี 2503
ขุนแผนผงพรายกุมาร รุ่นแรก หลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทานราชด�าริ พิมพ์ใหญ่ ปี 2542
ขุนแผนสาริกาลิ้นทอง หลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทานราชด�าริ เนื้อโลหะ ปี 2542
เหรียญไข่ รุ่นเจ้าสัว(หลังเสือ) หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2559
เหรียญพญานาคราชคู่มหาเศรษฐี หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2560
พระกริ่งเจริญสุข รุ่นสุขกายสุขใจ หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง เนื้อเงิน
พระกริ่งเจริญสุข รุ่นสุขกายสุขใจ หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง เนื้อส�าริดโบราณ
พระกริ่งเจริญสุข รุ่นสุขกายสุขใจ หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง เนื้อนวโลหะเต็มสูตร
พระกริ่งเจริญสุข รุ่นสุขกายสุขใจ หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง เนื้อสัตตะโลหะ
พระกริ่งเจริญสุข รุ่นสุขกายสุขใจ หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง เนื้อทองแดง
แหวนรุ่นแรก หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2557
รูปถ่าย รุ่นสารพัดนึก หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2555
รูปหล่อรุ่นสร้างกุฏิ หลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด ปี 2547
เหรียญหยดน�้าใหญ่ หลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด (ไม่จ�ากัดบล็อค)
ขุนแผนฉลองกุฏิ หลวงพ่อผาด ออกวัดตาอี ปี 2557
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทุย วัดแพงพวย ปี 2559
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รูปหล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2550     
รูปหล่อ รุ่นบารมี ปี 2553      
รูปหล่อปั๊ม รุ่นลาภผล พูนทวี ปี 2554     
รูปหล่อโบราณ รุ่นรวยทันใจ ปี 2558     
รูปหล่อโบราณ รุ่นโชคดีรวย ปี 2558     
หนุมานรุ่นแรก ปี 2554      
พระกริ่งรุ่นแรก (กัลยาโณ) ปี 2553    
พระกริ่งชินบัญชรชนะมาร ปี 2557   
พระชัยวัฒน์ชินบัญชรชนะมาร ปี 2557
พระกริ่งชัยวรมัน ปี 2559
พญาครุฑรุ่นแรก, รุ่นสอง
หุ่นพยนต์อาคม รุ่นมนต์พนมรุ้ง ปี 2558
เหรียญรุ่นแรก ออกวัดซับล�าไย ปี 2543
เหรียญเจริญพรบนรุ่นแรก ปี 2554
เหรียญเสมาเจริญโชค หลังยันต์ ปี 2557 
เหรียญเสมาเจริญโชค หลังหนุมาน ปี 2557
เหรียญนั่งพาน รุ่นชินบัญชรชนะมาร ปี 2557
เหรียญเสมาเจริญลาภ ปี 2559
เหรียญหันข้าง รุ่นยอดกฐิน ปี 2560
เหรียญ รุ่นสัจจะบารมี ปี 2559
เหรียญจันทร์เพ็ญ ปี 2561
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก
เหรียญหล่อเจ้าสัว รุ่นแรก ปี 2554
เหรียญหล่อขี่ไก่ รุ่น ๙ หน้ามหาเศรษฐี ปี 2559
พระปิดตา หลังรูปเหมือน รุ่นชินบัญชรชนะมาร ปี 2557
พระปิดตา รุ่นรวยทันใจ ปี 2558
พระขุนแผน รุ่นชินบัญชรชนะมาร เนื้อโลหะ ปี 2557
พระขุนแผน รุ่นชินบัญชรชนะมาร เนื้อผง ปี 2557
พระขุนแผนชัยวรมัน ปี 2559
พระขุนแผน รุ่นชัยมงคล ออกวัดชัยมงคล
ล็อกเก็ต รุ่นเจริญพร ปี 2554
ล็อกเก็ต รุ่นเจริญโชค ปี 2557
ล็อกเก็ต รุ่นยอดกฐิน ปี 2560
เบี้ยแก้ รุ่นมหาปราบเรียกทรัพย์
ตระกรุด เนื้อตะกั่วเถื่อน ม้วน 3 แผ่น บรรจุเกศา ตอกโค้ต “เมียน” 3 โค้ต
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เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ดูลย์ ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อพระชีว์ เนื้อทองแดง ผิวเดิม ปี 2518
พระกริ่งหลวงพ่อพระชีว์ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ เก้าเหลี่ยม ปี 2518 (ไม่จ�ากัดบล็อก)
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดงผิวเดิม ปี 2521
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดงลงยาห้าสี, ลงยาสีเดียว, กะหลั่ยทอง ปี 2521
พระกริ่งสุรินทร์มงคล ปี 2522
ล็อคเก็ตหลวงปู่ดูลย์ ปี 2520, 2524 (ไม่จ�ากัดขนาด)
พระกริ่งรูปเหมือน หลวงปู่ดูลย์ รุ่นก้นช้าง ปี 2525 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ แปดรอบ ปี 2526 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญกระดุม หลวงปู่ดูลย์ ปี 2526 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งจอมสุรินทร์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์จอมสุรินทร์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญจอมสุรินทร์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงจอมสุรินทร์ หลังปราสาท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งพระพุทธปริตร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์พุทธปริตร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระพุทธปริตร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่สาม รุ่นทูลเกล้า (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมานั่งเต็มองค์ หลวงปู่สาม รุ่นเสาร์ห้า ปี 2521 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่สาม รุ่นเจ็ด ตอกโค้ด จ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งอุดมวรเวทย์ หลวงปู่เจียม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งโภคทรัพย์ หลวงปู่ธรรมรังษี
เหรียญหลวงปู่เจียม พระอาทิตย์นูนแสงซ้อน รุ่นแรก ปี 18
เหรียญหลวงปู่เจียม พร้อมตะกรุด แบบ 2 ดอก (ไม่จ�ากัดปี)
รูปหล่อโบราณ หลวงปู่จียม รุ่นตั้งมูลนิธิ
สมเด็จรุ่นแรก หลวงปู่เจียม ปี 2518
เหรียญเสมารุ่นแรก หลวงปู่หงษ์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อโบราณหลวงปู่หงษ์ รุ่นแรก ปี 2541 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงปู่หงษ์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อปั๊มรุ่นแรก หลวงปู่หงษ์ ปี 2541 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนั่งรวย หลวงปู่หงษ์ ปี 2546 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ซุ้มกอหลวงปู่หงษ์ ปี 2541 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงตาแก่น (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเต็มองค์ หลวงตาแก่น รุ่นสร้างบารมี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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พระสมเด็จ เนื้อแร่เขาอึมครึม รุ่นแรก
เหรียญปรกโพธิ์ 7 รุ่นแรก เนื้อตะกั่วหล่อโบราณ
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อเหล็กไหลไพรด�า
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อพระสมเด็จ
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อขาว ลองพิมพ์
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อด�า ลองพิมพ์
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อเขียว ลองพิมพ์
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อฟ้า ลองพิมพ์
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อแดง ลองพิมพ์
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อก้นครก ลองพิมพ์ ตะกรุดทองแดง
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อฟ้า ตะกรุดคู่เงิน - ทอง (รุ่นพิเศษ)
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อฟ้า ตะกรุดเงิน
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อขาว จีวรใหญ่
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อเขียว จีวรใหญ่
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อฟ้า จีวรใหญ่
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อแดง จีวรใหญ่
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อก้นครก จีวรใหญ่
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อขาว ฝังพลอย
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อเขียว ฝังพลอย
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อฟ้า ฝังพลอย
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อแดง ฝังพลอย
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อก้นครก โรยเพชรหน้าทั่ง
ขุนแผนนาคราช รุ่นแรก หลังยันต์ เนื้อก้นครก
ขุนแผนนาคราช หลังอัฐบริขาร เนื้อขาว
ขุนแผนนาคราช หลังอัฐบริขาร เนื้อขาว ฝังพลอย
ขุนแผนนาคราช หลังอัฐบริขาร เนื้อขาว ฝังตะกรุดทองค�าคู่
ขุนแผนนาคราช หลังอัฐบริขาร เนื้อขาว ฝังตะกรุดทองค�าเดี่ยว
ขุนแผนนาคราช หลังอัฐบริขาร เนื้อขาว ฝังตะกรุดเงินเดี่ยว
ขุนแผนนาคราช หลังอัฐบริขาร เนื้อขาว ฝังตะกรุดทองแดงเดี่ยว
ขุนแผนนาคราช หลังอัฐบริขาร เนื้อขาว โรยเพชรหน้าทั่ง
ผ้ายันต์นาคราช
ผ้ายันต์นางกวัก
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เหรียญรุ่นแรก เจริญพร หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสมเด็จพระธาตุพนม รุ่นเจริญพร วัดพระธาตุพนม ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นสารพัดดี หลวงปู่จันลี อุธาโน ส�านักสงฆ์ ป่าศรี คูณ เมือง  อ.นาแก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่กลม อภิลาโส วัดโพธิ์ชัย ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมารุ่นแรก เจริญพร หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน ปี 2560 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ไท สัจจวโร 105 ปี วัดโคกขาด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นมังกรคู่ หลวงปู่ไท สัจจวโร 105 ปี วัดโคกขาด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อโบราณ รศ.๒๓๘ หลวงปู่ไท สัจจวโร 105 ปี วัดโคกขาด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญปรกมหาเศรษฐี ๒๓๘ หลวงปู่ไท สัจจวโร 105 ปี วัดโคกขาด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงรุ่นแรก หลวงปู่กลม อภิลาโส วัดโพธิ์ชัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งรุ่นแรก หลวงปู่กลม อภิลาโส วัดโพธิ์ชัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมังกรคู่ ญาคูหา วัดสระพังทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระพุทธพักตร์ มหามงคล ญาคูหา วัดสระพังทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตามือไขว้รับทรัพย์ หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหันข้าง หลวงปู่จันลี อุธาโน ส�านักสงฆ์ ป่าศรี คูณ เมือง  อ.นาแก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา หลวงปู่สังข์ทอง สังฆญาโณ วัดโพธิ์ศรี อ.ธาตุพนม ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อพระแก้วมรกต หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อ รุ่นเจริญโชค หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่รัศมี ธัมมจาโร ส�านักสงฆ์หนองแดง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อเบ้าทุบ รุ่นมหาบารมี หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน เนื้อเงิน
รูปหล่อเบ้าทุบ รุ่นมหาบารมี หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน เนื้อนวโลหะ
รูปหล่อเบ้าทุบ รุ่นมหาบารมี หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน เนื้อสัมฤทธิ์
รูปหล่อเบ้าทุบ รุ่นมหาบารมี หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน เนื้อชนวน
รูปหล่อเบ้าทุบ รุ่นมหาบารมี หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน เนื้อทองทิพย์
รูปหล่อเบ้าทุบ รุ่นมหาบารมี หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน เนื้อทองแดงเถื่อน
รูปหล่อเบ้าทุบ รุ่นมหาบารมี หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน พิมพ์พิเศษแจกกรรมการ แจกแม่ครัว
เหรียญหล่อโบราณ รุ่นมหาบารมี หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาพญานาคคู่ รุ่นฮกลกซิ๋ว หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี อ.ท่าอุเทน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญใบขี้เหล็กมหามงคล ญาคูหา วัดสระพังทอง เนื้อเงิน
เหรียญใบขี้เหล็กมหามงคล ญาคูหา วัดสระพังทอง เนื้อนวโลหะ
เหรียญใบขี้เหล็กมหามงคล ญาคูหา วัดสระพังทอง เนื้ออัลปาก้า
เหรียญใบขี้เหล็กมหามงคล ญาคูหา วัดสระพังทอง เนื้อทองฝาบตร
เหรียญใบขี้เหล็กมหามงคล ญาคูหา วัดสระพังทอง เนื้อทองแดง
เหรียญใบขี้เหล็กมหามงคล ญาคูหา วัดสระพังทอง เนื้อขาปิ๋นโต
เสือหล่อโภคทรัพย์ พระอาจารย์กัณหา สัญญโม วัดนาเรียงถ�้าคิ้ว ปี 2560
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สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง ตลับเงินทุกพิมพ์ (ขนาดห้อยคอ)
สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง ตลับทองค�าทุกพิมพ์ (ขนาดห้อยคอ)
สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง เนื้อสีผึ้งเสน่ห์จันทร์ (ขนาดบูชา ตลับครู)
สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง เนื้อสีผึ้งโพลาด (ขนาดบูชา ตลับครู)
สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง เนื้อสีผึ้งสาริกา (ขนาดบูชา ตลับครู)
สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง เนื้อสีผึ้งผีหุง (ขนาดบูชา ตลับครู)
พระกริ่งนครวัตร หลวงปู่โป๊ะ อาบสีผึ้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ขอมด�าดิน หลวงปู่โป๊ะ อาบสีผึ้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
สีผึ้งทานบารมี รุ่น ๑ ตลับทองเหลือง รูปทรงหัวใจ
สีผึ้งมหาเวทย์ ขุขันธ์ ขนาด 3.3 เซน เนื้อเงินบริสุทธิ์
สีผึ้งมหาเวทย์ ขุขันธ์ ขนาด 3.3 เซน เนื้อเงินลงยา
สีผึ้งมหาเวทย์ ขุขันธ์ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ขนาด 1.3 เซน
สีผึ้งมหาเวทย์ ขุขันธ์ เนื้อเงินลงยา ขนาด 1.3 เซน
สีผึ้งชาติพยัคฆ์ กระไหล่เงิน
สีผึ้งชาติพยัคฆ์ กระไหล่เงินลงยา
สีผึ้ง ๗ ฆราวาส เนื้อทองเหลือง
สีผึ้ง ๗ ฆราวาส เนื้อเงิน
สีผึ้งพญาหงส์ทองเรียกทรัพย์ หลวงปู่วัน จันทวังโส รุ่น ๑ ตลับอลูมิเนียม
สีผึ้งพญาหงส์ทองเรียกทรัพย์ หลวงปู่วัน จันทวังโส รุ่น ๑ ตลับพลาสติก
ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หมุน รุ่นเสาร์ 5 บูชาครู ปี 2543
สีผึ้งหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ตลับยาหม่อง 
สีผึ้งหลวงปู่สังข์ วัดนากันตม (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
สีผึ้งครูบาวัง วัดบ้านเด่น (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
สีผึ้งหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
สีผึ้งเหลือง (ผีหุง) หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ทุกเนื้อ เฉพาะบรรจุเก่าตลับดั้งเดิม
สีผึ้งเขียวหลวงปู่ทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เฉพาะบรรจุเก่าตลับดั้งเดิม
สีผึ้งหลวงพ่อทบ ออกวัดช้างเผือก
สีผึ้งหลวงพ่อสนิท วัดล�าบัวลอย
สีผึ้งแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม
ตลับสีผึ้ง รุ่นศรีวิชัยนามปี ปี 2544 วัดถลุงทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ตลับสีผึ้ง มงคลจักรวาล พุทธาคมเขาอ้อ ปี 2545 (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
สีผึ้งเก่าแท้ ไม่ทราบที่ คณาจารย์ทั่วประเทศ ตลับขนาดห้อยคอ 
สีผึ้งเก่าแท้ ไม่ทราบที่ คณาจารย์ทั่วประเทศ ตลับขนาดบูชา (ตลับครู)
สีผึ้งคณาจารย์ทั่วประเทศ ประเภทสร้างสรรค์ (แบ่งตลับเลี่ยมกรอบเงิน,ทอง,นาค)
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เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงมันปู 
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงผิวไฟ
เหรียญรุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า
เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงามด�า
เสมาครึ่ง รุ่นแรก ๑๐๗ ปี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
สมเด็จหล่อ สร้างบารมี ๖ แผ่นดิน เนื้อนวโลหะ
รูปหล่อเบ้าทุบ เนื้อทองค�า
รูปหล่อเบ้าทุบ เนื้อเงิน
รูปหล่อเบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ
รูปหล่อเบ้าทุบ เนื้อทองสัมฤทธิ์
เหรียญอายุยืน หน้าอรหันต์ ครึ่งองค์ เนื้อเงิน (ไม่ตัดปีก)
เหรียญอายุยืน หน้าอรหันต์ ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ (ไม่ตัดปีก)
เหรียญอายุยืน หน้าอรหันต์ ครึ่งองค์ เนื้อทองแดงลงยา 
เหรียญอายุยืน หน้าอรหันต์ ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง
เหรียญไข่เต็มองค์ มนต์พระกาฬ เนื้อทองค�า 
เหรียญไข่เต็มองค์ มนต์พระกาฬ เนื้อเงินลงยา (ไม่ตัดปีก)
เหรียญไข่เต็มองค์ มนต์พระกาฬ เนื้อเงินลงยา
เหรียญไข่เต็มองค์ มนต์พระกาฬ เนื้อนวโลหะ (ไม่ตัดปีก)
เหรียญไข่เต็มองค์ มนต์พระกาฬ เนื้อทองแดงลงยา (ไม่ตัดปีก)
เหรียญไข่เต็มองค์ มนต์พระกาฬ เนื้อทองแดง
เหรียญกลม รุ่นรวยรับทรัพย์ เนื้อเงิน
เหรียญกลม รุ่นรวยรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะ
เหรียญกลม รุ่นรวยรับทรัพย์ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญกลม รุ่นรวยรับทรัพย์ เนื้อทองแดง
พระผงรุ่นสร้างบารมี ๖ แผ่นดิน เนื้อฝังตะกรุดทองค�า
พระผงรุ่นสร้างบารมี ๖ แผ่นดิน เนื้อฝังตะกรุดเงิน 
พระผงรุ่นสร้างบารมี ๖ แผ่นดิน เนื้อผงพุทธคุณ
พระผงนั่งตั่ง รุ่นแรก เศรษฐีแสนล้าน เนื้อฝังตะกรุดทองค�า
พระผงนั่งตั่ง รุ่นแรก เศรษฐีแสนล้าน เนื้อน�าฤกษ์ ๙ โค๊ต
พระผงนั่งตั่ง รุ่นแรก เศรษฐีแสนล้าน เนื้อฝังตะกรุดเงิน 
พระผงนั่งตั่ง รุ่นแรก เศรษฐีแสนล้าน เนื้อลายเสือ (แจกทาน)
พระผงนั่งตั่ง รุ่นแรก เศรษฐีแสนล้าน เนื้อผงพุทธคุณ
ตลับสีผึ้ง รุ่นสร้างบารมี ๖ แผ่นดิน เนื้อเงิน
ตลับสีผึ้ง รุ่นสร้างบารมี ๖ แผ่นดิน เนื้อนวโลหะ
ตลับสีผึ้ง รุ่นสร้างบารมี ๖ แผ่นดิน เนื้ออัลปาก้า, ทองเหลือง
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โต๊ะที่

หลวงปู่แสน ปสนฺโน จ.ศรีสะเกษ (ทั่วไป)27
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เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อพระเสาร์ วัดหอก่อง รุ่นแรก ปี 2556 จ.หนองคาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

รูปหล่อลององค์ อุดกิ่ง หลวงพ่อพระเสาร์ วัดหอก่อง รุ่นแรก ปี 2556 จ.หนองคาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญหลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าทีปปุญญาราม จ.สกลนคร รุ่นเจริญพร ปี 2552 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญพระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร วัดป่าโสภณธรรมาราม รุ่นแรก ปี 2549 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร วัดป่าโสภณธรรมาราม รุ่นแรก ปี 2539 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

ล็อกเก็ตรุ่นเสือหาว พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร วัดป่าโสภณธรรมาราม หลังตะกรุดเดียว จ.สกลนคร

ล็อกเก็ตรุ่นเสือหาว พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร วัดป่าโสภณธรรมาราม หลังตะกรุดคู่ จ.สกลนคร

ล็อกเก็ต รุ่นทรัพย์นาคา พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร วัดป่าโสภธรรมาราม ปี 2559 จ.สกลนคร

พระผงพมิพ์ขนุแผน พระอาจารย์ชาตร ีปภสัสโร วดัป่าโสภณธรรมาราม รุน่แรก ปี 2559 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากดัเนือ้)

เหรียญหมื่นยันต์ พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร รุ่นมหาลาภ มหาอุตต์ วัดป่าโสภณธรรมาราม ปี 2560 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญพญานาคคู่ พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร วัดป่าโสภณธรรมาราม จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

ล็อกเก็ตพญานาคคู่ พระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร วัดป่าโสภณธรรมาราม จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดฉาก)

ล็อกเก็ตรุ่นเศรษฐีมหามงคล พระอาจารย์แหวน ทยาลุโก วัดป่าหนองนกกด จ.สกลนคร

เหรียญพ่อปู่ศรีสุทโธนาคราช รุ่นรวยรวยรวย ค�าชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระบูชาเก้านิ้ว หลวงพ่อพระเสาร์ รุ่นแรก วัดห่อก่อง ปี 2556 จ.หนองคาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญพระพุทธรุ่นแรก หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญเม็ดแตง พระญาณสิทธาจารย์ วัดกุดเรือค�า จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญรุ่นแรก พระญาณสิทธาจารย์ วัดกุดเรือค�า จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์ทองสูณ ธัมมวังโส วัดป่าบ้านหนองทุ่ม จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์วิสุทธิ์ สิริจันโท วัดป่าประสิทธิธรรม จ.อุดรธานี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

ล็อกเก็ต 131 ปีชาตกาล หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดป่าประสิทธิธรรม จ.อุดรธานี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญ 131 ปีชาตกาล หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดป่าประสิทธิธรรม จ.อุดรธานี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระผงโต๊ะหมู่รุ่นแรก พระอาจารย์กองแพง วิโรจโน วัดป่าสันติวัน ปี 2560 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์กองแพง วิโรจโน วัดป่าสันติวัน ปี 2557 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระหล่อรูปเหมือน รุ่นแรก พระอาจารย์กองแพง วิโรจโน วัดป่าสันติวัน ปี 2559 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

ล็อกเก็ตรุ่นแรก พระอาจารย์กองแพง วิโรจโน วัดป่าสันติวัน ปี 2559 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดฉาก)

ล็อกเก็ตรุ่นเมตตา พระอาจารย์กองแพง วิโรจโน วัดป่าสันติวัน ปี 2560 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดฉาก)

พระผงสมเด็จหลังปั๊มตรายาง พระอาจารย์น้อย เขมจาโร วัดศรีโพธิ์ชัย ปี 2548 จ.สกลนคร

เหรียญพระอาจารย์ศักดิ์ดา ปัญญาธโร วัดดงสวรรค์ รุ่นแรก ปี 2557 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญพระอาจารย์นวน เตชธโร วัดป่ามหาชัยโฆษิต รุ่น 3 โต๊ะหมู่ ปี 2561 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญเจ้าปู่เมืองภูเงิน รุ่นแรก อ.พังโคน จ.สกลนคร ปี 2562 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญรุ่นแรก หลวงตาแตงอ่อน กลุยาณธมุโม วัดป่าโชคไพศาล ปี 2536 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญรุ่นแรก หลวงปุ่ถ่าน สุตปัญโญ วัดดอนสวรรค์ ปี2 555 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญเม็ดแตงรุ่นแรก หลวงปุ่ถ่าน สุตปัญโญ วัดดอนสวรรค์ ปี 2559 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระกริ่งรุ่นแรก หลวงปุ่ถ่าน สุตปัญโญ วัดดอนสวรรค์ ปี 2559 จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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พระคณาจารย์ ภาคอีสาน ชุดที่ 1 (ทั่วไป)28
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เหรียญนารายณ์ทรงครุฑ หลวงพ่อหลิน ส�านักสงฆ์ภูกระจ้อน จ.มุกดาหาร
พระภควสัมบดีมหาลาภ หลวงปู่แสง จนทวโส วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม
พระแก้วมรกต หลวงปู่แสง จนทวโส วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม
เหรียญห้าพยัคฆ์ หลวงพ่อยอด โกสโล วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
เหรียญคุ้มบารมีหกแผ่นดิน หลวงปู่สอ ขันติโก จ.นครพนม
รูปหล่อลอยองค์นั่งพญาเต่า รุ่นเพชรนครพนม หลวงปู่สอ ขันติโก จ.นครพนม
พระผงสมเด็จปรกโพธื์สะดุ้งกลับ หลวงปู่สอ ขันติโก จ.นครพนม
พระสมเด็จ หลวงปู่ปัน วัดเทพนิมิตจันทร์แสงวนาราม เนื้อผง หลังยันต์ปั้ม จ.ขอนแก่น
พระกริ่งเจริญลาภ รุ่นแรก หลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย เนื้อกิมบ่เซียง จ.นครพนม
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเพลิน วัดนาคประดิษฐ์มีชัย เนื้อทองแดง จ.หนองคาย
เหรียญหลังหนุมานเชิญธงแผลงฤทธิ์ หลวงปู่แสน ปสนโน วัดหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก หลวงปู่ปัน วัดเทพนิมิตจันทร์แสงวนาราม จ.ขอนแก่น
หนุมานแสนสัมฤทธิ์ หลวงปู่แสน ปสนโน วัดหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
รูปหล่อโบราณ มหาบารมี 112 รุ่นมหาส�าเร็จ หลวงปู่แสน ปสนโน วัดหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
รูปเหมือนขี่เต่า เฮงรับทรัพย์ รุ่นอายุยืน หลวงปู่แสน วัดหนองจิก เนื้อทองขาว จ.ศรีสะเกษ
รูปเหมือนขี่เต่า เฮงรับทรัพย์ รุ่นอายุยืน หลวงปู่แสน วัดหนองจิก เนื้อนวโลหะ จ.ศรีสะเกษ
รูปเหมือนขี่เต่า เฮงรับทรัพย์ รุ่นอายุยืน หลวงปู่แสน วัดหนองจิก เนื้อสัมฤทธิ์ จ.ศรีสะเกษ
เต่าพิมพ์ใหญ่ หลวงปู่แสน ปสนโน วัดหนองจิก เนื้อทองเหลือง, ทองแดง จ.ศรีสะเกษ
เหรียญหล่อรุ่นแรก รศ.237 หลวงพ่อหอม วัดไตรคามวาสี จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เต่าหลวงปู่แสน วัดหนองจิก จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งจีน หลวงปู่ค�าบุ คุตตจิตโต วัดกุดชมภู เนื้อทองเหลือง จ.อุบลราชธานี
พระกริ่งรัตนรังสี เนื้อนวโลหะ, สัมฤทธิ์
พระชัยเจ้าสัว เนื้อเงิน, ทองแดง
พระปิดตาปลดหนี้ ตะกรุดทองค�า, ตะกรุดเงิน
พระปิดตา ตะกรุดเงิน เนื้อใบลาน
พระปิดตา ตะกรุดเงิน เนื้อเกสร
พระปิดตา ตะกรุดทอง เนื้อใบลาน
พระปิดตา ตะกรุดทอง เนื้อเกสร
พระสมเด็จ วัดพัฒนาราม จ.อุดรธานี จัดสร้าง
พระกริ่ง เนื้อทองชนวน หล่อโบราณ วัดบ้านเขวิกศรีสระจันทร์ จ.ศรีสะเกษ จัดสร้าง
พระกริ่ง เนื้อทองชนวน วัดบ้านเขวิกศรีสระจันทร์ จ.ศรีสะเกษ จัดสร้าง
พระกริ่ง เนื้อทองเหลือง วัดบ้านเขวิกศรีสระจันทร์ จ.ศรีสะเกษ จัดสร้าง
พระกริ่ง 80 พรรษา วัดบ้านเขวิกศรีสระจันทร์ จ.ศรีสะเกษ จัดสร้าง
พระหลวงปู่ทวด วัดบ้านเขวิกศรีสระจันทร์ จ.ศรีสะเกษ จัดสร้าง
พระกริ่ง วัดบ้านเขวิกศรีสระจันทร์ จ.ศรีสะเกษ จัดสร้าง
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พระคณาจารย์ ภาคอีสาน ชุดที่ 2 (ทั่วไป)29
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เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าประทีปปุญญาราม จ.สกลนคร ปี 2521
(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่น 17 (หลังเต่า) หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าประทีปปุญญาราม จ.สกลนคร 
(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่น 19 หลวงปูผ่่าน ปัญญาปทโีป วดัป่าประทีปปญุญาราม จ.สกลนคร (ไม่จ�ากดัเนือ้)
เหรียญนาคปรก มหาปรารถนา หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรยีญนาคปรก สมปรารถนา หลวงปูส่อ ขนัตโิก วดัโพธิศ์ร ีจ.นครพนม เนือ้เงนิ (ไม่จ�ากดัส)ี
เหรียญนาคปรก สมปรารถนา หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม (ไม่จ�ากัด)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สุคีป วรปัญโญ ส�านักสงฆ์ศรัทธาเทพนิมิต จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ วัดภูถ�้าพระ อ.นาแก จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา หลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ วัดภูถ�้าพระ อ.นาแก จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญโต๊ะหมู่ หลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ วัดภูถ�้าพระ อ.นาแก จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญอโรคยา หลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ วัดภูถ�้าพระ อ.นาแก จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่กาว ธมฺมทีโป วัดโคกสว่าง จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่บุญเลิศ สีลเตโช ส�านักสงฆ์บุญเลิศ เนื้อเงิน, เงินลงยา, เงินหลังเรียบ
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่บุญเลิศ สีลเตโช ส�านักสงฆ์บุญเลิศ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สมัย ธีรธัมโม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่แสง สุมังคโล วัดโพนงาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่จันลี อุธาโน ส�านักสงฆ์ป่าศรีคูณเมือง(ศิษย์สกล) จ.นครพนม
(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมามหาสมปรารถณา หลวงปู่จันลี อุธาโน ส�านักสงฆ์ป่าศรีคูณเมือง(ศิษย์สกล) 
จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่แก้ว สุจิณโณ วัดถ�้าเจ้าผู้ข้า รุ่นพญานาคคู่ เฮงตลอด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์เชาวรัตน์ กัมมสุทโธ วัดท่าวังหิน รุ่นเมตตา จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ตราชนาวี พระอาจารย์เชาวรัตน์ กัมมสุทโธ วัดท่าวังหิน จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงกัมมฐาน พระอาจารย์เชาวรัตน์ กัมมสุทโธ วัดท่าวังหิน จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อคเก็ตร้อยดวงใจ พระอาจารย์เชาวรัตน์ กัมมสุทโธ วัดท่าวังหิน จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญร้อยดวงใจ พระอาจารย์เชาวรัตน์ กัมมสุทโธ วัดท่าวังหิน จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงปิดตาไตรมาส ปี 57 ลอยองค์ พระอาจารย์เชาวรตัน์ กัมมสทุโธ วดัท่าวงัหิน จ.สกลนคร 
(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อพุทธศิลป์ พระอาจารย์เชาวรัตน์ กัมมสุทโธ วัดท่าวังหิน รุ่นคุ้มครอง จ.สกลนคร 
(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงสามมิติ รุ่นแสนเฮง พระอาจารย์เชาวรัตน์ กัมมสุทโธ วัดท่าวังหิน จ.สกลนคร
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พระคณาจารย์ ภาคอีสาน ชุดที่ 3 (ทั่วไป)30
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พระปิดตายาคูค�าดี พิมพ์ปั้นผึ้ง เนื้อเงิน
พระปิดตายาคูค�าดี พิมพ์ปั้นผึ้ง เนื้อทองผสม
พระปิดตายาคูค�าดี พิมพ์แปดมือใหญ่ เนื้อเงิน
พระปิดตายาคูค�าดี พิมพ์แปดมือใหญ่ เนื้อทองผสม
พระปิดตายาคูค�าดี พิมพ์แปดมือเล็ก เนื้อเงิน
พระปิดตายาคูค�าดี พิมพ์แปดมือเล็ก เนื้อทองผสม
พระปิดตายาคูค�าดี พิมพ์ชลูด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตายาคูค�าดี พิมพ์มหาลาภ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตายาคูค�าดี พิมพ์เก้ามือ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสังกัจจายน์ยาคูค�าดี (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระรูปเหมือนยาคูค�าดี (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกริ่งยาคูค�าดี (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระพุทธยาคูค�าดี (พระเกตุ) (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
งาแกะยาคูค�าดี (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
กะลาแกะยาคูค�าดี (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ตะกรุดยาคูค�าดี ดอกเดียว และดอกคู่ (ไม่จ�ากัดขนาด)
ตะกรุด ชุด 13 ดอก ยาคูค�าดี
พระเจ้า 5 พระองค์ สาธุใหญ่จันทร์เพ็ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาฐานผาทิพย์ สาธุใหญ่จันทร์เพ็ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
งาแกะ สาธุใหญ่จันทร์เพ็ง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
กะลาแกะ สาธุใหญ่จันทร์เพ็ง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ตะกรุดสาธุใหญ่จันทร์เพ็ง รวม (ตะกรุดใบลาน, ตะกรุดถักเชือก, พอกผง, พอกครั่ง)
พระปิดตาพ่อแม่เฒ่า วัดพระบาทโพนสัน เนื้อเงิน
พระปิดตาพ่อแม่เฒ่า วัดพระบาทโพนสัน เนื้อทองผสม
ตะกรุดวัดพระบาทโพนสัน ดอกเดียว (ไม่จ�ากัดขนาด, ไม่จ�ากัดยุค)
เหรียญพระคูคี้หอม (บล็อคหูขีด)
เหรียญพระอาจารย์ชาค�าแดง รุ่น ปี 2513
เหรียญพระอาจารย์มหาเครือ ปี 2500
เหรียญพระอาจารย์ชาโงน ปี 2540
เหรียญพระลูกแก้วเหลื่อม
เหรียญพระอาจารย์มหาเวทย์ วัดป่าพาง
เหรียญพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ หลังธาตุหลวงนูน ปี 2500
องค์รวยพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดโพนชัย ปี 1999
เหรียญอาจารย์ปรีชา วัดธาตุฝุ่น กะไหล่ทอง
เหรียญอาจารย์ปรีชา วัดธาตุฝุ่น รมด�า
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พระเกจิคณาจารย์ ประเทศลาว (ยอดนิยม)31






