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มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่อง
และเหรียญพระคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ

จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ
ในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2563

ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
 1. เพื่อสงเสริมการอนุรักษพระพุทธคุณของวัตถุมงคลใหแพรหลายเปนที่รูจัก

 2. เพื่อนํารายไดสวนหนึ่งไวมอบใหโรงพยาบาลในจังหวัดอํานาจเจริญเพื่อจัดซื้ออุปกรณ

ทางการแพทย

 3. เพื่อนํารายไดสวนหนึ่งจัดซื้อรถเข็นผูปวยไวมอบใหโรงพยาบาลในจังหวัดอํานาจเจริญ

  4. เพื่อนํารายไดสวนหนึ่งจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียนไวมอบใหโรงเรียนที่

ขาดแคลนในจังหวัดอํานาจเจริญ

สนับสนุนโดย
สม�คมผูนิยมพระเครื่องพระบูช�ไทย

นิตยส�รพระท่�พระจันทร ชมรมพระเครื่องมรดกไทย  

ชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทย ชมรมสน�มพระท่�พระจันทร 
นิตยส�รพระท่�พระจันทร ชมรมพระเครื่องเมืองนครปฐม
ชมรมนักข่�วและช่�งภ�พพระเครื่อง ชมรมพระเครื่องท่�พระจันทร

สม�คมพระเครื่อง พระบูช� สุพรรณบุรี ชมรมพระเครื่องสมุทรปร�ก�ร
ชมรมพระเครื่องมณเฑียรพล�ซ่�

  สมาคมผูนยิมพระเคร่ืองพระ
บูชา

ไทย

สาขาจงัหวัดอํานาจเจริ
ญ

สมาคมผนยิ ื่ พระบช
าไาไา ท
ย
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รายนามคณะกรรมการการจัดงาน
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลโท ธัญญา  เกียรติสาร  แมทัพภาคที่ 2 

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลตรี ศักดา  คลํ้ามีศรี (ผบ.มทบ.25) พลตรี พูลศักดิ์ สมบูรณ  (ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 22 )
นายเทอดศักดิ์    เสริมศรี         นายบุญเลิศ    จูงพันธ

ประธานที่ปรึกษา
  ดร.สมบัติ์    เกียรติสุรนนท  พันเอก สมเด็จ   พวงผกา
  ดร.อัฏฐผล     ถิรพรพงษสิริ  สจ.คฑายุทธ     แซเตีย

ที่ปรึกษา
พันตํารวจเอกกุลทภัท อุทธิเสน  พันโท กิตติพงษ วงษประสานต พันตํารวจโทระพิน ชาติไทย
นายแพทยถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล นางสาวปยฉัตร ขาวดี  นายวรวิทย เสริมศรี    
นายเหรียญ นามบุตร   นายวราวุฒิ ดิเรกวัฒนะ  นายภาณุภณ ชัยธีระชาติ 
เฮียหมู เฮงเซอรวิส   นายพศิน พรมเทศ   นายปราโมทย สระ 
นายสุพจน กอนภูธร   นายอภิรัฐ อุทธิเสน   นายวัฒนพงษ สกุณี

ประธานจัดงาน
นายกานต นามบุตร (ชัย อํานาจเจริญ)

ประธานดําเนินงาน
นายอัครเดช จันทแสง นายมนตรี สุรนารถ  นายพีระยุทธ สอิ้งทอง

คณะกรรมการดําเนินงาน
พันตํารวจโท สุภาพ จันทรแดง นายนิรันดร ทําเลดี  นายฉลอง สังวาลย
นายวินัย ตายทอง  นางจิรัสย ตายทอง          นายเสาร  วัยพันธ
นายอภิสิทธิ์  พาที                 นายโผน  จอมหงส            นายเสนห  มีมานะ
นายทรงศักดิ์  พิมพลี

  สมาคมผูนยิมพระเคร่ืองพระ
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ไทย
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คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

นายกสมาคมฯ นำยพยัพ	ค�ำพันธุ์

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 1 นำยพิศำล	เตชะวิภำค	 (ต้อย	เมืองนนท์)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 2	 นำยอนุศักดิ์	นำรถกุลพัฒน์	 (อ้ำ	สุพรรณ)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 3	 นำยศุภชัย	เรืองสรรงำมสิริ	 (ตี๋เหล้ำ	ท่ำพระจันทร์)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 4	 นำยสมภพ	ไทยธีระเสถียร	 (อั๊ง	เมืองชล)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 5	 นำยฐำปกรณ์	ดิษยนันทน์	 (โอ๋	กันตนำ)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 6	 นำยเสมอ	งิ้วงำม	 (ป๋อง	สุพรรณ)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 7	 พลเรือเอก	ปรีชำญ	จำมเจริญ

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 8 พลเอก	เชวงศักดิ์	ทองสลวย

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 9	 นำยสุรเดช		ลิ้มพำนิช			 (หมึก		ท่ำพระจันทร์)

อุปนายก คนที่ 1  นำยกิติ	ธรรมจรัส	 (กวง	ท่ำพระจันทร์)

อุปนายก คนที่ 2	 พลต�ำรวจโท	จิตติ	รอดบำงยำง

อุปนายก คนที่ 3	 นำยชัยนฤทธิ์	เพชรพันธุ์ทอง

อุปนายก คนที่ 4	 นำยสมำน	บุญเพ็ญ		 (สมำน	คลองสำม)

อุปนายก คนที่ 5	 นำยพงษ์ภักดี	พัฒนกุล	 (แมว	ทุ่งสง)

อุปนายก คนที่ 6	 นำยภิยวัฒน์	วัฒนำยำกร	 (แต๊ก	สงขลำ)

อุปนายก คนที่ 7	 นำยอนุวัตร		ศรีไสยเพชร	 (บี		บ่อล้อ)

อุปนายก คนที่ 8	 นำยวัชรพงศ์	ระดมสิทธิพัฒน์	 (อุ๊		กรุงสยำม)

อุปนายก คนที่ 9	 นำยพรรค		คูวิบูลย์ศิลป์

อุปนายก คนที่ 10	 นำยศุภกนก์ธีร์		อนุศรี		 (โต่ง		ขอนแก่น)
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เลขานุการ	 พันต�ำรวจเอก	ระพิน	ชำติไทย

รองเลขานุการ	 นำยกุนทร	ลำภอิทธิสันต์	 (นี	สะพำนใหม่) 

	- ผู้ช่วยเลขานุการ นำยชัยณรงค์	เรืองประโคน	 (แป๋ว	มรดกไทย)

	-	รองผู้ช่วยเลขานุการ	 นำยปัญญวัฒน์	นิ่มสง่ำ	 (อำท	เมืองน่ำน)	

เหรัญญิก	 นำงสำวกชสร	พิพัฒนกุล	 (ปู	มรดกไทย)

ปฏิคม  นำยมีชัย	เอี่ยมประพันธ์	 (เหน่ง	มรดกไทย)

	-	ผู้ช่วยปฏิคม นำยวิชัย	แสงสุวรรณ	 (เนตร	มรดกไทย)

	-	ผู้ช่วยปฏิคม นำยวินชัย	กีรติพันธุ์ชัย	 (โอ้ย	จอมทอง)

ประชาสัมพันธ์	 พ.อ.อ.โกวิท	แย้มวงษ์

								- ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์	 นำยสมศักดิ์	ศกุนตนำฏ

								- ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์	 นำยวันชัย	สอนมีทอง

 - ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านหนังสือพิมพ์ นำยแฉล้ม	จันทรวงศ์ไพศำล	 (แล่ม	คมชัดลึก)

	- ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านนิตยสารพระเครื่อง นำงสำวศสุมำ	แย้มวงษ์	เฮงหลี (ตูน	ศสุมำ) 

นายทะเบียน นำยวัธนชัย	มุตตำมระ	 (หน่อย	ข่ำวสด)

นายกกิตติมศักดิ์ นำยไชยทัศน์	เตชะไพบูลย์

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 พล.อ.	สมหมำย	เกำฎีระ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.ต.อ.	เพรียวพันธ์	ดำมำพงศ์	 พล.ต.อ.	ชลอ	ชูวงศ์

พล.ต.ท.	ชัยวัฒน์	เกตุวรชัย	 พล.ต.ต.	คงเดช	ชูศรี	 พล.ต.ต.	ปรำโมทย์	ไทรหอมหวล	

พล.ต.ต.	สุรเชษฐ์	หักพำล	 พ.ต.อ.	ปรีดี	เจริญศิลป์	 พ.ต.อ.	ทรงโปรด	สิริสุขขะ	

พ.ต.ต.	จตุพร	อรุณฤกษถวิล	 อัยกำรสุธน	แสงสำยัณห์	 อัยกำรมั่นเกียรติ	ธนจิตรพันธ์	

ผศ.	รังสรรค์	ต่อสุวรรณ	 นำยประจ�ำ	อู่อรุณ	 นำยมงคล	เมฆมำนะ	

นำยอมร	วำนิชสัมพันธุ์	 นำยสมศักดิ์	จวงสวัสดิ์	 นำยวิวัฒน์	เรืองพรสวัสดิ์	

ก�ำนันชูชำติ	มำกสัมพันธุ์	 นำยโชติชัย	สิริกำญนุกูล	 นำยปรีดำ	อภิปุญญำ	

นำยชำย	ศรีสงวนสกุล	 นำยสกลชัย	ตั้งธนำเจริญวงศ์	 นำยสมพร	ทันตเวช	

นำยสมนึก	จำดเสม	 นำยโกวิท	จิตตั้งมั่น	 นำยชูชีพ	เอี่ยมเอิบ	
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นำยสมนึก	ธนเดชำกุล	 ร.ต.ต.	พรเทพ	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยำ	นำยผูก	รัศมี	

นำยอดิศักดิ์	วงศ์ผำสุกโชติ	 นำยสุรวิช	พันศิริพัฒน์	 นำยองอำจ	อ�ำไพกุลวัฒนำ	

นำยชัยวัฒน์	เขียวศรี	 นำยส�ำเริง	ทรงชุ่ม	 นำยเสรี	ชยำมฤต	

นำยชำลี	จิตต์ไม่งง	 นำยชวลิตร	พุ่มอรัญ	 นำยมนตรี	ประไพพันธุ์

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ อำจำรย์ประกร	พรพิสุทธิ์ 

รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ อำจำรย์ประสำท	ทองอร่ำม	(ครูมืด)

รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ อำจำรย์จรัล	พูนลำภ 

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	 นำยปรีชำ	เกตุค�ำ	

นำยสุชำติ	ศรีสวรรค์	(ชำติ	กันตนำ)	 นำยวสันต์	พัดทอง	(โก๊ะ	กันตนำ)	

นำยประสิทธิ์	สุขใจ	 นำยณรงค์	ศิลำลิขิต	(เซี๊ยะ	จำตุรงค์)	

น.ส.	ขวัญจิรำ	บัวคง	 ว่ำที่ร้อยตรี	เจตนิพัทธ์	สำสิงห์	(ผู้ก�ำกับบอย)

ว่ำที่ร้อยตรี	ภัทรกฤษณ์	พุ่มพิพัฒน์	 นำยมำโนช	ก�ำเนิดกำญจน์	(ปุ๊	กันตนำ)	

นำยพิพัฒณ์โชค	พงศ์ณพิพัฒเดช	(ริน	ตำกล้อง)

ที่ปรึกษาฝ่ายศิลป์ นำยประเสริฐ	ศรีรัตน์ชัชวำล	(ประเสริฐ	วำดรูป)

	 		 นำยประเสริฐ	สถิตอยู่คู่ไทย (ชิว	เฟอร์นิเจอร์)

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย	 ท่ำนชำติชำย		สุขใส		

	 		 นำยโสภณ	ปลื้มอำรมย์

ประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง นำยสุทัญ		ค�ำพันธุ์

รองประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง พ.ต.ต.	จตุพร		อรุณฤกษ์ถวิล

    พ.ต.อ.	วิศิษฐ์		สังขนันท์

	 		 	 นำยณรงค์ชัย		ไทยธีระเสถียร

ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง นำยมณู		บุญมำน�ำ			 (นพ	สวนมะเดื่อ)

	 		 	 นำยเตชทัต		เอี๋ยวคุ้มเจริญ		 (นิว	คำวบอย)

	 		 	 นำยอติวัณณ์		ณรงค์
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ21จังหวัดภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร **(ขึ้นตรงกับสมำคมฯ)**

จังหวัดก�าแพงเพชร นำยชัยยศ	เกียรติเบญจกุล	 (ครูยศ	ก�ำแพง)

จังหวัดชัยนาท 		 นำยสมพงษ์	สงวนตระกำรกุล (ตี๋	ชัยนำท)

จังหวัดนครนายก นำยสุรพล	สุทยำ	 (หน่อย	นครนำยก)

จังหวัดนครปฐม  นำยยุทธชัย	ปฐมวัฒนศิริ	 (อ้วน	นครปฐม)

จังหวัดนครสวรรค์	 นำยวันชัย	อินลอย	 (ก�ำนันโต้ง	นครสวรรค์)

	-	ที่ปรึกษำประธำนจังหวัดนครสวรรค์		 นำยเกื้อกูล	กลีบจ�ำปำ	 (ป้อม	นครสวรรค์)

จังหวัดนนทบุรี	 		 นำยโทนทอง	สุขแก่น	 (โทน	บำงแค)

	-	ที่ปรึกษำประธำนจังหวัดนนทบุรี		 นำยสุพจน์	ผมทอง	 (พจน์	เมืองนนท์)

จังหวัดปทุมธานี		 พล.ต.ท.	ค�ำรณวิทย์	ธูปกระจ่ำง	 (ผู้กำรแจ๊ด)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 นำยจิรวัฒน์	ศรีสุขพงษ์ศักดิ์	 (เด่น	อยุธยำ)

จังหวัดพิจิตร	 	 นำยสุดใจ	จูมจันทร์	 (ใจ	ตะพำนหิน)

จังหวัดพิษณุโลก		 นำยประดับ	พลคล้ำย	 (ประดับ	พิษณุโลก)	

	-	ที่ปรึกษำประธำนจังหวัดพิษณุโลก		 นำยบุญชอบ	พ่วงเฟื่อง	 (ชอบ	พิษณุโลก)

จังหวัดเพชรบูรณ์	 นำยกันต์	นิธิปรัชญำกุล	 (ตี๋	สมอทอด)

จังหวัดลพบุรี	 	 นำยมลชัย	สุติรัตนชัย	 (ช้ำง	ลพบุรี)

จังหวัดสมุทรปราการ	 นำยพิเชษฐ	โปร่งแก้วงำม	 (หอย	ปำกน�้ำ)

จังหวัดสมุทรสงคราม		 นำยโศภิษฐ์	เวชกำร	 (เบิ้ล	แม่กลอง)

จังหวัดสระบุรี	 	 พ.ต.	ปรำโมทย์	ปรีชำศำสตร์	 (ผู้พันโมทย์	สระบุรี)

จังหวัดสิงห์บุรี	 	 **(ขึ้นตรงกับสมำคมฯ)**

จังหวัดสุโขทัย	 	 นำยจิระพรชัย	ใบทอง	 (หนุ่ม	ใบทอง)

จังหวัดสุพรรณบุรี	 นำยสมพร	โพธิ์อ้น	 (โก๋	บ้ำนกร่ำง)

จังหวัดอ่างทอง			 นำยประชำวุฒิ	สหประชำกิจ	 (เอก	วิเศษ)

จังหวัดอุทัยธานี			 นำยปรีชำ	พลอินทร์	 (ช่ำงแดง	อุทัย)	

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ9จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย 		 นำยอนุสรณ์	วงศ์ใหญ่	 (อัยกำรจิ๋ว)

	-	ที่ปรึกษำประธำนจังหวัดเชียงรำย	 นำยสมยศ	ประจ�ำเมือง	 (สมยศ	เชียงรำย)

จังหวัดเชียงใหม่  นำยวีระชัย	ไชยเจริญ (โจ๊ก	ล�ำพูน)

-	ที่ปรึกษำประธำนจังหวัดเชียงใหม่	 นำยพรรค	คูวิบูลย์ศิลป์	

จังหวัดน่าน  นำยเฉลิมพล	อำนุภำพบรรเจิด	(ส.จ.	บอม	เมืองน่ำน)

จังหวัดพะเยา  นำยจีรเดช	ศรีวิลำศ	 (นำยกยุ้ย	ดอกค�ำใต้)
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จังหวัดแพร่	 	 นำยพรชัย	วิภำสกุลเด่น	 (พรชัย	แพร่)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 นำยอุทิศ	ถำวร	 (กล้วย	มรดกไทย)

จังหวัดล�าปาง  นำยธีรเดช	จังตระกูล	 (ต้น	ล�ำปำง)

จังหวัดล�าพูน  นำยสุพจน์	วงศ์เขียว	 (เอส	เชียงใหม่)

จังหวัดอุตรดิตถ์		 นำยประสพโชค	แสงพันธ์	 (โชคเล็ก	อุตรดิตถ์)

ประธานฝ่ายประสานงานภาคเหนือ	 นำยขวัญชัย	แจ่มใจ	 (ป๊อก	เชียงรำย)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์  นำยสว่ำง	รุ่งกรุด	 (สีเผือก	กำฬสินธุ์)

จังหวัดขอนแก่น  นำยสมศักดิ์	สัตยบัณฑิต	 (ปุ๊	ขอนแก่น)

จังหวัดชัยภูมิ	 	 นำยณรงค์	ล�่ำฮวด	 (วัฒน์	ชัยภูมิ)

จังหวัดนครราชสีมา	 นำยชัชวำล	วงศ์จร

จังหวัดนครพนม  นำยวัลลภ	แก้วอุดมผล	 (แอ๊ด	ธำตุพนม)

จังหวัดบุรีรัมย์	 		 นำยไพโรจน์	สิงห์น้อย	 (มุ่ย	นำงรอง)

จังหวัดบึงกาฬ	 		 นำยปิติพงษ์	กำยสิทธิ์	 (มณีแดง	เซกำ)

จังหวัดมหาสารคาม	 พ.ต.อ.อุดมศักดิ์	เปลี่ยนข�ำ	 (ผู้ก�ำกับเปิ้ล)

จังหวัดมุกดาหาร นำยจีรศักดิ์	เกิดสมบุญสุข	 (เบียร์	มุกดำหำร)

จังหวัดยโสธร	 	 นำยปริญญำ	ไทยบุญนำค	 (หนุ่ย	ยโสธร)

จังหวัดร้อยเอ็ด	 		 นำยสุรพงษ์	ไชยรำช	 (พงษ์	ร้อยเอ็ด)

จังหวัดเลย  นำยธรรมวัธน์	ทองธรรมรงค์	 (บิ๊กกิม	วังสะพุง)

จังหวัดสกลนคร			 นำยสุรชัย	สกุลโชคชัยรัตน์	 (ลี่	สกลฯ)

จังหวัดสุรินทร์	 	 นำยวรพงษ์	อังประภำพรชัย (ตี๋	สุรินทร์)

จังหวัดศรีสะเกษ นำยดนุชำ	อิศรำงกูร	ณ	อยุธยำ	 (ใหม่	อิสโร)

จังหวัดหนองคาย นำยวิชญ์พัชร์	บรรณำรักษ์	 (หน่อง	ศรีวิกรณ์)

จังหวัดหนองบัวล�าภู	 นำยธนำพงษ์	ดวงจันทร์	 (หนวด	หนองบัวล�ำภู)

จังหวัดอุดรธานี			 นำยอัครฉัตร	ขันธะมูล	 (ฉัตร	อุดรฯ)

จังหวัดอุบลราชธานี นำยวีระยุทธ	วรรณรัตน์	 (สิทธิ์	อุบลฯ)

จังหวัดอ�านาจเจริญ	 นำยกำนต์	นำมบุตร	 (ชัย	อ�ำนำจเจริญ)

ฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัด
ประธาน	 		 นำยชยุต		ธันศรีชัย	 (ศิลป์		เมืองทอง)

ผู้ช่วยรองประธาน	 นำยวัชรวุธ		บุญชู	 (ตู่		ร้อยเอ็ด)
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ7จังหวัดภาคตะวันออก
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นำวำโท	คมสัน	ท้วมพงษ์	 (ผู้พันโบว์)

จังหวัดจันทบุรี 		 นำยรังสรรค์	เจริญลำภ	 (สรรค์	จันทบุรี)

จังหวัดฉะเชิงเทรา **(ขึ้นตรงกับสมำคมฯ)**

จังหวัดชลบุรี เขต 1	 นำยคมสัน	ชำญชัยวรวิทย์	 (หน่อย	ศรีรำชำ)

(อ.เมือง,	อ.พนัสนิคม,	อ.พำนทอง,	อ.บำงพระ,	อ.ศรีรำชำ,	อ.แหลมฉบัง)	

จังหวัดชลบุรี เขต 2	 นำยพงศกร	โชติธรรมนำวี	 (บี	พัทยำ)

(เมืองพัทยำ,	อ.บำงละมุง,	อ.สัตหีบ)

จังหวัดตราด  นำยบุญประเสริฐ	ไวยกูล	 (ผู้ใหญ่แระ	ตรำด)

จังหวัดปราจีนบุรี	 นำยไพฑูรย์	ป้อมศรี	 (ป้อม	ปรำจีนบุรี)

จังหวัดระยอง	 	 นำยฐำนุทัศน์	จันทร์อำรักษ์	 (นัย	ไอยรำ)

จังหวัดสระแก้ว			 น.ส.	ปิยฉัตร	ขำวดี	 (พัด	เทพอวตำร)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ5จังหวัดภาคตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี นำยอ�ำนำจ	ยิ้มละมัย	 (หนุ่ย	เมืองกำญจน์)

จังหวัดตาก  นำยยุทธนำ	ภุมรินทร์	 (ตู่	น�้ำทิพย์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 นำยสัญญำ	วิจิตรจินดำ	 (ยำ	หัวหิน)

จังหวัดเพชรบุรี			 นำยเอกชัย	อังกินันทน์

	-	ที่ปรึกษำประธำนจังหวัดเพชรบุรี	 นำยพงศ์เทพ	เวศย์วรุตม์	 (เฮียนั๊ม	เพชรบุรี)

จังหวัดราชบุรี  นำยสถิต	มหัทธนไพศำล	 (สถิต	รำชบุรี)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ14จังหวัดภาคใต้
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนบน  นำยวรศักดิ์	อดิเทพวรพันธุ์	(โกหว่ำ	ทุ่งสง)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนบน ท่ำนสกล	จันทรักษ์ (รอง	ผวจ.นครศรีธรรมรำช)

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนล่า นำยสมศักดิ์	วำนิชสุวรรณ	(โกหมิ่น	หำดใหญ่)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคใต้ตอนบน พล.ต.ต.	พีระ	บุญเลี้ยง

         จังหวัดกระบี่ นำยอดิพจน์	ศรีสุคนธ์	 (โกจู๊ด	กระบี่)

         จังหวัดชุมพร นำยกิตติธัช	นุชประยูร	 (ทอม	ชุมพร)

	-	ที่ปรึกษำประธำนจังหวัดชุมพร	 นำยวรเทพ	นุชประยูร	 (เฮียย้ง	ชุมพร)

จังหวัดตรัง  นำยบุญเลิศ	พวงงำม		 (เอก	ท่ำพระจันทร์)
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	-	ที่ปรึกษำประธำนจังหวัดตรัง	 นำยสุริยำ	รัตนแสงทอง	 (โกชุ้น	กันตัง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช นำยระพีพันธ์	รักษำพงษ์		 (ติ่ง	ทุ่งสง)

	-	ที่ปรึกษำประธำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช	 นำยพรัญชัย	อดิเทพวรพันธุ์	 (โกเด๊ะ	ทุ่งสง)

จังหวัดนราธิวาส นำยพิชญ์พิเชษฐ	อังศุนำค	 (แขก	รือเสำะ)

จังหวัดปัตตานี  	 นำยสมศักดิ์	แซ่ฉั่ว	 (ฉั่ว	ปัตตำนี)

	-	ที่ปรึกษำประธำนจังหวัดปัตตำนี	 นำยสมวุฒิ	โชคสกุลนิมิต	 (ตง	เบอร์	4	ปัตตำนี)

จังหวัดพังงา  นำยอำทิตย์	กำรุณกรสกุล	 (แบ๊งค์	พังงำ)

จังหวัดพัทลุง  นำยพีระศักดิ์	ปทุมรัตน์	 (โจ้	พัทลุง)

จังหวัดภูเก็ต  นำยธนชำติ	บุญสูง	 (แตน	ภูเก็ต)

	-	ที่ปรึกษำประธำนจังหวัดภูเก็ต	 นำยผดุงศักดิ์	พึ่งเพียร	 (นก	ภูเก็ต)

จังหวัดระนอง  นำยเลิศพรชัย	นครพัฒน์	 (ต่อ	ระนอง)

จังหวัดสตูล  นำยมำนิตย์	เพียรศรีวัชรำ	 (อ.มำนิตย์	สตูล)

จังหวัดสงขลา  นำยสมบัติ	ไวกิตติพงษ์	 (แหลม	สงขลำ)

จังหวัดสุราษฏร์ธานี นำยวิทวัฒน์	กำญจนะ	 (โอ๊ะ	สุรำษฏร์)

จังหวัดยะลา  นำยใช้	วงศ์นิตยลัภย์	 (ใช้	เบตง)

ฝ่ายประสานงานภาคใต้14จังหวัด
ประธำน		 นำยศักดิ์ชำย	โกศลศักดิ์สกุล	(เทียม	ปัตตำนี)

รองประธำน	 นำยพินิจ	เตียเจริญ	 (โก้	หำดใหญ่)

รองประธำน	 นำยทักษิณ		แก้วสำมดวง
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ด.ต.คุรุวิทย์ บุญทิพย์จ�ำปำ คุณคัมภีร์ สุขสงวน คุณคีรีศวร์ จำมจุรี คุณกุนทร ลำภอิทธิสันต์ 

ร.ต.ต.กฤษณะ เบญจมำนุกูล คุณกุลเชษฐ กัลยำณมิตร คุณกริช จงทวีทรัพย์ คุณคมกริช บรรเทิงสุข 

คุณกฤษฎำ โพธิ์เงิน คุณกริด สังขพันธ์ คุณกิตติ จันทร์จำรุวัฒน์ คุณเกียรติสกุล ก้อนผำ 

คุณกฤชเชำว์ สินธุเจริญ คุณโกวิท จิตตั้งมั่น คุณกิจณรงค์ ชุ่มเจริญ คุณกิตติชัย วณิชชำกรพงศ์ 

คุณกิตติพงษ์ ลิ่นแก้ว คุณก�ำพล หมู่พุทธรักษ์ คุณคมเดช โฆษิตเกษมสุข คุณกฤษฎ์ คงวุฒิปัญญำ 

คุณเกษม พูนศิริ คุณกิตติเดช เขียวศรี คุณกฤษฎำ ประคองทรัพย์ คุณไกรสร ทำมเสถียรชัย 

คุณคมสันต์ นันวณิชย์ คุณกันต์อเนก ธนจตุรงค์สิริ คุณกรกช ศิริวัฒน์ คุณก้องเกียรติ จันทร์แก้ว 

คุณขวัญชัย เฟื่องฟู คุณกฤษฎำ เพ็งอุดม คุณไกรฤกษ์ ผลดี คุณกิตติชัย ด�ำรงศักดิ์วิทยำ 

คุณกรีฑำภัส ส่งศรี คุณเกียรติศักดิ์ หนูสังข์ คุณก�ำธร ลิ้มปิติเรืองกิจ  คุณกันต์ นิธิปรัชญำกุล 

คุณกิตติพงษ์ ขุนแก้ว
  

หมวด ง, จ, ฉ
พล.ต.ต. จิตติ รอดบำงยำง คุณจรัล เรืองศิลป์ คุณเฉลำ พูลอ่อน คุณจิระพรชัย ใบทอง 

คุณเฉลิมพล อำนุภำพบรรเจิด คุณจรัล รำชสีห์ คุณจตุรงค์ เทียมทองค�ำ คุณฉัตรชัย ธีระแนว 

คุณจักรพันธ์ ทองแก้ว คุณเฉลิมพร เปียทอง คุณจิระวัฒน์ ทับแก้ว ด.ต. จ�ำนง สุทธจิรีสรรค์ 

คุณเจริญ โกมลวิศิษฐ์ คุณเจษฎำ ทนุธรรมนิธิ คุณจรัญ แย้มเสำธง คุณเจษฎำ เกษมธนำกร 

คุณจิรำวุฒิ เจิมจ�ำรูญ คุณจิระเมธ บ�ำรุงไทย คุณเฉลิมพันธ์ ธนสำรวิวัฒน์ คุณจิรวัตร จิระเกษม 

คุณจำรุเกียรติ จิตต์ผ่องอ�ำไพ  คุณจักรพันธ์ เงินศรี คุณจิรทีปต์ จรทีปต์พินิจ คุณจักรพงษ์ เสมำทอง

คุณเฉลิมพล แซ่เอ็ง

หมวด ช, ซ
คุณชำญชัย บุญรักษำ คุณชำตรี กระแสร์สุนทร คุณชิตพงศ์ สุขสวัสดิ์อำรยำ คุณชัยฤกษ์ อินทรวิชะ 

คุณชวลิตร พุ่มอรัญ คุณชำญชัย รำชสิงโห คุณชูเดช ค�ำฝึกฝน คุณชำญชัย มำนิตทวีผล 

คุณชัยนรินทร์ ชัยวริศธนกำนต์ คุณโชติอนันต์ เจี่ยโชติกุล คุณฐจักขณ์ สุพรรณธมำนนท์ คุณชูศักดิ์ กุฎโง้ง 

คุณชวภณ เริ่มวำณิชย์ คุณฐิติพรรณ โพธิ์กลิ่น คุณชลิต มณีญำกรณ์ คุณชัยยะสิทธิ์ หมื่นหมวด   

คุณช�ำนำญ กลั่นสอน คุณชัยวัฒน์ จำรุพงศ์สุนทร คุณชัยโรจน์ กำญจนศิลำโรจน์ คุณชุติกำญจน์ ทองนิล 

คุณชำญยุทธ ปฐมก�ำเนิด คุณชัยสิทธิ์ จำรุจันทนำกุล คุณชนก แตงตรง คุณชัชวำล ผึ้งทอง 

คุณชัยฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง คุณชัยวัฒน์ เขียวข�ำ คุณชัยสิทธิ์ ขวักไขว่พวก คุณฐำปนำ มำนัสฤดี 

คุณชำยชำญ พรมเกตุสกุล คุณชัยยุทธ วูวนิช คุณชีวิน กุลอนรรฆพันธ์ คุณชัยวิวัฒน์ หทัยวณิชสิริ 

คุณชำนนท์ ขันโท คุณชนินทร์ ภำคสุชล คุณชัยวัฒน์ เขียวศรี คุณชัย ฑีฆะโภวรรณ 

คุณชลัช ชมเจริญ คุณชูเกียรติ บำนพับทอง คุณชูเกียรติ วิชัยศักดิ์ คุณชัชวำลย์ จิรำยุกุล 

คุณฐำนุทัศน์ จันทร์อำรักษ์ คุณโชติพัฒน์ คงเมือง คุณโชคประเสริฐ เสนีย์บุญ ด.ต.ชำตรี นนทสุต 

คุณชุ้น สังข์เงิน คุณช. กฤษณะ เพ็ชญไพศิษฎ์ คุณชำญชัย บัวเปล่งศรี คุณชัยฤทธิ์ พวงพันธ์  

คุณชิตพล ลีชัยอุดมเลิศธนทรัพย์
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หมวด ณ, ด, ต
คุณณรงค์ จิตต์เนื่อง คุณณรงค์ชัย ไทยธีระเสถียร คุณณรงค์ รักกิจกำรพูล คุณตรีวัฒน์ สันติอรรถพันธุ์ 

คุณต่อพณ นิยมจันทร์ คุณณกรณ์ สังขมำน คุณณัฐวุฒิ อิศวเรศตระกูล คุณณศักดิ์ ก้อนผำ 

คุณดิษพงศ์ พงษ์รัตนกูล คุณณรงศักดิ์ เที่ยงล�้ำ คุณณัฐวัฒน์ กรวสุรมย์ คุณดุสิต ตั้งประเสริฐพำนิช 

คุณณัฐกิตต์ วรำเกตุ คุณณรงค์ฤทธิ์ สถำปรสิริ คุณดอกรัก ฤทธิ์บ�ำรุง คุณดิเรก ผลวัชนะ 

คุณดิษฎี เจริญมหำดไทย คุณณัฐพร ธำรำวุฒิ คุณณรงค์ชัย จันทร์เที่ยง คุณณัฐพงษ์ ภูวคีรีวิวัฒน์ 

คุณณัฐวัฒน์ แพทย์ประสิทธิ์ คุณไตรรงค์ กุยเพ็ชร  คุณณัฐพงษ์ งำมสุคนธวนิชกุล จ.ส.อ.ไตรภพ เรืองวุฒิชนะพืช

คุณต้องพงษ์ ปิ่นนิล 

หมวด ท, ถ, น, ธ
คุณทวีศักดิ์ รักวงษ์วำน คุณโทนทอง สุขแก่น  คุณทวนชัย รัมมะบุตร คุณทรงพล ค�ำพันธุ์ 

คุณทิฆัมพร แสงสว่ำง คุณทินวงษ์ เถื่อนน้อย คุณทศพล ทักษิณทร์ คุณทวิช วงศ์ผำสุกโชติ 

คุณทศพลชัย พรสัมฤทธิ์โชค คุณทวีทรัพย์ ชอบพิมำย คุณทรงอำจ บุญทรง คุณทรงกลด หน่อพุทธวงกูร

คุณทรงยุทธ บัวดิศ คุณทนงชัย เกตุเรือง ร.ต.ถำวรวิทย์ เพชรพันธุ์ทอง  คุณทรงเกียรติ โพธิ์ประเสริฐ

คุณนิพนธ์ ศิริโวหำร คุณนคร ชมยิ้มใส คุณธนัท ดีอุดมวงศำ  คุณธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ

คุณธนิตพงศ์ วงศ์วุฒิรัตน์ คุณธนภณ มีสำระภี คุณธนิตพงศ์ สิริอรรถสิทธิ์  คุณธนกฤษ์ พรหมมณี 

คุณธวัช วำทินวิเศษ คุณธเนศ จันทร์ผล คุณนิพนธ์ จีรรัตนบรรพต  คุณน�ำชัยชนะ ดีวิ 

คุณธีระพงษ์ ธัญญะวำนิช คุณธงชัย วรำรักษ์ประภัทร์  คุณนิคม นำคสุวรรณ์  คุณธนนท์พรรดิ เรืองชัยพัฒนะ

คุณนรพล สังขพิทักษ์ คุณธนกฤต เอกธนัทชัยกุล  คุณนิทัศน์ หวลถนอม  คุณนทีธร เจริญลำภ 

คุณธนภัทร มำกสินธุ์ คุณธีรเดช จังตระกูล  คุณนภนต์ วงศ์ผำสุกโชติ  คุณธัชพล คงวุฒิปัญญำ 

คุณนพดล อรรณพวรรณ คุณนที ทองดี  คุณนรุตม์ ขุนเณร คุณธนโชติ ตรีสังข์

คุณธนบูรณ์ ธรรมวิสุทธิ์กุล  คุณนเรนทร์ กรินชัย  คุณนเรศ สัพพวิญญู คุณนพดล ชำระโภค 

คุณธงทอง ทวีเกื้อกูล คุณนัทธี นำคเปรื้อง คุณธนันต์ ศรีแก้ว คุณนพพร จ้อยเจริญ  

คุณนิรุต แต่งประวัติ คุณนรำรักษ์ ไสยเวช  คุณนัฐพงศ์ เถียรประภำกุล  คุณนิรันต์ สุศีลสัมพันธ์ 

คุณธงชัย กริ่มใจ คุณธงชัย พรหมบุญ คุณนันทวัฒน์ ธัญพรประสิทธิ์ คุณนิกรม หำญยำกรณ์ 

คุณธยุษฎำพงศ์  พวงพิกุล คุณธีรภัทร  แพรวงษ์ คุณธีระพงษ์ จันทำพูล 

หมวด บ , ป
คุณประสิทธิ์ กิติเรียงลำภ คุณบงกชธร บ�ำรุงพืช คุณประจ�ำ อู่อรุณ คุณประพันธ์ พงษ์ภู่ 

คุณประดับ พลคล้ำย คุณปัญญำ ปัญญำค�ำ คุณเปรม สิริขจรเดชสกุล คุณบุญชอบ พ่วงเฟื่อง 

คุณปรีชำ พลอินทร์ คุณประเสริฐ สระทองซัง คุณบัณฑิตพงษ์ นำคสินธุ์ คุณประเสริฐ ฮ้อเจริญ 

คุณปัญญวัฒน์ นิ่มสง่ำ คุณปรีชำ โพธิ์หิรัญ คุณประถม อยู่คล�้ำ คุณประสพโชค แสงพันธ์ 

คุณประเสริฐ เปี่ยมสุข คุณประณีต ธรรมกิจ คุณปัญญำ ไกรภักดีกุล คุณปรีชำ เอี่ยมสะอำด 

คุณบุญเลิศ พวงงำม คุณปลวัชร กรรเชียงแก้ว คุณประพันธ์ ปำธิสุทธิ์ คุณบัญชำ เดชพัฒนกิจ 

คุณเปรม พุทธศิริ คุณปณชัย อัศวแสงรัตน์  คุณบรรยง ว่องเกษกิจ คุณปริญญำ ศิวะยิ่งสุวรรณ์ 

คุณประเสริฐ ขันทอง คุณปิยฉัตร ขำวดี  คุณประทีป ปลอมขุนทด คุณประสิทธิ์ ก่อเกียรติคุณ 

คุณปิติโรจน์ อรุณเลิศศิริ คุณประวัฒน์ อนุสรณ์ศิริศักดิ์ คุณบุญประเสริฐ ไวยกูล คุณประเทือง ภู่ระหงษ์ 

คุณประเวศ แก้วกัญญำติ คุณปรำโมทย์ เทศเรือง คุณปิยะ นิ่มเทียน คุณประภร วัฒนำนุกูล
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หมวด ผ , ฝ , พ , ฟ
คุณพิศำล เตชะวิภำค คุณพนัส เตียวตระกูลวัฒน คุณเผด็จ ดวงวิชัย คุณพรชัย อรุณเลิศศิริ 

คุณพัทธ์นำฐ ยศกุลเกียรติ ร.อ. ไพฑูรย์ ทองทำ คุณพิเชษฐ์ จันลองรัตน์ คุณพิภพ ยำคล้ำย 

คุณพงศ์ศำล ถนอมพงศ์สำนต์ คุณพันธุ์ธัช พันไธสง คุณไพบูลย์ สุวรรณศรีสำคร คุณพยุหแสนยำกร พรเชิดชู 

คุณพิงพันธุ์ รัตนมณีปกรณ์ คุณพีระพล ธีระชื่นชม คุณไพศำล พงศ์พจน์เกษม คุณพงศ์เทพ จันทร์ทิพย์ 

คุณพิทักษ์ สุพรศิลป์ชัย คุณพรภัทร กุ่มแก้ว คุณพิเชษฐ์ ปฐมพรสุริยะ คุณพนม พึ่งดี 

คุณพีรพงษ์ พรสิทธิพันธุ์ คุณพิเชษฐ โปร่งแก้วงำม คุณไพศำล แสนศึก คุณพงษ์ภักดี พัฒนกุล 

คุณไพศำล ปั้มงำม คุณพัชรชัย ปั้มงำม คุณพินิจ เตียเจริญ คุณพงษ์สวัสดิ์ สุขเรืองรอง

คุณพัฒนะ ธรรมวิริยะกุล คุณพิชัย ปมุติโต คุณพิชัยคุณำกรรักษ์ คุณพินิจ ก�ำลังหำญ 

คุณพิชิต แสงศร คุณพิริยะ สุภิโชติ คุณพงษ์ศักดิ์ สรวงมณีเกตุ คุณพงษ์ธร เขมภำคิน 

คุณไพโรจน์ ธีระธ�ำรงชัยกุล คุณพงศ์พัศ อนุจรพันธ์ คุณพัฒนำ สุขสง่ำ คุณพรชัย โรจนศิริพงษ์ 

คุณไพโรจน์ ซื่อชัยเจริญ พ.ต.ต. พรชัย อมรสวัสดิ์ศิริ คุณพิสิฎฐ์ ช่วยชูหนู คุณพุฒิพงษ์ เรือนพระจันทร์

คุณพงษ์พัฒน์ จำริยะ  คุณพิษณุ พยอมหอม  คุณพิพัท พวงพูล  คุณพัชรินทร์ ดีบัว 

คุณพำรินทร์ แก้วสวัสดิ์  คุณพงษ์พันธ์ ว่องสัฒนำกูล คุณพงษ์พิพัฒน์ ปุยะติ คุณพงษ์ศักดิ์ นิธิเกษม

คุณพสิษฐ์ ชุ่มเกษร คุณไพร คงสันต์

  

หมวด ภ , ม , ย , ร , ล 
คุณภัควัฒน์ สุทธิประภำ คุณภูวณัฏฐ์ น้อยประเทศ คุณภัทรพล จิรเสถียรอ�ำไพ คุณภีรพัฒน์ มึถำวร 

คุณภูดิท พรสวรรค์ศิริกุล คุณภูษิต อินวกูล คุณภำณุพงศ์ เสรีวัฒน์ คุณภูหิรัณย์ ธนำรัญญ์โรจน์

คุณมนตรี สถีระกำนนท์ คุณมงคล วรำรักษ์พงษ์ คุณเมธี บุญทอง คุณมนัส สืบบก  

คุณมำนพ จันทร์ศรี  คุณมณู ถนอมปัญญำรักษ์  คุณมำโนช เกิดปรำชญ์ คุณมนตรี สุรนำรถ 

คุณมณู บุญน�ำ  คุณมำนะ สุขสุวำนนท์ คุณมงคลพยัคฆ์ วำจำสัตย์ คุณมำนพ ศักดิ์เรืองงำม  

คุณยุทธชัย ปฐมวัฒนศิริ คุณรังสรรค์ ทับแก้ว คุณยุทธพงษ์ สิริทรัพย์ทวี คุณเรืองวิทย์ ดิษฐเกษร 

คุณยุทธพงศ์ อิศวเรศตระกูล คุณระพีพันธ์ รักษำพงษ์ คุณรชต พิศำลสำคร คุณยุทธนำ สระมำลำ 

คุณรุ่งรัตน์ บุญเอก คุณโรจน์ ปิ่นแก้ว พ.ต.ท. ระพิน ชำติไทย คุณรติ เลิศอริยะทรัพย์ 

คุณรัฐพงษ์ โพธิพันธุ์ คุณรชตะ เส็งประชำ คุณรังสรรค์ เจริญลำภ คุณภำคภูมิ แสงแก้ว  

คุณภำคิน จันทรรัตน์ คุณภูษิต วงษ์มณีเทศ คุณมงคล  คมข�ำ

   

หมวด ว 
คุณวุฒิพงษ์ ธีระธนำกร คุณวิวัฒน์ เรืองพรสวัสดิ์ คุณวิศำล นันทสันติ คุณวันชัย จันทร์สว่ำง 

คุณวีระพล บัวชำติ คุณวีระชัย ไชยเจริญ  คุณวิวัฒน์ นิลนำวี คุณวิทวัฒ จันทนวงษ์ 

คุณวันชัย อินลอย คุณวรพจน์ แซ่ไหล คุณวิสิฒโรจน์ กัณฑ์ชูสิน  คุณวัสวัตติ์ คูห์ศรีวินิจ 

คุณวิสูตร จันทร์เพ็ง คุณวิสูตร วีระธ�ำรงกุล คุณวรเชนท์ ค�ำภีระ คุณวิฑูรย์ ค�ำคงสัตย์ 

คุณวินชัย กีรติพันธ์ชัย  คุณวิทยำ วัฒนำนันต์วำนิชย์ คุณวินัย แพ่งสุภำ คุณวสันต์ จริยสุขสกุล 

คุณวศิน ศรีบูรพำ  คุณวีรศักดิ์ พึ่งประยูรพงศ์ คุณวศิน เฆษะวิริยะกุล คุณวสันต์ พูนสิน 

คุณวสัญปกรณ์ ทองแดง คุณวิสุทธิ์ ศุกลสกุล คุณวุฒิไกร บุตรช�ำนิ คุณวิษณุ อุดม 
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คุณวสันต์ อังสิทธำกุล คุณวิเชียร เติมรุ่งเรืองเลิศ คุณวิสุทธิ์ พรมเกตุสกุล คุณวิโรจน์ ตันติธรรมธร 

คุณวิษณุ สุขเจริญ คุณวินัย เจริญสุข คุณวิบูลย์ คงทองประเสริฐ คุณวิษณุ ชูบุญเลิศ 

คุณไวยำกร พึ่งบุญ คุณวัชรนรพงษ์ นะเรศรัมย์ คุณวุฒิชัย อรุณศิริประเสริฐ คุณวีระศักดิ์ พลรำบ 

คุณวีรโรจน์ บุญยังสวัสดิ์ คุณวีรชำติ ตุลำพงษ์ คุณวัลลภ โตทิม คุณวรรณธนะ กสำนติกุล 

คุณศักดิ์นรินทร์ ศรนิล คุณวีระศักดิ์ รังศิโรภำส คุณวิศิษฐ์ ทองโต คุณวินัย เหลืองเจริญกิจ 

คุณวัลลภ สุทธิแสวง คุณวิชัย ทองสีสุก คุณวรเทพ คูหำวิชำช่ำง คุณวรเทพ นุชประยูร 

คุณวินิจ จันทร์ศรี คุณวีรภัทร์ ดวงแก้ว คุณวิชญ์พัชร์ บรรณำรักษ์ คุณวีรยุทธ สรหงษ์ 

คุณวิสุทธิ์  พุทธคำวี  คุณมำนพ กล้ำจุ้ย  คุณมนตรี ปิยะนรำธร ว่ำที่ ร.ต.วรรัตน์ ถนอมปัญญำรักษ์ 

หมวด ศ
คุณศุภศิลป์ ผลภำษี  คุณศุภชัย เรืองสรรงำมศิริ คุณศุภกร พูนสยำมพงษ์ คุณศักดิ์สิทธิ์ นวกุลศิรินำรถ

คุณศภกฤต คูหำสรรพสิน คุณศุภรุจ จ�ำนงประสำทพร คุณศุภกร บัวคง  คุณศักดิ์ชำย โกศลศักดิ์สกุล

คุณศิริชัย สกุลธำรำภิรมย์ คุณศิระ เอกบุตร คุณศุภรำช ชูรัศมี  คุณโศภิษฐ์ เวชกำร 

คุณศุภกิจ มีเย็น  คุณศิลป์เจษฎ์ ทองเกลี้ยง  คุณศักดิ์ บังขม 

หมวด ส
คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร คุณสมศักดิ์ คงวุฒิปัญญำ คุณเสมอ งิ้วงำม คุณเสวก ค�ำแหง 

คุณสิงห์ เฉยดี คุณสมชำย ทับจ๊อก คุณสุพจน์ วงศ์เขียว  คุณสมำน บุญเพ็ญ 

คุณสังวร ขจรรุ่งศิลป์ คุณสถิต มหัทธนไพศำล คุณสมชำย ลิ้มไชยำวัฒน์  คุณสมชัย จงทวีทรัพย์ 

คุณสำยัณห์ คชวัตร คุณสมยศ จำรุจันทนำกุล คุณสกล ข�ำจร  คุณสมัคร ตันทัตสวัสดิ์ 

คุณสุพจน์ ผมทอง คุณสุดใจ จูมจันทร์ คุณสิริพงษ์ คณำคุปต์  คุณสหพจ ผมทอง 

คุณสุนันท์ กลิ่นจ�ำปำ คุณส�ำเภำ ใจพันธ์ คุณสมชำย บุรพพงษำนนท์  คุณสัญญำ วิจิตรจินดำ 

คุณสมัคร พันธุมวัทก์ คุณสันติ อรุณศิริ คุณสรำวุธ ลี้ชัยมงคล  คุณสมชำย ไตรรัตน์ 

คุณสุทัญ ค�ำพันธุ์ คุณสุเทพ จิระวัฒน์สุนทร คุณสุรเดช ลิ้มพำนิช  คุณสรธัญ ไทรสุข 

คุณสุรชัย พิพัฒน์ไพฑูรย์ คุณสุรศักดิ์ โพธิ์สฤษดิ์ คุณสุรวิทย์ ทิพย์นันทิมำ คุณส�ำเริง ส�ำเภำลอย 

คุณสุรเดช เที่ยงตรง คุณสมพงษ์ สงวนตระกำรกุล คุณสุวิช ยะสวัสดิ์ คุณสหธัช พันธุมวัทก์ 

คุณสมพล อยู่เย็น คุณสัณฑิต จึงประภำ  คุณสมิง เชยโต คุณสิริศักดิ์ พิชัยกุล 

คุณสมพร โพธิ์อ้น คุณสวรรค์ พวงพิกุล คุณโสภณ นำคใหม่ คุณสันติ ช้ำงชำวนำ 

คุณสุนทร บุญยะทวีวัฒน์ คุณสถิรพงศ์ ถีระแก้ว คุณสมบัติ เพชรแต่ง คุณสุริสิทธิ์ โมตันตะสุทธิ์ 

คุณสมบัติ ทองอ�ำไพ คุณสมควร อุ่นยินดี  คุณสิทธิชัย ธรรมสฤษดิ์ คุณสิรภพ สถำพร 

คุณสุพจน์ ประวัติร้อย คุณสุก สุกกลิ่น  คุณสรำวุธ สุรัติชัย คุณสุริยำ รัตนแสงทอง 

คุณสมศักดิ์ ลำภชิตำภรณ์ คุณสมเกียรติ ประดู่  คุณสยุมภู คงทอง คุณสมเกียรติ วงศกรลลิต

คุณสมเกียรติ เชื้อเหล่ำวำนิช   คุณสกลชัย ตั้งธนำเจริญวงศ์ คุณสุรชัย ด่ำนประสิทธิผล      คุณสมศักดิ์ แซ่ฉั่ว 

คุณสมศักดิ์ คติเกษมเลิศ       คุณสมหมำย ทองสุข  คุณสำมำรถ พวงสุวรรณ        คุณสมบัติ ไวกิตติพงษ์ 

คุณสมเกียรติ บุญเสรฐ         คุณสันติ วิชิตวำที  คุณสุวิชำญ วิภำตะจิตร์         คุณโสภณ ปลื้มอำรมย์ 

คุณสันติ บวรหฤทัย            คุณสมศักดิ์ ตั้งสกุลโอฬำร  คุณสิทธิพันธ์ พันธุ์ทอง         คุณสมศักดิ์ ภำนุวัฒน์วนิชย์

คุณสุวิทย์ อิงวีรวัฒน์           คุณสมชัย บุญชูประเสริฐ  คุณสุทัศน์ สุวรรณรัตน์          คุณสุรัตน์ หมู่พุทธรักษ์ 
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คุณสกล โฆษิตเกษมสุข        คุณสุรพงษ์ รักษำทำงดี  คุณสำโรจน์ แย้มเสำธง          คุณสุพจน์ สวัสดิ์วงศ์วิชำ 

พ.อ.อ. สุเทพ กันทะวงศ์ คุณสนธิ อนุจรพันธ์  คุณสำคร กำรสร้ำง คุณสุทธิศักดิ์ เชิดพุดซำ  

คุณสรรเสริญ สันตินันตรักษ์  คุณสมศักดิ์ หิรัญอนันต์พงศ์  คุณสมบูรณ์ วัฒนประเสริฐกุล คุณโสภณ แจ้งเรือง  

คุณสนำน มำเลิศพรสกุล คุณสิทธิโชค มำเลิศพรสกุล  คุณสมศักดิ์ สุชัยรัตน์ คุณสรวิศ แวววิเศษ  

คุณสิทธิชัย สหแพทย์  คุณสนิท กลิ่นคง คุณสมบัติ รอดประเสริฐ  คุณส�ำเรือน ทับจันทร์ 

คุณสมพร มะโนประเสริฐกุล  คุณสุเมธ จันทร์ฉำย คุณสุชำติ ไพบูลย์กิจกุล  คุณสมทัย วรำหะจีระกุล 

คุณสิรภพ ภัทรจินดำภรณ์  คุณสุทัศน์ สำยันประเสริฐ คุณสุวินัย เกิดเจริญ  คุณสมบัติ ลำนทอง  

คุณสุริยะ ช่วยสถิตย์ คุณสมเกียรติ เชื้อเหล่ำวำนิช คุณสนธยำ ไกรแก้ว คุณสุริเยนทร์ บุญมี  

คุณสัญญำ เกศทองค�ำ คุณสมโภชน์  ปลัดปกครอง คุณสมชำย จันทร์ขอนแก่น คุณสมบัติ โสดำ

หมวด ห , อ , ฮ
คุณอนุศักดิ์ นำรถกุลพัฒน์ คุณอภิชัย กุลอนรรฆพันธุ์ คุณอมร วำนิชสัมพันธ์ คุณองอำจ อ�ำไพกุลวัฒนำ 

คุณอภิชำติ สู้ณรงค์ คุณอัศจรรย์ พิมณฑำ คุณอัศวิน อินรัญ คุณอุดมศักดิ์ อินทร์สุข 

คุณอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย คุณอนุพงศ์ ศิริสิทธิธงไชย คุณองอำจ แสงภักดี คุณอำคม ทรงสถำพรเจริญ 

คุณอรรตภูมิ สร้อยทอง คุณอรรถสิทธิ์ บุรำสิทธิ์ ด.ต. อัมพร อินทร์ไทร คุณอภิธำร จิรัชญำเจริญ 

คุณอรุณ จีนแสง คุณอนุกูล ปำนรำตรี คุณอำคม กือเย็น คุณอมรศักดิ์ อ�ำไพชัยโชค 

คุณอนันต์ กรรณสูต คุณอำนุภำพ บรรลือวงศ์ คุณเอกสิทธิ์ ตรีสุวรรณ คุณอ�ำนำจ ปิ่นสุวรรณ์ 

คุณอมฤทธิ์ ไกรนรำ คุณเอกชัย บัวคง คุณอรรถกร แซ่ลิ่ม คุณอนันต์ หนูทิม 

คุณอ�ำนำจ จิระเกียรติโชดก คุณอดุลย์นันท์ทัต กิจไชยพร คุณอิศรำ เตชะสำ คุณอนันต์ เขมำพัฒนกุล 

คุณอภิชัย กุศลสินชัย คุณเอกบุศย์ สุวรรณดี คุณอัครพล แพรต่วน คุณเอกชัย สำมิภักดิ์ 

คุณอธิพงศ์ บุญชื่น คุณใหม่ ผึ่งผำย คุณอรัณย์ กำรศรีทอง คุณอัครวิทย์ พูลผล 

คุณอุทัย ศิริผล คุณอุทิศ ถำวร คุณอำรย ผดุงชอบ คุณอ�ำพล ชำเหลำ 

คุณอภิวัฒน์ เจิมขวัญ คุณอำทิตย์ นวลมีศรี คุณอ�ำนำจ กุลสุวรรณ คุณอดุลย์ หริ่มยิ่ง 

คุณอ�ำนำจ ยิ้มละมัย คุณอภิวัฒน์ เหลืองประมวล คุณอภิชำติ ทิพย์ประชำบำล คุณอิทธิพล เจียมโมปกรณ์

คุณเฮี้ยงกวง ถนอมปัญญำรักษ์ คุณอนุชำ ประทับวงศ์ คุณอนุโรจน์ สุดสวำท คุณอภิสิทธิ์ สมเกียรติเจริญ

คุณอำนนท์  เรืองสกุล คุณโอฬำร  ปิยะวำทิน

 

หากซองเชิญคณะกรรมการส่งไม่ถึงหรือรายชื่อตกหล่น พิมพ์ผิด ทางคณะกรรมการ
จัดงาน ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยและขอขอบพระคุณทุกท่าน



16  มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ

สื่อและนิตยสารพระเครื่อง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ข่ำวสด

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์บ้ำนเมือง หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ

หนังสือพิมพ์บำงกอกทูเดย์ นิตยสำรพระเครื่องอภินิหำร นิตยสำรคเณศ์พร                                    

นิตยสำรข่ำวพระเครื่อง นิตยสำรอมต นิตยสำรพุทธคยำ                  

นิตยสำรลำนโพธิ์ นิตยสำรฅนรักพระ นิตยสำรพุทโธ 

นิตยสำรพระท่ำพระจันทร์ นิตยสำรพุทธคุณ นิตยสำรศักดิ์สิทธิ์  

นิตยสำรสื่อและพระเครื่อง นิตยสำรพระเกจิ นิตยสำรพระเครื่องเมืองพุทธ

นิตยสำรสุดยอดพระเครื่อง นิตยสำรพระเครื่องล�้ำค่ำ นิตยสำรคลังพระเครื่อง

นิตยสำรเอกคัมภีร์ นิตยสำรองค์พระ นิตยสำรอมตะล้ำนนำ

นิตยสำรเกจิแห่งสยำม

ประชาสัมพันธ์
พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์ ประธำนชมรมนักข่ำวและช่ำงภำพพระเครื่อง

คุณสมศักดิ์ ศกุนตนำฏ  คุณไตรเทพ ไกรงู คุณวันชัย  สอนมีทอง

คุณแฉล้ม จันทรพิศำโล   คุณสำธร  ตีระกำนนท์   คุณชำญวิทย์ รถทอง 

คุณพนม  แพทย์คุณ   คุณวัธนชัย มุตตำมระ   คุณอนุชำ  ทรงศิริ 

คุณตี๋    บำงล�ำพู    คุณศสุมำ  แย้มวงษ์    คุณจุไรศรี สู่ไชย

คุณอ้อ  คลังพระเครื่อง   คุณเปีย  พระเครื่องอภินิหำร  คุณต๋อง อมตะ

คุณโล่ย  อมต    คุณวิชำ  ฤกษ์สุนทรี   คุณฉิ่ง  ฅนรักพระ

คุณตี๋  ฅนรักพระ   คุณเทพ  ฅนรักพระ   คุณบูลย์  สุวรรณภูมิ

คุณโก้  สุดยอดพระเครื่อง   คุณวัลย์  สุดยอดพระเครื่อง คุณเอ๋  ท่ำพระจันทร์   

คุณจิมมี่  ลำนโพธิ์    คุณเล็ก  เอกคัมภีร์ คุณด�ำ พุทธคยำ   

คุณบอล  พระท่ำพระจันทร์   คุณหล่อ  พระประแดง คุณกรินทร์ แย้มวงษ์    

คุณยุทธ  ภูเก็ต    คุณแดง  นำดูน  

เว็บไซด์พระเครื่อง
www.samakompra.com (สมำคมพระดอทคอม)  www.thaprachan.com (ท่ำพระจันทร์ดอทคอม)

www.amatasiam.com (อมตะสยำมดอทคอม) www.prathaprachan-mag.com  

รายการวิทยุ
@ วดัเด่นพระดงั วนัเสำร์ 13.15 - 14.00 น. สถำนวีทิยพุล.1 คล่ืน AM.1350 K/H โดยจ่ำโกวิท แย้มวงษ์, 

 คุณเล็ก  รำชบุรี

@ รำยกำรมรดกไทย ทำงยำนเกรำะ AM.540 วันจันทร์-ศุกร์ 22.00 - 23.00 น. โดยไก่  โพธิ์ทอง
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หลักการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
 

 พิจำรณำควำมแท้ ควำมถูกต้อง ควำมสมบูรณ์ ควำมสวยงำมและคงไว้ซึ่งสภำพเดิม
เป็นส�ำคัญ ตำมหลักมำตรฐำนสำกลนิยมของ สมำคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชำไทย  

กติกาการตัดสินพระที่ส่งเข้าประกวด 
 1. พระที่ส่งเข้ำประกวดทุกรำยกำรต้องปรำศจำกสิ่งห่อหุ้ม  
 2. คณะกรรมกำรตัดสินจะทรงไว้ซึ่งควำมยุติธรรมและถือหลักมำตรฐำนสำกลนิยม
 3. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขำด  
  

อัตราค่าบำารุงในการส่งพระเข้าประกวด
องค์ละ300บาททุกรายการ

  

กำาหนดการงานประกวดพระฯ
 09.00 น.     รับพระเข้ำประกวด  
 14.00 น.     ปิดกำรรับพระเข้ำประกวด  
 14.30 น.     คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินพระ  
 16.00 น.     คืนพระทุกรำยกำร  
 16.30 น.     มอบรำงวัล 

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคถ่ายภาพ
ทีมงาน.....ล้งท่าพระจันทร์โดยอรรจน์SJPHOTO

โทร.08-1615-5121,08-7299-2828
  

ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ที่...
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ

469 หมู่ 8 ตำ�บลบุ่ง อำ�เภอเมือง จังหวัดอำ�น�จเจริญ
โทร. 085-300-7545 , 061-170-5051

ใบประกาศสามารถรับได้ประมาณ90วัน

ติดต่อจองแผงพระเครื่องได้ที่สถานที่จัดงานประกวดพระฯ
ได้ที่คุณนีสะพานใหม่
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ที่จัดงานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ
ในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2563

ณโรงแรมเจริญธานีห้องศรีจันทร์บอลรูมชั้น4

สถานที่จัดงานประกวดพระฯ
ในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2563

ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดขอนแก่น
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สารบัญรายการประกวดพระ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดอำานาจเจริญ

โต๊ะที่ รำยกำร จ�ำนวนรำยกำร หน้ำที่

1 พระเบญจภำคี 43 22

2 พระยอดขุนพล ยอดนิยม 35 23

3 พระเนื้อผง ยอดนิยม 35 24

4 พระเนื้อดิน ยอดนิยม 35 25

5 พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม 35 26

6 เครื่องรำง ยอดนิยม 35 27

7 พระหลวงปู่ทวด วัดช้ำงให้ จ.ปัตตำนี ยอดนิยม ชุดที่ 1 35 28

8 พระหลวงปู่ทวด วัดช้ำงให้ จ.ปัตตำนี ยอดนิยม ชุดที่ 2 35 29

9 พระหลวงปู่ทวด วัดช้ำงให้ จ.ปัตตำนี ทั่วไป 36 30

10 พระวัดระฆังโฆสิตำรำม กรุงเทพฯ ยอดนิยม 35 31

11 พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตำรำม 214 ปีชำตกำล กรุงเทพฯ ทั่วไป 35 32

12 พระหลวงปู่ล�ำภู - พระหลวงตำพัน วัดใหม่อมตรส บำงขุนพรหม กรุงเทพฯ ยอดนิยม 35 33

13 เครื่องรำงจังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม 37 34

14 พระจังหวัดนครสวรรค์ ยอดนิยม 36 35

15 พระพุทธ - พระคณำจำรย์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั่วไป 35 36

16 พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม 35 37

17 พระจังหวัดพิจิตร ยอดนิยม 37 38

18 พระหลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ยอดนิยม 35 39

19 พระหลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ล�ำปำง ทั่วไป 36 40

20 พระครูบำกฤษดำ สุเมโธ วัดสันพระเจ้ำแดง จ.ล�ำพูน ทั่วไป 37 41

21 พระกรุ จังหวัดสุโขทัย ยอดนิยม 35 42

22 พระหลวงปู่ทิม วัดระหำรไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม 38 43

23 พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ทั่วไป 35 44

24 พระหลวงปู่หลิว ปณฺกโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 1 36 45

25 พระหลวงปู่หลิว ปณฺกโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 2 36 46

26 พระกรุ วัดรำชบูรณะ - พระเนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยำ ยอดนิยม 35 47

27 พระหลวงพ่อปำน วัดบำงนมโค จ.พระนครศรีอยุธยำ ยอดนิยม 35 48

28 พระหลวงพ่อปำน วัดบำงนมโค จ.พระนครศรีอยุธยำ ทั่วไป 36 49

29 พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยำ ทั่วไป 35 50

30 พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธำรำม (วัดท่ำรำบ) จ.พระนครศรีอยุธยำ ทั่วไป 35 51

31 พระจังหวัดสุพรรณบุรี ทั่วไป 35 52
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โต๊ะที่ รำยกำร จ�ำนวนรำยกำร หน้ำที่

32 พระพุทธ - พระคณำจำรย์ ทั่วไป ชุดที่ 1 36 53

33 พระพุทธ - พระคณำจำรย์ ทั่วไป ชุดที่ 2 35 54

34 พระพุทธ - พระคณำจำรย์ ทั่วไป ชุดที่ 3 35 55

35 พระพุทธ - พระคณำจำรย์ ทั่วไป ชุดที่ 4 36 56

36 พระพุทธ - พระคณำจำรย์ ทั่วไป ชุดที่ 5 35 57

37 พระพุทธ - พระคณำจำรย์ ทั่วไป ชุดที่ 6 35 58

38 พระพุทธ - พระคณำจำรย์ ทั่วไป ชุดที่ 7 35 59

39 พระคณำจำรย์เมตตำสำยบุญ ทั่วไป 35 60

40 พระคณำจำรย์จังหวัดขอนแก่น  ยอดนิยม 35 61

41 พระคณำจำรย์จังหวัดขอนแก่น  ทั่วไป 35 62

42 พระหลวงปู่วรพรตวิธำน วัดจุมพล จ.ขอนแก่น ยอดนิยม 35 63

43 พระจังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม 35 64

44 พระจังหวัดนครรำชสีมำ ยอดนิยม 36 65

45 พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้ำนไร่ จ.นครรำชสีมำ ยอดนิยม 35 66

46 พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้ำนไร่ จ.นครรำชสีมำ ทั่วไป ชุดที่ 1 35 67

47 พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้ำนไร่ จ.นครรำชสีมำ ทั่วไป ชุดที่ 2 35 68

48 พระหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล วัดบ้ำนไร่ จ.นครรำชสีมำ ทั่วไป 35 69

49 พระจังหวัดนครพนม ยอดนิยม 36 70

50 พระคณำจำรย์อ�ำเภอธำตุพนม จ.นครพนม ยอดนิยม 36 71

51 พระหลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม ทั่วไป 37 72

52 พระคณำจำรย์จังหวัดนครพนม ทั่วไป 35 73

53 พระคณำจำรย์จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดนิยม 35 74

54 พระหลวงพ่อเมียน วัดบ้ำนจะเนียง จ.บุรีรัมย์ ทั่วไป 35 75

55 พระกรุ พระพุทธ พระคณำจำรย์ จ.มหำสำรคำม ยอดนิยม 37 76

56 พระคณำจำรย์จังหวัดมหำสำรคำม ทั่วไป 35 77

57 พระคณำจำรย์จังหวัดร้อยเอ็ด ยอดนิยม 35 78

58 พระคณำจำรย์จังหวัดเลย ยอดนิยม 35 79

59 พระหลวงปู่หมุน วัดบ้ำนจำน จ.ศรีสะเกษ ยอดนิยม 35 80

60 พระหลวงปู่แสน ปสนฺโน วัดบ้ำนหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป ชุดที่ 1 37 81

61 พระหลวงปู่แสน ปสนฺโน วัดบ้ำนหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป ชุดที่ 2 35 82

62 พระหลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม และพระเกจิคณำจำรย์ จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป 35 83
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โต๊ะที่ รำยกำร จ�ำนวนรำยกำร หน้ำที่

63 พระหลวงพ่อมุม   อินฺทปัญโญ  วัดปรำสำทเยอร์เหนือ  จังหวัดศรีสะเกษ ทั่วไป 35 84

64 พระหลวงพ่อสังข์  สุริโย  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป 30 85

65 พระสมเด็จกสิณไฟ วัดถ�้ำสระพงษ์ จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป 35 86

66 พระคณำจำรย์จังหวัดศรีสะเกษ ทั่วไป ชุดที่ 1 37 87

67 พระคณำจำรย์จังหวัดศรีสะเกษ ทั่วไป ชุดที่ 2 36 88

68 สุดยอดสีผึ้งแดนสยำม ยอดนิม 35 89

69 พระคณำจำรย์จังหวัดสุรินทร์ ยอดนิยม ชุดที่ 1 40 90

70 พระคณำจำรย์จังหวัดสุรินทร์ ยอดนิยม ชุดที่ 2 40 91

71 พระหลวงปู่เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์  ยอดนิยม 35 92

72 พระหลวงปู่เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ รุ่นเจ้ำสัวมหำเฮงและรุ่นเฮงโภคทรัพย์ ทั่วไป 35 93

73 พระหลวงปู่เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ รุ่นเศรษฐีรวยมหำเฮง ทั่วไป 35 94

74 พระหลวงปู่เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ รวมรุ่น ทั่วไป 35 95

75 พระหลวงปู่รอด อำภัสโร วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ทั่วไป 35 96

76 พระอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร จ.สกลนคร ยอดนิยม 35 97

77 พระหลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต วัดป่ำคูณค�ำวิปัสสนำ จ.สกลนคร ทั่วไป 32 98

78 พระคณำจำรย์จังหวัดหนองคำย ยอดนิยม 31 99

79 พระคณำจำรย์จังหวัดหนองคำย ทั่วไป 35 100

80 พระหลวงปู่ค�ำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลรำชธำนี ทั่วไป 35 101

81 พระคณำจำรย์จังหวัดอ�ำนำจเจริญ ยอดนิยม 36 102

82 พระคณำจำรย์จังหวัดอ�ำนำจเจริญ - จังหวัดยโสธร ทั่วไป 34 103

83 พระคณำจำรย์สำยอีสำน ยอดนิยม 35 104

84 พระคณำจำรย์สำยอีสำน ทั่วไป ชุดที่ 1 36 105

85 พระคณำจำรย์สำยอีสำน ทั่วไป ชุดที่ 2 32 106

86 พระคณำจำรย์สำยอีสำน ทั่วไป ชุดที่ 3 35 107

87 พระคณำจำรย์สำยอีสำน ทั่วไป ชุดที่ 4 35 108

88 พระคณำจำรย์สำยอีสำน ทั่วไป ชุดที่ 5 35 109

89 พระคณำจำรย์สำยอีสำน ทั่วไป ชุดที่ 6 36 110

90 พระคณำจำรย์สำยอีสำน ทั่วไป ชุดที่ 7 32 111

91 พระคณำจำรย์สำยอีสำน ทั่วไป ชุดที่ 8 34 112

รวมทั้งหมด 3,215 รำยกำร
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พระเบญจภาคี ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 1 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (43 รายการ)  

1  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (พระประธำน)

2  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์

3  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม

4  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐำนแซม

5  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์

6  พระสมเด็จบำงขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

7  พระสมเด็จบำงขุนพรหม พิมพ์เส้นด้ำย

8  พระสมเด็จบำงขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์

9  พระสมเด็จบำงขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม

10  พระสมเด็จบำงขุนพรหม พิมพ์ฐำนแซม

11  พระสมเด็จบำงขุนพรหม พิมพ์สังฆำฎิ

12  พระสมเด็จบำงขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ

13  พระสมเด็จบำงขุนพรหม พิมพ์ฐำนคู่

14  พระสมเด็จบำงขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์

15  พระสมเด็จจิตรลดำ ปี 2508 - 2513

16  พระสมเด็จอรหัง พิมพ์สังฆำฏิ วัดมหำธำตุ

17  พระสมเด็จอรหัง พิมพ์ฐำนคู่ วัดมหำธำตุ

18  พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหำธำตุ, วัดสร้อยทอง

19  พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม จ.อ่ำงทอง

20  พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน จ.อ่ำงทอง

21  พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด จ.อ่ำงทอง

22  พระก�ำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก จ.ก�ำแพงเพชร

23  พระก�ำแพงซุ้มกอ (ซุ้มกอด�ำ) พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.ก�ำแพงเพชร

24  พระก�ำแพงซุ้มกอ พิมพ์กลำง จ.ก�ำแพงเพชร

25  พระก�ำแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.ก�ำแพงเพชร

26  พระก�ำแพงลีลำเม็ดขนุน กรุทุ่งเศรษฐี จ.ก�ำแพงเพชร

27  พระก�ำแพงลีลำพลูจีบ จ.ก�ำแพงเพชร

28  พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหำวัน จ.ล�ำพูน

29  พระรอด พิมพ์กลำง กรุวัดมหำวัน จ.ล�ำพูน

30  พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหำวัน จ.ล�ำพูน

31  พระรอด พิมพ์ต้อ กรุวัดมหำวัน จ.ล�ำพูน

32  พระรอด พิมพ์ตื้น กรุวัดมหำวัน จ.ล�ำพูน

33  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ำแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จ.สุพรรณบุรี

34  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ำกลำง กรุวัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จ.สุพรรณบุรี

35  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ำหนุ่ม กรุวัดพระศรีรัตนมหำธำตุ จ.สุพรรณบุรี

36  พระนำงพญำ พิมพ์เข่ำโค้ง กรุวัดนำงพญำ จ.พิษณุโลก

37  พระนำงพญำ พิมพ์เข่ำตรง กรุวัดนำงพญำ จ.พิษณุโลก

38  พระนำงพญำ พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนำงพญำ จ.พิษณุโลก

39  พระนำงพญำ พิมพ์สังฆำฎิ กรุวัดนำงพญำ จ.พิษณุโลก

40  พระนำงพญำ พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนำงพญำ จ.พิษณุโลก

41  พระนำงพญำ พิมพ์เทวดำ กรุวัดนำงพญำ จ.พิษณุโลก

42  พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์อกใหญ่ ฐำนสูง, ฐำนเตี้ย กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยำ

43  พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์แขนอ่อน (พิมพ์เล็ก) กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยำ
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พระยอดขุนพล ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 2 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

44  พระพิจิตร เม็ดข้ำวเม่ำ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร

45  พระหูยำน หน้ำยักษ์ พิมพ์ใหญ่ จ.ลพบุรี

46  พระหูยำน หน้ำยักษ์ พิมพ์กลำง-พิมพ์เล็ก จ.ลพบุรี

47  พระนำคปรก ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ -กรุวัดปืน จ.ลพบุรี

48  พระร่วงยืน หลังลำยผ้ำ สนิมแดง จ.ลพบุรี

49  พระร่วงยืน กรุถ�้ำมหำเถร จ.ลพบุรี

50  พระร่วงนั่ง กรุม่วงค่อม จ.ลพบุรี

51  พระนำรำยณ์ทรงปืน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

52  พระยอดขุนพล สนิมแดง-ชินเงิน จ.ลพบุรี

53  พระเทริดขนนก ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

54  พระซุ้มนครโกษำ ชินเงิน จ.ลพบุรี

55  พระอู่ทองท้องช้ำง ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

56  พระรอดหนองมน สนิมแดง จ.ลพบุรี

57  พระร่วงนั่ง กรุช่ำงกล จ.ลพบุรี

58  พระซุ้มกระรอก กระแต จ.ลพบุรี

59  พระร่วงยืน หลังรำงปืน สนิมแดง กรุสวรรคโลก จ.สุโขทัย

60  พระร่วงนั่ง หลังลิ่ม ชินเงิน กรุวัดช้ำงล้อม จ.สุโขทัย

61  พระร่วงยืนทรงเกรำะ ชินเขียว จ.สุโขทัย

62  พระซุ้มเรือนแก้ว(กระต่ำยแกลบ) ชินเงิน จ.สุโขทัย

63  พระลีลำสรรค์ยืน ชินเงิน จ.ชัยนำท

64  พระหลวงพ่อพัด เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี-จ.ชัยนำท

65  พระซุ้มนครโกษำ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค์

66  พระนำงพญำ เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดหัวเมือง จ.นครสวรรค์

67  พระลีลำเชยข้ำงเม็ด จ.ก�ำแพงเพชร

68  พระท่ำมะปรำง ชินเงิน จ.ก�ำแพงเพชร

69  พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

70  พระมเหศวรเดี่ยว-ศวรตรง ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

71  พระท่ำกระดำน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเก่ำ ศรีสวัสดิ์ จ.กำญจนบุรี

72  พระท่ำกระดำน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุใหม่ ไม่จ�ำกัดกรุ จ.กำญจนบุรี

73  พระยอดอัฏฐำรส ชินเขียว จ.พิษณุโลก

74  พระชินรำชใบเสมำ ชินเงิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก

75  พระลีลำ กรุวังหิน จ.พิษณุโลก

76  พระซุ้มเสมำทิศ จ.พิษณุโลก

77  พระอู่ทอง สนิมแดง กรุวัดศรีสะอำด จ.เพชรบูรณ์

78  พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุคอกควำย จ.ชัยภูมิ
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พระเนือ้ผง ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 3 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

79  พระสมเด็จฯ พิมพ์เจ็ดชั้น หูประบ่ำ วัดเกศไชโย จ.อ่ำงทอง

80  พระสมเด็จฯ พิมพ์ไหล่ตรง วัดเกศไชโย จ.อ่ำงทอง

81  พระสมเด็จฯ พิมพ์แข้งหมอน วัดเกศไชโย จ.อ่ำงทอง

82  พระสมเด็จฯ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดเกศไชโย จ.อ่ำงทอง

83  พระกรุเจดีย์เล็ก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบำงขุนพรหม กรุงเทพฯ

84  พระยืนวันทำเสมำ วัดพลับ กรุงเทพฯ

85  พระพิมพ์ตุ๊กตำใหญ่-ตุ๊กตำเล็ก วัดพลับ กรุงเทพฯ

86  พระพิมพ์พุงป่องใหญ่-พุงป่องเล็ก วัดพลับ กรุงเทพฯ

87  พระพิมพ์สมำธิ-สมำธิเข่ำกว้ำง วัดพลับ กรุงเทพฯ

88  พระวัดสำมปลื้ม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

89  พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์แซยิด วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

90  พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์แปดชั้น แขนหักศอก-แขนกลม วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

91  พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์เจ็ดชั้น หูติ่ง วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

92  พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์สำมชั้น หูบ่ำยศรี-ทรงเจดีย์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

93  พระหลวงปู่ภู พิมพ์สมำธิห้ำเหลี่ยม-สังกัจจำยน์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

94  พระหลวงปู่ภู พิมพ์ยืนอุ้มบำตร-ไสยำสน์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

95  พระหลวงปู่ภู พิมพ์ลีลำ-พิมพ์พระปิดตำ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

96  พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่ำน วัดทรงประมูล กรุงเทพฯ

97  พระเพชรหลีก พิมพ์ขัดสมำธิเพชร-ขัดสมำธิรำบ เจ้ำคุณทักษิณฯ วัดอินทำรำม กรุงเทพฯ

98  พระหลวงปู่ศุข แจกแม่ครัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ จ.ชัยนำท

99  พระวัดรังษี ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

100  พระปิลันทน์ พิมพ์ซุ้มประตู วัดระฆัง กรุงเทพฯ

101  พระปิลันทน์ พิมพ์ครอบแก้วใหญ่-ครอบแก้วเล็ก วัดระฆัง กรุงเทพฯ

102  พระปิลันทน์ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่-เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆัง กรุงเทพฯ

103  พระปิลันทน์ พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์ วัดระฆัง กรุงเทพฯ

104  พระผงของขวัญ รุ่นแรก วัดปำกน�้ำ กรุงเทพฯ

105  พระผงของขวัญ รุ่นสำม พิมพ์ลึก-พิมพ์ตื้น วัดปำกน�้ำ กรุงเทพฯ

106  พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐำนสูง-ฐำนเตี้ย กรุงเทพฯ

107  พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสะดุ้งมำร-เล็บมือสมำธิ กรุงเทพฯ

108  พระวัดเงินคลองเตย ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

109  พระวัดท้ำยตลำด พิมพ์มำรวิชัย ข้ำงเม็ดขีด-ข้ำงเส้น กรุงเทพฯ

110  พระวัดท้ำยตลำด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ

111  พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ปทุมธำนี

112  พระสมเด็จพระครูสังฆ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ

113  พระวัดเฉลิมพระเกียรติ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.นนทบุรี
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พระเนือ้ดิน ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 4 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

114  พระคง จ.ล�ำพูน ไม่จ�ำกัดสี 

115  พระเปิม จ.ล�ำพูน

116  พระบำง จ.ล�ำพูน

117  พระลบ จ.ล�ำพูน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ 

118  พระเลี่ยง จ.ล�ำพูน

119  พระคง กรุช้ำงค�้ำ-ดอยค�ำ จ.เชียงใหม่

120  พระก�ำแพงเม็ดมะลื่น จ.ก�ำแพงเพชร

121  พระนำงก�ำแพง พิมพ์ลึก-พิมพ์ตื้น จ.ก�ำแพงเพชร

122  พระนำงก�ำแพงเม็ดมะเคล็ด จ.ก�ำแพงเพชร

123  พระก�ำแพงปรกลูกยอ จ.ก�ำแพงเพชร

124  พระก�ำแพงลีลำ จ.ก�ำแพงเพชร

125  พระลีลำ กรุวัดถ�้ำหีบ จ.สุโขทัย

126  พระนำงเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัย

127  พระร่วงยืนเปิดโลก จ.สุโขทัย

128  พระนำงแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง จ.สุโขทัย

129  พระท่ำมะปรำง ไม่จ�ำกัดกรุ จ.พิษณุโลก

130  พระนำงพญำ พิมพ์มีหู-ไม่มีหู กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก

131  พระชินรำชใบเสมำ กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก

132  พระกรุวัดจุฬำมณี พิมพ์หน้ำฤำษี หลังนำง จ.พิษณุโลก

133  พระกรุวัดจุฬำมณี ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พิษณุโลก

134  พระพิจิตร เขี้ยวงู จ.พิจิตร

135  พระขุนแผนบ้ำนกร่ำง พลำยคู่ตัดเดี่ยว ไม่จ�ำกัดพิมพ์

136  พระขุนแผนบ้ำนกร่ำง พลำยเดี่ยว ไม่จ�ำกัดพิมพ์

137  พระสรรค์ยืน จ.ชัยนำท

138  พระสรรค์นั่ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ชัยนำท

139  พระวัดตะไกร ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยำ

140  พระหลวงพ่อโต กรุบำงกระทิง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยำ

141  พระกริ่งทองตะเคียน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยำ

142  พระขุนแผน ไม่จ�ำกัดกรุ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยำ

143  พระเดี่ยวด�ำ-เดี่ยวแดง จ.ลพบุรี

144  พระหลวงพ่อจุก จ.ลพบุรี

145  พระซุ้มนครโกษำ จ.ลพบุรี

146  พระหลวงพ่อหมอ กรุมหำกัณฑ์ จ.ลพบุรี

147  พระนำงพญำ กรุวัดโพธิ์ท่ำเตียน กรุงเทพฯ

148  พระยอดขุนพล ไม่จ�ำกัดกรุ และจังหวัด
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พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 5 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

149  พระกริ่ง ตั๊กแตนเขมร ยุคต้น เนื้อส�ำริด ไม่จ�ำกัดพิมพ์

150  พระกริ่ง ตั๊กแตนเขมร ยุค2 เนื้อเหลือง-เนื้อเหลืองอำบเมฆพัด ไม่จ�ำกัดพิมพ์

151  พระชัยวัฒน์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

152  พระกริ่งหน้ำอินเดีย ปี2482 พิมพ์หน้ำใหญ่-พิมพ์หน้ำเล็ก พระสมเด็จพระสังฆรำชฯ(แพ) วัดสุทัศน์ฯ

153  พระกริ่งหน้ำไทย ปี2482 พระสมเด็จพระสังฆรำชฯ(แพ) วัดสุทัศน์ฯ

154  พระกริ่งน�้ำท่วม ปี2485 เนื้อเหลือง-เนื้อแดง เจ้ำคุณศรีฯ(สนธิ์) วัดสุทัศน์

155  พระกริ่งหลวงพ่อจำด รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่-กลำง-เล็ก ออกวัดบำงหอย

156  พระกริ่งไพรีพินำศ พิมพ์บัวเหลี่ยม-พิมพ์บัวแหลม ปี2495 วัดบวรฯ

157  พระกริ่งประภำมลฑล ปี2480 วัดดอน ยำนนำวำ

158  พระกริ่งแหลมฟ้ำผ่ำ ปี2484

159  พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบำงพัง

160  พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ ปี2515 จ.พิษณุโลก

161  พระชัยวัฒน์ไพรีพินำศ ปี2495 วัดบวรฯ

162  พระชัยวัฒน์ท่ำนเจ้ำมำ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดสำมปลื้ม

163  พระเนื้อเมฆสิทธิ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอนงค์ฯ

164  พระวัดระฆังหลังฆ้อน พิมพ์หลังฆ้อน กรุงเทพฯ

165  พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

166  พระพุทธชินรำชอินโดจีน แต่งเก่ำ มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

167  พระพุทธชินรำชอินโดจีน แต่งใหม่ มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

168  พระพุทธชินรำชอินโดจีน สังฆำฏิยำว มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

169  พระพุทธชินรำชอินโดจีน สังฆำฏิสั้น มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

170  พระพุทธชินรำชอินโดจีน พิมพ์ต้อ บัวขีด ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

171  พระพุทธชินรำชอินโดจีน พิมพ์ต้อ บัวไม่ขีด ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

172  พระพุทธชินรำชอินโดจีน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ

173  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม มีห่วงขวำง เนื้อทองผสม วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ

174  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ

175  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้ำงอุ เนื้อชินตะกั่ว วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ

176  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภำมลฑล ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ

177  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน ยันต์ใหญ่-เล็ก วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ

178  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้ำงรัศมี เนื้อชินตะกั่ว วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ

179  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้ำงยันต์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ

180  พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐำนบัวเม็ด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ เนื้อชินตะกั่ว วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ

181  พระหลวงปู่ศุข ออกวัดหัวหำด ไม่จ�ำกัดพิมพ์

182  พระหลวงปู่ศุข ออกวัดคลองขอม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ 

183  พระอุปคุตเขมร เนื้อส�ำริด
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เครื่องราง ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 6 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

184  หมำกทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพฯ

185  เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนำยโรง กรุงเทพฯ 

186  เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลำงบำงแก้ว จ.นครปฐม

187  เบี้ยแก้ หลวงพ่อพักตร์ วัดโบสถ์ จ.อ่ำงทอง

188  เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปำน พิมพ์หุบปำก วัดบำงเหี้ย จ.สมุทรปรำกำร

189  เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปำน พิมพ์อ้ำปำก  วัดบำงเหี้ย จ.สมุทรปรำกำร

190  เสือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปรำกำร

191  เสือ หลวงพ่อวงศ์ ไม่จ�ำกัดรุ่น วัดปริวำส กรุงเทพฯ

192  สิงห์งำแกะ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี

193  สิงห์งำแกะ หลวงพ่อหอม วัดชำกหมำก จ.ระยอง

194  หนุมำน หลวงพ่อสุ่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ-ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดศำลำกุน จ.นนทบุรี

195  ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบำงวัว จ.ฉะเชิงเทรำ

196  องคต หลวงพ่อปำน วัดบำงกระสอบ จ.สมุทรปรำกำร

197  แพะ หลวงพ่ออ�่ำ วัดหนองกระบอก จ.ระยอง

198  จิ้งจก หลวงพ่อหน่ำย วัดบ้ำนแจ้ง จ.อยุธยำ

199  สำริกำ หลวงพ่อสนิท วัดล�ำบัวลอย จ.นครนำยก

200  ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ จ.ชัยนำท

201  ตะกรุดโสฬสมงคล ปู่กลิ่น วัดสะพำนสูง จ.นนทบุรี

202  ตะกรุดโสฬสมงคล อำจำรย์แปลก วัดสะพำนสูง จ.นนทบุรี

203  ตะกรุดหลวงพ่อปำน วัดบำงเหี้ย จ.สมุทรปรำกำร

204  ตะกรุดลูกอม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงครำม

205  ตะกรุด หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี

206  ตะกรุดกระดูกห่ำน พ่อหรุ่น วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ

207  ตะกรุดหน้ำผำกเสือ หลวงปู่นำค วัดอรุณฯ(วัดแจ้ง) กรุงเทพฯ

208  พิศมรใบลำน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมำลัย จ.สมุทรสำคร

209  ลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคำรำม กรุงเทพฯ

210  ลูกอม พระปลัดปำน วัดตุ๊กตำ จ.นครปฐม

211  ยักษ์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

212  ปลัดขิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี

213  รำหูกะลำแกะ หลวงพ่อน้อย ขนำดห้อยคอ วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

214  รำหูกะลำแกะ อำจำรย์ปิ่น  ขนำดห้อยคอ วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม

215  กะลำแกะ ครูบำนันตำ วัดทุ่งม่ำนใต้ จ.ล�ำปำง

216  ปลำตะเพียน หลวงพ่อจง วัดหน้ำต่ำงนอก

217  แหวนพิรอด เก่ำ ไม่จ�ำกัดส�ำนัก

218  ตะกรุดเก่ำ ไม่จ�ำกัดคณำจำรย์



28  มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ยอดนิยม ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 7 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

219  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์ใหญ่กรรมกำร ปี2497

220  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์ใหญ่ ปี2497

221  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์ต้อ ปี2497

222  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์กลำง ปี2497

223  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์พระรอดกรรมกำร ปี2497

224  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์พระรอด ปี2497

225  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์ลอยน�้ำใหญ่-เล็ก ปี2502

226  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี2505

227  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี2505

228  พระกริ่งองค์เจ้ำเฉลิมพลฯ เนื้อนวะโลหะ ปี2505

229  พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐำน(เบตง) เนื้อนวะโลหะ ปี2505

230  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีดใหญ่ "A" เนื้อนวะโลหะ ปี2505

231  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีดใหญ่ "A" เนื้อโลหะผสม ปี2505

232  พระหลวงพ่อทวด หลังเตำรีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด เนื้อเหลือง ปี2505

233  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี2505

234  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี2505

235  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีดใหญ่ หัวมน ปี2505

236  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีดใหญ่ ปั๊มซ�้ำ ปี2505

237  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีดกลำง ปั๊มซ�้ำ-ไม่ปั๊ม ปี2505

238  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีดเล็ก(นิยม) ปี2505

239  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีดเล็ก หน้ำใหญ่-หน้ำเชิด ปี2505

240  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลำยเซ็น ปี2508

241  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี2500

242  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น2 ไข่ปลำใหญ่ ปี2502

243  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น2 ไข่ปลำเล็ก ปี2502

244  เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี2508

245  เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปำก้ำ ปี2508

246  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมกำร ปี2509

247  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ "ตัว ท " ปี2505

248  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "ตัว ท " ปี2505

249  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี2505

250  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก  ปี2505

251  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "มีหู" ปี2505

252  พระกริ่งอุบำเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี2506

253  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีดใหญ่ "หน้ำจีน" ปี2508



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ29

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ยอดนิยม ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 8 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

254  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี2508

255  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี2508

256  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมำ รุ่น3 เนื้อทองแดง ปี2504

257  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมำ รุ่น3 เนื้ออัลปำก้ำ ปี2504

258  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น3 เนื้อทองแดง ปี2504

259  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น4 เนื้ออัลปำก้ำ ปี2505

260  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น�้ำเต้ำ ปี2505

261  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี2506

262  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่-เล็ก แจกปีนัง ปี2506

263  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสำเก ปี2506

264  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สำมเหลี่ยมเล็ก "หลังหนังสือ 5 แถว" ปี2506

265  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง(หน้ำผำก3เส้น,4เส้น,หนังสือเลยหู)เนื้ออัลปำก้ำ ปี2506

266  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้ำเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี2508

267  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สำมเหลี่ยมเล็ก "หลังรุน 1 " ปี2508

268  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปำก้ำ ปี2508

269  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปำก้ำ ปี2509

270  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปำก้ำ ปี2511

271  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมำ "หน้ำเลื่อนหลังเจดีย์" เนื้ออัลปำก้ำ ปี2511

272  แหวนหลวงพ่อทวด ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี2503-2508

273  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวน กะไหล่ทอง-อัลปำก้ำ ปี2506-2508

274  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สำมเหลี่ยมเล็ก "หลังรุ่น1" ปี2511

275  พระรูปหล่อพระอำจำรย์ทิม ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดช้ำงให้ ปี2508

276  เหรียญพระอำจำรย์ทิม พิมพ์รูปไข่ห่มคลุม-หันข้ำง วัดช้ำงให้ ปี2508

277  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก อุ้มลูกแก้ว เนื้อโลหะ วัดช้ำงให้ ปี2508

278  เหรียญหลวงพ่อทวด ทะเลซุง แจกปีนัง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดปี

279  เหรียญหลวงพ่อทวด ทะเลซุง พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี2508

280  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี2524

281  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์ใหญ่ ปี2524

282  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์กลำง ปี2524

283  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์พระรอด ปี2524

284  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีดใหญ่หน้ำเล็ก (ตอก-ไม่ตอกหมู) วัดคอกหมู ปี2506

285  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีด เนื้อโลหะผสม วัดไทร จ.นครสวรรค์ ปี2506

286  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดพะโคะ ปี2506

287  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดเมืองยะลำ ปี2506

288  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำนฝังตะกรุด วัดทรำยขำว ปี2514



30  มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ทั่วไป  
โต๊ะที่ 9 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)   

289  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีดใหญ่ (ตอก-ไม่ตอกหมู)วัดคอกหมู ปี 2506

290  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีดใหญ่ เนื้อโลหะผสม วัดไทร จ.นครสวรรค์ ปี 2506

291  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์ว่ำน รุ่นแรก วัดตำนีสโมสร ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2505

292  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตำรีด เนื้อแร่ รุ่นแรก วัดตำนีสโมสร ปี 2505

293  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดพะโคะ พิมพ์กรรมกำรใหญ่-กรรมกำรเล็ก จ.สงขลำ ปี 2506

294  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ จ.สงขลำ ปี 2506

295  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก จ.สงขลำ ปี 2506

296  เหรียญหลวงพ่อทวด พะโคะ "ปรกโพธิ์"ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.สงขลำ ปี 2506

297  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือ "ปรกโพธิ์"พะโคะ เนื้อโลหะ จ.สงขลำ ปี 2506

298  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดสุวรรณ ไม่จ�ำกัดพิมพ์  ปี 2506 จ.สงขลำ

299  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดแจ้ง จ.สงขลำ ปี 2506

300  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์ใหญ่ วัดดีหลวง จ.สงขลำ ปี 2505

301  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์เล็ก วัดดีหลวง จ.สงขลำ ปี 2505

302  พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด เนื้อโลหะ หลังตอกพะโคะ วัดดีหลวง จ.สงขลำ ปี 2505

303  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดศิลำลอย ปี 2506 จ.สงขลำ

304  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดเมืองยะลำ พิมพ์ใหญ่ ปี 2506

305  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดเมือนยะลำ พิมพ์เล็ก ปี 2506

306  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดเมือนยะลำ พิมพ์เล็ก ปี 2506

307  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดยะหำประชำรำม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ยะลำ ปี 2503

308  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์ใหญ่ วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506

309  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์เล็ก วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506

310  พระรูปเหมือนหลวงพ่อทวด ปั๊ม วัดควนวิเศษ จ.ตรัง ปี 2506

311  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์ใหญ่พิเศษยันต์ วัดม่วง กรุงเทพฯ ปี 2505

312  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดม่วน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กทม.ปี 2505

313  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์ใหญ่ วัดบำงนอน จ.ระนอง ปี 2505

314  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์เล็ก วัดบำงนอน จ.ระนอง ปี 2505

315  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดนวลประดิษฐ์ จ.ชุมพร ปี 2506

316  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดพระสิงห์ ปี 2506 จ.เชียงใหม่

317  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน วัดอำวุธ ปี 2506 กรุงเทพฯ

318  เหรียญหลวงพ่อทวด"หัวโต"วัดมหำธำตุ กรุงเทพฯ ปี 2505

319  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2524

320  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์ใหญ่ ปี 2524

321  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์กลำง ปี 2524

322  พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่ำน พิมพ์พระรอดปี 2524

323  พระรูปหล่อพระอำจำรย์ทิม ก้นตัน เนื้อโลหะผสม ปี 2508

324  พระรูปหล่อพระอำจำรย์ทิม ก้นกลวง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2508



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ31

พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 10 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

325  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 100 ปี  พ.ศ.2515 พิมพ์เศียรโต A บล็อกแรก

326  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 100 ปี  พ.ศ.2515 พิมพ์เศียรโต B บล็อกแรก

327  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 100 ปี  พ.ศ.2515 พิมพ์เส้นด้ำยลึก

328  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์เส้นด้ำยใหญ่-เล็ก

329  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ไข่ปลำเลือน

330  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ซุ้มซ้อน

331  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ไข่ปลำใหญ่

332  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์ต้อ

333  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จ�ำกัดพิมพ์ (ไม่รวมพิมพ์นิยม)

334  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์คะแนน

335  พระผง รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์พระรูปเหมือนพระสมเด็จพุฒำจำรย์ (โต)

336  พระกริ่ง รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์พระประธำน ไม่จ�ำกัดเนื้อ

337  พระชัยวัฒน์ รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 พิมพ์พระประธำน ไม่จ�ำกัดเนื้อ

338  พระรูปเหมือนหล่อพระสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515  ไม่จ�ำกัดเนื้อ

339  เหรียญพระรูปเหมือน รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ขนำดใหญ่ 1 ซ.ม. ไม่จ�ำกัดเนื้อ

340  เหรียญพระรูปเหมือน รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ขนำดกลำง 4 ซ.ม. ไม่จ�ำกัดเนื้อ

341  เหรียญพระรูปเหมือน รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ขนำดเล็ก 5 ซ.ม. ไม่จ�ำกัดเนื้อ

342  เหรียญพระสมเด็จ (จิ๋ว) รุ่น 100 ปี พ.ศ.2515 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

343  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระประธำนใหญ่ A นิยม

344  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์ใหญ่

345  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์คะแนน

346  พระผง รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 พิมพ์พระรูปเหมือนพระสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต)

347  เหรียญหล่อพระสมเด็จ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 เนื้อตะกั่วถ�้ำชำ

348  พระหล่อ พิมพ์พระประธำน รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

349  พระหล่อ พิมพ์พระรูปเหมือนฯ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

350  เหรียญปั๊มพิมพ์พระรูปเหมือนฯ รุ่น 108 ปี พ.ศ.2523 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดขนำด

351  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 พิมพ์พระประธำนใหญ่

352  พระผงพระสมเด็จ รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

353  พระผง รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 พิมพ์พระรูปเหมือน

354  พระหล่อ พิมพ์พระรูปเหมือน รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

355  เหรียญปั๊มพิมพ์พระรูปเหมือน รุ่น 118 ปี พ.ศ.2533 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดขนำด

356  พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์พระประธำนใหญ่

357  พระกริ่ง รุ่น 122 ปี พ.ศ.2537 พิมพ์พระประธำน ไม่จ�ำกัดเนื้อ

358  พระรูปเหมือนหล่อลอยองค์ รุ่น 122 ปี พ.ศ.2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดขนำด

359  พระผงพระสมเด็จ รุ่น เสำร์ห้ำ รุ่นแรก พ.ศ.2536



32  มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ

พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม 214 ปีชาตกาล กรุงเทพฯ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 11 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

360  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรโต ปี 2545

361  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกพรหมประทำน เนื้อเข้ม ปี 2545

362  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกพรหมประทำน เนื้อขำวปูน ปี 2545

363  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกพรหมประทำน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2545

364  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรรูปไข่ เนื้อเข้ม ปี 2545

365  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรรูปไข่ เนื้อขำวปูน ปี 2545

366  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545

367  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ เนื้อขำวปูน ปี 2545

368  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเกศใหญ่ เนื้อเข้ม ปี 2545

369  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเกศใหญ่ เนื้อขำวปูน ปี 2545

370  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเทำ ไม่จ�ำกัดบล็อก ปี 2545

371  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม สีอมเหลือง ไม่จ�ำกัดบล็อก ปี 2545

372  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อขำวปูน ไม่จ�ำกัดบล็อก ปี 2545

373  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ขัดลำยงำ ไม่จ�ำกัดบล็อก ปี 2545

374  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกจัมโบ้ เนื้อเข้ม ปี 2545 ปี 2545

375  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกจัมโบ้ เนื้อขำวปูน ปี 2545 ปี 2545

376  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2545

377  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม บล็อกเศียรเล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2545

378  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อเข้ม ไม่จ�ำกัดบล็อก ปี 2545

379  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม เนื้อขำวปูน ไม่จ�ำกัดบล็อก ปี 2545

380  พระผงพระสมเด็จ พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ขัดลำยงำ ไม่จ�ำกัดบล็อก ปี 2545

381  พระหล่อพระรูปเหมือนพระสมเด็จฯโต ขนำดใหญ่ เนื้อทองค�ำ,เนื้อเงิน ปี 2545

382  พระหล่อพระรูปเหมือนพระสมเด็จฯโต ขนำดใหญ่ เนื้อนวโลหะ,ผิวเดิม ปี 2545

383  พระหล่อพระรูปเหมือนพระสมเด็จฯโต ขนำดใหญ่ เนื้อนวโลหะ,ผิวขัดเงำ ปี 2545

384  พระหล่อพระรูปเหมือนพระสมเด็จฯโต ขนำดใหญ่ เนื้อนวโลหะ,ผิวรมด�ำ ปี 2545

385  พระหล่อพระรูปเหมือนพระสมเด็จฯโต ขนำดเล็ก เนื้อทองค�ำ ปี 2545

386  พระหล่อพระรูปเหมือนพระสมเด็จฯโต ขนำดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2545

387  พระหล่อพระรูปเหมือนพระสมเด็จฯโต ขนำดเล็ก เนื้อนวโลหะ,ผิวเดิม ปี 2545

388  พระหล่อพระรูปเหมือนพระสมเด็จฯโต ขนำดเล็ก เนื้อนวโลหะ,ผิวขัดเงำ ปี 2545

389  พระหล่อพระรูปเหมือนพระสมเด็จฯโต ขนำดเล็ก เนื้อนวโลหะ,ผิวรมด�ำ ปี 2545

390  เหรียญพระสมเด็จจิ๋ว หลังพระรูปเหมือนพระสมเด็จฯ (โต) เนื้อทองค�ำ,เนื้อเงิน ปี 2545

391  เหรียญพระสมเด็จจิ๋ว หลังพระรูปเหมือนพระสมเด็จฯ (โต) เนื้อทองแดง ปี 2545

392  เหรียญพระสมเด็จจิ๋ว หลังพระรูปเหมือนพระสมเด็จฯ (โต) ผิวกะไหล่ทอง ปี 2545

393  พระสมเด็จลองพิมพ์ เนื้อชำนหมำก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2545

394  พระสมเด็จลองพิมพ์ เนื้อถ่ำนช่อฟ้ำ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2545



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ33

พระหลวงปู่ลำาภู - พระหลวงตาพัน วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม กรุงเทพฯ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 12 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

395  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม หลังยันต์แดง

396  พระสมเด็จ พิมพ์เกศจรดซุ้ม หลังยันต์แดง

397  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ำย หลังยันต์แดง

398  พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์ หลังยันต์แดง

399  พระสมเด็จ พิมพ์เจดีย์ และ พิมพ์อื่นๆ หลังยันต์แดง

400  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม ไม่จ�ำกัดเนื้อ

401  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม ปลีกกว้ำง ไม่จ�ำกัดเนื้อ

402  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม พิมพ์เกศเอียง

403  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม มีขีดข้ำงแขนซ้ำย

404  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม มีจุดใต้ฐำนองค์พระ เหนือไหล่ซ้ำยมีจุด

405  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม ล�่ำ

406  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม (เหนือซุ้มมีขีด,ซุ้มยิ่ง,บล็อกแตก)

407  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม (ซุ้มหนำ,ซุ้มเกิน)

408  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม พิมพ์อื่นๆไม่ซ�้ำรำยกำรเดิม

409  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม หลังยันต์จมลึก

410  พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่เกศจรดซุ้ม หลังยันต์จมตื้น

411  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ำยใหญ่

412  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ำยไหล่ยก

413  พระสมเด็จ พิมพ์เส้นด้ำย พิมพ์อื่นๆ ไม่ซ�้ำรำยกำรเดิม

414  พระสมเด็จ พิมพ์เจดีย์

415  พระสมเด็จ พิมพ์สังฆำฏิ

416  พระสมเด็จ พิมพ์ปรกโพธิ์

417  พระสมเด็จ พิมพ์ฐำนแซม

418  พระสมเด็จ พิมพ์ฐำนคู่

419  พระสมเด็จ พิมพ์อกครุฑ

420  พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน

421  พระสมเด็จ พิมพ์จันทร์ลอย

422  พระหลวงพ่อล�ำภู ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่ซ�้ำรำยกำรเดิม (ทุกรุ่นที่หลวงปู่สร้ำง)

423  พระสมเด็จ หลวงตำพัน พิมพ์ใหญ่ไหล่ยก

424  พระสมเด็จ หลวงตำพัน พิมพ์ใหญ่  พิมพ์เส้นด้ำย

425  พระหลวงตำพัน พิมพ์นำคปรก

426  พระหลวงตำพัน พิมพ์คะแนน

427  พระหลวงตำพัน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่ซ�้ำรำยกำรเดิม

428  พระหลวงปู่เส็ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์

429  พระหลวงตำบ�ำรุง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
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เครื่องรางจังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 13 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

430  คชสีห์-สิงห์ปำกเป็ด หลวงพ่อเฮง วัดเขำดิน

431  เสือหลวงพ่อเฮง วัดเขำดิน

432  ม้ำมังกร-หมู-กระต่ำย หลวงพ่อเฮง วัดเขำดิน

433  สิงห์งำแกะพิมพ์ในกรอบรูปหัวใจ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ 

434  สิงห์งำแกะพิมพ์ในกรอบสี่เหลี่ยม-พิมพ์ข้ำวหลำมตัด-พิมพ์ทรงกลม หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

435  สิงห์งำแกะ พิมพ์สำมขวัญปำกเจำะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

436  สิงห์งำแกะพิมพ์สองขวัญปำกเจำะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

437  สิงห์งำแกะ พิมพ์ยกขำ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

438  สิงห์งำแกะพิมพ์ปำกสำริกำ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

439  พระปิดตำงำแกะ พิมพ์ลอยองค์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

440  งำแกะแม่นำงกวัก พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

441  งำแกะปีเกิด 12 นักษัตริย์ไม่จ�ำกัดพิมพ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

442  งำแกะหลวงพ่อเดิม ไม่จ�ำกัดพิมพ์

443  แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์สี่เหลี่ยม-รูปไข่ เนื้อเงินลงยำสีธงชำติ-ลงถม

444  ตะกรุดลูกคั่น พระเจ้ำห้ำพระองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

445  มีดหมอสำริกำ ขนำดเล็ก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

446  มีดหมอขนำดปำกกำ (แบบธรรมดำ)หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

447  มีดหมอขนำดปำกกำ (แบบสำมกษัตริย์)หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

448  มีดหมอขนำดปำกกำ ด้ำมตัด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

449  มีดหมอหลวงพ่อเดิม ขนำดใบมีด 6 นิ้ว ไม่เกิน 9 นิ้ว วัดหนองโพ

450  มีดหมอหลวงพ่อเดิมสำมกษัตริย์ ขนำดใบมีด 6 นิ้ว ไม่เกิน 9 นิ้ว วัดหนองโพ

451  มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ใบมีดขนำด 9 นิ้ว ขึ้นไป ไม่จ�ำกัดขนำด

452  มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ลำยนำคคู่ ไม่จ�ำกัดขนำด

453  มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขำแก้ว ขนำดปำกกำ

454  มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขำแก้ว ขนำดปำกกำ สำมกษัตริย์

455  มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขำแก้ว ขนำด 5 นิ้ว ขึ้นไป

456  ผ้ำรอยเท้ำหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

457  เสื้อยันต์สิงห์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

458  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ถักเชือกลงรัก

459  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ไม่ถักเชือก

460  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ ฝำบำตร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

461  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ถักเชือกลงรัก

462  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ไม่ถักเชือก

463  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง 3 กษัตริย์ ถักเชือกลงรัก-ไม่ถักเชือก

464  ตะกรุดหลวงพ่อเงิน วัดบำงคลำน

465  ตะกรุดหลวงปู่ภู ไม่จ�ำกัด รุ่น และ ขนำด

466  แหวนหลวงพ่อเขียน ไม่จ�ำกัด รุ่น (ยกเว้น ย้อนยุค)
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พระจังหวัดนครสวรรค์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 14 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

467  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ เนื้ออัลปำก้ำไม่จ�ำกัดพิมพ์

468  พระรูปหล่อปีมหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ A

469  พระรูปหล่อปีมหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ B

470  พระรูปหล่อปีมหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ C

471  พระรูปหล่อปีมหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ D

472  พระรูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์คอตึง

473  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐำนสูง

474  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐำนเตี้ย

475  พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม เนื้อตะกั่ว วัดหนองโพ

476  เหรียญหล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์จอบเล็ก ด้ำนหลัง หลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง

477  เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์เสมำ ปี 2470

478  เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์แมงกะบี้หลังแบบ-หลังเรียบ ปี 2470

479  เหรียญหลวงพ่อเดิมพิมพ์แมงกะบี้หลังตัวหนังสือ ปี 2482

480  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์โค้ง ปี 2482

481  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์ตรง ปี 2482

482  เหรียญหลวงพ่อเดิมรูปไข่ พิมพ์ต้อ ปี 2482

483  เหรียญหลวงพ่อเดิมรูปไข่ พิมพ์หน้ำหนุ่ม ปี 2482

484  เหรียญหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อคล้ำย ปี 2483

485  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้อบล็อกกลำงปั๊มห่วงในตัว

486  เหรียญหน่ำหมวกหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ แจกที่วัดท่ำฉนวน ปี 2483

487  เหรียญหลวงพ่อเดิมรูปไข่เนื้อเงินลงยำ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

488  เหรียญหลวงพ่อเดิมรูปไข่ เนื้อเงินข้ำงไข่ปลำ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

489  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงยำสีธงชำติ

490  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม

491  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถมหลังอกเลำ

492  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม ไม่จ�ำกัดพิมพ์

493  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ห้ำเหลี่ยมมนำคปรก ปี 2470

494  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์เปลวเทียน หน้ำสั้นปี 2483

495  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ปักกลด ปี 2470

496  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปำก้ำ-เนื้อตะกั่ว

497  เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์ใบพัด เนื้อตะกั่ว

498  พระกริ่งใหญ่หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว

499  พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว

500  เหรียญเปลวเทียนหลวงพ่อเดิม พิมพ์หน้ำยำว ปี 2483

501  รูปถ่ำยหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อัดกระจกขนำดห้อยคอ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

502  แหวนลงยำ-ลงถม หลวงพ่อกัน วัดเขำแก้ว
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พระพุทธ - พระคณาจารย์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 15 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

503  พระกริ่งหลวงพ่อบุญน�ำ พระศรีสวรรค์มิ่งมงคล วัดนครสวรรค์ ปี 2535

504  พระผงหลวงพ่อบุญน�ำ พระศรีสวรรค์มิ่งมงคล วัดนครสวรรค์ ปี 2535 (พิมพ์ใหญ่)

505  พระผงหลวงพ่อบุญน�ำ พระศรีสวรรค์มิ่งมงคล วัดนครสวรรค์ ปี 2535 (พิมพ์เล็ก)

506  พระรูปหล่อพระครูนิวิฐขันติคุณ (อำจำรย์ถนอม) รุ่นเมตตำบำรมี วัดบ้ำนบน (ท่ำชลำวำรี)

507  พระรูปหล่อหลวงปู่สิทธิ์ รุ่นเมตตำบำรมี วัดบ้ำนบน (ท่ำชลำวำรี)

508  เหรียญหลวงปู่สิทธิ์ รุ่นกฐิน ๕๙ วัดบ้ำนบน (ท่ำชลำวำรี)

509  พระรูปหล่อหลวงปู่อินทร์ อินทโชโต รุ่นสร้ำงพิพิธภัณฑ์ วัดเกำะหงษ์ ปี 2558

510  พระรูปหล่อหลวงพ่อจ้อย จนทสุวณโณ ที่ระลึกเสด็จเปิดหอสมุดหลวงพ่อจ้อย จนทสุวณโณ ปี 2539

511  พระรูปหล่อหลวงพ่อโอด พระครูพิสัยจริยคุณ วัดจันเสน ปี 2536

512  เหรียญพระครูนิวำต จนทสุวณโณ ปุญญำนุยต รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ วัดโกรกพระเหนือ ปี 2555

513  เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นรับทรัพย์ วัดไทรใต้ ปี 2558

514  พระหลวงปู่ทวดพิมพ์เตำรีดเนื้อโลหะ รุ่นรับทรัพย์ วัดไทรใต้ ปี 2558

515  เหรียญหลวงพ่อแกร รุ่นสมโภช ร.ศ.๒๐๐ วัดส้มเสี้ยว

516  ล็อกเก็ตหลวงพ่อจ้อย จนทสุวณโณ รุ่นซื้อที่ดินสร้ำงศำลำเอนกประสงค์ วัดศรีอุทุมพร ปี 2538

517  เหรียญหลวงพ่อจ้อย จนทสุวณโณ รุ่นปลอดภัย วัดศรีอุทุมพร

518  เหรียญหลวงพ่อจ้อย จนทสุวณโณ รุ่นปลอดภัยไตรมำส วัดศรีอุทุมพร ปี 2537

519  เหรียญหลวงพ่อจ้อย จนทสุวณโณ รุ่นปลอดภัยหมดหนี้ร�่ำรวย วัดศรีอุทุมพร 

520  เหรียญหลวงพ่อจ้อย จนทสุวณโณ รุ่นปลอดหนี้ปลอดภัยร�่ำรวย วัดศรีอุทุมพร ปี 2543

521  เหรียญหลวงพ่อจ้อย จนทสุวณโณ รุ่นพิเศษ ๘๒ วัดศรีอุทุมพร ปี 2539

522  เหรียญหลวงพ่อจ้อย จนทสุวณโณ รุ่นพูลสวัสดิ์ วัดศรีอุทุมพร ปี 2545

523  เหรียญหลวงพ่อจ้อย จนทสุวณโณ รุ่นร่มเย็นร�่ำรวย วัดศรีอุทุมพร ปี 2553

524  เหรียญหลวงพ่อจ้อย จนทสุวณโณ รุ่นรับเสด็จเจริญก้ำวหน้ำ วัดศรีอุทุมพร ปี 2539

525  เหรียญหลวงพ่อจ้อย จนทสุวณโณ รุ่นสรงน�้ำปลอดภัย วัดศรีอุทุมพร ปี 2540

526  เหรียญหลวงพ่อจ้อย จนทสุวณโณ รุ่นสุขใจ วัดศรีอุทุมพร ปี 2539

527  เหรียญหลวงพ่อด�ำ ที่ระลึกงำนผูกพันธสีมำ วัดสุวรรณรัตนำรำม

528  เหรียญหลวงพ่อทองดี วัดไทรเหนือ ปี 2549

529  เหรียญหลวงพ่อท้ำว กลยำโณ รุ่นพิเศษ ส�ำนักสงฆ์ วชิรกัลยำ

530  พระรูปหล่อหลวงพ่อพรหม เตชธมโม รุ่นฉลองมณฑป วัดโกรกพระเหนือ

531  เหรียญหลวงพ่อเร่ง ฐำนธมโม รุ่นปฏิสังขรณ์อุโบสถ วัดโกรกพระเหนือ ปี 2555

532  เหรียญหลวงพ่อฮวด รุ่น ๘๓ ปี วัดหัวถนนใต้

533  เหรียญหลวงพ่อฮอด วัดหัวถนนใต้ ปี 2534

534  พระรูปหล่อหลวงพ่อปัญญำ ปัญญำทีโป รุ่นมหำมงคล ปี 2558

535  พระรูปหล่อหลวงพ่อปัญญำ พระครูเวฐปัญญำภัรณ์ วัดกกว้ำว ปี 2558

536  เหรียญหลวงพ่อปัญญำภรณ์ รุ่นเจริญพร (รุ่นแรก) วัดกกว้ำว ปี 2557

537  เหรียญหลวงพ่อปัญญำภรณ์ รุ่นสรงน�้ำ ๕๗ วัดกกว้ำว ปี 2557
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พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 16 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

538  พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์นิ้วกระดก ปี 2507

539  พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์หูกำง ปี 2508

540  พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2512

541  พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512

542  พระรูปหล่อโบรำณ รุ่นเสำร์ 5 เนื้อเงิน ปี 2512

543  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์ชุดใหญ่ - เล็ก ปี 2512

544  พระรูปเหมือน แผ่นปั้ม ปี 2512

545  พระรูปเหมือนปั้ม รุ่นแม่ชีกุหลำบ ปี 2513

546  พระรูปเหมือนปั้ม รุ่นผู้ใหญ่ลี ปี 2513

547  พระรูปเหมือนปั้ม รุ่นผู้กำรอภัย ตอกโค๊ด ปี 2516

548  พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ำกว้ำงหลังเต็ม เนื้อทองระฆัง ปี 2516

549  พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ำกว้ำงหลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516

550  พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ำกว้ำงหลังเต็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2516

551  พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ำกว้ำงหลังเตำรีด เนื้อทองระฆัง ปี 2516

552  พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ำกว้ำงหลังเตำรีด เนื้อตะกั่ว ปี 2516

553  พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ำกว้ำงหลังเตำรีด เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516

554  พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ำกว้ำงหลังเรียบ ปี 2516

555  พระรูปเหมือนปั้ม พิมพ์เข่ำกว้ำงหลังเข็มกลัด ปี 2516

556  พระสมเด็จ หลังยันต์สิบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516

557  พระสมเด็จ หลังเรียบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516

558  พระสมเด็จ หลังเรียบ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2516

559  พระสมเด็จ เนื้อทองเหลือง ตัดพิเศษ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2516

560  เหรียญหล่อระฆังใหญ่ ปี 2512

561  เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507

562  เหรียญกลมใหญ่ รุ่นแรก เนื้ออัลปำก้ำ ปี 2507

563  เหรียญรูปไข่ รุ่น 2 ปี 2508

564  เหรียญเสมำเล็ก ปี 2512

565  เหรียญเสมำเล็ก ครึ่งองค์ ปี 2512

566  เหรียญเสมำเต็มองค์ ปี 2512

567  เหรียญใบสำเก ปี 2512

568  เหรียญกลม หลังพระปิดตำ ปี 2513

569  เหรียญรุ่นมหำลำภ ปี 2516

570  เหรียญแจกทำน พิมพ์สังฆำฏิยำว ปี 2515

571  เหรียญแจกทำน พิมพ์สังฆำฏิสั้น ปี 2515

572  เหรียญท�ำบุญสรงน�้ำ ปี 2517
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พระจังหวัดพิจิตร ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 17 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

573  พระรูปหล่อโบรำณหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดบำงคลำน

574  พระรูปหล่อโบรำณหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตำ วัดบำงคลำน

575  เหรียญหล่อโบรำณ หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ วัดบำงคลำน

576  พระรูปหล่อโบรำณ หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก วัดบำงคลำน

577  พระรูปหล่อโบรำณ หลวงพ่อเงิน พิมพ์ผงจุ่มรัก วัดบำงคลำน

578  พระเนื้อดิน หลวงพ่อเงิน พิมพ์พระเจ้ำห้ำพระองค์ วัดบำงคลำน

579  พระเนื้อดิน หลวงพ่อเงิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบำงคลำน

580  พระรูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์คอแอล ปี 2515 วัดบำงคลำน

581  พระรูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์นิ้วจุด ปี 2515 วัดบำงคลำน

582  พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน พิมพ์มือนับแบงค์ ปี 2515 วัดบำงคลำน

583  พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน พิมพ์มือเลขแปด ปี 2515 วัดบำงคลำน

584  เหรียญปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ ปี 2515 วัดบำงคลำน

585  เหรียญปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก ปี 2515 วัดบำงคลำน

586  เหรียญหลวงพ่อเงินขวัญถุง วัดบำงคลำน ปี 2515 วัดบำงคลำน

587  เหรียญหลวงพ่อเงินรูปไข่ ไม่จ�ำกัดหลัง วัดบำงคลำน ปี 2515

588  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.ชุ่มสร้ำง ตอกและ ไม่ตอก"ช"

589  พระรูปหล่อโบรำณหลวงพ่อเงิน ออกวัดห้วยเขน พิมพ์ใหญ่

590  พระรูปหล่อโบรำณหลวงพ่อเงิน ออกวัดห้วยเขน พิมพ์กลำง-พิมพ์เล็ก

591  พระรูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน ออกวัดท้ำยน�้ำ ปี 2515

592  พระรูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน ออกวัดวังจิก

593  พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน ออกวัดหอไกร

594  พระรูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงินรุ่น อ.ตะพำนหิน ปี 2522

595  เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์เสมำ ปี 2472

596  พระหล่อโบรำณ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สำมเหลี่ยม หลังอุ

597  พระหล่อโบรำณ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังอุ

598  เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบใหญ่-จอบเล็ก

599  พระรูปหล่อโบรำณหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้ำลิง ไม่จ�ำกัดพิมพ์

600  พระรูปหล่อโบรำณ หลวงพ่อเขียน ไม่จ�ำกัด รุ่น

601  เหรียญปั๊มหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน หลังชินรำช ไม่จ�ำกัดพิมพ์

602  พระปิดตำหลวงปู่ภู พิมพ์หยดน�้ำ เนื้อชินสนิมแดง

603  พระปิดตำหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก หลังเบี้ย-หลังกระต่ำย

604  เหรียญหลวงปู่ภู หำงแมงป่อง

605  พระหล่อโบรำณหลวงปู่ภู พิมพ์สี่เหลี่ยม(หลวงพ่อเพชร-หลวงพ่อเงิน-ตำโบ๋)

606  พระรูปหล่อโบรำณ หลวงพ่อเตียง รุ่นแรก วัดเขำรูปช้ำง

607  พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเตียง พิมพ์จับเข่ำ

608  พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน อ.แจ๊ะ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

609  พญำเต่ำเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบำงคลำน
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พระหลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 18 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

610  พระกริ่งหลวงพ่อทบ วัดโบสถ์โพธิ์ทอง เนื้อนวะ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

611  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์หน้ำฝรั่งฐำนสูง-ฐำนเตี้ย วัดศิลำโมง

612  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์หลังตรง วัดศิลำโมง

613  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์หน้ำหมู วัดศิลำโมง

614  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์หน้ำงุ้ม วัดศิลำโมง

615  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์อกซื่อ วัดศิลำโมง

616  พระรูปหล่อปั๊มรุ่นแรก พิมพ์โดดร่ม วัดชนแดน ปี 2500

617  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์ฐำนสูง วัดชนแดน ปี 2505

618  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์ฐำนกลำง-พิมพ์ฐำนเตี้ย วัดชนแดน ปี 2505

619  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์ระฆังสองหน้ำพ่อทบ-พ่อเขียน วัดชนแดน ปี 2505

620  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์พุทธกวักใหญ่ -พิมพ์อุ้มบำตร วัดชนแดน ปี 2505

621  พระรูปหล่อโบรำณโบรำณ พิมพ์หัวไม้ขีด วัดชนแดน ปี 2505

622  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์หัวไม้ขีด ฐำนสีเหลี่ยม ฐำนหกเหลี่ยม ฐำนยืน กวักเล็ก วัดชนแดน ปี 2505

623  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์หัวไม้ขีดหัวโต วัดชนแดน ปี 2512

624  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์ไหม่งมะหร้ำว วัดชนแดน ปี 2516

625  พระรูปหล่อโบรำณ พิมพ์ฉลองอำยุครบ 94 ปี ตอกโค๊ด 94 วัดชนแดน ปี 2516

626  พระรูปหล่อฉีด พิมพ์ฉลองอำยุครบ 96-97 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ

627  เหรียญรุ่นแรก วัดทรงธรรม ทับคล้อ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2483

628  เหรียญพิมพ์หน้ำแก่ เนื้อทองแดง-เนื้ออำปำก้ำ ปี 2591-2592

629  เหรียญพิมพ์หน้ำหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2491-2505

630  เหรียญโดดร่ม ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2500-2501

631  เหรียญฉลองอำยุ 94 ปี วัดชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2516

632  เหรียญทูลเกล้ำ เนื้อทองแดง วัดโบสถ์โพธิ์ทอง ไม่จ�ำกัดโค๊ด ปี 2518

633  เหรียญแอปเปิ้ล วัดช้ำงเผือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2516-2518

634  เหรียญกนกข้ำง วัดช้ำงเผือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2519

635  พระเนื้อผง-ชำนหมำก พระรูปเหมือน หลังเรียบ หลังยันต์ วัดชนแดน ปี 2505

636  พระเนื้อผงพิมพ์ปิดตำ ปลัดพิศำล ปี 2512

637  พระเนื้อผงพิมพ์พระสมเด็จ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2515-2516

638  พระเนื้อผงพระรูปเหมือน หลังยันต์-หลังหนังสือ ปี 2515-2518

639  พระเนื้อผงพิมพ์จันทร์ลอย วัดโบสถ์โพธิ์ทอง ปี 2515

640  พระเนื้อผงพระรูปเหมือนพิมพ์ไตรมำส วัดโบสถ์โพธิ์ทอง ปี 2515

641  พระเนื้อผงพิมพ์พระสมเด็จ รุ่นเข็มหัก วัดโบสถ์โพธิ์ทอง ปี 2515

642  พระเนื้อผงพิมพ์พระสมเด็จ หลังใบโพธิ์ วัดช้ำงเผือก ปี 2517

643  แหวนเพชรกลับ ไม่จ�ำกัดวัด

644  แหวนลงยำสีธงชำติ ไม่จ�ำกัดวัด
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พระหลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำาปาง ทั่วไป  
โต๊ะที่ 19 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

645  เหรียญวัดนำงเหลียว ปี 2514

646  พระผงรูปเหมือนพิมพ์ระฆัง ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515

647  เหรียญกลมพระรูปเหมือน ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515

648  เหรียญระฆัง สิริมงคล เสำร์ห้ำ ปี 2516

649  พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ศิริรำช ปี 2517

650  พระผงมงคลเกษม 1 ปี 2517

651  พระผงไตรเกษม ( มงคลเกษม 2 ) ปี 2517

652  พระปรกใบมะขำม หลังลำยเซ็นต์ รุ่นแรก ปี 2517

653  เหรียญนวรัตน์ ปี 2517

654  เหรียญแตงโม ปี 2517

655  เหรียญวัดพลับพลำ ปี 2517

656  เหรียญกลมพระรูปเหมือน รุ่นศำลำกลำง ปี 2517

657  เหรียญกลมพระพุทธนิรโรคันตรำยชัยวัฒน์จตุรทิศ รุ่นศำลำกลำง ปี 2517

658  เหรียญกองพันล�ำปำง ปี 2517

659  เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ำยกำวีละ ปี 2518

660  เหรียญกองพันเชียงรำย ปี 2518

661  เหรียญ มทบ. 7 ค่ำยสุรศักดิ์มนตรี ปี 2518

662  เหรียญกิ่งไผ่ เนื้อทองค�ำ , เนื้อเงิน ปี 2518

663  เหรียญกิ่งไผ่ เนื้อทองแดง ปี 2518

664  พระกริ่งอวโลกิเตศวร ปี 2518

665  พระกริ่งอวโลกิเตศวร ไม่จ�ำกัดรุ่น ( ยกเว้นรุ่นแรก )

666  พระรูปหล่อก้นหนู - ก้นดอกจันทร์ ปี 2518

667  พระปิดตำมหำอุตม์ ปี 2518

668  พระปิดตำสำรพัดดี ปี 2518

669  พระปิดตำมหำโชค ปี 2518

670  พระปิดตำมหำลำภ ปี 2518

671  เหรียญพระรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองค�ำ , เนื้อเงิน ปี 2523

672  เหรียญพระรูปเหมือน หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2523

673  เหรียญกลมพระรูปเหมือน ที่ระลึก 6 รอบ ปี 2526

674  พระรูปหล่อลอยองค์ ที่ระลึก 6 รอบ ปี 2526

675  เหรียญเจ้ำสัว รุ่นแรก ปี 2535

676  เหรียญพระรูปเหมือน รุ่นหน่วยรบ ร.17 พัน 2 (กองพันล�ำปำง 2) ปี 2536

677  เหรียญระฆัง รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ ( หลังมังกร ) ปี 2536

678  เหรียญนั่งพำน รุ่นเมตตำมหำบำรมี ( 3 ม.ต. ) ปี 2537

679  เหรียญพระรูปเหมือน ที่ระลึก 7 รอบ ปี 2538

680  เหรียญแจกทำน ปี 2538
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พระครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจ้าแดง จ.ลำาพูน ทั่วไป  
โต๊ะที่ 20 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

681  ล็อกเก็ต รุ่นแรก

682  พระกริ่งโพธิสัตว์ทันใจ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

683  เหรียญพระอุปคุตแจกทำน ไม่จ�ำกัดเนื้อ

684  พระรูปหล่อรุ่นแรก สุเมโธภิกขุ พระสิวลี ไม่จ�ำกัดเนื้อ

685  เหรียญหล่อเจ้ำสัวสุเมโธ

686  พระสมเด็จอรหัง รุ่นแรก

687  เหรียญนำคเกี้ยว ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

688  หนุมำนเรืองฤทธิ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

689  พระขุนแผนชมตลำด

690  พระผงเกศำ รุ่นแผ่นดินไหว (8พิมพ์มำตรฐำน)

691  พระขุนแผนมหำว่ำน

692  เหรียญพระปัจเจกพุทธเจ้ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

693  พระกริ่ง 3 รอบ ธรรมรำชำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

694  พระกริ่ง 3 รอบ อุดรรำชันย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

695  พระชัยวัฒน์ 3 รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

696  พระรูปหล่อพระชินสีห์ 3 รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

697  วัวธนูอสุภรำช 3 รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

698  พระสังกัจจำยน์ทวีโชค

699  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน เงินทันใจ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

700  สี่หูห้ำตำ ไม่จ�ำกัดรุ่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ

701  เหรียญรุ่นแรก พระโพธิญำณ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

702  เหรียญรุ่นแรก พระโพธิญำณ แจกทำน เนื้อชนวนรวม

703  พระเจ้ำห้ำพระองค์ เนื้ออิฐฐำนเจดีย์

704  ล็อกเก็ตรุ่นพระโพธิญำณ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ไม่จ�ำกัดเนื้อ

705  ล็อกเก็ตรุ่นเมตตำมหำลำภ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ไม่จ�ำกัดเนื้อ

706  ล็อกเก็ตรุ่นฉลองโบสถ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

707  พระปัจเจกพุทธเจ้ำ รุ่นสมปรำรถนำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

708  พระกริ่งเทียนตี้ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

709  พระชัยวัฒน์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

710  พระขุนแผนเมตตำ พระสะหรี๋เวียงแก้ว เนื้อผงเกศำ

711  เหรียญหล่อเจ้ำสัว พิมพ์พระเจ้ำห้ำพระองค์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

712  พระรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ไม่จ�ำกัดเนื้อ

713  พระขุนแผนยอดขุนพลเพชรกลับ

714  เหรียญพระมหำอุปคุตหลังลำยเซ็นต์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์-เนื้อ

715  เหรียญนำงกวัก รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

716  กุมำรเทพฤทธิ์ เนื้อตะกั่ว

717  พระอุปคุตใบบัว เนื้อชนวน
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พระกรุ จังหวัดสุโขทัย ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 21 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

718  พระยอดขุนพล เนื้อดิน กรุเตำทุเรียง

719  พระร่วงยืนประทำนพร เนื้อดิน สุโขทัย

720  พระนำงเส้นด้ำย เนื้อดิน กรุวัดพญำด�ำ

721  พระร่วงยืนปิดโลก เนื้อชิน สุโขทัย ไม่จ�ำกัดกรุ

722  พระชินรำชใบเสมำ เนื้อดิน กรุวังยำยมำก

723  พระลีลำฝักดำบ  เนื้อดิน

724  พระกรุวัดพญำด�ำ  เนื้อดิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์

725  พระร่วงนั่งหลังตัน  เนื้อชิน

726  พระนำงเข่ำบ่วง – เข่ำกว้ำง  เนื้อชิน

727  พระเชตุพน พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน

728  พระหัวใจก�ำแพง  เนื้อดิน

729  พระฤำโขง  เนื้อดิน กรุเตำทุเรียง ไม่จ�ำกัดพิมพ์

730  พระท่ำมะปรำง  เนื้อดิน

731  พระลีลำกรุวัดมหำธำตุ  เนื้อชิน

732  พระร่วงปรำงประทำนพร   เนื้อชิน

733  พระซุ้มเรือนแก้ว (กระต่ำยแกลบ)  เนื้อชิน กรุวัดเขำพนมเพลิง

734  พระร่วงนั่งกรุน�้ำผึ้ง  เนื้อชิน

735  พระกรุบำงขลัง  เนื้อชิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์

736  พระนำงเพชรกลับ  กรุเขำพนมเพลิง  เนื้อชิน

737  พระนำงแขนอ่อน  เนื้อชิน

738  พระเชตุพน บัวสองชั้น  พิมพ์ใหญ่  เนื้อชิน

739  พระนำงข้ำงเม็ด  เนื้อชิน  กรุวัดเขำพนมเพลิง

740  พระกรุโป่งมะขำม เนื้อดิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์

741  พระนำงข้ำงแจกัน กรุเตำทุเรียง (นำงเสน่ห์จันทร์เตำทุเรียง) เนื้อดิน

742  พระสังกัจจำยน์  เนื้อชิน

743  พระซุ้มนครโกษำ  เนื้อชิน ไม่จ�ำกัดกรุ

744  พระนำงกรุดอนลำน  เนื้อดิน

745  พระนำงหน้ำตะกวน  เนื้อชิน

746  พระร่วงนั่งเข่ำกว้ำง – เข่ำแคบ  เนื้อชิน

747  พระร่วงนั่งผมหวี  เนื้อชิน  กรุเขำพนมเพลิง

748  พระกรุเขำพนมเพลิง  เนื้อชิน  ไม่จ�ำกัดพิมพ์

749  พระลีลำระเวง  เนื้อดิน กรุเตำทุเรียง

750  พระอู่ทองนั่ง  เนื้อดิน

751  พระร่วงนั่งอู่ทอง  เนื้อชิน  ไม่จ�ำกัดกรุ

752  พระนำคปรก  กรุเจดีย์รำย
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พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 22 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

753  พระกริ่ง ชินบัญชร

754  พระชัยวัฒน์ ชินบัญชร

755  พระสังกัจจำยน์ ชินบัญชร

756  พระปิดตำมหำลำภชินบัญชร (ปุ้มปุ้ย)

757  พระสมเด็จ ชินบัญชร หลังยันต์แดง

758  พระสมเด็จ วัดไร่วำรี

759  พระผงโสฬสมหำพรหม ไม่จ�ำกัดพิมพ์

760  เหรียญรุ่นแรก ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2508

761  พระขุนแผน ผงพรำยกุมำร พิมพ์ใหญ่ (บล็อกแรก)

762  พระขุนแผน ผงพรำยกุมำร พิมพ์เล็ก (บล็อกแรก)

763  พระขุนแผน ผงพรำยกุมำร พิมพ์หัวโต - หัวเล็ก

764  พระขุนแผน ผงพรำยกุมำร ไม่จ�ำกัดพิมพ์

765  พระสมเด็จ หลังยันต์ห้ำ

766  พระปิดตำ หลังยันต์ห้ำ ฝังทับทิม

767  เหรียญเจริญพร บน

768  เหรียญเจริญพร ล่ำง

769  เหรียญห่วงเชื่อม 8 รอบ 

770  เหรียญเสมำ 8 รอบ ลงยำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

771  เหรียญเสมำ 8 รอบ เนื้อทองแดง , นวะ

772  เหรียญนำคปรก 8 รอบ

773  พระรูปหล่อ รุ่นไตรมำส

774  เหรียญเจริญพรสอง ไตรมำส

775  เหรียญนำคปรก ไตรมำส

776  เหรียญหล่อฉลุ

777  พระปิดตำยันต์ยุ่งมหำอุตตโม

778  พระปิดตำ หลังพระรูปเหมือน

779  พระนำคปรกใบมะขำม (ปรกจ้อย)

780  เหรียญบำตรน�้ำมนต์

781  เหรียญพระสมเด็จ ณ ศรีรำชำ พิมพ์นั่งพำน

782  เหรียญพระสมเด็จ ณ ศรีรำชำ พิมพ์หยดน�้ำ

783  เหรียญรูปไข่ ผูกพัทธสีมำ ปี 2517

784  เหรียญคอน�้ำเต้ำ หลังนูน

785  เหรียญกรมหลวงชุมพร รุ่นนำวิกโยธินสร้ำง

786  หนุมำน ก้นอุดผงพรำยกุมำร

787  เหรียญกลม พระพุทธโสธร

788  พระผงบรรจุกรุ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

789  เหรียญอรหันต์ วัดแม่น�้ำคู้

790  เหรียญชุดวัดผำทั่ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
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พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ทั่วไป  
โต๊ะที่ 23 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

791  พระสมเด็จ เนื้อผงเกสร 108 ปี 2494

792  พระนำงพญำ รุ่นแรก เนื้อดินเผำ ปี 2506

793  พระสมเด็จ เนื้อเกสร 108 ปี 2509

794  พระสมเด็จ เนื้อเกสร 108 ปิดทองแจกกรรมกำร ปี 2509

795  พระสมเด็จคะแนน แพพัน ปี 2510

796  พระสมเด็จ แพ 3 พัน ปี 2512

797  พระสมเด็จคะแนนยันต์ตรี ปี 2512

798  เหรียญไตรมำส m16 เนื้อทองแดง ปี 2513

799  พระปิดตำ รุ่นแรก ปี 2513

800  พระสมเด็จปรกโพธิ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2514

801  พระสมเด็จปรกโพธิ์ เนื้อเกสร 108 ปี 2514

802  พระสมเด็จปรกโพธิ์คะแนน เนื้อเกสร 108 ปี 2514

803  พระสมเด็จปรกโพธิ์คะแนน ปิดทองแจกกรรมกำร ปี 2514

804  พระปิดตำ ลำยรัศมี ปี 2514

805  พระสมเด็จฐำนสิงห์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2515

806  พระสมเด็จฐำนสิงห์ เนื้อพิเศษ ปี 2515

807  พระสมเด็จฐำนสิงห์ เนื้อเกสร 108 ปี 2515

808  พรพระสมเด็จมหำอุด ปิดทองแจกกรรมกำร ปี 2516

809  พระสมเด็จ แพ 3 พัน แร่ ปี 2516

810  พระสมเด็จเนื้อผง ปี 2517

811  พระนำงพญำ รุ่นแรก เนื้อเกสร 108 ปี 2517

812  พระสมเด็จพิมพ์พระประธำน หลังพระรูปเหมือน ปี 2518

813  เหรียญโภคทรัพย์ ปี 2518

814  พระสมเด็จคะแนน แพ พัน ปี 2519

815  พระขุนแผน รุ่นแรก ปี 2522

816  พระสมเด็จคะแนน เสำร์ห้ำ ปี 2523

817  พระชัยวัฒน์ ปี 2532

818  พระปิดตำ ยันต์ยุ่ง รุ่นแรก ปี 2532

819  พระสมเด็จ แพ 4 พัน ปี 2534

820  พระสมเด็จ แพ 5 พัน ปี 2534

821  พระสมเด็จหล่อโบรำณ ที่ระลึกครบ 100 ปี วัดพิกุลทอง ปี 2535

822  พระสมเด็จที่ระลึกครบ 100 ปี วัดพิกุลลทอง ปี 2535

823  พระสังกัจจำย ที่ระลึกครบ 100 ปี วัดพิกุลทอง ปี 2535

824  พระชัยวัฒน์ ศิลป์ลพบุรีประยุกต์ ปี 2535

825  พระกริ่ง ศิลป์ลพบุรีประยุกต์ ปี 2535



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ45

พระหลวงปู่หลิว ปณฺกโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 24 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)   

826  เหรียญเต่ำใหญ่ รุ่นแรก วัดสนำมแย้ ปี 2516

827  เหรียญเต่ำใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดสนำมแย้ ปี 2516

828  เหรียญเต่ำเล็ก  รุ่นแรก ตัดชิด วัดสนำมแย้ ปี 2517

829  เหรียญเต่ำเล็ก  รุ่นแรก ยันต์เคลื่อนมีปีก  วัดสนำมแย้  ปี 2517

830  เหรียญเต่ำใหญ่ (เต่ำมังกร) เนื้อนวะโลหะ  วัดสนำมแย้  ปี 2518

831  เหรียญรูปไข่พระรูปเหมือน รุ่นแรก สันขอบคอเหรียญ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดสนำมแย้  ปี 2505 

832  พระรูปหล่อมหำอุตม์ รุ่นแรก (หล่อขี้เหร่) เนื้อตะกั่ว วัดสนำมแย้ ปี2506

833  เหรียญรูปไข่พระรูปเหมือน (พิมพ์เม็ดแตง) เนื้อทองแดง วัดสนำมแย้ ปี 2513

834  เหรียญรูปไข่พระรูปเหมือน  รุ่นพิเศษ  สงครำมเกำหลี ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดสนำมย้ ปี2518

835  เหรียญรูปไข่พระรูปเหมือน รุ่นบัว 5 ดอก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2522

836  เหรียญเต่ำใหญ่ (บล็อก ล. ) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2525

837  เหรียญรูปไข่พระรูปเหมือน รุ่นหงส์ฟ้ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2527

838  พระปิดตำยันต์ยุ่ง รุ่นฉลองอำยุ 84 ปี หล่อในตัว ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง  ปี 2534

839  พระรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นร่มโพธิ์  ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง  ปี 2534

840  พระปิดตำปุ้มปุ้ย (หัวแตงโม) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง  ปี 2534

841  เหรียญลำยฉลุ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง  ปี 2535

842  พระปิดตำพำโชค ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง  ปี 2535

843  เหรียญเต่ำเล็ก รุ่นสร้ำงโบสถ์ (รวยไม่หยุด)  เนื้อทองค�ำ - นำก  วัดไร่แตงทอง  ปี 2535

844  เหรียญเต่ำเล็ก รุ่นสร้ำงโบสถ์ (รวยไม่หยุด) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง  ปี 2535

845  เหรียญเสมำ  รุ่นเสำร์ห้ำ  ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง  ปี 2536

846  เหรียญเต่ำใหญ่ รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองค�ำ  มีโค้ด  วัดไร่แตงทอง  ปี 2535

847  เหรียญเต่ำใหญ่  รุ่นปลดหนี้ ไม่จ�ำกัดเนื้อ  มีโค้ด  วัดไร่แตงทอง  ปี 2535

848  เหรียญเต่ำใหญ่ รุ่นมหำลำภ  ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง  ปี 2536

849  เหรียญเต่ำใหญ่  รุ่นรวย  รวย  รวย เนื้อทองค�ำ วัดไร่แตงทอง  ปี 2536

850  เหรียญเต่ำใหญ่  รุ่นรวย  รวย  รวย  ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง  ปี 2536

851  เหรียญเต่ำเล็ก รุ่นไตรมำส  เนื้อทองค�ำ  วัดไร่แตงทอง  ปี 2536

852  เหรียญเต่ำเล็ก  รุ่นไตรมำส  ไม่จ�ำกัดเนื้อ  วัดไร่แตงทอง  ปี 2536

853  เหรียญเต่ำเล็ก รุ่นเสำร์ห้ำ  เนื้อทองค�ำ วัดไร่แตงทอง  ปี 2536

854  เหรียญเต่ำเล็ก  รุ่นเสำร์ห้ำ  ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง  ปี 2536

855  พระนำคปรกใบมะขำม  รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง  ปี 2536

856  เหรียญเต่ำใหญ่  รุ่นสุขใจ  เนื้อทองค�ำ  2  โค้ด วัดไร่แตงทอง  ปี 2537

857  เหรียญเต่ำใหญ่  รุ่นสุขใจ ไม่จ�ำกัดเนื้อ  2  โค้ด วัดไร่แตงทอง  ปี 2537

858  เหรียญเต่ำหล่อ  รุ่นสุขใจ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   วัดไร่แตงทอง  ปี 2537

859  เหรียญเต่ำเล็ก  วัดไทรทอง รุ่นเจ้ำสัว  ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2538

860  เหรียญเต่ำปั๊ม  รุ่นปำงเปิดโลก ไม่จ�ำกัดเนื้อ, ขนำด วัดไร่แตงทอง ปี 2539

861  เหรียญเต่ำล็อกเก็ต รุ่นส�ำเร็จจิต ไม่จ�ำกัดเนื้อ, ขนำด  วัดไร่แตงทอง ปี 2542
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พระหลวงปู่หลิว ปณฺกโก วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 25 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)   

862  พระซุ้มประตูชัย วัดสนำมแย้

863  พระสมเด็จ รุ่นแรก วัดสนำมแย้

864  ล็อกเก็ตทรำยเสก รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดไร่แตงทอง

865  จิ้งจก รุ่นแรก วัดไร่แตงทอง

866  เหรียญเต่ำวัดสนำมแย้ หนึ่งตก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2522

867  กัณหำชำลี หล่อโบรำณ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดสนำมแย้

868  กัณหำชำลี ปั๊ม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ - ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดสนำมแย้

869  เหรียญบำตรรน�้ำมนต์ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2531

870  เหรียญรูปไข่พระรูปเหมือน รุ่นนักกล้ำม ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

871  เหรียญเสมำ รุ่นฉลองอำยุ 84 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2534

872  เหรียญรูปไข่พระรูปเหมือน รุ่นฉลองกุฏิ ยันต์วน ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

873  เหรียญเต่ำเล็ก รุ่นฉลองกุฏิ ยันต์วน ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2535

874  เหรียญเต่ำนวะ 5 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

875  เหรียญเต่ำหล่อ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536

876  พระสมเด็จหล่อ รุ่นสำรพัดนึก เนื้อนวะโลหะ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

877  เหรียญเต่ำ รุ่นสนำมแย้ 2 คอพอก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536

878  เหรียญเต่ำ รุ่นไตรมำส พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536

879  กัณหำชำลี เนื้อกะไหล่ทอง , รมด�ำ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

880  จิ้งจกหล่อ รุ่น 6 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2536

881  เหรียญหล่อเต่ำ รุ่น 2 ( ร.ต.ท.) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537

882  เหรียญเต่ำเล็ก รุ่นขวัญใจคนจน ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2537

883  เหรียญเต่ำใหญ่ รุ่นฉลองอำยุ 90 ปี พิมพ์พระสังกัจจำยน์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

884  เหรียญเต่ำเล็ก รุ่นบูรณะสนำมจันทร์ เนื้อทองค�ำ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

885  เหรียญเต่ำเล็ก รุ่นบูรณะสนำมจันทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

886  เหรียญเต่ำจิ๋ว รุ่นแรก (เมตตำมหำเสน่ห์) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

887  เหรียญเต่ำ รุ่นรวมพุทธคุณ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2538

888  หนุมำนหล่อ รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวะโลหะ วัดไทรทอง ปี 2538

889  เหรียญเต่ำเล็กพระรูปเหมือน รุ่นแซยิด 90 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2539

890  เหรียญเต่ำเล็ก รุ่นสบำยใจ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไทรทอง ปี 2539

891  เหรียญเต่ำ รุ่นปลดหนี้ 40 รุ่น 2 (บล็อกทองค�ำ)  ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540

892  เหรียญบำตรน�้ำมนต์ รุ่น 2 (เสำร์ห้ำ) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540

893  เหรียญกลมพระรูปเหมือน รุ่นไตรมำส (ทองม้วน) ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2540

894  เหรียญเต่ำใหญ่ รุ่นสร้ำงอนำมัย (จัมโบ้) เนื้อทองค�ำ เงิน นวะ วัดไร่แตงทอง ปี 2541

895  เหรียญเต่ำใหญ่ รุ่นสร้ำงอนำมัย (จัมโบ้) เนื้อทองแดง วัดไร่แตงทอง ปี 2541

896  เหรียญเต่ำใหญ่ รุ่นสร้ำงอนำมัย รุ่นเงินล้ำน ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดไร่แตงทอง ปี 2542

897  เหรียญเต่ำจิ๋ว ไตรมำส รุ่นสุดท้ำย ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดหนองอ้อ ปี 2543



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ47

พระกรุวัดราชบูรณะ - พระเนือ้ชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 26 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

898  พระยอดขุนพล กรุวัดรำชบูรณะ

899  พระหูยำน กรุวัดรำชบูรณะ

900  พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดรำชบูรณะ

901  พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดรำชบูรณะ

902  พระอู่ทองฐำนส�ำเภำ กรุวัดรำชบูรณะ

903  พระนำคปรก กรุวัดรำชบูรณะ

904  พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดรำชบูรณะ

905  พระลีลำก�ำแพงนิ้ว กรุวัดรำชบูรณะ

906  พระขุนแผนบัวห้ำจุด กรุวัดรำชบูรณะ

907  พระซุ้มเสมำทิศ กรุวัดรำชบูรณะ

908  พระซุ้มระฆัง กรุวัดรำชบูรณะ

909  พระลีลำดอกไม้ไหว(ไม้โปร) กรุวัดรำชบูรณะ

910  พระพิมพ์จำรึกภำษำจีน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุวัดรำชบูรณะ

911  พระลีลำแจกันคู่ กรุวัดรำชบูรณะ

912  พระขุนแผน พิมพ์แหวกม่ำน กรุวัดรำชบูรณะ

913  พระแผงตัดไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุวัดรำชบูรณะ

914  พระพิมพ์วัดรำชขนำดเล็ก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุวัดรำชบูรณะ

915  พระพิมพ์วัดรำชขนำดใหญ่ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุวัดรำชบูรณะ

916  พระปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก กรุวัดรำชบูรณะ

917  พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ กรุวัดรำชบูรณะ

918  พระปรุหนังเดี่ยว กรุวัดรำชบูรณะ

919  พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด ไม่จ�ำกัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยำ

920  พระปรุหนัง พิมพ์บัวฟันปลำ ไม่จ�ำกัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยำ

921  พระขุนแผนใบพุทรำ ไม่จ�ำกัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยำ

922  พระชัยสงครำมขนำดเล็ก กรุวัดพระศรีสรรเพชร จ.พระนครศรีอยุธยำ

923  พระนำคปรกพระงั่ว กรุวัดมหำธำตุ จ.พระนครศรีอยุธยำ

924  พระอู่ทองคำงเครำ กรุวัดมหำธำตุ จ.พระนครศรีอยุธยำ

925  พระอู่ทองคำงไม่มีเครำ กรุวัดมหำธำตุ จ.พระนครศรีอยุธยำ

926  พระอู่ทอง กรุบึงพระรำม จ.พระนครศรีอยุธยำ

927  พระอู่ทอง กรุวัดมเหยงค์-วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยำ

928  พระเนื้อชิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยำ

929  พระหลวงพ่อโต เนื้อชิน พิมพ์บำงกระทิง จ.พระนครีอยุธยำ

930  พระโคนเสมอเนื้อชิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยำ

931  พระปรุหนังวัดประสำท-วัดประดู่ จ.พระนครศรีอยุธยำ

932  พระยอดธงไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.พระนครศรีอยุธยำ



48  มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ

พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 27 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

933  พระพิมพ์ทรงไก่หำงพวง

934  พระพิมพ์ทรงไก่หำงรวม

935  พระพิมพ์ทรงไก่หำงสำมเส้น

936  พระพิมพ์ทรงไก่หำงสี่เส้น ไก่ฟ้ำ

937  พระพิมพ์ทรงไก่หำงสี่เส้น ไก่ต๊อก

938  พระพิมพ์ทรงไก่หำงห้ำเส้น

939  พระพิมพ์ทรงหนุมำนใหญ่ ทรงเครื่อง

940  พระพิมพ์ทรงหนุมำนใหญ่ ไม่ทรงเครื่อง

941  พระพิมพ์ยันต์แถวเดียว ไม่จ�ำกัดพิมพ์

942  พระพิมพ์ทรงหนุมำนแบกแท่น

943  พระพิมพ์ทรงหนุมำนหำวเป็นดำวเป็นเดือน

944  พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก

945  พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ลึก

946  พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ตื้น

947  พระพิมพ์ทรงครุฑปีกแข็ง

948  พระพิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ

949  พระพิมพ์ทรงเม่น บัวชั้นเดียว

950  พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 7 จุด

951  พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 8 จุด

952  พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร

953  พระพิมพ์ทรงเม่นบัวโค้ง

954  พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก

955  พระพิมพ์ทรงเม่น หัวกลับ

956  พระพิมพ์ทรงนก ปำงมำรวิชัย

957  พระพิมพ์ทรงปำงสมำธิ บัวเม็ด

958  พระพิมพ์ทรงนก ฐำนสำมชั้น

959  พระพิมพ์ทรงนก ฐำนสำยบัว-บัวฟันปลำ

960  พระพิมพ์ทรงปลำจีน

961  พระพิมพ์ทรงปลำกัด

962  พระพิมพ์ทรงปลำหมอ

963  พระพิมพ์ทรงปลำหมู

964  พระพิมพ์ทรงโบรำณ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

965  พระพิมพ์ทรงสมำธิเพชร ไม่จ�ำกัดพิมพ์

966  พระเนื้อผงพุทธคุณ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

967  ผงลูกอม



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ49

พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป  
โต๊ะที่ 28 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)   

968  พระพิมพ์ ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2498

969  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2498

970  พระพิมพ์ทรงหนุมำน เนื้อดิน ปี 2498

971  พระพิมพ์ทรงปลำ เนื้อดิน ปี 2498

972  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2498

973  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2498

974  พระพิมพ์ ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2511

975  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2511

976  พระพิมพ์ทรงหนุมำน เนื้อดิน ปี 2511

977  พระพิมพ์ทรงปลำ เนื้อดิน ปี 2511

978  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2511

979  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2511

980  พระพิมพ์ ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527

981  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2527

982  พระพิมพ์ทรงหนุมำน เนื้อดิน ปี 2527

983  พระพิมพ์ทรงปลำ เนื้อ ปี 2527

984  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2527

985  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2527

986  พระพิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน รุ่นสู้มำตุภูมิ ปี 2533

987  พระพิมพ์ทรงหนุมำน เนื้อดิน รุ่นสู่มำตุภูมิ ปี 2533

988  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน รุ่นสู่มำตุภูมิ ปี 2533

989  พระพิมพ์ทรงปลำ เนื้อดิน รุ่นสู่มำตุภูมิ ปี 2533

990  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน รุ่นสู่มำตุภูมิ ปี 2533

991  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน รุ่นสู่มำตุภูมิ ปี 2533

992  พระพิมพ์ ทรงไก่ เนื้อดิน รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

993  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

994  พระพิมพ์ทรงหนุมำน เนื้อดิน รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

995  พระพิมพ์ทรงปลำ เนื้อดิน รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

996  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

997  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อดิน รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

998  พระพิมพ์ ทรงไก่ เนื้อผง รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

999  พระพิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

1000  พระพิมพ์ทรงหนุมำน เนื้อผง รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

1001  พระพิมพ์ทรงปลำ เนื้อผง รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

1002  พระพิมพ์ทรงเม่น เนื้อผง รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

1003  พระพิมพ์ทรงนก เนื้อผง รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536



50  มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ

พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป  
โต๊ะที่ 29 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1004  พระสมเด็จพิมพ์ 9 ชั้น รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2498

1005  ลูกอมมหำมงคล รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2498

1006  พระรูปเหมือนพิมพ์เตำรีด รุ่นสุริยุปรำคำ เนื้อผง ปี 2538

1007  พระรูปเหมือนพิมพ์ใบโพธิ์ รุ่นสร้ำงอุโบสถ เนื้อผง ปี 2538

1008  เหรียญนั่งพำน รุ่นแรก ปี 2539

1009  พระปิดตำเสำร์ห้ำ เนื้อผงใบลำนโรยผงตะไบ ปี 2539

1010  เหรียญหยดน�้ำ รุ่นแจกทำน ปี 2539

1011  เสือโห่  รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2539

1012  พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2541

1013  พระสมเด็จพิมพ์ไกรเซอร์หลังเหรียญ ร.9 เนื้อผง ปี 2544

1014  ลูกสะกด เนื้อทองผสม ปี 2548

1015  พระรูปหล่อหลวงพ่อรวย รุ่นกฐิน ปี 2554

1016  เสมำบำรมี เนื้อทองแดง ปี 2554

1017  เหรียญรูปไข่ รุ่นมุทิตำจิต เนื้อฝำบำตร ปี 2555

1018  เหรียญเสมำ รุ่นอำยุยืน เนื้อทองแดงลงยำ ปี 2555

1019  เหรียญเสมำ รุ่นอำยุยืน เนื้อทองแดงซำติน ปี 2555

1020  เหรียญเสมำ รุ่นอำยุยืน เนื้อทองเหลือง ปี 2555

1021  เหรียญเสมำ รุ่นอำยุยืน เนื้อทองแดง ปี 2555

1022  เหรียญพระพิฆเนศ รุ่นรวยสมปรำรถนำ เนื้อนวะโลหะ ปี 2555

1023  เหรียญ รุ่นรวยเจริญสุข เนื้ออัลปำก้ำ ปี 2556

1024  เหรียญ รุ่นรวยเจริญสุข เนื้อทองทิพย์ ปี 2556

1025  เหรียญเสมำ รุ่นรวยเงินรวยทอง เนื้อทองแดงลงยำ ปี 2556

1026  เหรียญหล่อจ้ำวสัว รุ่นรวยคูณทวี ปี 2556

1027  เหรียญหล่อพรพรหม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี  2556

1028  เหรียญหล่อพระพรหม รุ่นแรกเนื้อทองแดง ปี 2556

1029  เหรียญรูปไข่ รุ่นสรงน�้ำ เนื้ออัลปำก้ำ ปี 2557

1030  เหรียญเสมำ รุ่นรวยมหำเศรษฐี เนื้อชนวน ปี 2557

1031  เหรียญรูปไข่ รุ่นซื้อที่ดิน เนื้อทองทิพย์ ปี 2557

1032  เหรียญนั่งพำนชนะมำร เนื้อทองทิพย์ ปี 2558

1033  เหรียญรูปไข่ รุ่นรวยคูณทอง เนื้อเงินลงยำ ปี 2557

1034  เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2557

1035  เหรียญเสมำ รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ ปี 2558

1036  เหรียญ รุ่นรวยโชคลำภ เนื้อทองแดง ปี 2558

1037  เหรียญรูปไข่ รุ่นรวยเจริญไพศำล เนื้อทองแดงผิวรุ้ง ปี 2559

1038  เหรียญรูปไข่ รุ่นกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2560



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ51

พระหลวงพ่อพนม วัดเทพคันธาราม (วัดท่าราบ) จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป  
โต๊ะที่ 30 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1039  แม่นำงพิม เนื้อดิน รุ่นแรก มวลสำร หลวงปู่อั๊บ ปี 2550

1040  พระสมเด็จ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2555

1041  พระกริ่ง โชคดีทวีลำภ เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2559

1042  พระกริ่ง โชคดีทวีลำภ เนื้อทองระฆัง ปี 2559

1043  พระชัยวัฒน์ โชคดีทวีลำภ เนื้อสัมฤทธิ์ ปี 2559

1044  พระชัยวัฒน์ โชคดีทวีลำภ เนื้อทองแดง ปี 2559

1045  พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมำส เนื้อระฆัง ปี 2559

1046  พระสมเด็จหล่อ รุ่นแรก ไตรมำส เนื้อตะกั่ว ปี 2559

1047  พระรูปหล่อรุ่นแรก โชคดีทวีลำภ เนื้อระฆัง ปี 2559

1048  พระรูปหล่อ รุ่นแรก โชคดีทวีลำภ เนื้อสัมฤทธิ์ชนวน ปี 2559

1049  เหรียญ หนุมำนชนะศึก เนื้อสัมฤทธิ์ชนวน ปี 2560

1050  เหรียญ หนุมำนชนะศึก เนื้อทองผสม ปี 2560

1051  แม่นำงพิม เนื้อสัมฤทธิ์ชนวน ปี 2560

1052  แม่นำงพิม เนื้อทองเหลือง ปี 2560

1053  พระพิรำพ มหำเทพบรมครู เนื้อเงินอุดผงเกศำ ฝังตะกุดเงิน ปี 2560

1054  พระพิรำพ มหำเทพบรมครู เนื้อนวโลหะ อุดผงเกศำฝังตะกุดเงิน ปี 2560

1055  พระพิรำพ มหำเทพบรมครู เนื้อสัมฤทธิ์ อุดผงเกศำตะกรุดเงิน ปี 2560

1056  พระพิรำพ มหำเทพบรมครู เนื้อทองเหลือง อุดผงเกศำตะกรุดเงิน ปี 2560

1057  พระรูปหล่อบรมครู ปู่เสือ เนื้อเงิน อุดผงเกศำ ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

1058  พระรูปหล่อบรมครู ปู่เสือ เนื้อนวะโลหะ อุดผงเกศำ ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

1059  พระรูปหล่อบรมครู ปู่เสือ เนื้อสัมฤทธิ์แดงผสมชนวน อุดผงเกศำฝังตะกุดเงิน ปี 2560

1060  พระรูปหล่อบรมครู ปู่เสือ เนื้อทองเหลืองอุดผงเกศำ ฝังตะกรุดเงิน ปี 2560

1061  พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ เนื้อพลำยดอกรัก ปี 2560

1062  พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ เนื้อพลำยดอกรักฝังตะกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2560

1063  พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ เนื้อว่ำนสบู่เลือด ปี 2560

1064  พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ เนื้อว่ำนสบู่เลือดฝังตะกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2560

1065  พระขุนแผนพิมพ์เล็ก ว่ำนสบู่เลือดปัดทอง ปี 2560

1066  พระขุนแผนพิมพ์เล็ก พลำยดอกรัก ปี 2560

1067  พระขุนแผนพิมพ์เล็ก พลำยดอกรักปัดทอง ปี 2560

1068  ท้ำวเวชสุวรรณ รุ่นรวยสมปรำรถนำ เนื้อเงิน ปี 2562

1069  ท้ำวเวชสุวรรณ รุ่นรวยสมปรำรถนำ เนื้อนวะ ปี 2562

1070  ท้ำวเวชสุวรรณ รุ่นรวยสมปรำรถนำ เนื้อขนวน ปี 2562

1071  ท้ำวเวชสุวรรณ รุ่นรวยสมปรำรถนำ เนื้อทองแดง ปี 2562

1072  พระปิดตำ เนื้อผง กฐินรุ่นแรก ปี 2562

1073  เบี้ยแก้ ปี 2560



52  มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ

พระจังหวัดสุพรรณบุรี ทั่วไป  
โต๊ะที่ 31 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1074  พระขุนแผนพิมพ์สี่กร หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2513

1075  พระขุนแผนพิมพ์ประค�ำรอบ หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2513

1076  พระขุนแผนพิมพ์นำคปรก หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2513

1077  พระขุนแผนพิมพ์มอญแปลง หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2513

1078  พระพิจิตร หลังสำยน�้ำ เนื้อตะกั่วเก่ำ หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2513

1079  พระขุนแผน หลังยันต์หมึก หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

1080  พระขุนแผน หลังยันต์ปลำกัด พิมพ์เล็ก เนื้อผสมแร่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

1081  พระขุนแผน หลังยันต์ปลำกัด พิมพ์เล็ก เนื้อดิน หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

1082  พระขุนแผน หลังยันต์ปลำกัด พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

1083  พระสมเด็จหลังปลำกัด เนื้อผสมแร่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

1084  พระสมเด็จหลังปลำกัด เนื้อผสมงำ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

1085  พระรูปเหมือนครึ่งองค์ รุ่นสร้ำงเจดีย์ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2550

1086  พระรูปหล่อ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2552

1087  เหรียญเสมำรุ่น 2 หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2552

1088  เหรียญหล่อ หยดน�้ำหลังปลำกัด หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2552

1089  เหรียญเพิ่มบำรมี หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2557

1090  พระปิดตำ หลวงปู่ตี๋ วัดเขำเขียววนำรำม ปี 2515

1091  พระสมเด็จสำมเหลี่ยม หลวงปู่ตี๋ วัดเขำเขียววนำรำม ปี 2515

1092  พระสมเด็จพิมพ์ทะลุซุ้ม หลวงปู่ตี๋ วัดเขำเขียววนำรำม ปี 2515

1093  พระสมเด็จพิมพ์สังฆติ หลวงปู่ตี๋ วัดเขำเขียววนำรำม ปี 2515

1094  พระปิดตำมหำลำภ หลวงปู่ตี๋ วัดเขำเขียววนำรำม ปี 2515

1095  พระขุนแผน หลวงปู่ตี๋ วัดเขำเขียววนำรำม ปี 2515

1096  พระนำงกวัก หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปี 2508

1097  พระสมเด็จรัศมี เนื้อด�ำ หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม ปี 2460

1098  พระสมเด็จรัศมี เนื้อขำว หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม ปี 2460

1099  พระปิดตำ เนื้อขำว หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม ปี 2460

1100  พระผงรูปเหมือน หลวงปู่หลวง วัดป่ำส�ำรำญ ปี 2542

1101  พระพุทธโคดม เนื้อดิน พิมพ์หน้ำตั๊กแตน หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2497

1102  พระขุนแผนปลัดทวีพลำยเดี่ยว ปี 2492

1103  พระขุนแผนปลัดทวีพลำยคู่ ปี 2492

1104  พระขุนแผนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปี 2508

1105  พระเนื้อดินเผำพิมพ์พระรูปเหมือน ออกวัดหนองโรง

1106  พระพุทธโสคลัง หลวงพ่อขอม หลวงพ่อสังวำลย์ วัดสำมัคคีธรรม ปี 2539

1107  ปลำกัด เนื้อไม้ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

1108  ปลำกัด ไม่จ�ำกัดเนื้อ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ53

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 32 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1109  เหรียญรุ่นแรกปี 2528 พระสมเด็จพระญำณสังวรพระสมเด็จพระสังฆรำชวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

1110  พระปิดตำปี 2528 พระสมเด็จพระญำณสังวรพระสมเด็จพระสังฆรำชวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

1111  ล็อกเก็ตมเด็จพระญำณสังวรพระสมเด็จพระสังฆรำชไม่จ�ำกัดรุ่นวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

1112  พระพุทธชินสีห์ทันโตเสฏโฐปี 2533 พระสมเด็จพระญำณสังวรพระสมเด็จพรสังฆรำชวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

1113  เหรียญสนทนำธรรม ปี 2543 พระสมเด็จพระญำณสังวรพระสมเด็จพรสังฆรำชวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

1114  เหรียญหลวงพ่อเกำะ (ไม่จ�ำกัดรุ่น)วัดท่ำสมอ จ.ชัยนำท

1115  ล็อกเก็ตหลวงพ่อเกำะวัดท่ำสมอ จ.ชัยนำท

1116  พระสมเด็จพระมหำสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอำรำมหลวง จ.สมุทรสงครำม

1117  เหรียญฟำต้ำไฉรวยแน่นแน่นพระมหำสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอำรำมหลวง จ.สมุทรสงครำม

1118  ขุนแผนพระมหำสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอำรำมหลวง จ.สมุทรสงครำม

1119  ตระกรุดพระมหำสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอำรำมหลวง จ.สมุทรสงครำม

1120  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อนวณแก้วเจริญ จ.สมุทรสงครำม

1121  พระสมเด็จหลวงพ่อตัดวัดชำยนำจ จ.เพชรบุรี

1122  พระขุนแผนหลวงพ่อตัดวัดชำยนำจ จ.เพชรบุรี

1123  ปลัดขิกหลวงพ่อตัดวัดชำยนำจ จ.เพชรบุรี

1124  เหรียญเสมำลงยำหลวงปู่ทิมวัดละหำรไร่รุ่น 122 ปี พ.ศ.2544 จ.ระยอง

1125  เหรียญเสมำทองแดงหลวงปู่ทิมวัดละหำรไร่รุ่น 122 ปี พ.ศ.2544 จ.ระยอง

1126  พระขุนแผนผงพรำยกุมำรหลวงปู่ทิมวัดละหำรไร่รุ่น 122 ปี พ.ศ.2544 จ.ระยอง

1127  พระสังกัจจำยน์รุ่น 122 ปี หลวงปู่ทิมวัดละหำรไร่ พ.ศ.2544 จ.ระยอง

1128  พระสมเด็จหลวงพ่อต๋องวัดพุตะเคียน จ.กำญจนบุรี

1129  พระปิดตำหลวงพ่อต๋องวัดพุตะเคียน จ.กำญจนบุรี

1130  เจ้ำเงำะเรียกทรัพย์หลวงพ่อต๋องวัดพุตะเคียน จ.กำญจนบุรี

1131  เต่ำเลือนรุ่น1หลวงพ่อต๋องวัดพุตะเคียน จ.กำญจนบุรี

1132  เครื่องรำงยุคต้นหลวงพ่อต๋องวัดพุตะเคียน จ.กำญจนบุรี

1133  กุมำรพี่ทองสุขหลวงพ่อต๋องวัดพุตะเคียน จ.กำญจนบุรี

1134  ท้ำวเวสสุวรรณหลวงพ่อสนองชำติวัดเย็นสนิทธรรมำรำม จ.กำญจนบุรี

1135  พี่เฮงรับทรัพย์หลวงพ่อสนองชำติวัดเย็นสนิทธรรมำรำม จ.กำญจนบุรี

1136  ปลัดขิกหลวงพ่อแถมวัดช้ำงแทงกระจำด จ.เพชรบุรี

1137  ตะกรุดหลวงพ่อแถมวัดช้ำงแทงกระจำด จ.เพชรบุรี

1138  พระขรรค์หลวงพ่อแถมวัดช้ำงแทงกระจำด จ.เพชรบุรี

1139  เหรียญท้ำวเวสสุวรรณรุ่นมีทรัพย์เหลือล้นหลวงพ่ออิฎฐ์วัดจุฬำมณี จ.สมุทรสงครำม

1140  ขุนยอดเทพพยนต์ไม่จ�ำกัดเนื้อหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์รัตนำรำม กรุงเทพฯ

1141  หุ่นพยนต์ขุนฉันไม่จ�ำกัดเนื้อหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์รัตนำรำม กรุงเทพฯ

1142  ขุนเหล็กเทพพยนต์ไม่จ�ำกัดเนื้อหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์รัตนำรำม กรุงเทพฯ

1143  พระผงดวงเศรษฐีไม่จ�ำกัดเนื้อหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์รัตนำรำม กรุงเทพฯ

1144  ขุนทรัพย์เทพพยนต์ไม่จ�ำกัดเนื้อหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงส์รัตนำรำม กรุงเทพฯ



54  มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 33 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1145  หุ่นพยนต์ อำจำรย์ชวง เชียงใหม่ ศิษย์อำจำรย์ ปี่ แจ้งเจริญ ก้ำนลำนสำน แบบมีเกรำะ

1146  หุ่นพยนต์ อำจำรย์ชวง เชียงใหม่ ศิษย์อำจำรย์ ปี่ แจ้งเจริญ ก้ำนลำนสำน แบบไม่มีเกรำะ

1147  หุ่นพยนต์ อำจำรย์ชวง เชียงใหม่ ศิษย์อำจำรย์ ปี่ แจ้งเจริญ ขนำดบูชำ

1148  หุ่นพยนต์ อำจำรย์ชวง เชียงใหม่ ศิษย์อำจำรย์ ปี่ แจ้งเจริญ เนื้อโลหะหล่อ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1149  หุ่นพยนต์ อำจำรย์ชวง เชียงใหม่ ศิษย์อำจำรย์ ปี่ แจ้งเจริญ สำนโลหะไม่จ�ำกัดเนื้อ

1150  เบี้ยแก้หลวงพ่อเจือวัดกลำงบำงแก้วถักเชือกจุ่มรัก

1151  เบี้ยแก้หลวงพ่อเจือ วัดกลำงบำงแก้ว หุ้มเงินหุ้มทอง

1152  ตะกรุดหนัง อำจำรย์จ่ำงวัดสองพี่น้อง

1153  ตะกรุดหนัง อำจำรย์กู๋วัดสองพี่น้อง

1154  ลิงหลวงพ่ออนัน วัดบำงพลีน้อย ไม่จ�ำกัดเนื้อ (ขนำดห้อยคอ)

1155  ตุ๊กแกเนื้อดินหลวงพ่อหล�่ำ วัดสำมัคคีธรรม (ขนำดห้อยคอ)

1156  ตุ๊กแกเนื้อดินหลวงพ่อหล�่ำ วัดสำมัคคีธรรม (ขนำดบูชำ)

1157  ปลำกัดหลวงพ่อน่วม วัดโพธ์ศรีเจริญ (เนื้อไม้)

1158  ปลำกัดหลวงพ่อน่วม วัดโพธ์ศรีเจริญ (เนื้อโลหะ)

1159  ปลำกัดหลวงพ่อน่วม วัดโพธ์ศรีเจริญ (เนื้อหินหยก)

1160  ปลำกัดหลวงพ่อน่วม วัดโพธ์ศรีเจริญ (เนื้อพิเศษ)

1161  กะลำแกะรำหูอมจันทร์ หลวงพ่อแล วัดพระทรง ปี 2539

1162  ตะกรุดโทน+ลูกสะกด หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยำยหมอ

1163  ชูชกรุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

1164  ชูชกรุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

1165  นำงพิมพ์ตุ๊กตำเล็กทำทองฝังตะกรุด หลวงพ่ออั๊บ วัดไทร ปี 2549

1166  นำงพิมพ์ตุ๊กตำใหญ่ หลวงพ่ออั๊บ วัดไทร ปี 2550

1167  หนุมำน รุ่นมงคลชัย หน้ำกระบี่ ปี 2562

1168  หนุมำน รุ่นมงคลชัย หน้ำโขน ปี 2562

1169  หนุมำน รุ่นมงคลชัย องคต ปี 2562

1170  หนุมำน รุ่นอำยุ 65 ปี อำจำรย์อ่ำง วัดใหญ่สว่ำงอำรมณ์

1171  เหรียญรำหู มหำโชคโภคทรัพย์ ปี 2562

1172  เหรียญเสมำรำหู มหำเทพสิทธิ์โชค เนื้อฝำบำตร ปี 2562

1173  ปลำกัด เนื้อพุทธคุณ หลวงปู่แสน วัดบ้ำนหนองจิก ปี 2562

1174  ปลำกัด เนื้อกะไหล่ทอง หลวงปู่แสน วัดบ้ำนหนองจิก ปี 2562

1175  ปลำกัด เนื้อกะไหล่เงิน หลวงปู่แสน วัดบ้ำนหนองจิก ปี 2562

1176  ปลำกัด เนื้อทองผสม หลวงปู่แสน วัดบ้ำนหนองจิก ปี 2562

1177  ปลัดขิกหลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

1178  รูปถ่ำยหลังตะกรุด หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

1179  เหรียญเสมำรำหู มหำเทพสิทธิ์โชค ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2562



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ55

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3  
โต๊ะที่ 34 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1180  พระพุทธมหำปฐวีธำตุหลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ยุคแรก,ยันต์เล็ก,ยันต์ใหญ่

1181  พระพุทธมหำปฐวีธำตุหลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี 2530-2546

1182  พระรูปเหมือนรุ่นแรก หลวงปู่ค�ำพันธ์ ร้ำนเสียงศิลป์นครพนม ปี 2529

1183  เหรียญพระรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี2526

1184  พระรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกหลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี2533

1185  เหรียญมหำปรำรถนำพิมพ์ใหญ่ หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี2531

1186  เหรียญมหำปรำรถนำ พิมพ์เล็ก หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี2531

1187  พระกริ่งธำตุมหำชัย หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี2532

1188  พระชัยวัฒน์ธำตุมหำชัยหลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี2532

1189  พระกริ่งโฆสปัญโญหลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี2534

1190  พระชัยโฆสปัญโญหลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี2534

1191  ล็อกเก็ตหลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1192  เหรียญจันทร์เพ็ญ มหำปรำรถนำ หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี 2535

1193  พระรูปเหมือนรุ่นอุดมมงคล หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ผู้พิพำกษำ จัดสร้ำง ปี 2536

1194  เหรียญนั่งพำนอภิมหำทรัพย์ หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี 2537

1195  พระพุทธศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดปี

1196  พระรูปเหมือนรุ่นผู้ว่ำปรีดำ หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี 2535

1197  พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ รุ่นเจริญดี หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี 2536

1198  พระปิดตำ รุ่นเจริญดีหลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี 2536

1199  พระปิดตำกินบ่อเซี่ยง รุ่นเมตำบำรมี หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี 2536

1200  พระรูปเหมือนใบโพธิ์โต๊ะหมู่หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536

1201  พระสีวลีหลังสิงห์ไม่จ�ำกัดพิมพ์หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย  ปี 2542

1202  พระหลวงปู่ค�ำพันธ์ ออกวัดแก่งตอย จ.อุบลรำชธำนี ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1203  พระปิดตำเนื้อดินเก้ำบังหลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย  ปี 2529-2536

1204  พระปิดตำเนื้อผงเกสรหลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย  ปี 2529-2536

1205  แหนบลงยำ หลวงพ่อคูณ ปี 2517

1206  พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อคูณ รุ่นทหำรพรำน ปี 2526

1207  พระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ รุ่นทหำรพรำน ปี 2526

1208  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเก่งบวกเฮง ปี 2536

1209  พระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ รุ่นเงินคูณเงิน ปี 2536

1210  พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อคูณ รุ่น12รำศี ปี 2536

1211  เหรียญเสำร์ 5 หลวงพ่อคูณ รุ่นคูณพันล้ำน ปี 2537

1212  เหรียญหลวงพ่อคูณขี่หมู ปี 2547

1213  พระยอดธงหลวงพ่อคูณ รุ่น5 (ท้ำยิง)

1214  เหรียญขวัญถุงมหำกรคู่ หลวงพ่อทอง ปี 2562



56  มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ

พระพุทธ - พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 4  
โต๊ะที่ 35 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1215  ปลัดขิก หลวงพ่อส�ำรำญ วัดสง่ำงำม ปี 2562 จ.อยุธยำ

1216  ปลัดขิก หลวงปู่เมฆ วัดล�ำกะดำน จ.กรุงเทพ

1217  ปลัดขิก หลวงพ่อตี้ วัดหูช้ำง จ.นนทบุรี

1218  ปลัดขิกลิงเกำะ หลวงพ่อกลั่น วัดอินทรำวำส จ.อ่ำงทอง

1219  ปลัดขิกบูชำ หลวงพ่อกลั่น วัดอินทรำวำส จ.อ่ำงทอง

1220  ลิงไม้แกะพกพำขนำด 5 ซม หลวงพ่อกลั่น วัดอินทรำวำส จ.อ่ำงทอง

1221  ลิงไม้แกะพกพำขนำด 3 ซม หลวงพ่อกลั่น วัดอินทรำวำส จ.อ่ำงทอง

1222  ลิงบูชำ หลวงพ่อกลั่น วัดอินทรำวำส จ.อ่ำงทอง

1223  นกคุ้ม หลวงพ่อกลั่น วัดอินทรำวำส จ.อ่ำงทอง

1224  วัตถุมงคลไม้แกะไม่จ�ำกัดศิลป์และขนำด หลวงพ่อกลั่น วัดอินทรำวำส จ.อ่ำงทอง

1225  วัตถุมงคลและเครื่องรำงไม้แกะชุดที่ 1 หลวงพ่อกลั่น วัดอินทรำวำส จ.อ่ำงทอง

1226  วัตถุมงคลและเครื่องรำงไม้แกะชุดที่ 2 หลวงพ่อกลั่น วัดอินทรำวำส จ.อ่ำงทอง

1227  พระรูปเหมือน,ปั๊ม,บูชำ,หล่อ ปี 2533 ถึงปี2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แดงใต้ จ.อยุธยำ

1228  พระสมเด็จปรกโพธ์พิมพ์ใหญ่รุ่นแรก ปี 2515หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ

1229  พระสมเด็จปรกโพธ์พิมพ์เล็กรุ่นแรก ปี 2515หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ

1230  พระปิดตำต่อลำภ ปี 2535 ทุกพิมพ์ หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ

1231  พระปิดตำจัมโบ้(มหำลำภ) ปี 2536 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ

1232  พระกริ่งใหญ่กริ่งเล็ก (สด มหำลำภ96)ปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ

1233  พระปิดตำจัมโบ้ เนื้อชมพู ไม่เกินปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ

1234  เหรียญนั่งพำน ไม่เกินปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ

1235  เหรียญเสมำทุ่กรุ่น ปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ

1236  พระปิดตำยันต์ยุ่งทุกพิมพ์ทุกเนื้อ ปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ

1237  พระปิดตำเนื้อผงไม่จ�ำกัดรุ่นและพิมพ์ ไม่เกินปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ

1238  พระรูปเหมือนใบโพธ์ทุกรุ่นไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่เกินปี 2536 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.อยุธยำ

1239  รูปถ่ำยอัดกระจกและล็อกเก็ต หลวงปู่ทิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ปี 2513-2552

1240  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ปี 2518

1241  เครื่องรำง(2) หลวงปู่ทิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ปี 2539-25552

1242  เหรียญชนะจน หลวงปู่ทิม รวมทุกเนื้อ (ยกเว้นทองค�ำ) วัดพระขำว จ.อยุธยำ ปี 2540

1243  พระขุนแผน หลวงปู่ทิม รวมทุกเนื้อ วัดพระขำว จ.อยุธยำ ไม่เกิน ปี 2552

1244  ตะกรุด หลวงปู่ทิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ปี 2538-2551

1245  ลูกอมและพระเนื้อผงทั่วไป หลวงปู่ทิม รวมทุกเนื้อ วัดพระขำว จ.อยุธยำ ไม่เกิน ปี 2552

1246  พระปิดตำ หลวงปู่ทิม รวมทุกเนื้อ วัดพระขำว จ.อยุธยำ ไม่เกิน ปี 2547

1247  เหรียญ หลวงปู่ทิม ไม่จ�ำกัดรุ่น วัดพระขำว จ.อยุธยำ ไม่เกิน ปี 2552

1248  พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์-พระรูปหล่อ-พระรูปเหมือน หลวงปู่ทิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ไม่เกิน ปี 2552

1249  เครื่องรำงหลวงปู่ทิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ปี 2539-2552

1250  พระบูชำหลวงปู่ทิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ ปี 2527-2552
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1251  พระขุนแผนพรำยกุมำร พิมพ์เล็ก เนื้อดิน หลวงพ่อถิร วัดป่ำเรไร ปี 2500

1252  พระขุนแผนพรำยกุมำร พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน หลวงพ่อถิร วัดป่ำเรไร ปี 2500

1253  พระพิมพ์มำรวิชัย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน หลวงพ่อถิร วัดป่ำเรไร ปี 2500

1254  พระขุนแผนหลังยันต์หมึก หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2553

1255  พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ ปี 2552

1256  พระอู่ทองออกศึก เนื้อดินสีแดง วัดพระศรีมหำธำตุ ปี 2510

1257  พระอู่ทองออกศึก เนื้อดินสีด�ำ วัดพระศรีมหำธำตุ ปี 2510

1258  พระพิมพ์พระสมเด็จแหวกม่ำน หลังพระรูปเหมือน วัดโฆสิตตำรำม ปี 2557

1259  เหรียญหลวงพ่อพร้ำ วัดโคกดอกไม้ รุ่นกฐิน 62 เนื้อทองแดง ปี 2562

1260  ลูกอม หลวงพ่อพร้ำ วัดโคกดอกไม้ รุ่นกฐิน 62 ปี 2562

1261  พระสังกัจจำยน์ หลวงพ่อพร้ำ วัดโคกดอกไม้ ปี 2557

1262  พระขุนแผน หลวงพ่อพร้ำ วัดโคกดอกไม้ ปี 2556

1263  พระผง พิมพ์วัดปำกน�้ำ หลวงพ่อพร้ำ วัดโคกดอกไม้

1264  พระสมเด็จแหวกม่ำน พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อพร้ำ วัดโคกดอกไม้ ปี 2547

1265  พระสมเด็จแหวกม่ำน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อพร้ำ วัดโคกดอกไม้ ปี 2547

1266  พระผง พิมพ์พระรูปเหมือน หลวงพ่อพร้ำ วัดโคกดอกไม้

1267  เหรียญหลวงพ่อพร้ำ วัดโคกดอกไม้ รุ่นกฐิน 62 ปี 2562 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1268  พระสมเด็จสำยรุ้ง พิมพ์ใหญ่ ปรกโพธิ์ หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

1269  พระสมเด็จสำยรุ้ง พิมพ์ใหญ่ พระประธำน หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

1270  พระสมเด็จสำยรุ้ง พิมพ์เล็ก พระประธำน หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

1271  พระนำงพญำ เนื้อผงใบลำน หลังยันต์ หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

1272  พระนำงพญำ เนื้อผงใบลำน หลังตัวหนังสือ หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

1273  พระรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่น 1 หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505

1274  พระรูปเหมือนใบโพธิ์ พระพุทธโคดม รุ่น 1 หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2505

1275  พระนำงพญำสำยรุ้ง หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

1276  พระนำงกวัก สำยรุ้ง หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515

1277  พระนำงพญำพิจิตร เนื้อตะกั่วเก่ำ หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2513

1278  พระขุนแผนไข่ผ่ำซีก หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2513

1279  พระขุนแผนปลัดทวี พลำยเดี่ยว ปี 2492

1280  พระนำงพญำ เนื้อดิน หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปี 2511

1281  พระขุนแผน หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ ปี 2508 ออกวัดหนองโรง

1282  พระพุทธโธคลัง หลวงพ่อสังวำลย์ วัดสำมัคคีธรรม

1283  พระพุทธโธน้อย หลวงพ่อสังวำลย์ วัดสำมัคคีธรรม ปี 2526

1284  พระผงรูปเหมือน หลวงปู่หลวง วัดป่ำส�ำรำญทิวำส ปี 2542

1285  เหรียญเสมำ 7 รอบ หลวงปู่เจือ วัดกลำงบำงแก้ว
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1286  เหรียญฉลุ รุ่นพิเศษ แพเก้ำหนึ่ง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2537

1287  เหรียญทวด-ทิม เนื้อตะกั่ว หลวงปู่ทิม วัดพระขำว ปี 2540

1288  พญำจระเข้ จักรพรรษเศรษฐี วัดเขำกะโหลก ปี 2561

1289  เหรียญบำตรน�้ำมนต์ หลวงพ่อรวย วัดตะโต ปี 2553

1290  ปลำตะเพียน รุ่นสร้ำง มณฑป หลวงปู่ทิม วัดพระขำว ปี 2551

1291  พระกริ่งเชิญมงคล ที่ระลึกสมโภชวิหำร หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2539

1292  เหรียญเบญจภำคี ที่ระลึกฉลองสะพำน หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2539

1293  พระปิดตำเสำร์ห้ำ หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2539

1294  พระสมเด็จเสำร์ห้ำ เนื้อผงเกสร หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2539

1295  พระพิมพ์ซุ้มลพบุรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519

1296  ตะกรุดใบลำน 100 ปี หลวงพ่อมี วัดมำรวิชัย ปี 2540

1297  พระสมเด็จ รุ่น อนุสรณ์ 100 ปี พระสมเด็จโต หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

1298  พระปิดตำ เสำร์ห้ำ หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจำ ปี 2537

1299  พระปิดตำสองหน้ำ รุ่นสำรพัดนึก อุดกริ่ง หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ ปี 2528

1300  เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นนิมิตโชค อำจำรย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ ปี 2555

1301  พระสมเด็จไกเซอร์ หลังยันต์มหำอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

1302  เหรียญท้ำวมหำพรหม ตลำดเจ้ำพรหม อยุธยำ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เสก ปี 2525

1303  พระขุนแผน รุ่นสร้ำงก�ำแพง หลวงปู่ทิม วัดพระขำว ปี 2547

1304  พระสมเด็จคะแนน พิมพ์ปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

1305  เหรียญที่ระลึก สร้ำงโรงพยำบำลสิงห์บุรี เนื้อเงินลงยำ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

1306  พระพรหม 7 รอบ เนื้อผงชำนหมำก หลวงปู่ทิม วัดพระขำว ปี 2540

1307  พระร่ำงยืน หลังพระธรรมจักร พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

1308  พระพุทธทรงปลำ เนื้อเกสรโรยพลอย หลวงปู่ทิม วัดพระขำว ปี 2543

1309  พระปิดตำ หลังยันต์บิ หลวงพ่อหน่ำย วัดบ้ำนแจ้ง ปี 2523

1310  พระสมเด็จ แพ 99 พัน เนื้อลำยรัศมีมรกต หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

1311  เหรียญเต่ำ หลังพระปิดตำ เนื้ออัลปำก้ำ วัดโคนอน หลวงพ่อคูณ วัดบ้ำนไร่เสก ปี 2537

1312  พระปิดตำปุ้มปุ้ย หลังปลำตะเพียน หลวงปู่ทิม วัดพระขำว ปี 2547

1313  เหรียญล้อแม็ก พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2532

1314  เหรียญกลม หลังพระรำหู รุ่นสุริยุปรำคำ หลวงพ่อมี วัดมำรวิชัย ปี 2538

1315  พระพิมพ์งบน�้ำอ้อย เนื้อผงยำเพชรจินดำ หลวงพ่ออุ้น วัดตำลกง ปี 2544

1316  พระปิดตำ ข้ำวก้นบำตร หลวงปู่ทิม วัดพระขำว ปี 2524

1317  พระขุนแผนยันต์เดี่ยว เนื้อผง หลวงพ่ออุ้น วัดตำลกง ปี 2543

1318  พระกริ่งชินบัญชร เนื้อนวโลหะ หลวงปู่ทิม วัดพระขำว ปี 2548

1319  พระปิดตำยันต์ยุ่ง พิมพ์หัวจรวด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2532

1320  พระนำคปรกลอยองค์ เสำร์ห้ำ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539
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1321  พระขุนแผน พุทธมณีจินดำ หลวงพ่อไสว วัดปรีดำรำม ปี 2541

1322  พระพุทธชินรำช หลวงพ่ออุ้น วัดตำลกง ปี 2547

1323  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อนวะ วัดบ้ำนไร่ ปี 2537

1324  พระปิดตำฝังพลอย รุ่นแจกทหำรพรำน หลวงพ่อคูณ วัดบ้ำนไร่ ปี 2535

1325  พระสังกัจจำย รุ่นทหำรพรำน หลวงพ่อคูณ วัดบ้ำนไร่ ปี 2535

1326  เหรียญเจ้ำสัว เฮง คูณ เฮง เนื้อเงินลงยำ หลวงพ่อคูณ วัดบ้ำนไร่ ปี 2536

1327  เหรียญ เสำร์ห้ำ คูณ พัน ล้ำน เนื้อเงินลงยำ หลวงพ่อคูณ วัดบ้ำนไร่ ปี 2537

1328  เหรียญ ส่งเสริมมูลนิธิ ศิลปชีพ เนื้อเงินลงยำ หลวงพ่อคูณ วัดบ้ำนไร่ ปี 2536

1329  เหรียญใบโพธิ์ลำยกนก รุ่น เสำร์ห้ำ คูณ พัน ล้ำน เนื้อเงิน หลวงพ่อคูณ วัดบ้ำนไร่ ปี 2537

1330  พระชัยวัฒน์ เนื้อเงิน หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2533

1331  พระปิดตำ หลวงพ่อทองสุข วัดสะพำนสูง ปี 2485

1332  พระสมเด็จฐำนสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

1333  พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

1334  พระสมเด็จฐำนแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

1335  พระสมเด็จ แพ 3 พัน แร่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

1336  พระสมเด็จไกเซอร์ หลังยันต์มหำอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

1337  พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันต์ เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

1338  พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบบ เนื้อลำยรัศมี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

1339  พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันต์ เนื้อขันลงหิน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

1340  พระสมเด็จ แพ 4 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

1341  พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อใบลำน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

1342  พระสมเด็จ แพ 6 พัน เนื้อลำยรัศมี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2536

1343  พระสมเด็จ แพ 6 พัน เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2536

1344  พระสมเด็จคะแนน แพ 6 พัน  หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2536

1345  พระสมเด็จคะแนนปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

1346  พระสมเด็จคะแนน หลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

1347  พระสมเด็จคะแนน 9 ชั้น หลังยันต์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

1348  พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2522

1349  พระลีลำทุ่งเศรษฐี รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511

1350  พระสิวลี เนื้อผง รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

1351  พระปิดตำตำมหำอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

1352  พระปิดตำ ลำยรัศมี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

1353  พระปิดตำจิ๋ว รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

1354  พระกริ่งหน้ำยักษ์ รุ่น 3 เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

1355  พระพิมพ์ซุ้มลพบุรี รุ่น  เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519
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พระคณาจารย์เมตตาสายบุญ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 39 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1356  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตำ พิมพ์ครึ่งองค์เนื้อทองค�ำ,เนื้อเงินหน้ำกำกทองค�ำ

1357  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตำพิมพ์ครึ่งองค์เนื้อเงินหลังแบบ,เงินไม่ตัดปีก,เงินหลังยันต์

1358  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตำ พิมพ์ครึ่งองค์เนื้อนวะหลังแบบ,นวะหลังยันต์

1359  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตำ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อชนวนพระกริ่ง

1360  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตำ ครึ่งองค์เนื้ออัลปำก้ำ,ทองบ้ำนเชียง

1361  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตำ พิมพ์ครึ่งองค์เนื้อทองทิพย์ 3 โค๊ต,เนื้อทองทิพย์

1362  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตำ พิมพ์เต็มองค์เนื้อทองค�ำ,เงินหน้ำกำกทองค�ำ,เงินลงยำ,เงินหลังยันต์

1363  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตำ พิมพ์เต็มองค์เนื้อนวะ,ชนวนพระกริ่ง,อัลปำก้ำ,ทองทิพย์

1364  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตำ เนื้อทองแดง ตอก แจก

1365  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นมหำปรำบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1366  เหรียญหลวงพ่อคูณ ใบขี้เหล็กเจริญพรรุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1367  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินำศฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองลงยำ,ทองค�ำ,เงินหน้ำกำกทองค�ำ

1368  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินำศ ฝังตะกรุดท้องแขนเนื้อเงินไม่ตัดปีก,เงิน 9 รอบ

1369  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินำศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อเงินลงยำ,เงินหลังยันต์

1370  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินำศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อนวะโลหะ,เนื้อมหำชนวน

1371  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินำศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้ออัลปำก้ำ,เนื้อทองทิพย์

1372  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินำศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองแดงรมด�ำ,ทองแดงผิวไฟ ตอก แจก

1373  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินำศ ฝังตะกรุดท้องแขน ตอก กรรมกำร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1374  เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินำศ ฝังตะกรุดท้องแขน รวมโค๊ต ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1375  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนำลโย รุ่นเมตตำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1376  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนำลโย เม็ดแตง รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1377  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนำลโย รุ่นเจ้ำสัว เนื้อเงินหน้ำกำกทอง,เนื้อนวะหน้ำกำกทองค�ำ,เนื้อเงินลงยำ,เนื้อเงิน

1378  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนำลโย รุ่นเจ้ำสัว เนื้อนวะลงยำ,นวะ,ทองแดงลงยำ,ชนวนพระกริ่ง

1379  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนำลโย รุ่นเจ้ำสัว เนื้ออัลปำก้ำ,ทองฝำบำตร,ทองแดงผิวไฟ,ทองแดงรมมันปู

1380  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนำลโย รุ่นเจ้ำสัว กรรมกำรหลังเรียบ,รวมโค๊ต

1381  เหรียญหลวงปู่จื่อ พันธมุตโต รุ่นอำยุยืน ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1382  เหรียญหลวงปู่เปรื่อง รุ่นเมตตำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1383  เหรียญกลม หลวงพ่อสะอำด รุ่นอำยุวัฒนะมงคล 6 รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1384  พระอุปคุต หลวงปู่ค�ำจันทร์ รุ่นเจ้ำสัว เนื้อเงิน

1385  พระอุปคุต หลวงปู่ค�ำจันทร์ รุ่นเจ้ำสัว เนื้อขันลงหิน

1386  พระอุปคุต หลวงปู่ค�ำจันทร์ รุ่นเจ้ำสัว เนื้อชนวนรมซำติน

1387  พระอุปคุต หลวงปู่ค�ำจันทร์ รุ่นเจ้ำจัว เนื้อสัตตะเปียกทอง

1388  พระอุปคุต หลวงปู่ค�ำจันทร์ รุ่นเจ้ำสัว เนื้อสัมฤทธิ์โบรำณ

1389  พระอุปคุต หลวงปู่ค�ำจันทร์ รุ่นเจ้ำสัว เนื้อทองแดงเถื่อน

1390  พระอุปคุต หลวงปู่ค�ำจันทร์ รุ่นเจ้ำสัว เนื้อทองแดงผิวรุ้ง ตอกแจก
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พระคณาจารย์จังหวัดขอนแก่น ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 40 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1391  เหรียญหลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก บล็อกสระเอคงเค ( คอติ่ง) ปี 2512

1392  เหรียญหลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก บล็อกสระเอคงเค ปี 2512

1393  เหรียญหลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก บล็อกสระอำหน้ำตรงเล็ก ปี 2512

1394  เหรียญหลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก  บล็อกผวง  ปี 2512

1395  เหรียญหลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก บล็อกสระอำหน้ำตรงใหญ่ ปี 2512

1396  เหรียญหลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก  บล็อกสระอำหน้ำเอียง (แก้มยุ้ย) ปี 2512

1397  เหรียญหลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก  บล็อกสระอำหน้ำเอียง (ข) ปี 2512

1398  เหรียญหลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก บล็อกสระอำหน้ำเอียง (ฃ) ปี 2512

1399  เหรียญหลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก บล็อกแท็งน�้ำ เนื้อเงิน ปี 2512

1400  เหรียญหลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก บล็อกแท็งน�้ำ เนื้อทองแดง ปี 2512

1401  พระรูปหล่อโบรำณ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก ตอก ผำง ปี 2517

1402  พระรูปหล่อโบรำณ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก ตอก ฉ ปี 2517

1403   พระรูปหล่อโบรำณ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก วัดดงเค็ง ปี 2517

1404  พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

1405  เหรียญฉลุ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 

1406  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 เนื้อเงิน , นวะ , ทองค�ำ

1407  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 เนื้อทองแดง

1408  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

1409  เหรียญจอบ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก ปี 2514

1410  พระสมเด็จ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก ปี 2514

1411  พระปิดตำ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต เนื้อว่ำน ปี 2514

1412  พระผงโต๊ะหมู่ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก พิธีภูธร ปี 2519 

1413  เหรียญน�ำโชค หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต  ปี 2522

1414  พระรูปหล่ออุ้มบำตร บำตรเปิด  หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519 

1415  เหรียญห่วงเชื่อม หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นเปิดศูนย์อนำมัย ปี 2519 เนื้อเงินหน้ำกำกทอง

1416  เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตฺติสำโร วัดป่ำหนองหลุบ เนื้อเงิน

1417   เหรียญ รุ่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตฺติสำโร วัดป่ำหนองหลุบ เนื้อทองแดง

1418  พระรูปหล่อปั้ม รุ่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตฺติสำโร วัดป่ำหนองหลุบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1419  เหรียญเสมำ 72 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตฺติสำโร วัดป่ำหนองหลุบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1420  เหรียญอริยสัจสี่ 73 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตฺติสำโร วัดป่ำหนองหลุบ เนื้อเงิน

1421  พระอุปคุตมหำลำภ 74 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตฺติสำโร วัดป่ำหนองหลุบ เนื้อทองค�ำ-เงิน

1422   พระอุปคุตมหำลำภ 74 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตฺติสำโร วัดป่ำหนองหลุบ เนื้อเหล็กเปียก

1423  พระขุนแผน หลังปั้มหมึก หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตฺติสำโร วัดป่ำหนองหลุบ

1424  พระสมเด็จพิมพ์คะแนน หลังปั้มหมึก หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตฺติสำโร วัดป่ำหนองหลุบ

1425  พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ หลังปั้มหมึกหลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตฺติสำโร วัดป่ำหนองหลุบ
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พระคณาจารย์จังหวัดขอนแก่น ทั่วไป  
โต๊ะที่ 41 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1426  พระปรกใบมะขำม หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต พีธีภูธร ปี 2519

1427  พระรูปหล่อพระสังกัจจำยน์ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

1428  เหรียญพระรำชทำน หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต วัดป่ำวิเวกธรรม ปี 2520

1429  พระผงรูปไข่ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต หลังพรหมวัดสระจันทรำวำส 

1430  เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต ปี 2524

1431  เหรียญไวโอลีน หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นสร้ำงเจดีย์ ปี 2519 เนื้อทองแดงลงยำ

1432  พระกริ่งล้มลุก หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต วัดใหม่บ้ำนดอน ปี 2513

1433  พระรูปหล่อปั๊มเข่ำแคบ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นแรก ปี 2514

1434  พระผงกลม หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต วัดบึงแก้ว ปี 2519

1435  พระผงสี่เหลี่ยม หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต วัดบึงแก้ว ปี 2519

1436  พระรูปหล่อบรำณ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต แม่ชีบำงสร้ำงถวำย ปี 2515

1437  เหรียญหลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต ออกวัดป่ำสุมนำมัย ปี 2513

1438  เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ออกวัดป่ำสุมนำมัย ปี 2513

1439  เหรียญพระสมเด็จพระมหำวีรวงศ์ ออกวัดป่ำสุมนำมัย ปี 2513

1440  เหรียญเก้ำหน้ำเก้ำหลัง หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

1441  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ธีร์ 1 เล็ก ปี 2512

1442  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ธีร์ 1 ใหญ่ ปี 2512

1443  พระกริ่งหลวงปู่ธีร์ ไตรมำส ปี 2538

1444  เหรียญรุ่นแรกพระสมเด็จอำส ฯ ไหล่ขีด ปี 2509

1445  เหรียญรุ่นแรกพระสมเด็จอำส ฯ ไหล่มน ปี 2509

1446  พระสมเด็จปืนแตก พระสมเด็จอำส ฯ ปี 2528

1447  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ชม ปภสฺสโร โ.ชิด รุ่นแรก ปี 2517

1448  เหรียญเสมำ หลวงปู่ชม ปภสฺสโร สร้ำงอุโบสถ ปี 2539

1449  เหรีญยอำม หลวงปู่ชม ปภสฺสโร ฉลองพระอุโบสถ ปี 2544

1450  เหรียญพระสมเด็จอำส ฯ หลังพระเจ้ำใหญ่ ปี 2517

1451  เหรียญหล่อรุ่นแรก พระธรรมสำรเถระ วัดจันทรประสิทธิ์

1452  เหรียญรุ่นสอง พระธรรมสำรเถระ ปี 2507 ไม่จ�ำกัดบล็อค

1453  เหรียญจอบ หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต รุ่นสอง มีห่วง ปี 2515

1454  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่นิล มหันตปัญโญ วัดป่ำคุ้มจัดสรร

1455  พระกริ่งคุ้มภัย หลวงปู่นิล มหันตปัญโญ วัดป่ำคุ้มจัดสรร

1456  พระกริ่งมหันตปัญโญ หลวงปู่นิล มหันตปัญโญ วัดป่ำคุ้มจัดสรร 

1457  เหรียญหลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต  วัดชัยภูมิวนำรำม ปี 2519

1458  พระกริ่งปทุม หลวงพ่อผำง จิตฺตคุตฺโต 

1459  เหรียญนำงกวัก หลวงพ่อผำงเสก ปี 2516 ออกวัดป่ำมัญจำ

1460  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เขียว พระมุนีวร ปี 2516
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พระหลวงปู่วรพตรพิธาน วัดจุมพล จ.ขอนแก่น ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 42 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1461  พระผงรูปเหมือน เนื้อดิน 7 ป่ำช้ำ ปี 2485

1462  เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้ออัลปำก้ำ ชุบนิเกิล ปี 2504

1463  เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2504

1464  เหรียญกลม รุ่นแรก บล็อกแรก ปี 2504

1465  เหรียญกลม รุ่นแรก บล็อก2 หรือ บล็อกปลำโลมำ ปี 2507

1466  เหรียญกลม รุ่น2 ปี 2510 

1467  พระรูปเหมือนหล่อโบลำณ รุ่นแรก ปี 2510

1468  เหรียญรูปไข่ รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2518

1469  เหรียญรูปไข่ รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2518

1470  เหรียญรูปไข่ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2518

1471  เหรียญฉลองใบตรำตั้งเจ้ำคณะอ�ำเภอแวงน้อง ปี 2519

1472  เหรียญ รุ่นสร้ำงโบสถ์ ปี 2534

1473  เหรียญหล่อฉีด อำยุ90ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2534

1474  เหรียญเหยียบรถกระดก อำยุ 90ปี รุ่นแรก ปี 2534

1475  พระรูปหล่อ รุ่นสร้ำงโบสถ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536

1476  พระปิดตำหัวจรวด ปี 2535

1477  พระสมเด็จ รุ่นมหำเศรษฐ์ ปี 2535

1478  พระปิดตำ รุ่นมหำเศรษฐ์ พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2535

1479  พระปิดตำ รุ่นมหำเศรษฐ์ พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2535

1480  พระผงเด็จห้ำแผ่นดิน เนื้อ 7 ป่ำช้ำ ปี 2536

1481  เหรียญห้ำแผ่นดิน ไม่ก�ำกัดเนื้อ ปี 2536

1482  เหรียญหล่อพระรูปเหมือนใบโพธ์ รุ่นเสำร์ห้ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536

1483  เหรียญกนกข้ำง รุ่นเสำร์ห้ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536

1484  เหรียญฝังลูกนิมิตร ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536

1485  พระกริ่งพระรูปเหมือนลอยองค์ รุ่นทิ้งทวน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2538

1486  พระกริ่งมหำลำภ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2538

1487  พระกริ่งมหำลำภ รุ่นทิ้งทวน เนื้อทองเหลืองและรมด�ำ ปี 2538

1488  เหรียญนั่งพำนโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2538

1489  เหรียญนั่งพำนโภคทรัพย์ เนื้อกะไหล่ทองและทองแดง ปี 2538

1490  เหรียญรูปไข่เกลียวเชือก รุ่นทิ้งทวนเนื้อเงิน ปี 2538

1491  เหรียญรูปไข่เกลียวเชือก รุ่นทิ้งทวน เนื้อกะไหล่ทองและทองแดง ปี 2538

1492  พระปรกใบมะขำม รุ่นอำยุครบ 94ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อปี 2538

1493  ล็อกเก็ตไม่จ�ำกัดรุ่น

1494  เหรียญหล่อฉีดลำยไทย รุ่นทิ้งทวน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2538

1495  พระบูชำไม่จ�ำกัด รุ่น
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พระจังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 43 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1496  เหรียญเจ้ำพ่อพญำแล รุ่นแรก เนื้อเงิน, ทองแดง ปี 2496

1497  เหรียญเจ้ำพ่อพญำแล รุ่นสร้ำงอนุสำวรีย์ ปี 2507 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1498  เหรียญเจ้ำพ่อพญำแล พิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมกำร ปี 2521 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1499  พระรูปหล่อนั่งเจ้ำพ่อพญำแล ปี 2521

1500  เหรียญรูปไข่เจ้ำพ่อพญำแล เนื้อเงิน, นวะโลหะ, ทองแดง ปี 2521

1501  เหรียญพระครูพินิจสมณวัตร รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1502  เหรียญพระครูจตุรัสศีลคุณ รุ่นแรก

1503  เหรียญหลวงปู่หลักค�ำ วัดกลำงเมืองเก่ำ รุ่นแรก ปี 2510

1504  เหรียญหลวงปู่ผำง วัดป่ำชัยภูมิวนำรำม ปี 2519 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1505  เหรียญปู่หลำนรุ่นแรกหลวงปู่จื่อ วัดเขำตำเงำะอุดมพร บล็อกนิยม, ทองค�ำ ปี 2530

1506  เหรียญเกี่ยวทรัพย์หลวงปู่จื่อ วัดเขำตำเงำะอุดมพร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1507  เหรียญหลวงปู่ผำ วัดโนนทรำย รุ่นแรก ปี 2510

1508  เหรียญเสมำหลวงพ่อบุญมำ วัดผำเกิ้ง รุ่นแรก ปี 2532

1509  พระรูปหล่อก้นตอกธรรมจักร หลวงพ่อบุญมำ วัดผำเกิ้ง

1510  พระรูปหล่อโบรำณ หลวงพ่อบุญมำ วัดผำเกิ้ง รุ่นยอดชัย เนื้อนวะ เบ้ำทุบดินไทย ปี 2544

1511  พระกริ่ง หลวงพ่อบุญมำ วัดผำเกิ้ง รุ่นยอดชัย ปี 2544 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1512  เหรียญเทียนกระโดด หลวงพ่อบุญมำ วัดผำเกิ้ง เนื้อทองค�ำ, เงิน, ทองแดง ปี 2547

1513  เหรียญน�ำโชค (ใหญ่) หลวงพ่อบุญมำ วัดผำเกิ้ง ปี 2559 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1514  เหรียญเสมำอำยุวัฒนมงคล 79 หลวงพ่อบุญมำ วัดผำเกิ้ง ปี 2561 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1515  พระปิดตำไม้พยุง หลวงพ่อบุญมำ วัดปรำสำทดิน ก้นอุดทองค�ำ ก้นตะกรุดเงิน

1516  เหรียญห่วงเชื่อม รุ่นแรก หลวงพ่อบุญมำ วัดปรำสำทดิน เนื้อเงิน, สำมกษัตริย์, หน้ำทอง, ลงยำ

1517  เหรียญห่วงเชื่อม รุ่นแรก หลวงพ่อบุญมำ วัดปรำสำทดิน เนื้อสัตตะโลหะหน้ำกำกอัลปำก้ำลงยำ

1518  เหรียญเสมำ 7 รอบ หลวงปู่คง วัดเฝือแฝง

1519  พระผงมั่งคั่งมหำเศรษฐี หลวงปู่คง วัดเฝือแฝง

1520  เหรียญหล่อเจริญพร รุ่นแรก พระอำจำรย์นำวำ วัดสมศรี

1521  เหรียญสร้ำงบำรมี พระอำจำรย์นำวำ วัดสมศรี

1522  เหรียญหลวงพ่อจุ่น วัดโพธิ์ตำล รุ่นแรก ปี 2546 ไม่จ�ำกัดบล็อก

1523  เหรียญหลวงพ่อจุ่น วัดโพธิ์ตำล รุ่น 5 พุทธปำฏิหำริย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1524  พระผงแหวกม่ำน หลังหมึกแดง พระครูปลัดสุริยัน

1525  พระกริ่งมงคลจักรแก้ว รุ่นแรก พระครูปลัดสุริยัน ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1526  พระรูปหล่อเศรษฐีทันใจ พระครูปลัดสุริยัน

1527  พระขรรค์จักรพรรดิ พระครูปลัดสุริยัน

1528  พระกริ่งชินบัญชร พระครูปลัดสุริยัน ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1529  เหรียญเสมำ รุ่นแรก พระครูปลัดสุริยัน ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1530  เหรียญเจริญพร พระครูปลัดสุริยัน ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระจังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 44 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1531  พระร่วงกรุโนนสูง ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1532  พระกรุวัดสระแก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1533  เหรียญท้ำวสุรนำรี (ย่ำโม) ปี 2477 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1534  เหรียญพุทธสีหนำถ วัดสุทธจินดำ ปี 2477 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1535  เหรียญพระพทุธทีปังกร ปี 2490

1536  พระรูปหล่อ หลวงพ่อพรหมสร(รอด) พิมพ์เศียรโล้น พิมพ์เศียรลำย วัดบ้ำนไพร

1537  เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด)รุ่นแรกไม่จ�ำกัดบล็อก

1538  พระปิดตำหลวงพ่อมำ เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์ห้ำเหลี่ยม หูกระต่ำย วัดระเว

1539  พระผงคลุกรักหลวงพ่อมำ พิมพ์พระดง วัดระเว

1540  พระปิดตำผงคลุกรัก พิมพ์หูกระต่ำย หลวงพ่อใหญ่ วัดระเว ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1541  พระผงคลุกรักหลวงพ่อใหญ่ วัดระเว ไม่จ�ำกัดพิมพ์ พระพุทธ

1542  เหรียญพระครูจันทรสรคุณ หลวงปู่เสี่ยง วัดเสมำ รุ่นแรก

1543  พระกลีบบัวเนื้อผงคลุกรัก วัดบูรณ์ ปี 2481

1544  พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เปลี่ยน วัดบึง ปี 2484 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1545  พระหล่อหลวงปู่เสียบ วัดบ้ำนเกำะ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1546  พระรูปหล่อโบรำณ หลวงพ่ออุปัชฌย์โม่ วัดคอนน้อย รุ่นแรก

1547  เหรียญอุปัชฌย์โม่ หลังเขี้ยว รุ่นแรก

1548  เหรียญหลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร ปี 2500 รุ่นแรก

1549  เหรียญหลวงพ่อตัด วัดถนนถั่ว รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1550  เหรียญหลวงพ่อสังข์ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดใหม่เกลอ 

1551  เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) รุ่นพำนแตก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2516

1552  เหรียญหลวงพ่ออินทร์ วัดบ้ำนบัว รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2519

1553  เหรียญหลวงปู่บุญ วัดบ่อแดง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2552

1554  พระกริ่งหลวงพ่อสังข์ วัดบ้ำนใหม่กลอ รุ่นแรก ปี 2527

1555  พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อสังข์ วัดบ้ำนใหม่กลอ รุ่นแรก ปี 2527

1556  เหรียญปำดตำล หลวงพ่อทอง สุทธสีโล หลังพระรำมแผงศร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1557  พระปิดตำจัมโบ้ รุ่นแรกหลวงพ่อทอง สุทธสีโล

1558  พระสมเด็จรุ่นแรก ว.ต.ค.1 พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2496 ไม่จ�ำกัดเนื้อ   

1559  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ (หูเดียว) ปี 2508

1560  เหรียญ รุ่น2 หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ วัดดอนใหญ่ ปี 2515 (ไม่จ�ำกัดพิมพ์)

1561  พระสมเด็จ ว.ด.ญ. วัดดอนใหญ่ ปี 2515 ลงกรุ

1562  เหรียญยกช่อฟ้ำ หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2519 พิมพ์เสมำนั่งเต็มองค์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1563  เหรียญรุ่นสำวหนังเหนียว หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2523

1564  พระหลวงพ่อคูณ รุ่นพระกริ่งก้นถ้วย ปี 2519

1565  พระหลวงพ่อคูณ รุ่นลำภยศ ทวีคูณ ปี 2538

1566  พระหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินำศ ปี 2557
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 45 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1567  เหรียญรุ่นแรก วัดแจ้งนอก พ.ศ. ๒๕๑๒

1568  เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้ำงกุฏิสงฆ์ วัดสระแก้ว พ.ศ.๒๕๑๗

1569  เหรียญสี่เหลี่ยมหลังก�ำแพง พ.ศ.๒๕๑๗

1570  เหรียญสี่เหลี่ยมพิมพ์พระพุทธ วัดโคกรักษ์

1571  เหรียญสร้ำงบำรมี พ.ศ.๒๕๑๙

1572  เหรียญสี่เหลี่ยมพระสมเด็จปริสุทโธ มีหู พ.ศ.๒๕๑๙

1573  เหรียญเจ้ำแม่กวนอิม พ.ศ.๒๕๑๙

1574  พระผงวัดพันอัน พ.ศ.๒๕๒๓

1575  พระผงวัดพันอัน ไม่จ�ำกัดปี

1576  เหรียญหันข้ำง รุ่นสร้ำงหอฉันท์วัดใหม่อัมพร พ.ศ.๒๕๒๘

1577  เหรียญยืนท�ำน�้ำมนต์ ออกวัดใหม่อัมพร พ.ศ.๒๕๒๘

1578  พระปิดตำเนื้อผง วัดโพธิ์ปรือแวง พ.ศ ๒๕๒๙

1579  เหรียญผ้ำป่ำนนท์ พ.ศ.๒๕๒๙

1580  เหรียญสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๐

1581  เหรียญเจ้ำแม่กวนอิม วัดใหม่อัมพร พ.ศ.๒๕๓๑

1582  พระกริ่งญำณวิทยำคม พ.ศ.๒๕๓๕

1583  พระชัยญำณ พ.ศ.๒๕๓๕

1584  พระกริ่ง ส.ก. พ.ศ.๒๕๓๖

1585  เหรียญฉลุ ส.ก.พ.ศ. ๒๕๓๖

1586  พระผงกริ่งผสมยำเส้น พ.ศ.๒๕๓๖

1587  พระรูปเหมือนใบโพธิ์ศิษย์อุตรดิตถ์สร้ำงถวำย พ.ศ.๒๕๓๖

1588  กะลำแกะรำหูอมจันทร์หลังรูปหลวงพ่อคูณ พ.ศ.๒๕๓๖

1589  ตะกรุดแผ่นปั๊มพระรูปเหมือน รุ่นมหำบำรมี พ.ศ.๒๕๓๖

1590  พระปิดตำยันต์ย่ง รุ่นอิทธิบำรมี พ.ศ.๒๕๓๗

1591  พระนำงพญำแร่บำงไผ่ วัดนครอินทร์ พ.ศ.๒๕๓๗

1592  พระปิดตำลอยองค์ บรรจุกริ่ง รุ่นคูณพันล้ำน เนื้อเงิน พ.ศ.๒๕๓๗

1593  เหรียญหล่อ พิมพ์เจ้ำสัว ไม่จ�ำกัดปี

1594  พระกริ่งแช่น�้ำมนต์ พ.ศ.๒๕๓๗

1595  พระสมเด็จแช่น�้ำมนต์ พ.ศ.๒๕๓๗

1596  พระปิดตำแช่น�้ำมนต์ พ.ศ.๒๕๓๗

1597  พระปิดตำคูณพันล้ำน พ.ศ.๒๕๓๗

1598  เหรียญนั่งพำนชนะมำร พ.ศ.๒๕๓๗ เนื้อทองเหลือง

1599  เหรียญนั่งพำนชนะมำร พ.ศ.๒๕๓๗ เนื้อทองแดง

1600  เหรียญนั่งพำน วัดบ้ำนคลอง พ.ศ.๒๕๓๗ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1601  เหรียญกลมดอกบัว รุ่นคูณอุปถัมภ์  พ.ศ.๒๕๓๗
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 46 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1602  พระกริ่งออกวัดโคกสวำย พ.ศ.2515

1603  เหรียญพระพุทธ พ.ศ.2516

1604  พระควัมบดีมหำลำภ วัดใหม่อัมพร พ.ศ.2526

1605  พระผงวัดวัดพันอ้น พิมพ์ขุนแผน ไม่จ�ำกัดปี

1606  พระผงวัดพันอ้น พิมพ์ปิดตำ ไม่จ�ำกัดปี

1607  พระผงวัดพันอ้น ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดปี

1608  พระปิดตำเนื้อผงต้นคูณศักดิ์สิทธิ์ ภควัมบดีคูณลำภ พ.ศ.2532

1609  เหรียญกลมขอบสตำงค์ หลัง สก.พ.ศ.2536 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1610  พระสมเด็จสำยรุ้งปริสุทโธ ตะกรุดทอง พ.ศ.2536

1611  พระสมเด็จสำยรุ้งปริสุทโธ ตะกรุดเงิน พ.ศ.2536

1612  พระสมเด็จสำยรุ้งปริสุทโธ ไม่มีตะกรุด พ.ศ.2536

1613  พระผงรุ่นเฮงคูณเฮง พ.ศ.2536

1614  เหรียญกลมของขวัญสร้ำงบำรมี พ.ศ.2536

1615  พระผงสี่เหลี่ยม รุ่นรับเสด็จ พ.ศ. 2536 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1616  พระผงเทพประทำนพร ทำทอง ฝังตะกรุด พ.ศ.2536

1617  พระผงเทพประทำนพร ฝังตะกรุด พ.ศ.2536

1618  เหรียญนิรันตรำย พ.ศ.2537

1619  พระผงสังกัจจำยน์ ฝังตะกรุด รุ่นคูณพันล้ำน พ.ศ.2536

1620  พระนำงพญำแร่บำงไผ่ วัดนครอินทร์ พ.ศ.2537

1621  พระปิดตำลอยองค์ บรรจุกริ่ง รุ่นคูณพันล้ำน เนื้อเงิน พ.ศ.2537

1622  พระสมเด็จฝังตะกรุดทองค�ำ รุ่นกูให้ลำภ พ.ศ.2537

1623  พระปิดตำ ฝังตะกรุดเงิน รุ่นกูให้ลำภ พ.ศ.2537

1624  พระสมเด็จฝังตะกรุดทองค�ำ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ พ.ศ.2537

1625  พระปิดดำหัวจรวด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อเงิน ปี พ.ศ.2537

1626  เหรียญเต่ำ รุ่นพลังจิต เนื้อเงิน พ.ศ.2537

1627  เหรียญกลมรำหู พ.ศ.2538

1628  เหรียญหล่อพิมพ์เอกลักษณ์ลำยฉลุ รุ่นคูณทรัพย์แสนล้ำน พ.ศ.2539

1629  พระสำมสมัย รุ่นคูณทรัพย์แสนล้ำน พ.ศ.2539

1630  ล็อคเก็ตรุ่นทรัพย์สมบูรณ์ พ.ศ.2540

1631  เหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สองเทพ วัดบึง พ.ศ.2553

1632  เหรียญยอดขุนพล รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สองเทพ วัดบึง พ.ศ.2553

1633  เหรียญรุ่นอำยุยืน วัดบึง พ.ศ.2533

1634  เหรียญรุ่นเจ้ำสัวอำยุยืน วัดบึง พ.ศ.2555

1635  พระสังกัจจำยน์บูชำ หน้ำตัก 5 นิ้ว ไม่จ�ำกัดรุ่น

1636  พระรูปเหมือนบูชำ หน้ำตัก 5 นิ้ว ไม่จ�ำกัดรุ่น
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 47 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1637  พระสมเด็จพญำงิ้วด�ำ รุ่นพิเศษ เนื้อผง วัดใหม่บ้ำนดอน ปี 2519

1638  พระสมเด็จพญำงิ้วด�ำ รุ่นเกียรติ-นิยม วัดใหม่บ้ำนดอน ปี 2523

1639  เหรียญสี่เหลี่ยมท�ำน�้ำมนต์ วัดใหม่อัมพร ปี 2528

1640  เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้ำงหอฉันต์และก�ำแพง วัดใหม่อัมพร ปี 2528

1641  พระสมเด็จปริสุทโธหลังพระรูปเหมือน ปี 2530

1642  เหรียญเจ้ำแม่กวนอิม วัดใหม่อัมพร ปี 2531

1643  เหรียญรูปไข่หลังพระปิดตำ รุ่นเฮงคูณเฮง ปี 2536

1644  แผ่นปั๊มพระรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ รุ่นลำภ ผล พูน ทวี ปี 2536

1645  ตะกรุดแผ่นปั๊มพระรูปเหมือน รุ่นมหำบำรมี ปี 2536

1646  พระชัยวัฒน์ รุ่นมหำบำรมี ปี 2536

1647  พระปิดตำลอยองค์ รุ่นสร้ำงหอสมุดวัดแจ้งนอก เนื้อตะกั่ว ปี 2536

1648  เหรียญหล่อพิมพ์เจ้ำสัว รุ่นมำรุมค�้ำคูณอุดหนุน เนื้อนวโลหะ ปี 2536

1649  เหรียญหล่อพิมพ์เจ้ำสัว รุ่นมำรุมค�้ำคูณอุดหนุน เนื้อกะหลั่ยทอง ปี 2536

1650  เหรียญหล่อพิมพ์เจ้ำสัว รุ่นบำรมี ปี 2536

1651  พระปิดตำ รุ่นพิทักษ์ขำยแดน เนื้อผงฝังพลอยแดง ปี 2536

1652  พระปิดตำรุ่นพิทักษ์ชำยแดน เนื้อผงฝังพลอยน�้ำเงิน ปี 2536

1653  นำงกวักพญำงิ้วด�ำ รุ่นพิเศษเสำร์ห้ำ วัดใหม่บ้ำนดอน ปี 2536

1654  พระสมเด็จพญำงิ้วด�ำ รุ่นมหำลำภ วัดใหม่บ้ำนดอน ปี 2536

1655  พระเนื้อผง พิมพ์พญำเต่ำเรือน รุ่นเงินคูณเงิน ปี 2537

1656  พระเนื้อผง พิมพ์ซุ้มกอ รุ่นเงินคูณเงิน ปี 2537

1657  พระเนื้อผง พิมพ์พ่อแก่ฤำษี รุ่นเงินคูณเงิน ปี 2537

1658  เหรียญรุ่นเพชรเพิ่มพูน คูณให้ลำภ ปี 2537

1659  เหรียญหลวงปู่ทวด ออกวัดใหม่อัมพร รุ่นมหำเศรษฐี ปี 2537

1660  เหรียญปำดตำล พิมพ์เล็ก ปี 2537

1661  พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1662  พระปิดตำยันต์ยุ่ง รุ่นอิทธิบำรมี ปี 2537

1663  เหรียญกลมรุ่นคูณอุปถัมภ์ ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1664  เหรียญกลมขอบสตำงค์ รุ่นกูให้ลำภ ปี 2537

1665  พระรูปเหมือนรุ่นมั่งมีทวีคูณ ปี 2539 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1666  พระสมเด็จรุ่นมั่งมีทวีคูณ ปี 2539

1667  พระปิดตำสำริกำ มหำลำภ เนื้อผง ปี 2539 พิมพ์กลำง

1668  พระปิดตำสำริกำร มหำลำภ เนื้อผง ปี 2539 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1669  พระรูปเหมือนปั๊มรุ่นสร้ำงพระอุโบสถหินอ่อนวัดพำยัพ ปี  2553

1670  ลูกอม รุ่นบำรมีปริสุทโธ ปี 2555

1671  พระรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ รุ่นบำรมีปริสุโธ ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป  
โต๊ะที่ 48 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1672  เหรียญรุ่นแรก 

1673  เหรียญรุ่น 2 รุ่นบำรมี

1674  เหรียญรุ่น 3 ที่ระฤกสร้ำงอุโบสถ

1675  เหรียญรุ่น 4 เสมำไหว้พระบำท

1676  เหรียญรุ่น 5 เมตตำ 

1677  เหรียญรุ่น 6 ลำภยศ

1678  เหรียญรุ่น 7 เสมำใหญ่ วัดเขำยำยหอม

1679  เหรียญรุ่น 8 บูชำครู 1 ออกวัดสระแก้ว

1680  เหรียญรุ่น 9 ห่วงเชื่อมไตรภำคี

1681  เหรียญรุ่น 10 เสมำบูชำครู 2 ออกวัดสระแก้ว

1682  ล็อกเก็ต รุ่นแรก ครึ่งองค์ 

1683  พระสมเด็จทองพันชั่ง

1684  พระรูปเหมือนหล่อโบรำณ รุ่นแรก

1685  เหรียญหล่อโบรำณจอบใหญ่ รุ่นแรก

1686  เหรียญหล่อโบรำณจอบเล็ก รุ่นแรก

1687  พระปิดตำยันต์หล่อโบรำณ รุ่นแรก

1688  ตะกรุดโทน 5 นิ้ว ลงรักปิดทอง รุ่นแรก

1689  พระปรกใบมะขำม รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

1690  พระกริ่งใหญ่ กริ่งทองใบหยก รุ่นแรก

1691  พระกริ่งเล็ก กริ่งทองใบหยก รุ่นแรก

1692  พระชัยวัฒน์ รุ่นแรก ชุดกริ่งทองใบหยก

1693  พระกริ่งหล่อโบรำณ พิมพ์ปวเรศ

1694  พระกริ่งหล่อโบรำณ พิมพ์อุบำเก็ง

1695  พระกริ่งหล่อโบรำณ พิมพ์ 79

1696  พระชัยหล่อโบรำณ ออกวัดสระแก้ว

1697  พระรูปเหมือนหล่อโบรำณ ออกวัดสระแก้ว

1698  เหรียญหล่อโบรำณจอบใหญ่ ออกวัดสระแก้ว

1699  พระปิดตำหล่อโบรำณ ออกวัดสระแก้ว

1700  เหรียญที่ระฤกศิษย์ รุ่นแรก

1701  ลูกอม รุ่นแรก ปี 2558

1702  เหรียญพระสมเด็จสุทธสีโล รุ่นแรก หลังถุงทอง (เนื้อทองค�ำ , เนื้อเงิน)

1703  เหรียญพระสมเด็จสุทธสีโล รุ่นแรก หลังถุงทอง ( เนื้อนวะ , เนื้อทองแดง )

1704  เหรียญพระสมเด็จสุทธสีโล รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1705  พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อว่ำน

1706  พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อเกสร
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พระจังหวัดนครพนม ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 49 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1707  เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่พัน ฐำนกโร 116 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ   

1708  พระรูปหล่อเบ้ำทุบ หลวงปู่พันฐำนกโร อำยุ 116 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ   

1709  เหรียญหันข้ำง รุ่นแรกหลวงปู่จันลี อุทำโน ส�ำนักสงฆ์ป่ำศรีคูณเมือง จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ   

1710  เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่ไท สัจวโร วัดโคกชำติ จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ   

1711  พระหลวงปู่ประสงค์ ทีฆำยุโก วัดแสงอุทัยศิริพัฒนำรำม จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ   

1712  พระหลวงปู่หนูอินทร์ ฐำนวีโร ส�ำนักสงฆ์หัวภูลังกำใต้ จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ   

1713  พระรูปหล่อเบ้ำทุบ รุ่นสร้ำงบำรมี หลวงปู่ปู่เขียนกิตติวังโส วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ   

1714  พญำเต่ำมังกร หลวงปู่กลม อภิลำโส วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ   

1715  เหรียญพญำเต่ำ รุ่นร�่ำรวยเงินทอง หลวงปู่ทองสำ สุคนโธ วัดสิงห์ทอง จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ   

1716  เหรียญรุ่นแรก รุ่นเจริญพร หลวงปู่พันศรี ฐำวโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1717  เหรียญเสมำ รุ่นแรก หลวงปู่พันศรี ฐำวโร วัดโพธิ์ชัย มงคล ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1718  เหรียญหล่องำนเดินวิ่งนครพนม หลวงปู่ค�ำพันธ์โฆษปญโญ วัดธำตุมหำชัย ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1719  เหรียญมนต์พระกำฬ หลวงปู่พันศรี ฐำวโร วัดโพธิ์ชัย มงคล ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1720  เหรียญรุ่นแรก เจริญพรหลวงปู่ไท สัจจวโร วัดโคกชำติ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1721  เหรียญเสมำ เจริญพรหลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1722  พระผงโต๊ะหมู่หลวงปู่กลม อภิลำโส นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1723  เหรียญรวยเงินรวยทองหลวงปู่พันศรี ฐำนวโร วัดโพธิ์ชัยมงคลไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1724  พระรูปหล่อปู่กลม อภิลำโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1725  พระปรกมหำเศรษฐี หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1726  เหรียญ รุ่นแรกหลวงปู่เขียน กิติ วังโส วัดโพธิ์ศรี ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1727  เหรียญรุ่นแรก หวลงปู่เสริม เตชปญโญ วัดศรีมงคล ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1728  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทองสำ สุคันโธ วัดสิงห์ทองไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1729  พระสมเด็จพระธำตุพนม รุ่นเจริญพร ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1730  เหรีนญพระรำหู รุ่น๑ พระธำตุไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1731  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่โท จันทูปโณ วัดธรรมประดิษฐ์ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1732  พระขุนแผนปั๊ม หลวงปู่ไท สัจจวโร วัดโคกชำติ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1733  ล๊อกเก๊ตรุ่นแรก หลวงพันศรี ฐำวโร วัดโพธิ์ชัยมงคล ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1734  พระรุ่นแรกหลวงปู่กลม อภิลำโสไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1735  ลูกอมหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นแรกเสกพระธำตุท่ำอุเทน

1736  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สนธ์ ธรรมเตโช วัดท่ำสว่ำงไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1737  เหรียญมหำสิทธิโชค 2559ไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1738  พระหล่อ รศ.หลวงปู่ไท สัจจวโร วัดโคกชำติไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1739  เหรียญหล่อ มหำบำรมี หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรีไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1740  พระชัยวัฒน์ หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรีไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม

1741  ล๊อกเก็ตเจริญลำภ หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี นครพนม

1742  เหรียญ 16 แฉก บูรพำ หลวงปู่สอ ขันติโกไม่จ�ำกัดเนื้อ   นครพนม
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พระคณาจารย์อำาเภอธาตุพนม จ.นครพนม ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 50 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1743  พระนำงพญำเหล็กเปียก กรุวัดพระธำตุพนม

1744  พระปรกโพธิ์เหล็กเปียก กรุวัดพระธำตุพนม

1745  เหรียญแสดงสินค้ำ วัดพระธำตุพนม ปี ๒๔๘๑ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1746  พระธำตุพนมรูปไข่หลังแบบบรรจุครั่ง ปี ๒๔๘๒

1747  พระธำตุพนมเสมำหลังแบบบรรจุครั่ง ปี ๒๔๘๒

1748  พระสมเด็จวัดพระธำตุพนม รุ่นแรก ปี ๒๔๘๒

1749  พระธำตุพนมช่วยไทยรุ่นแรก ปี ๒๔๘๓

1750  ล็อคเก๊ตประจ�ำวันวัดพระธำตุพนม ปี ๒๕๑๐ ไม่จ�ำกัดสี

1751  พระธำตุพนมช่วยไทยรุ่นสอง ปี ๒๕๑๓

1752  เหรียญสมโภชพระธำตุพนม ปี ๒๕๑๘ 

1753  เหรียญสมโภชพระธำตุพนม ปี ๒๕๑๘ (บล็อคผู้ว่ำ)

1754  เหรียญสมโภชพระธำตุพนม ปี ๒๕๑๘ (เจดีย์กลม)

1755  พระนำงพญำเหล็กเปียก วัดพระธำตุพนม ปี ๒๕๑๘ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1756  พระสมเด็จวัดพระธำตุพนม ปี ๒๕๑๘ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1757  เหรียญรูปไข่หลวงปู่บัว เตมิโย รุ่นแรก วัดหลักศิลำมงคล ปี ๒๕๑๘ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1758  เหรียญพระธำตุพนมบรรจุพระอุรังคธำตุ (สึนำมิ) ปี ๒๕๒๒ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1759  เหรียญพระธำตุพนมบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ ปี ๒๕๒๒ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1760  พระผงวิเศษองค์ด�ำ วัดพระธำตุพนม ปี ๒๕๓๑

1761  พระกริ่งพระธำตุพนมบรมเจดีย์ ปี ๒๕๓๗ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1762  หลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดหลังพระธำตุพนม ปี ๒๕๕๓

1763  เหรียญเจ้ำสัวอีสำน วัดพระธำตุพนม ปี ๒๕๕๖ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1764  เหรียญเสมำพระธำตุพนม เจริญพร ปี ๒๕๕๘ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1765  พระเชียงรุ้งพุทธรัตนมณี วัดพระธำตุพนม ปี ๒๕๕๙ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1766  พระบูชำมำรวิชัยศำสดำ นำคปรก วัดพระธำตุพนม ปี ๒๕๕๙

1767  เหรียญวิวพระธำตุพนม ปี ๒๕๖๐

1768  พระกริ่งเสด็จเตี่ย วัดพระธำตุพนม ปี ๒๕๕๙ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1769  เหรียญพระเทพวรมุนีรุ่นแรก วัดพระธำตุพนม ปี ๒๕๖๐ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1770  ตะกุดเหล็กเปียก หลวงพ่อมหำสังห์ทอง วัดโพธิ์ศรี ปี ๒๕๕๘

1771  ล็อคเก๊ตรุ่นแรก หลวงพ่อมหำสังห์ทอง วัดโพธิ์ศรี ปี ๒๕๕๙

1772  ล็อคเก๊ต หลวงพ่อมหำสังห์ทอง วัดโพธิ์ศรี ปี ๒๕๖๑ ไม่จ�ำกัดสี

1773  พระยอดธงเหล็กเปียก หลวงพ่อมหำสังห์ทอง วัดโพธิ์ศรี ปี ๒๕๖๑

1774  พระยอดธงเหล็กเปียกธำตุพนม วัดพระธำตุพนม ปี ๒๕๖๒

1775  พระสมเด็จลูกปัดสัตตนำครำชธำตุพนม พิมพ์ใหญ่ ปี ๒๕๖๒ ไม่จ�ำกัดสี

1776  พระสมเด็จสัตตนำครำชธำตุพนม พิมพ์ใหญ่ ปี ๒๕๖๒ เนื้อเหล็กเปียก

1777  พระสมเด็จสัตตนำครำชธำตุพนมพิมพ์เล็ก ปี ๒๕๖๒ เนื้อผงไม่จ�ำกัดสี

1778  พระสมเด็จสัตตนำครำชธำตุพนมพิมพ์เล็ก ปี ๒๕๖๒ เนื้อเหล็กเปียก
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พระหลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม ทั่วไป  
โต๊ะที่ 51 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

1779  พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรก หน้ำกำกทอง และ หน้ำกำกเงิน

1780  พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกเนื้อผงพุทธคุณ-เนื้อชำนหมำกมีแผ่นตะกรุดหน้ำหรือหลัง ตอก สอ พัดยศไม่มีหมำยเลข

       หรือไม่มีแผ่นตะกรุดหน้ำหรือหลัง

1781  พระผงดวงล�่ำซ�ำพิมพ์ ขอบเกลียวเชือก มีตะกรุดหรือไม่มีตะกรุด ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1782  พระผงอำยุยืน รุ่นแรก ไม่จ�ำกัด

1783  พระเนื้อผงนั่งตั่งรุ่นแรก  ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1784  พระปิดตำเทพบันดำล ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1785  พระกริ่งพระแก้ว ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1786  เหรียญมังกรคู่ปั้มรุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1787  เหรียญเสมำสมปรำรถนำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1788  เหรียญตอก 1 ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

1789  เหรียญมนต์พระกำฬ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1790  เหรียญหมำนเงินหมำนทองไม่จ�ำกัดเนื้อ

1791  เหรียญคุ้มบำรมี 6 แผ่นดิน ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1792  เหรียญเสมำนำครำช ฮก ลก ซิว ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1793  พระรูปเหมือนเตำรีดเจริญลำภเนื้อโลหะ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1794  เหรียญห่วงเชื่อมเศรษฐีเงินล้ำนรุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1795  เหรียญเจริญพรบนครึ่งองค์ห่มคุม ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1796  เหรียญเจริญพรล่ำงครึ่งองค์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1797  เหรียญเมตตำมหำลำภ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1798  เหรียญเมตตำบำรมีรุ่นสุดท้ำย ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1799  เหรียญรุ่นสร้ำงบำรมี หน้ำหนุ่ม ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1800  กริ่งชินบัญชร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1801  เหรียญหล่อโบรำณ รุ่นแรก ร.ศ.237 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1802  พระรูปหล่อเบ่ำทุบรุ่นมหำบำรมีเนื้อเงินและนวะ

1803  พระรูปหล่อเบ่ำทุบรุ่นมหำบำรมีชุดกรรมกำร-ส�ำริด และเนื้อล่ำงทั่วไป

1804  พระรูปหล่อนั่งเต่ำพญำเต่ำเรือนไม่จ�ำกัดเนื้อ

1805  พระรูปหล่อฐำนพญำนำค รุ่น มหำสมปรำรถนำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1806  เหรียญเสมำเศรษฐีสมปรำรถนำ ฐำนบัว ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1807  เหรียญเต่ำมังกร  โคตรเศรษฐี เนื้อทองค�ำ เนื้อเงินหน้ำกำกทอง เนื้อเงินลงยำ เนื้อเงิน

1808  เหรียญเต่ำมังกร โคตรเศรษฐี เนื้อ นวะเนื้อลงยำเนื้อนวะหน้ำกำกและชุดลงยำและเนื้อหน้ำกำกทั่วไป

1809  เหรียญเต่ำมังกร โคตรเศรษฐี เนื้อ 3K 2K และอำบเงิน อำบทองและทองแดง สัตะ โลหะไม่ลงยำและเนื้อล่ำงทั่วไป

1810  เหรียญ เสมำมหำเศรษฐี ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1811  เหรียญมหำมงคล 113 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1812  เหรียญพยัคฆ์ขันติโก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1813  เหรียญพยัคฆ์ 6 แผ่นดิน ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1814  พระเนื้อผงนั่งเมฆ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1815  เหรียญเสมำหัวเสื้อรุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระคณาจารย์จังหวัดนครพนม ทั่วไป  
โต๊ะที่ 52 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1816  เหรียญพระพุทธชินรำช หลวงปู่จันทร์ เขมิโย ปี 2500

1817  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่จันทร์ เขมิโย ปี 2500 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1818  เหรียญรุ่นสอง หลวงปู่จันทร์ เขมิโย ปี 2512  ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1819  เหรียญรุ่นสำม  หลวงปู่จันทร์ เขมิโย ปี 2515 หลังยันต์พุทธสมำคม เนื้อเงิน

1820  เหรียญรุ่นสำม หลวงปู่จันทร์ เขมิโย ปี 2515  หลังยันต์วัด เนื้อเงิน

1821  เหรียญรุ่นสำม หลวงปู่จันทร์ เขมิโย ปี 2515  หลังยันต์พุทธสมำคม เนื้อทองแดง

1822  เหรียญรุ่นสำม  หลวงปู่จันทร์ เขมิโย ปี 2515  หลังยันต์พุทธสมำคม เนื้อทองแดง

1823  เหรียญกลม  พระอำจำรย์ตื้อ อจลธมฺโม  วัดบ้ำนข่ำ ปี 25 ไม่จ�ำกัดบล็อก

1824  เหรียญกลม 17 พระอำจำรย์ตื้อ อจลธมฺโม  วัดบ้ำนข่ำ ปี 2517

1825  เหรียญไตรมำส (มะละกอ) พระอำจำรย์ตื้อ อจลธมฺโม  ปี 2517 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1826  พระรูปหล่อไตรมำส พระอำจำรย์ตื้อ อจลธมฺโม  ปี 2517 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1827  พระผงประค�ำรอบ พระอำจำรย์ตื้อ อจลธมฺโม  ปี 2513 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1828  พระผงไตรมำส (หันข้ำง) พระอำจำรย์ตื้อ อจลธมฺโม  ปี 2517 

1829  พระผงจันทร์ลอย พระอำจำรย์ตื้อ อจลธมฺโม  ปี 2517 

1830  เหรียญหน้ำไฟ พระอำจำรย์ตื้อ อจลธมฺโม วัดบ้ำนข่ำ

1831  พระกริ่งธำตุมหำชัย หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2532 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1832  พระกริ่งโฆสปัญโญ หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2534 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1833  เหรียญพระธำตุสองหน้ำ หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2519 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1834  เหรียญหยดน�้ำรุ่นแรก หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2526 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1835  เหรียญมหำปรำรถนำ หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2531 พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1836  เหรียญมหำปรำรถนำ หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2531 พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1837  เหรียญมหำปรำรถนำจันทร์เพ็ญ หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2535 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1838  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2536 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1839  เหรียญมหำเศรษฐี หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2536 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1840  เหรียญเสมำมหำมงคล หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2536 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1841  เหรียญอภิมหำทรัพย์ หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1842  เหรียญบำตรน�้ำมนต์ โพชฌงคะปริตร หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2536 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1843  เหรียญรุ่นสุดท้ำย กองพลทหำรรำบที่ 3 หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2546 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1844  พระนำงพญำห้ำเหลี่ยม เนื้อดิน ยุคแรก  หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ 

1845  พระนำงพญำสำมเหลี่ยม เนื้อดิน ยุคแรก  หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ 

1846  พระปิดตำ เนื้อดิน หลังจำร หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ ปี 2516

1847  พระพุทธมหำปัฐวีธำตุ ยุคแรก หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ 

1848  พระเนื้อเกสร ยุคแรก หลวงปู่ค�ำพัน โฆสปัญโญ 

1849  เหรียญรุ่นแรก พระครูสันธำนพนมเขต หลวงปู่สนธิ์ วัดท่ำดอกแก้วเหนือ ปี 2508

1850  เหรียญรุ่นแรก คัมภีรญำณ (สนธิ์) อ.นำแก ปี 2508
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พระคณาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 53 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1851  พระรูปหล่อหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรำยทอง ปี 2512-2515 ไม่จ�ำกัดรุ่น

1852  เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรำยทอง บล็อคกลำก ปี 2512-2515 ไม่จ�ำกัดรุ่น

1853  พระพิมพ์เล็บมือหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรำยทอง ปี 2512-2513 ไม่จ�ำกัดรุ่น,ไม่จ�ำกัดวัด

1854  พระพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงปู่สุข ออกวัดชิโนรส ปี 2512

1855  แหวนรุ่นแรกหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรำยทอง ปี 2506

1856  รูปถ่ำยหลังตระกรุดสำมกษัตริย์หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรำยทอง ปี 2514

1857  พระปิดตำพิมพ์หัวบำนเย็นหลวงปู่สุข ออกวัดป่ำหลังโรงเลื่อย ปี 2513

1858  หนุมำนหลวงปู่เม้ำ วัดสี่เหลี่ยม ปี 2517-2518 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

1859  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออ๊ำต วัดโคกยำง ปี 2516 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1860  พระผงรูปเหมือนรุ่นแรก หลวงพ่อชู วัดกลำงนำงรอง ปี 2525

1861  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโหน วัดโพธิ์ย้อย ปี 2529 ไม่จ�ำกัดบล็อค

1862  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเป็น วัดเจริญนิมิต ปี 2517 ไม่จ�ำกัดบล็อค

1863  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อออน วัดสว่ำงบูรพำ ปี 2517

1864  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อตู้ วัดหินโคน ปี 2517

1865  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทองใส วัดบุตำวงษ์ ปี 2520

1866  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแป๊ะ วัดอีสำนทะเมนชัย ปี 2518

1867  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยำง ปี 2534 เนื้อทองแดงรมด�ำ

1868  เหรียญไข่รุ่นสำรพัดนึก หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง ปี 2517

1869  เหรียญกลมรุ่นสำรพัดนึก หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง ปี 2517

1870  พระกริ่งพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง ปี 2518

1871  พระปิดตำพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง ปี 2518

1872  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเบ้ำ วัดเจริญรำษฎร์บ�ำรุง ปี 2496

1873  พระรูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ปี 2528

1874  เหรียญไข่รุ่นแรก หลวงปู่เอก วัดศำลำลอย ปี 2556

1875  เหรียญเสมำรุ่นแรกพระสุภัทรบพิตร “พระคู่บ้ำนคู่เมืองบุรีรัมย์” ปี 2562

1876  พระขุนแผน รุ่นฉลองกุฏิ หลวงพ่อผำด ออกวัดตำอี ปี 2557

1877  เหรียญพญำนำครำชคู่มหำเศรษฐี หลวงพ่อเมียน วัดบ้ำนจะเนียง ปี 2560

1878  ควำยธนูอำถรรพ์  “รุ่นบันดำลโชคบันดำลสุข” หลวงพ่อเมียน วัดบ้ำนจะเนียง ปี 2562

1879  รูปถ่ำยรุ่นสำรพัดนึก หลวงพ่อเมียน วัดบ้ำนจะเนียง ปี 2555

1880  พระขุนแผนสำริกำลิ้นทองหลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทำนรำชด�ำริ ปี 2542 เนื้อตะกั่ว

1881  พระขุนแผนสำริกำลิ้นทองหลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทำนรำชด�ำริ ปี 2542 เนื้อผง,เนื้อว่ำน

1882  พระปิดตำเก้ำฤทธิ์หลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทำนรำชด�ำริ ปี 2542

1883  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวัดป่ำ วัดป่ำพรชัยเทพนิมิตร ปี 2559

1884  เหรียญครึ่งองค์รุ่นซื้อที่ดินหลวงพ่อวัดป่ำ วัดป่ำพรชัยเทพนิมิตร ปี 2562

1885  พระขุนแผนรุ่นแรกหลวงพ่อวัดป่ำ วัดป่ำพรชัยเทพนิมิตร ปี 2556
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พระหลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง จ.บุรีรัมย์ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 54 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1886  พระรูปหล่อรุ่นบำรมี ปี 2553

1887  พระรูปหล่อรุ่นไตรมำส แช่น�้ำมนต์ ปี 2554

1888  พระรูปหล่อปั๊มรุ่นแรก ปี 2554

1889  พระรูปหล่อปั๊มรุ่นลำภผล พูนทวี ปี 2554

1890  พระรูปหล่อรุ่นโชคดี รวย ปี 2558

1891  พระรูปเหมือนเนื้อหยกแกะรุ่นแรก ปี 2554

1892  พระกริ่งรุ่นแรก(กัลยำโณ) ปี 2553

1893  พระกริ่งรุ่นชินบัญชรชนะมำร ปี 2557

1894  พระชัยวัฒน์รุ่นชินบัญชรชนะมำร ปี 2557

1895  พระกริ่งชัยวรมัน ปี 2559

1896  พญำครุฑรุ่นแรก ปี 2558

1897  พญำครุฑรุ่นสอง ปี 2561

1898  หนุมำนรุ่นแรก ปี 2554

1899  เหรียญเสมำรุ่นไตรมำส ปี 2554

1900  เหรียญนำคปรกรุ่นเสำร์๕ เมียนเงิน เมียนทอง ปี 2557

1901  เหรียญเสมำเจริญโชค หลังหนุมำน ปี 2557

1902  เหรียญเสมำเจริญโชค หลังยันต์ ปี 2557

1903  เหรียญนั่งพำนรุ่นชินบัญชรชนะมำร ปี 2557

1904  เหรียญเสมำเจริญลำภรุ่นแรก ปี 2559

1905  เหรียญรุ่นสัจจะบำรมี ปี 2559

1906  เหรียญหันข้ำงรุ่นยอดกฐิน ปี 2560

1907  เหรียญจันทร์เพ็ญ ปี 2561

1908  พระปิดตำรุ่นแรก ปี 2554

1909  พระปิดตำหลังพระรูปเหมือน รุ่นชินบัญชรชนะมำร ปี 2557

1910  พระปิดตำรุ่น 78ปี บำรมีเมตตำ ปี 2558

1911  พระสมเด็จรุ่นแรก ปี 2554

1912  พระขุนแผนรุ่นชินบัญชรชนะมำร ปี 2557 เนื้อโลหะ

1913  พระขุนแผนรุ่นชินบัญชรชนะมำร ปี 2557 เนื้อผง

1914  พระขุนแผนชัยวรมัน ปี 2559

1915  พระพิมพ์หลวงปู่ทวด รุ่นอมตะเศรษฐี ปี 2557 เนื้อโลหะ

1916  พระพิมพ์หลวงปู่ทวด รุ่นอมตะเศรษฐี ปี 2557 เนื้อว่ำน

1917  ล็อกเก็ตรุ่นเจริญโชค ปี 2557

1918  ล็อกเก็ตรูปไข่หลังหลวงปู่ทวด รุ่นยอดกฐิน ปี 2560

1919  ล็อกเก็ตกลม รุ่นยอดกฐิน ปี 2560

1920  ตะกรุด รุ่นทำนบำรมี เนื้อตะกั่วเถื่อน
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พระกรุ พระพุทธ พระคณาจารย์ จ.มหาสารคาม ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 55 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)   

1921  พระนำดูน นำคปรกเดี่ยว กรุพระธำตุนำดูน

1922  พระนำดูน พิมพ์ยมกปำฏิหำริย์ กรุพระนำดูน

1923  พระนำดูน พิมพ์ซุ้มโพธิ์บัลลังก์ฐำนสูง (ปรกโพธิ์ใหญ่) กรุพระธำตุนำดูน

1924  พระนำดูน พิมพ์ซุ้มโพธิ์ฐำนดอกบัว (ปรกโพธิ์เล็ก) กรุพระธำตุนำดูน

1925  พระนำดูน นำคปรกคู่ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุพระธำตุนำดูน

1926  พระพิมพ์นำดูน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุพระธำตุนำดูน

1927  พระแผงนำดูน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุพระธำตุนำดูน

1928  พระนำดูน นำคปรกคู่ตัดเดี่ยว กรุพระธำตุนำดูน

1929  พระพิมพ์ยอดตัด ปรำงปำฏิหำริย์ กรุพระธำตุนำดูน

1930  พระพิมพ์นำดูน ตัดเฉพำะองค์พระ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุพระธำตุนำดูน

1931  พระแผงตัดเก้ำ พิมพ์ปรกจิ๋ว กรุพระธำตุนำดูน

1932  พระแผงตัดเก้ำ พิมพ์ตุ๊กตำ กรุพระธำตุนำดูน

1933  พระแผงตัดเก้ำ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุพระธำตุนำดูน

1934  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ปรกจิ๋ว กรุพระธำตุนำดูน

1935  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งสลับ กรุพระธำตุนำดูน

1936  พระแผงตัดเดี่ยว ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุพระธำตุนำดูน

1937  พระแผงตัด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดขนำด กรุพระธำตุนำดูน

1938  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ 36 อรหันต์ ( ขอบกระด้ง ) กรุหนองโง้ง

1939  เหรียญพระแก้วมรกต วัดมหำชัย (วัดเหนือ) รุ่นแรก ปี 2473

1940  เหรียญพระพุทธรูปใหญ่ วัดพุทธประดิษฐ์ (บ้ำนโพน) รุ่นแรก ปี 2521

1941  เหรียญพระประธำนกันทรวิชัย (มศว.2 รุ่นแรก ปี 2524

1942  เหรียญหลวงพ่อพระยืน วัดบ้ำนสระ อ.กันทรวิชัย พิมพ์ใหญ่ ปี 2521

1943  พระกริ่งกันทรวิชัย รุ่นแรก ปี 2528

1944  เหรียญพระครูสุนทรสำธุกิจ (หลวงปู่ขุน) วัดเสือโก้ก รุ่นแรก ปี 2500

1945  เหรียญหลวงปู่ปลัดป้อ วัดโพธิ์ศรี(บ้ำนเอียด) รุ่นแรก ปี 2492

1946  เหรียญพระครูสีหรำช วัดบ้ำนแก่นท้ำว รุ่นแรก ปี 2509

1947  เหรียญหลวงปู่สำ วัดบ้ำนเหล่ำ รุ่นแรก ปี 2509

1948  เหรียญหลวงปู่ศรีธรรมศำสตร์ วัดใต้ อ.โกสุมพิสัย รุ่นแรก ปี 2497

1949  เหรียญหลวงปู่สอนวัดหนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย รุ่นแรก ปี 2528

1950  เหรียญพระครูสำรกิจประยุต (หลวงปู่สิงห์) วัดบ้ำนหนองเขื่อนช้ำง รุ่นแรก ปี 2509 

1951  เหรียญพระครูสมณกิจโกศล (หลวงปู่ทอง) วัดหนองเลำ รุ่นแรก ปี 2512

1952  เหรียญหลวงพ่อมนูญชัย วัดป่ำศรัทธำธรรมวิทยำ รุ่นแรก

1953  พระผงหลวงพ่อมนูญชัย วัดป่ำศรัทธำธรรมวิทยำ รุ่นเจริญลำภ

1954  เหรียญพระเจริญรำชเดช (กวด) รุ่นแรก ปี 2512

1955  เหรียญหลวงพ่อทวง วัดบ้ำนยำง อ.บรบือ รุ่นแรก

1956  เหรียญหลงปู่หนูหล้ำ วัดช�ำแฮด รุ่นแรก ปี 2519

1957  เหรียญพระอำจำรย์สุริยันต์ วัดป่ำวังน�้ำเย็น รุ่นแรก
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พระคณาจารย์ จังหวัดมหาสารคาม ทั่วไป  
โต๊ะที่ 56 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1958  เหรียญรุ่นแรก (เจริญพรบน) หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1959  เหรียญรุ่นพิเศษ หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก (ตอกหมำยเลข 1-200)

1960  เหรียญเลื่อนสมณะศักดิ์ หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1961  พระกริ่งเกสำโร หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1962  พระรูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1963  ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดสี

1964  พระกริ่งใหญ่เกสำโรหลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก  ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1965  เหรียญหล่อพลิกชะตำ หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1966  พระกริ่งยอดศีล หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1967  เหรียญอำยุยืน หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1968  เหรียญเสมำหน้ำเสือหลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก  ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1969  เหรียญเจริญพรล่ำงหลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก  ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1970  พระรูปหล่อเจริญพร ทุบเบ้ำ หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1971  เหรียญมังกรทรัพย์เทวำ หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1972  พระรูปหล่อท้ำวเวสสุวรรณ เทดินไทย หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1973  เหรียญสร้ำงกุฏิ เนื้อเงิน หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก (ไม่จ�ำกัดรำยละเอียด)

1974  เหรียญสร้ำงกุฏิ หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1975  พระรูปเหมือนปั้ม รุ่นแรก ไตรบำรมี หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1976  พระแก้วเนื้อผง รุ่นแรก ไตรบำรมีหลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1977  พระรูปหล่อพิมพ์เตำรีดหลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1978  เหรียญพญำเต่ำเรือน อำยุยืน หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก (ลงยำไม่จ�ำกัดสี)

1979  เหรียญพญำเต่ำเรือน อำยุยืน หลวงปู่ข�ำ เกสำโร วัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นำเชือก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1980  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ปัน สัมปันนธัมโม พุทธสถำนเทพนิมิตสมปรำรถนำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1981  เหรียญพระรูปหล่อโบรำณ หลวงปู่ปัน สัมปันนธัมโม ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1982  พระรูปหล่อเบ้ำทุบ หลวงปู่ปัน สัมปันนธัมโม ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1983  เหรียญเสมำ หลวงปู่ปัน สัมปันนธัมโม ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1984  พระผงดวงเศรษฐี หลวงปู่ปัน สัมปันนธัมโม พุทธสถำนเทพนิมิตสมปรำรถนำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย 

1985  เหรียญมังกร หลวงปู่ปัน สัมปันนธัมโม ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1986  เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่ปัน สัมปันนธัมโม ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1987  พระรูปหล่อหลวงปู่สิงห์ รุ่นไหว้ครู ปี 2560 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1988  พระรูปหล่อหลวงปู่สิงห์ รุ่นเบ้ำทุบเงินล้ำนสิงห์บังเกิดทรัพย์ ปี 2562 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1989  เหรียญหลวงปู่สิงห์ รุ่น 94 ปี 74 พรรษำ ปี 2562 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1990  พระปิดตำมหำยันต์ หลวงปู่สิงห์ ปี 2558 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

1991  พระรูปหล่อโบรำณ หลวงปู่สิงห์ เนื้อทองค�ำปลำยพระธำตุบังพวน ปี 2560

1992  พระผงพระสมเด็จไกรเซอร์ หลวงปู่สิงห์ ปี 2544
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พระคณาจารย์จังหวัดร้อยเอ็ด ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 57 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

1993  พระนำคปรกเมืองไพร เนื้อดิน กรุบ้ำนเมืองไพร

1994  เหรียญหลวงพ่อพิมพ์มำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดบ้ำนหัน ปี 2482

1995  เหรียญหลวงพ่อพระสังกัจจำยน์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดสระทอง ปี 2492

1996  เหรียญหลวงพ่อโชคชัย รุ่นแรก เนื้อทองผสม วัดบ้ำนโนนขวำง ปี 2511

1997  เหรียญรูปไข่ พระครูวิจิตรปัญญำคุณ รุ่นแรก วัดบ้ำนหนองเต่ำ

1998  เหรียญหลวงพ่ออินทร์ รุ่นแรก วัดบ้ำนศรีแก้ว ปี 2512

1999  เหรียญรูปไข่พระครูคุณ สำรพินิจ รุ่นแรก วัดบึงพลำญชัย ปี 2484

2000  เหรียญกลม พระครูอุปกำรพฺกิจ หลวงพ่อแพง รุ่นแรก วัดโพธิ์ร้อยต้น

2001  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ รุ่นแรก พิมพ์ไข่ปลำชิด นิยม วัดบ้ำนยำงเครือ

2002  เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดบ้ำนขำมเปี้ย

2003  เหรียญรุ่นแรกรูปไข่ หลังดำว หลวงปู่ศรี มหำวีโร วัดป่ำกุง ปี 2526 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2004  เหรียญหลวงพ่อสระพังทอง (หลวงพ่อแถม) วัดสระพังทอง ปี 2520 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2005  เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงปู่ทวด วัดวิมลนิวำส ปี 2543 รุ่น 1 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2006  พระหลวงปู่ทวด หลังเตำรีดใหญ่ เนื้อนวะ ตอก 2 ว. ด้ำนหน้ำ วัดวิมลนิวำส ปี 2545

2007  หลวงปู่ทวด หลังเตำรีดใหญ่ ตอก ว. ด้ำนหลัง วัดวิมลนิวำส ปี 2545 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2008  เหรียญรูปไข่ รุ่นเปิดโลก หลวงปู่ทวด วัดวิมลนิวำส ปี 2545 เนื้อเงิน

2009  เหรียญรูปไข่ รุ่นเปิดโลก หลวงปู่ทวด วัดวิมลนิวำส ปี 2545 นวะ ทองแดง

2010  เหรียญพุ่มข้ำวบิณ หลวงพ่อทองมำ ถำวโร รุ่นแรก ปี 2492 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2011  เหรียญพุ่มข้ำวบิณ หลวงพ่อทองมำ ถำวโร รุ่น 2 ปี 2497

2012  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมำ ถำวโร รุ่น 3 ยันต์ห่ำง ปี 2502

2013  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมำ ถำวโร รุ่น 4 ยันต์ชิด ปี 2503

2014  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมำ ถำวโร ยันต์สำลิกำ ปี 2516

2015  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมำ ถำวโร เนื้อเงิน เนื้อนวะโลหะ ปี 2518

2016  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมำ ถำวโร กะไหล่ทอง กะไหล่เงิน ปี 2518

2017  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมำ ถำวโร เนื้อทองแดง ปี 2518

2018  เหรียญกลม ขวัญถุงหลวงพ่อทองมำ ถำวโร เนื้อเงิน เนื้อนวะโลหะ ปี 2518

2019  เหรียญกลม ขวัญถุงหลวงพ่อทองมำ ถำวโร กะไหล่ทอง กะไหล่เงิน ปี 2518

2020  เหรียญกลม ขวัญถุงหลวงพ่อทองมำ ถำวโร เนื้อทองแดง ปี 2518

2021  พระกริ่งศรีเทพ หลวงพ่อทองมำ ถำวโร ปี 2518 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2022  พระสมเด็จฐำนเอียง หลวงพ่อทองมำ ปี 2518

2023  พระรูปหล่อโบรำณ หลวงพ่อทองมำ ถำวโร มือแบ รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2518

2024  พระกริ่งศรีเทพ หลวงพ่อทองมำ ถำวโร ปี 2533 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2025  พระสมเด็จ รุ่นแรกหลังหน้ำเสือตรง หลวงปู่มำ ญำณวโร ปี 2516

2026  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่มำ ญำณวโร บล็อกนิยม ปี 2517

2027  พระรูปหล่อพระเศรษฐีนวโกฏิ ไม่จ�ำกัดรุ่น หลวงปู่มำ ญำณวโร ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระคณาจารย์จังหวัดเลย ยอดนิยม  
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2028  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ปี 2514 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2029  เหรียญหลวงปู่ชอบ รุ่นพิเศษ ปี 2514 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2030  เหรียญ พ.2 หลวงปู่ชอบ ปี 2514 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2031  เหรียญ 6 รอบ หลวงปู่ชอบ ปี 2517 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2032  เหรียญหลวงปู่ชอบ หลังเจดีย์ – หลังอุโบสถ ปี 2518

2033  เหรียญหลวงปู่ชอบ รุ่น 90ปี ปี 2534 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2034  เหรียญขวำนฟ้ำ หลวงปู่ชอบ ปี 2536

2035  เหรียญหลวงปู่ชอบ รุ่นพิเศษ 2 ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2036  พระปรกใบมะขำม รุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ปี 2533 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2037  พระรูปหล่อนำคปรก หลัง ภปร. หลวงปู่ชอบ ปี 2536 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2038  พระรูปหล่อปั๊มปักกลด รุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ปี 2513 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2039  พระรูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ปี 2517 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2040  ล็อกเกตพระอำจำรย์ชอบ รุ่นแรก ปี 2520 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2041  ล็อกเก็ตหลวงปู่ชอบ ปี 2537 วัดท่ำแขก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2042  พระผงปรกโพธิ์ หลวงปู่ชอบ รุ่นแรก ปี 2517

2043  พระผงพิมพ์หยดน�้ำ รุ่นแรก หลวงปู่ชอบ พิมพ์พระรูปเหมือน , พิมพ์พระปิดตำ ปี 2517

2044  พระสมเด็จหลังพระรูปเหมือน รุ่นแรก หลวงปู่ชอบ ปี 2518 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2045  พระกริ่งฐำนสโม หลวงปู่ชอบ วัดท่ำแขก ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2046  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่หลุย ปี 25

2047  เหรียญรุ่นสอง หลวงปู่หลุย ปี 2515

2048  เหรียญขวำนฟ้ำ หลวงปู่หลุย รุ่นแรก ปี 2515 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2049  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ค�ำดี เนื้ออัลปำก้ำ ปี 2516

2050  พระรูปหล่อปั๊มรุ่นแรก คป. หลวงปู่ค�ำดี ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2051  พระรูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่ค�ำดี ปี 2518 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2052  เหรียญพระรูปเหมือนรุ่นแรก หลวงปู่ขันตี รุ่นพิเศษ ปี 2538 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2053  เหรียญสมปรำรถนำ หลวงปู่ขันตี รุ่นพิเศษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2054  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ท่อน ปี 2533 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2055  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ชำมำ ปี 2515 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2056  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ศรีจันทร์ ปี 2513

2057  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เฉย ปี 2507

2058  เหรียญรุ่นแรก เจ้ำคุณนำซ่ำว ปี 2520

2059  เหรียญรุ่นแรก  หลวงปู่ส�ำลี ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2060  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เทือง ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2061  เหรียญรุ่นแรก พระครูสันทัด เจ้ำคุณท่ำลี่

2062  เหรียญพระธำตุศรีสองรัก ไม่จ�ำกัดรุ่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีษะเกษ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 59 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2063  พระกริ่งเจริญลำภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542

2064  พระกริ่งบัญชร (เนื้อเหล็กน�้ำพี้, เนื้อเงิน), พระปิดตำ (เนื้อเหล็กน�้ำพี้), พระชัยวัฒน์ชินบัญชร (เนื้อเหล็กน�้ำพี้)

       ไตรมำสรวยทันใจ ปี 2543

2065  พระกริ่งพรหมรังสี,พระสมเด็จหล่อโบรำณ,พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย ปี 2543,พระกริ่งหิรัญญรำช วัดซับล�ำใย ปี 2542

2066  พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล เสำร์ห้ำมหำเศรษฐีไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี พ.ศ.2543

2067  พระกริ่งจักรพรรดิ พิมพ์สะดุ้งกลับ ไม่จ�ำกัดเกศ ปี พ.ศ 2545

2068  เหรียญหล่อโบรำณ ไตรมำสรวยทันใจ เนื้อทองค�ำ,เนื้อเหล็กน�้ำพี้,เนื้อทองทิพย์ ปี 2543

2069  เหรียญรุ่นแรก (ตอกโค้ตเลข1)ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2543

2070  เหรียญอำร์ม หลังนำรำยณ์ทรงครุฑ ไม่จ�ำกัดโค้ด ปี 2542

2071  เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประค�ำ 19 เม็ด ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2542

2072  เหรียญหมุนเงิน หมุนทอง บล็อกประค�ำ 18 เม็ด เนื้อทองแดงไม่จ�ำกัดบล็อกหนำ-บำง ปี 2542

2073  เหรียญมังกรคู่ เสำร์ห้ำมหำเศรษฐีไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2543

2074  เหรียญหน้ำใหญ่ไตรมำสรวยทันใจไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี2543

2075  เหรียญมนต์พระกำฬ หลังหนุมำน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2543

2076  เหรียญเสมำมหำสมปรำรถนำ เนื้อเงินลงยำเย็น,เนื้อนวโลหะลงยำ โค๊ตและหมยเลขมำตรฐำน ปี 2543

2077  เหรียญเสมำมหำสมปรำรถนำ เนื้อทองแดงลงยำ บล็อกแตก 7 โค๊ต หลังเหรียญตอกหมยเลข ปี 2543

2078  เหรียญเสมำมหำสมปรำรถนำ เนื้อทอง ตอก3 โค๊ต ปี 2543

2079  พระรูปหล่อไตรมำสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองค�ำ,เนื้อเงินและเนื้อนวะ แต่งดินไทย ปี 2543

2080  พระรูปหล่อไตรมำสรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์พิมพ์ใหญ่,เนื้อทองทิพย์พิมพ์เล็ก แต่งดินไทยและไม่แต่งดินไทย ปี 2543

2081  พระปิดตำ ไตรมำสรวยทันใจ เนื้อขำวผงงำช้ำง ไม่จ�ำกัด,เนื้อผงต่ำงๆไม่จ�ำกัดเนื้อ,โค้ต ปี 2543

2082  พระปิดตำ ไตรมำสรวยทันใจ เนื้อผงกสินไฟ (เนื้อเทำ) 1 โค้ต,2 โค้ต ไม่จ�ำกัดชนวนพระแก้วมรกต ปี 2543

2083  พระผงรูปไข่ หลังยันต์ดวงเศรษฐี เนื้อผงชำนหมำก,เนื้อผงพุทธคุณไม่จ�ำกัด ปี 2543

2084  เหรียญข้ำวหลำมตัด หลังพรหมสี่หน้ำ รุ่นจักรดิตรำธิรำช ปี พ.ศ.2545

2085  เหรียญเม็ดแตงเสำร์ห้ำบูชำครู ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี พ.ศ 2543

2086  เหรียญรวย เสำร์ห้ำมหำเศรษฐี ปี 2543

2087  เหรียญโภคทรัพย์นำงกวัก เสำร์ห้ำมหำเศรษฐี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี พ.ศ.2543

2088  ท้ำวเวสสุวรรณ รุ่นแรก วัดป่ำหนองหล่ม ไม่จ�ำกะดเนื้อ,รุ่นไตรมำสชนะมำร,รุ่นจักรพรรดิตรำธิรำช ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2089  พระนำคปรกใบมะขำมเสำร์ห้ำบูชำครูไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี พ.ศ 2543

2090  พระสมเด็จหลังปั๊มลำยเซ็นไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดซับล�ำไย ปี พ.ศ 2543

2091  พระแก้วมรกตแจกทำน เนื้อผงชำนหมำก,เนื้อผงพุทธคุณ ปี พ.ศ 2542

2092  พระผงรูปเหมือน พิมพ์นั่งตั่ง รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณไม่จ�ำกัด ปี พ.ศ2542

2093  พระปิดตำ รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณไม่จ�ำกัด ปี พ.ศ 2542

2094  ล็อกเก็ตเจริญลำภ ปี 2542,ล็อกเก็ตเสำร์ห้ำบูชำครู ปี 2543,ล็อกเก็ตรุ่นไหว้ครูเปิดธำตุ ปี 2544

2095  พระรูปหล่อเตำรีดเจริญลำภ ปี 2542

2096  พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์วัดป่ำหนองหล่ม ไม่จ�ำกัด ปี พ.ศ 2542

2097  พระสมเด็จรุ่นแรก หลังยันต์ห้ำ พ.ศ 2541
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พระหลวงปู่แสน ปสนฺโน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 60 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)   

2098  เหรียญรุ่นแรกครึ่งองค์แสนสะท้ำน ปี 2556 (วัดจัดสร้ำง)

2099  พระกริ่งชินบัญชร ปี 2559 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2100  พระผงเฮงแสนเฮง ปี 2559 ไม่จ�ำกัด

2101  เหรียญเสมำ รุ่นมหำสมปรำรถนำ ปี 2559 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2102  หนุมำนรุ่นแรก เฮงแสนเฮง ปี2559 ยกเว้นเนื้อทองค�ำ

2103  พระขุนแผนทรงพล ปี 2559

2104  เหรียญเสมำหัวเสือ เจ้ำสัวแสนล้ำน ปี 2559 ยงเว้นเนื้อทองค�ำ

2105  เหรียญมังกรคู่ รุ่นแรก ปี 2559 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2106  เหรียญเม็ดแตง รุ่นมหำสมปรำรถนำ ปี 2559

2107  พระกริ่ง เฮงแสนเฮงรุ่นแรก ปี 2559

2108  ล็อกเก็ต รุ่นมหำสมปรำรถนำ ปี 2559

2109  เหรียญเสมำครึ่งองค์รุ่นเจ้ำสัวแสนนิยม ปี 2559

2110  เหรียญเต่ำ รุ่นแสนพุทธคุณปี 2560

2111  พระนำคปรกนำคำ แสนบำรมี ปี 2561

2112  เหรียญรูปไข่รุ่นมหำโภคทรัพย์ ปี 2560

2113  เหรียญเสมำเล็ก รุ่นแสนนิยม ปี2560

2114  เหรียญโต๊ะหมู่มหำลำภ เสำร์ ๕ ปี 2559

2115  พระผงรูปเหมือนโต๊ะหมู่มหำลำภ เสำร์ ๕ ปี 2559

2116  เหรียญรูปไข่รุ่นเมตตำ เสำร์ ๕ ปี 2559

2117  เหรียญรูปไข่รุ่นชนะจน เสำร์ ๕ ปี 2559

2118  ล็อกเก็ตรุ่นชนะจน เสำร์ ๕ ปี 2559

2119  พระปิดตำ รุ่นรวยทันใจ เนื้อผง ปี2559

2120  พระปิดตำรุ่นมหำลำภ ปี 2559

2121  พระปิดตำ รุ่นปลดหนี้ ปี 2560 เนื้อผง

2122  พระขุนแผน รุ่นประสพโชค เนื้อผง ปี 2560

2123  กุมำรทอง รุ่นประสพโชค เนื้อผง ปี 2560

2124  พญำหมู ปี 2560

2125  พระผงรูปเหมือนนั่งตั่ง รุ่นแรก ปี 2559

2126  ล็อกเก็ตรุ่นแรก ปี 2558

2127  พระรุปหล่อเบ้ำทุบ รุ่นแรก ปี 2557

2128  พระปิดตำรุ่นชินบัญชร ปี 2559

2129  พระสมเด็จโพธิ์ 9 เนื้อโลหะ

2130  พระสมเด็จโพธิ์ 9 เนื้อผง

2131  ลูกอม ไม่จ�ำกัดรุ่น

2132  เหรียญเม็ดยำ รุ่นแรก ปี 2560

2133  พระผงสีวลีหลังพระแม่ธรณี ปี 2561

2134  พระกริ่งเจ้ำสัว 888 ปี 2561 ยกเว้นเนื้อ ทองค�ำเงิน
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พระหลวงปู่แสน ปสนฺโน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 61 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2135  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย พิมพ์ใหญ่ ปี 2559 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2136  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนื้อนวะโลหะ-อัลปำก้ำ พิมพ์ใหญ่ ปี 2559

2137  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนื้อมหำชนวน-เนื้อสัตตะโลหะ พิมพ์ใหญ่ ปี 2559

2138  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนื้อทองแดง-เนื้อฝำบำตร พิมพ์ใหญ่ ปี 2559

2139  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนื้อเปียกทอง-เปียกเงิน-เปียกนำค พิมพ์ใหญ่ ปี 2559

2140  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย ไม่จ�ำกัดเนื้อ พิมพ์ใหญ่ ปี 2559

2141  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนื้อทองค�ำ พิมพ์เล็ก 2560

2142  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนื้อนวะโลหะ-อัลปำก้ำ พิมพ์เล็ก ปี 2560

2143  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนื้อชนวน-ทองแดง-ฝำบำตร พิมพ์เล็ก ปี 2560

2144  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน   รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย เนื้อเปียกทอง-เปียกเงิน-เปียกนำค พิมพ์เล็ก ปี 2560

2145  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นเจ้ำสัวแสนรวย ไม่จ�ำกัดเนื้อ พิมพ์เล็ก ปี 2560

2146  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองค�ำ-เนื้อเงิน ปี 2560

2147  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวะ-อัลปำก้ำ-มหำชนวน ปี 2560

2148  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นปลดหนี้ เนื้อตะกั่ว-ทองแดง-ฝำบำตร ปี 2560

2149  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน รุ่นปลดหนี้ เนื้อเปียกทอง-เปียกเงิน-เปียกนำค ปี 2560

2150  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นแสนรวยไม่หยุด เนื้อทองค�ำ-เนื้อเงิน ปี 2560

2151  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นแสนรวยไม่หยุด เนื้อนวะ-อัลปำก้ำ-มหำชนวน ปี 2560

2152  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นแสนรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง-ฝำบำตร-ตะกั่ว ปี 2560

2153  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นแสนรวยไม่หยุด เนื้อเปียกทอง-เปียกเงิน-เปียกนำค ปี 2560

2154  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นพระพุทธเจ้ำปำงเปิดโลก เนื้อทองค�ำ-เงิน ปี 2561

2155  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน รุ่นพระพุทธเจ้ำปำงเปิดโลก เนื้อนว-อัลปำก้ำ ปี 2561

2156  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นพระพุทธเจ้ำปำงเปิดโลก เนื้อสัมฤทธิ์-มหำชนวน ปี 2561

2157  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นพระพุทธเจ้ำปำงเปิดโลก เนื้อฝำบำตร-ทองแดง-ตะกั่ว ปี 2561

2158  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นพระพุทธเจ้ำเปิดโลก เนื้อเปียกทอง-เปียกเงิน-เปียกนำค ปี 2561

2159  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนื้อทองค�ำ-เงิน ปี 2561

2160  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนื้อนวะ-อัลปำก้ำ ปี 2561

2161  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนื้อทองสัมฤทธิ์-สัมฤทธิ์เดช-มหำชนวน ปี 2561

2162  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนื้อฝำบำตร-ทองแดง ปี 2561

2163  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนื้อเปียกทองลงยำ-เปียกเงินลงยำ-เปียกนำคลงยำ

2164  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน  รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนื้อเปียกทอง-เปียกเงิน-เปียกนำค ปี 2561

2165  เหรียญปั้มเต่ำหลวงปู่แสน รุ่นมหำเศรษฐีแสนล้ำน เนื้อสัมฤทธิ์เดชแช่น�้ำมนต์ ปี 2561

2166  พระบูชำหลวงปู่แสน รุ่นนั่งเตำมหำบำรมีแสนรวย ขนำด 9 นิ้ว-5 นิ้ว-3 นิ้ว ปี 2560

2167  ผ้ำยันต์หลวงปู่แสน รุ่นพญำเต่ำเรือนมหำบำรมีแสนรวย ปี 2560

2168  พระหลวงปู่แสน รุ่นเมตตำบำรมีคุ้มครองร�่ำรวย พิมพ์ขุนแผนทรงพลใหญ่ ปี 2559

2169  พระกริ่งหลวงปู่แสน รุ่นมหำจักรพรรดิ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ-ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2559
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พระหลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม และพระเกจิคณาจารย์ จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 62 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2170  เหรียญรูปไข่ ๙๙ ปี หลังยันต์โสฬสมหำมงคล ปี๔๙ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ

        (เกลี้ยงทุกข์ เกลี้ยงโศก เกลี้ยงโรค เกลี้ยงภัย) ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2171  พระปรกใบมะขำมรุ่นแรก ปี๔๖ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2172  พระกริ่งมหำมงคล๙๙ ปี๔๙ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ เนื้อนวโลหะก้นทองค�ำ,เนื้อนวโลหะก้นเงิน

2173  พระกริ่งมหำมงคล๙๙ ปี๔๙ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ (ก้นอุดผง ไม่จ�ำกัดเนื้อ)

2174  พระรูปเหมือนหล่อมหำมงคล๙๙ ปี๔๙ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2175  เหรียญหล่อมหำมงคล๙๙ ปี๔๙ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2176  พระนำคปรกหล่อ มหำมงคล๙๙ ปี๔๙ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2177  พระปิดตำไม้มงคลแกะ (รุ่นแรกและรุ่นสอง) หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2178  พระรูปเหมือนปั๊ม(รุ่นแรก) รุ่น อำยุยืน ปี๕๓ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2179  เหรียญเสมำรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี๕๓ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ เนื้อเงินลงยำ ไม่จ�ำกัดสี

2180  เหรียญเสมำ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี๕๓ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษไม่จ�ำกัดเนื้อ

2181  พญำครุฑยุดนำค รุ่น ชนะมำร ปี๕๖ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2182  เหรียญหล่อโบรำณเต็มองค์ หลัง ร.ศ. รุ่นชินบัญชร ปี ๕๖ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2183  พระรูปเหมือนหล่อพิมพ์เบ้ำทุบ (รุ่นแรก) รุ่นชินบัญชร ปี๕๖ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2184  เหรียญมังกรคู่ รุ่น บุญฤทธิ์ ปี๕๖ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2185  เหรียญหล่อโบรำณหลวงปู่ทวด รุ่น บุญฤทธิ์ ปี๕๖ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2186  เหรียญนั่งพำน รุ่นชนะมำร ปี๕๖หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษไม่จ�ำกัดเนื้อ

2187  ล็อกเกตรุ่นเสำร์๕ ปี๔๖ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดฉำก, ไม่จ�ำกัดขนำด

2188  ล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมมหำมงคล๙๙ปี หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดฉำก,ไม่จ�ำกัดขนำด

2189  ล็อกเก็ตมหำมงคล๑๐๐ปี หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดฉำก,ไม่จ�ำกัดขนำด

2190  ล็อกเก็ตชนะมำร หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดฉำก,ไม่จ�ำกัดขนำด

2191  ล็อกเก็ตเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดฉำก,ไม่จ�ำกัดขนำด

2192  เหรียญไข่เจริญพร-ยอดฉัตร หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2193  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เพ็ง จันทรังษี วัดโพธิ์ศรีละทำย จ.ศรีสะเกษ ปี 24(เนื้อทองแดง ขอบหนำ)

2194  เหรียญไข่เต็มองค์ รุ่น มหำมงคล๘๘ ปี๕๔ หลวงปู่เพ็ง จันทรังษี วัดโพธิ์ศรีละทำย จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2195  พระปรกใบมะขำม รุ่นแรก ปี๕๔ หลวงปู่เพ็ง จันทรังษี วัดโพธิ์ศรีละทำย จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2196  เหรียญเสมำครึ่งองค์ รุ่น เจริญพร ปี๕๖ หลวงปู่เพ็ง จันทรังษี วัดโพธิ์ศรีละทำย จ.ศรีสะเกษไม่จ�ำกัดเนื้อ

2197  พระรูปเหมือนหล่อลอยองค์ (รุ่นแรก) รุ่น เฮง เฮง เฮง ปี๕๔ หลวงปู่เพ็ง จันทรังษี วัดโพธิ์ศรีละทำย จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2198  เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่น อำยุยืน รวยทันใจ ปี๕๖ หลวงปู่เพ็ง จันทรังษี วัดโพธิ์ศรีละทำย จ.ศรีสะเกษไม่จ�ำกัดเนื้อ

2199  พระกริ่งเทหล่อโบรำณ รุ่น อำยุยืน รวยทันใจ ปี๕๖ หลวงปู่เพ็ง จันทรังษี วัดโพธิ์ศรีละทำย จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2200  พระรูปหล่อเบ้ำทุบเทหล่อโบรำณ รุ่น อำยุยืน รวยทันใจ ปี๕๖ หลวงปู่เพ็ง จันทรังษี วัดโพธิ์ศรีละทำย จ.ศรีสะเกษ 

       ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2201  เหรียญหล่อหลัง ร.ศ. เทหล่อโบรำณ รุ่น อำยุยืน รวยทันใจ ปี๕๖ หลวงปู่เพ็ง จันทรังษี วัดโพธิ์ศรีละทำย จ.ศรีสะเกษ 

       ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2202  ล็อกเกตหลวงปู่เพ็ง จันทรังษี วัดโพธิ์ศรีละทำย ไม่จ�ำกัดรุ่น, ไม่จ�ำกัดฉำก, ไม่จ�ำกัดขนำด

2203  พระรูปเหมือนขนำดบูชำ รุ่น เจริญพร หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดขนำด

2204  พระรูปเหมือนขนำดบูชำ รุ่น ชินบัญชร หลวงปู่เกลี้ยง เตชธัมโม วัดโนนแกด จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดขนำด
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พระหลวงพ่อมุม อินฺทปัญโญ วัดปราสาทเยอร์เหนอื จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 63 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2205  เหรียญ ส.หำงยำว รุ่นแรก ปี 2507

2206  เหรียญ ส.หำงสั้น รุ่นแรก ปี 2507 ไม่จ�ำกัดบล็อก

2207  พระกริ่ง ศก รุ่นแรก ปี 2509 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2208  พระสมเด็จ ลำยเสือ หลังปิดทองลงจำร

2209  พระกริ่ง  ชัยวัฒน์  รุ่น2  ปี 2512

2210  เหรียญกลม รุ่น2 ปี 2508 ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

2211  เหรียญ ไข่ปลำใหญ่ รุ่น 3 ปี 2509 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2212  เหรียญ เม็ดแตง ปี 2509 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2213  เหรียญ เสมำเล็ก  ปี 2509 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2214  เหรียญ เสมำใหญ่ ปี 2509 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2215  เหรียญ นักกล้ำม ออกวัดปรำสำทเยอร์เหนือ ปี 2517 

2216  เหรียญ นักกล้ำม อกกวัดอินทรวิหำร ปี 2517 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2217  พระสมเด็จ จัมโบ้ ปี 2516 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2218  พระสมเด็จ ลำยเสือ หลังเรียบลงจำร - หลังพระรูปเหมือน ปี 2516 

2219  พระสมเด็จหลวงพ่อมุมทั่วไป (ไม่จ�ำกัดรุ่น)

2220  พระสมเด็จคะแนน (ไม่จ�ำกัดรุ่น)

2221  พระผงรูปเหมือน พิมพ์เตำรีด-พิมพ์ลอยองค์ ปี 2516

2222  หลวงพ่อมุม พิมพ์พระรอด เนื้อว่ำน ปี 2516

2223  พระเนื้อผงนักกล้ำมหลวงพ่อมุมพิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2517

2224  พระปิดตำมหำลำภ  ปี 2517 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2225  พระรูปหล่อเหมือน รุ่น1 , รุ่น2 , รุ่น3 , รุ่น4

2226  พระกริ่งปั๊มพระรูปเหมือน ออกวัดกุดโง้ง ปี 2514

2227  พระกริ่งปั๊มพระรูปเหมือน ออกวัดปะอำง ปี 2514

2228  เหรียญ ป่ำป้ำมุม SANG BUN DHA ปี 2516

2229  เหรียญเปิด สภอ.เมืองศรีสะเกษ ปี 2515

2230  เหรียญปั๊ม พิมพ์เตำรีด ปี 2514

2231  เหรียญหลวงพ่อบุญมำ วัดปรำสำทเยอร์ใต้ (หลวงพ่อมุมปลุกเสก) ปี 2509

2232  เหรียญสองคณำจำรย์ ( หลวงพ่อมุม + หลวงพ่อบุญมำ) ปี 2510

2233  เหรียญช้ำงสำมเศียร ปี 2517

2234  เหรียญใบต�ำลึง  ปี 2517

2235  เหรียญ ศำลำกำรเปรียญ  (ไม่จ�ำกัดบล็อก - ไม่จ�ำกัดเนื้อ)

2236  เหรียญ ปั๊ม - หล่อซุ้มกนก ธนำคำรกรุงเทพ ปี 2519 – 2520 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2237  ล็อกเกตหลวงพ่อมุม (ไม่จ�ำกัดรุ่น)

2238  แหนบ - เข็มกัด หลวงพ่อมุม (ไม่จ�ำกัดรุ่น)

2239  แหวนหลวงพ่อมุม  (ไม่จ�ำกัดเนื้อ - ไม่จ�ำกัดรุ่น)
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พระหลวงพ่อสังข์ สุริโย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 64 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (30 รายการ)  

2240  พญำกำระเวกพิมพ์ใหญ่ เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก 

2241  พระโคใหญ่ เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก

2242  พระโคต้อ เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก

2243  พระโคกลำง(ผ่ำปำก) เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก

2244  พระโคเล็ก เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก

2245  แม่เป๋อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ว่ำนผงยำจุ่มรัก

2246  นำงสิขี พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่ำนผงยำ

2247  นำงสิขี พิมพ์เล็ก เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก

2248  พระอุปคุตพิมพ์ใหญ่ เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก

2249  พระอุปคุตพิมพ์เล็ก เนื้อว่ำนผงยำ

2250  พระสิวลี เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก

2251  ฤำษีเบิกไพร เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก

2252  เพชรพญำธร เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก

2253  พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก 

2254  พระสมเด็จพิมพ์กลำง เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก 

2255  นำงกวัก เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก 

2256  พระปิดตำหัวจรวด 2 หน้ำ เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก (กริ่ง)

2257  พระปิดตำหัวจรวด เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก 

2258  พระ ขุนแผนขี่โหงพรำย เนื้อว่ำนผงยำจุ่มรัก

2259  พระปิดตำเศรษฐี เนื้อผงผสมว่ำนทำทอง

2260  เหรียญรุ่นแรก มีเม็ดตำ ปี 2512

2261  เหรียญรุ่นแรก ไม่มีเม็ดตำ ปี 2512

2262  เหรียญรุ่นสอง ปี 2519

2263  เหรียญรุ่นสอง กรรมกำรนิคเกิล ปี 2519 

2264  เหรียญรุ่น 3 ปี 2523

2265  แหวนรุ่นแรก 

2266  ล็อกเก็ต รุ่นแรก 

2267  พระสมเด็จรุ่นแรก ตะกรุด 3 ดอก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2512 

2268  พระบูชำ เนื้อโลหะ 

2269  พระบูชำ เนื้อปูนผสมผงลงสี
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พระสมเด็จกสิณไฟ วัดถำ้าสระพงษ์ จ.ศรีสะเกษ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 65 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2270  พระสมเด็จกสิณไฟ รุ่นแรก ปี 2530 

2271  พระสมเด็จไกเซอร์เนื้อว่ำนด�ำ

2272  พระสมเด็จไกเซอร์เนื้อว่ำนน�้ำตำล

2273  พระสมเด็จไกเซอร์เนื้อเหล็กน�้ำพี้

2274  พระสมเด็จพระประธำน หลังยันเฑำะว์

2275  พระสมเด็จยันต์ไซโย

2276  พระสมเด็จยันต์อุ

2277  พระสมเด็จยันต์พรหมมำ

2278  พระสมเด็จยันต์เจ้ำสัว

2279  พระสมเด็จยันต์ร่มเย็น

2280  พระสมเด็จยันต์เจี๊ย

2281  พระสมเด็จเส้นด้ำย

2282  พระสมเด็จยันต์ก้นหอย

2283  พระสมเด็จว่ำนจูงนำง

2284  พระสมเด็จทรงครุฑใหญ่ ว่ำนด�ำ 

2285  พระสมเด็จทรงครุฑใหญ่ ว่ำนแดง

2286  พระขุนแผนทรงพลใหญ่

2287  พระขุนแผนทรงพลเล็ก

2288  พระไพรีพินำศ

2289  พระสมเด็จเก้ำชั้นเนื้อหลังเรียบ

2290  พระสมเด็จเก้ำชั้นหลังยันต์อุ

2291  พระปิดตำมหำลำภ

2292  พระสมเด็จหลับเรียบ

2293  พระสมเด็จเนื้อว่ำนสบู่เลือด(หลังพับ)

2294  เหรียญพระสิวลี รุ่นแรก

2295  เหรียญรูปใข่พระเจ้ำ5พระองค์

2296  เหรียญวงกลมพระเจ้ำ5 พระองค์

2297  เหรียญดำวกระจำยพระเจ้ำ5พระองค์

2298  พระขุนแผนนำงล้อม

2299  พระสมเด็จ9ชั้นเนื้อว่ำนขำว

2300  พระสมเด็จสำมชั้นเนื้อว่ำนขำว

2301  พระรูปหล่อพระสิวลี

2302  พระแกะสักลักไม่จ�ำกัดพิมพ์

2303  เครื่องรำง-ผ้ำยันต์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2304  พระชุดกรรมกำร ชุดลำภใหญ่ดี(กล่องเดิม)
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พระคณาจารย์จังหวัดศรีสะเกษ ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 66 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

2305  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (เนื้อทองค�ำ เงินหน้ำกำกทองค�ำ)

2306  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (เนื้อเงินลงยำ,เงินบริสุทธิ์)

2307  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ เนื้อนวะ (รวมหน้ำกำก,ชนวน (รวมหน้ำกำก),เนื้อฝำบำตรตอกแจก

2308  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (เนื้อทองแดง(รวมหน้ำกำ),พญำเหล็ก,ตะกั่ว)

2309  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (เนื้อสำมกษัตริย์)

2310  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกรำยกำร)

2311  เลสมังกรคู่หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกรำยกำร)

2312  ล็อกเก็ตหลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกรำยกำร)

2313  พระชัยวัฒน์ หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกรำยกำร)

2314  พระผงนั่งตั่ง หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ)

2315  เหรียญนำรำยณ์ทรงครุฑ หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ)

2316  เหรียญเม็ดแตก หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ)

2317  พระผงขุนแผน หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ)

2318  เบ้ำทุบรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (เนื้อทองค�ำ,เงิน,เงินลงยำ,นวะ)

2319  เบ้ำทุบรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (เนื้อน�้ำพี้,ทองทิพย์,ทองแดง,สำมกษัตริย์)

2320  เหรียญท้ำวเวสุวรรณ หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ)

2321  เหรียญเต่ำรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ)

2322  พระผงพระแก้วมรกต หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ)

2323  เหรียญหล่อ ร.ศ.๒๓๘ หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (เนื้อทองค�ำ,เงิน,เงินหน้ำกำกทองค�ำ)

2324  เหรียญหล่อ ร.ศ.๒๓๘ หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (เนื้อสำมกษัตริย์)

2325  เหรียญหล่อ ร.ศ.๒๓๘ หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ ยกเว้นเนื้อทองค�ำ,เงิน,เงินหน้ำกำกทองค�ำ,สำมกษัตริย์)

2326  เหรียญปู่ให้รวย หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (เนื้อทองค�ำ)

2327  เหรียญปู่ให้รวย หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ ยกเว้นทองค�ำ)

2328  เหรียญอำยุยืน หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ)

2329  พระปิดตำ หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (เนื้อโลหะ)

2330  พระปิดตำ หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (เนื้อผง)

2331  เหรียญนั่งพำน หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ)

2332  พระรูปหล่อพระแก้วมรกต หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ)

2333  เหรียญรวยเงินรวยทอง หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ)

2334  พระรูปหล่อพระกริ่ง หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ)

2335  มนต์พระกำฬ หลวงปู่ทอง ปภำกโร วัดบ้ำนคูบ (รวมทุกเนื้อ)

2336  พระขุนแผนพรำยแม่นิตยำ หลวงปู่เลียบ ฐำนนตโร วัดบ้ำนหนองสำมขำ (เนื้อผงเถ้ำกระดูก)

2337  พระขุนแผนพรำยแม่นิตยำ หลวงปู่เลียบ ฐำนนตโร วัดบ้ำนหนองสำมขำ (เนื้อแดง,เขียว,ฟ้ำ,ด�ำ,ขำว)

2338  พระขุนแผนพรำยแม่นิตยำ หลวงปู่เลียบ ฐำนนตโร วัดบ้ำนหนองสำมขำ (เนื้อก้นครก)

2339  เหรียญตอก1 หลวงปู่สำ อกิญจโน วัดสำมแยกพัฒนำรำม (รวมทุกเนื้อ)

2340  เหรียญเต่ำรุ่นแรก หลวงปู่ทองสุข สุทธจิตโต วัดบ้ำนโนนสะแบง (รวมทุกเนื้อ)

2341  พระรูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่ทองสุข สุทธจิตโต วัดบ้ำนโนนสะแบง (รวมทุกเนื้อ)
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พระคณาจารย์จังหวัดศรีสะเกษ ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 67 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

2342  เหรียญหลวงพ่อโต ศำลเยำวชนและครอบครัว ปี 2544 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2343  เหรียญหลวงปู่ห้วย รุ่นแรก ปี 2524

2344  เหรียญเม็ดแตงเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่ห้วย ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2345  เหรียญหลวงปู่ห้วย รุ่นทรัพย์โต56 ปี 2556 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2346  เหรียญหลวงปู่ห้วย รุ่นมงคลมหำบำรมี ปี 2559 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2347  พระพุทธไสยำสน์มหำธำตุเจดีย์ฯ วัดประชำนิมิต ปี 2558

2348  พระหลวงปู่ทวด วัดประชำนิมิต เนื้อว่ำน ปี 2558 

2349  เหรียญหลวงปู่ห้วย รุ่นเมตตำ วัดประชำนิมิต ปี 2561 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2350  พระสมเด็จวัดโนนผึ้ง ปี 2538 ถึง 2540 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2351  เหรียญหลวงพ่อโต พิธีเปิดศำลหลักเมือง ปี 2530

2352  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เหล็ก อินฺทสโร วัดบ้ำนก่อ

2353  เหรียญเจริญพรหลวงปู่เหล็ก อินฺทสโร วัดบ้ำนก่อ

2354  เหรียญเสมำรุ่นสมปรำรถนำหลวงปู่เหล็ก อินฺทสโร วัดบ้ำนก่อ ปี 2561

2355  พระปิดตำรุ่นแรกหลวงปู่เหล็ก อินฺทสโร วัดบ้ำนก่อ

2356  เหรียญเสมำหลวงปู่สุข โกวิโท รุ่นเจริญสุข ปี 2556

2357  เหรียญเสมำมั่นคงร�่ำรวยล.ป.วัลลภ เนื้อเงิน.

2358  เหรียญเสมำมั่นคงร�่ำรวยล.ป.วัลลภ เนื้อนวะ

2359  เหรียญเสมำมั่นคงร�่ำรวยล.ป.วัลลภ เนื้ออัลปำก้ำ

2360  เหรียญเสมำมั่นคงร�่ำรวยล.ป.วัลลภ เนื้อชนวน

2361  เหรียญเสมำมั่นคงร�่ำรวยล.ป.วัลลภ เนื้อทองแดงลงยำ

2362  เหรียญเสมำมั่นคงร�่ำรวยล.ป.วัลลภหลังเรียบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2363  เหรียญนักกล้ำมหลวงปู่แสน ปสันโน อำยุ 111 ปี เนื้อทองค�ำ

2364  เหรียญนักกล้ำมหลวงปู่แสน ปสันโน อำยุ 111 ปี เนื้อเงิน

2365  เหรียญนักกล้ำมหลวงปู่แสน ปสันโน อำยุ 111 ปี เนื้อนวะ

2366  เหรียญนักกล้ำมหลวงปู่แสน ปสันโน อำยุ 111 ปี เนื้อทองฝำบำตร

2367  เหรียญนักกล้ำมหลวงปู่แสน ปสันโน อำยุ 111 ปี เนื้อทองแดง

2368  เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นพ่อให้รวย ปี 58 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2369  พระรูปหล่อหลวงปู่สรวง รุ่นพ่อให้รวย ปี 58 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2370  เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นหลวงปู่สรวงอุ้มไก่ ปี 58 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2371  เหรียญพญำเต่ำหลวงปู่สรวง ปี 62 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2372  เหรียญพระอุปัชฌำย์ฉิม วัดทุ่งไชย รุ่นแรก

2373  เหรียญหลังเต่ำหลวงพ่อสอน วัดปลำซิว รุ่นแรก

2374  พระรูปเหมือนหล่อโบรำณหลวงปู่เครื่อง สุภัทโธ รุ่นแรก วัดสระก�ำแพงใหญ่

2375  เหรียญบำตรน�้ำมนต์ พระอำจำรย์แดง วรสกฺโกวัดป่ำโนนเเค็ง ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษปี 2560

2376  ล็อกเก็ตหลวงปู่ห้วย รุ่น1 - รุ่น 2 วัดประชำรังสรรค์

2377  พระกริ่งตัดช่อ หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท วัดสระก�ำแพงใหญ่ ปี 2534
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สุดยอดสีผึ้งแดนสยาม ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 68 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2378  สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะวัดบ้ำนบิง จ,ศรีสะเกษ ตลับเงินทุกพิมพ์ (ขนำดห้อยคอ)

2379  สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะวัดบ้ำนบิง จ,ศรีสะเกษ ตลับทองค�ำทุกพิมพ์ (ขนำดห้อยคอ)

2380  สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะวัดบ้ำนบิง จ,ศรีสะเกษ ตลับครูบูชำ ทุกเนื้อทุกพิมพ์

2381  พระกริ่งนครวัตรหลวงปู่โป๊ะ ออกวัดทุ่งเสรีหัวหมำก กรุงเทพฯ ทุกเนื้อทุกพิมพ์

2382  ขอมด�ำดินหลวงปู่โป๊ะ ออกวัดทุ่งเสรีหัวหมำก กรุงเทพฯ ทุกเนื้อทุกพิมพ์

2383  พระบูชำหลวงปู่โป๊ะวัดบ้ำนบิง ขนำด ๕ นิ้ว ปี 2536

2384  พระบูชำครูบำวัดไม้ฮุง ขนำด ๙ นิ้ว ออกวัดทุ่งโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน

2385  สีผึ้งทำนบำรมี รุ่น ๑ หลวงปู่ลมัย จันทโร วัดป่ำจันทธรรมำรำม จ.สุรินทร์

2386  สีผึ้งมหำเวทย์ ขุขันธ์ ขนำด 3 เซน เนื้อเงินบริสุทธ์ หลวงปู่ลมัย จันทโร วัดป่ำจันทธรรมำรำม จ.สุรินท์ 

       และอำจำรย์อุ่ม ศรีลำชัย จ.ศรีสะเกษ ปลุกเสก

2387  สีผึ้งมหำเวทย์ ขุขันธ์ ขนำด 3 เซน เนื้อเงินลงยำ หลวงปู่ลมัย จันทโร วัดป่ำจันทธรรมำรำม จ.สุรินท์ 

       และอำจำรย์อุ่ม ศรีลำชัย จ.ศรีสะเกษ ปลุกเสก

2388  สีผึ้งมหำเวทย์ ขุขันธ์ เนื้อเงินบริสุทธิ์ ขนำด 3 เซน  หลวงปู่ลมัย จันทโร วัดป่ำจันทธรรมำรำม จ.สุรินท์ 

       และอำจำรย์อุ่ม ศรีลำชัย จ.ศรีสะเกษ ปลุกเสก

2389  สีผึ้งมหำเวทย์ ขุขันธ์ เนื้อเงินลงยำ ขนำด 3 เซน  หลวงปู่ลมัย จันทโร วัดป่ำจันทธรรมำรำม จ.สุรินท์ 

       และอำจำรย์อุ่ม ศรีลำชัย จ.ศรีสะเกษ ปลุกเสก

2390  สีผึ้งชำติพยัคฆ์กระไหล่เงิน หลวงปู่วัน จันทวังโส, หลวงปู่ลมัย จันทโร,หลวงพ่อจีน อินทวีโร พระครูปลัดเสนอ 

       และกลุ่ม ๗ ฆรำวำส ปลุกเสก

2391  สีผึ้งชำติพยัคฆ์กระไหล่เงินลงยำ หลวงปู่วัน จันทวังโส, หลวงปู่ลมัย จันทโร,หลวงพ่อจีน อินทวีโร พระครูปลัดเสนอ 

       และกลุ่ม ๗ ฆรำวำส ปลุกเสก

2392  สีผึ้ง ๗ ฆรำวำสเนื้อทองเหลือง จ.สุรินท์

2393  สีผึ้ง ๗ ฆรำวำสเนื้อเงิน จ.สุรินท์

2394  สีผึ้งสำลิกำตลับไม้ หลวงปู่ข้ำวแห้ง วัดตำปันศรัทธำธรรม อ�ำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

2395  สีผึ้งพญำหงส์ทองเรียกทรัพย์ หลวงปู่วัน จันทวังโส รุ่น ๑ ตลับอลูมิเนียม จ.ศรีสะเกษ

2396  สีผึ้งพญำหงส์ทองเรียกทรัพย์ หลวงปู่วัน จันทวังโส รุ่น ๑ ตลับพลำสติก จ.ศรีสะเกษ

2397  สีผึ้งหลวงปู่สังข์วัดนำกันตม ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์ จ.ศรีสะเกษ

2398  สีผึ้งเบ็ดอำจำรย์อ้วนหมอผี จ.กรุงเทพมหำนคร

2399  สีผึ้งหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว จ.กำญจนบุรี

2400  สีผึ้งหลวงพ่อทบ ออกวัดช้ำงเผือก จ.เพชรบูรณ์

2401  สีผึ้งไก่ป่ำครูบำต๋ำ วัดบ้ำนเหล่ำ จ.เชียงใหม่

2402  สีผึ้งครูบำวัง วัดบ้ำนเด่น ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์ จ.ตำก

2403  สีผึ้งหลวงพ่อกวยวัดโฆสิตำรำม จ.ชัยนำท

2404  สีผึ้งหลวงปู่ทิม วัดพระขำว จ.อยุธยำ

2405  สีผึ้งหลวงปู่ทำบวัดกระบกขึ้นผึ้ง เฉพำะบรรจุเก่ำตลับดั้งเดิม จ. ระยอง

2406  สีผึ้งอำจำรย์ศรีเงิน วัดดอนศำลำ อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (สำยเขำอ้อ)

2407  สีผึ้งพ่อท่ำนน่วม วัดหลวงครู จ.นครศรีธรรมรำช

2408  ตลับสีผึ้งหลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสำมง่ำม

2409  สีผึ้งพยองค�ำครูบำวัดไม้ฮุง ข.แม่ฮ่องสอน

2410  สีผึ้งคณำจำรย์ทั่วประเทศ ตลับขนำดห้อยคอ

2411  สีผึ้งคณำจำรย์ทั่วประเทศ ตลับขนำดบูชำ (ตลับครู)

2412  สีผึ้งคณำจำรย์ทั่วประเทศ ประเภทสร้ำงสรรค์ (แบ่งตลับเลี่ยมกรอบเงิน,ทอง,นำค)
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2413  เหรียญหลวงปู่ดูลย์รุ่นแรกปี 2508

2414  เหรียญหลวงพ่อพระชีว์ปี  2518  เนื้อทองแดงผิวเดิม

2415  พระกริ่งหลวงพ่อพระชีว์ปี  2518  ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2416  เหรียญหลวงปู่ดูลย์เก้ำเหลี่ยม ปี 2518 ไม่จ�ำกัดบล็อก

2417  เหรียญแผนที่ใหญ่หลวงปู่ดูลย์ ปี 2520 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2418  เหรียญหลวงปู่ดูลย์รุ่นกำยทิพย์ ปี 2521 เนื้อทองแดงผิวเดิม

2419  เหรียญหลวงปู่ดูลย์รุ่นกำยทิพย์ ปี 2521 เนื้อทองแดงลงยำห้ำสี ,ลงยำสีเดียว, กะหลั่ยทอง

2420  พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์รุ่นแรกปี 2522 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2421  พระปิดตำหลวงปู่ดูลย์รุ่นแรกปี 2522 ไม่จ�ำกัดขนำดไม่จ�ำกัดเนื้อ

2422  พระกริ่งสุรินทร์มงคลปี 2522

2423  ล็อคเก็ตหลวงปู่ดูลย์ ปี  2520 , 2524 ไม่จ�ำกัดขนำด

2424  พระกริ่งพระรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์รุ่นก้นช้ำง ปี 2525 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2425  เหรียญหลวงปู่ดูลย์แปดรอบ ปี 2526 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2426  เหรียญกระดุมหลวงปู่ดูลย์ ปี 2526 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2427  พระกริ่งจอมสุรินทร์ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2428  พระชัยวัฒน์จอมสุรินทร์ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2429  เหรียญจอมสุรินทร์ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2430  พระผงจอมสุรินทร์หลังปรำสำทไม่จ�ำกัดเนื้อ

2431  พระกริ่งพระพุทธปริตรไม่จ�ำกัดเนื้อ

2432  พระชัยวัฒน์พุทธปริตรไม่จ�ำกัดเนื้อ

2433  เหรียญพระพุทธปริตรไม่จ�ำกัดเนื้อ

2434  เหรียญหลวงปู่สำมรุ่นแรก

2435  เหรียญหลวงปู่สำมรุ่นทูลเกล้ำไม่จ�ำกัดเนื้อ

2436  เหรียญเสมำนั่งเต็มองค์หลวงปู่สำมรุ่นเสำร์ห้ำปี 2521ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2437  เหรียญหลวงปู่สำมรุ่นเจ็ดตอกโค้ด จ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2438  พระกริ่งโปร่งฟ้ำหลวงพ่อริมรัตนมุณี

2439  พระกริ่งอุดมวรเวทย์หลวงปู่เจียมไม่จ�ำกัดเนื้อ

2440  เหรียญฉลองโบสถ์หลวงปู่ธรรมรังษีไม่จ�ำกัดเนื้อ

2441  พระกริ่ง โภคทรัพย์หลวงปู่ธรรมรังสี

2442  ล็อคเก็ตหลวงปู่ธรรมรังษีไม่จ�ำกัดขนำด

2443  เหรียญหลวงปู่เจียมพระอำทิตย์นูนแสงซ้อน รุ่นแรก ปี18

2444  เหรียญหลวงปู่เจียมพร้อมตะกรุด แบบ 2 ดอก ไม่จ�ำกัดปี

2445  พระรูปหล่อโบรำณหลวงปู่จียมรุ่นตั้งมูลนิธิ

2446  พระสมเด็จ หลวงปู่เจียม รุ่นแรก ปี 2518

2447  เหรียญเสมำขุดสระหลวงปู่หงษ์ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2448  เหรียญหลวงปู่หงษ์ซุ้มกอไม่จ�ำกัดเนื้อ

2449  เหรียญพรหมบุตรหลวงปู่หงษ์ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2450  เหรียญพระสมเด็จมหำปรำรถนำหลวงปู่หงษ์ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2451  พระรูปหล่อโบรำณหลวงปู่หงษ์แซยิด80รุ่นแรกไม่จ�ำกัดเนื้อ

2452  พระรูปเหมือนปั้มหลวงปู่หงษ์รุ่นแรกไม่จ�ำกัดเนื้อ
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2453  เหรียญโลห์รุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโสรุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนเนื้อทองค�ำ ไม่จ�ำกัด
2454  เหรียญโลห์รุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโสรุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนเนื้อเงิน ไม่จ�ำกัด
2455  เหรียญโลห์รุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโสรุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำน เนื้อนวะ ไม่จ�ำกัด
2456  เหรียญโลห์รุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโสรุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนเนื้อชนวน ไม่จ�ำกัด
2457  เหรียญโลห์รุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโสรุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนเนื้อ3k,เนื้อสัตตะลงยำ,เนื้อกะหลั่ยทองลงยำ,เนื้อปลอกลูกปืนลงยำ
2458  เหรียญโลห์รุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโสรุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนชุดกรรมกำร ไม่จ�ำกัดเนื้อ
2459  เหรียญโลห์รุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโสรุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนเนื้อทองแดงขอบปลอกลูกปืนหน้ำกำกเงินลงยำ,

       ทองแดงมันปู,ทองแดงชนวน ไม่จ�ำกัด
2460  เหรียญหล่อฉลุรุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโส รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนเนื้อทองค�ำไม่จ�ำกัด
2461  เหรียญหล่อฉลุรุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโส รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนเนื้อเงิน ไม่จ�ำกัด
2462  เหรียญหล่อฉลุรุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโส รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนเนื้อนวะ ไม่จ�ำกัด
2463  เหรียญหล่อฉลุรุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโส รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนเนื้อชนวน ไม่จ�ำกัด
2464  เหรียญหล่อฉลุรุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโส รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนเนื้อน�้ำพี้ ไม่จ�ำกัด
2465  เหรียญหล่อฉลุรุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโส รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนเนื้อนพคุณไวท์บรอนซ์ลงยำ(2k)
2466  เหรียญหล่อฉลุรุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโส รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนชุดกรรมกำร ไม่จ�ำกัดเนื้อ
2467  เหรียญหล่อฉลุรุ่นแรกหลวงปู่เฮง ปภำโส รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้ำนเนื้อทองแดงพรำวรุ้งหน้ำกำกเงินลงยำ,เนื้อทองแดง,

       เนื้อเทวฤทธิ์ ไม่จ�ำกัด
2468  พระสมเด็จหล่อหลังพระรูปเหมือน รุ่น เศรษฐีชินบัญชร ลป.เฮง ปภำโส วัดบ้ำนด่ำนช่องจอม จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2469  พระสมเด็จหล่อหลังเรียบ(กรรมกำร)รุ่น เศรษฐีชินบัญชร ลป.เฮง ปภำโส วัดบ้ำนด่ำนช่องจอม จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2470  เหรียญหล่อเจ้ำสัว (รุ่นแรก) รุ่น เศรษฐีเฮงพันล้ำน หลวงปู่เฮง ปภำโส วัดบ้ำนด่ำนช่องจอม จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2471  เหรียญหล่อเจ้ำสัว (รุ่นแรก) รุ่น เศรษฐีเฮงพันล้ำน หลวงปู่เฮง ปภำโส วัดบ้ำนด่ำนช่องจอม จ.สุรินทร์ 

       กรรมกำรหลังเรียบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2472  เหรียญเสมำ รุ่น เฮงเฮงเฮง เงินมำไม่ขำดสำย ลป.เฮง ปภำโส วัดบ้ำนด่ำนช่องจอม จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2473  เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่น เมตตำ ลป.เฮง ปภำโส วัดบ้ำนด่ำนช่องจอม จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2474  พระบูชำพระรูปเหมือน ขนำดหน้ำตัก5นิ้ว รุ่นเฮงเฮงเฮงเงินมำไม่ขำดสำย หลวงปู่เฮง ปภำโส วัดบ้ำนด่ำนช่องจอม 

       ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2475  เหรียญเสมำผู้ชนะสิบทิศสร้ำงโบสถ์ ลป.เผือก สุภัทโท วัดโพธิ์ชัยหมำกมี่ จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2476  เหรียญอำร์มมหำมงคล 84 ปี ลป.เผือก สุภัทโท วัดโพธิ์ชัยหมำกมี่ จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2477  พระบูชำพระรูปเหมือน ขนำดหน้ำตัก5นิ้ว รุ่นมงคลบำรมี หลวงปู่เผือก สุภัทโท วัดโพธิ์ชัยหมำกมี่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2478  ล็อกเกตเมตตำบำรมี ลพ.เยื้อน ขันติพโล วัดเขำศำลำอตุลฐำนะจำโร จ.สุรินทร์ (ไม่จ�ำกัดฉำก-ไม่จ�ำกัดขนำด)
2479  พระปรกใบมะขำม (รุ่นแรก) ลป.มีชัย กำมฉินโท วัดพระชรำแห่งชำติ จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2480  เหรียญรอด-ปลอดภัย ลป.รอด อำภัสสโร วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2481  เหรียญมังกรคู่ รุ่นเศรษฐี  หลวงปู่รอด อำภัสสโร วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2482  เหรียญหล่อครึ่งองค์ รุ่นมหำเศรษฐีโภคทรัพย์ หลวงปู่รอด อำภัสสโร วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2483  พระรูปเหมือนหล่อเบ้ำทุบ รุ่นมหำเศรษฐีโภคทรัพย์ หลวงปู่รอด อำภัสสโร วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ   
2484  พระผงนั่งตั่ง รุ่นมหำเศรษฐีโภคทรัพย์ หลวงปู่รอด อำภัสสโร วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ (ไม่จ�ำกัดตะกรุด)
2485  พระบูชำพระรูปเหมือน ขนำดหน้ำตัก5นิ้ว รุ่นมหำเศรษฐีโภคทรัพย์ หลวงปู่รอด อำภัสสโร วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
2486  ล็อกเก็ตนั่งเต็มองค์ รุ่นเจริญพร พระอำจำรย์เอก จันทสุวัณโณ วัดพระพุทธบำทพนมดิน จ.สุรินทร์ 

       ไม่จ�ำกัดฉำก ไม่จ�ำกัดขนำด
2487  ล็อกเก็ตครึ่งองค์ รุ่นเจริญพร พระอำจำรย์เอก จันทสุวัณโณ วัดพระพุทธบำทพนมดิน จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดฉำก ไม่จ�ำกัดขนำด
2488  เหรียญไข่รุ่นเมตตำ หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ วัดสัทธำรมณ์   ปี 2559 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
2489  เหรียญพญำเต่ำเรือนรุ่นแรก หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ วัดสัทธำรมณ์  ไม่จ�ำกัดเนื้อ
2490  เหรียญหลวงตำแก่นรุ่นแรกไม่จ�ำกัดเนื้อ
2491  เหรียญหลวงตำแก่นรุ่นสร้ำงบำรมีไม่จ�ำกัดเนื้อ
2492  เหรียญหลวงตำแก่นรุ่นพุทธคุณไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระหลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 71 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2493  พระรูปหล่อรุ่นเสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองค�ำ เนื้อเงิน

2494  พระรูปหล่อรุ่นเสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวโลหะ

2495  พระรูปหล่อรุ่นเสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อแร่เหล็กน�้ำพี้

2496  พระรูปหล่อรุ่นเสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อรวมแร่มหำมงคล

2497  พระรูปหล่อรุ่นเสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อมหำชนวน

2498  พระรูปหล่อรุ่นเสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองแดง

2499  พระรูปหล่อรุ่นเสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ หล่อดินไทย(ไม่จ�ำกัดรำยกำรเนื้อ)

2500  เหรียญหล่อเสำร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองค�ำ เนื้อเงิน

2501  เหรียญหล่อเสำร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวโลหะ

2502  เหรียญหล่อเสำร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง จ.สุรินทร์ เนื้อแร่เหล็กน�้ำพี้

2503  เหรียญหล่อเสำร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง จ.สุรินทร์ เนื้อรวมแร่มหำมงคล

2504  เหรียญหล่อเสำร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง จ.สุรินทร์ เนื้อมหำชนวน

2505  เหรียญหล่อเสำร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง จ.สุรินทร์ เนื้อแร่ทองแดง

2506  เหรียญหล่อเสำร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง จ.สุรินทร์ หล่อดินไทย (ไม่จ�ำกัดรำยกำรเนื้อ)

2507  เหรียญมังกรคู่เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองค�ำ เนื้อเงิน

2508  เหรียญมังกรคู่เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ หน้ำกำกทองค�ำ (ไม่จ�ำกัดรำยกำรเนื้อ)

2509  เหรียญมังกรคู่เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวโลหะ 

2510  เหรียญมังกรคู่เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อมหำชนวน 

2511  เหรียญมังกรคู่เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อ 3 กษัตริย์ จ.สุรินทร์

2512  เหรียญมังกรคู่เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อเหล็กน�้ำพี้หล่อ

2513  เหรียญมังกรคู่เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองแดง+ตะกั่วลองพิมพ์กรรมกำร

2514  เหรียญมังกรคู่เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ ลงยำ (ไม่จ�ำกัดรำยกำรเนื้อ)

2515  พระรูปหล่อเสือพยัคฆ์,รุ่นเสำร์๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองค�ำ+เนื้อเงิน

2516  พระรูปหล่อเสือพยัคฆ์,รุ่นเสำร์๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อนวะ

2517  พระรูปหล่อเสือพยัคฆ์,รุ่นเสำร์๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อเมฆพัตร์

2518  พระรูปหล่อเสือพยัคฆ์,รุ่นเสำร์๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองแดงเถื่อน

2519  ตะกรุดหล่อมังกรจักรพรรดิ รุ่นเสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อทองค�ำ เนื้อเงิน

2520  ตะกรุดหล่อมังกรจักรพรรดิ รุ่นเสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดรำยกำรเนื้อ

2521  พระผงนั่งซุ้มสิงห์เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงชำนหมำก

2522  พระผงนั่งซุ้มสิงห์เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงแร่เหล็กน�้ำพี้

2523  พระผงนั่งซุ้มสิงห์เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงวำสนำจินดำมณี

2524  พระผงนั่งซุ้มสิงห์เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงรวมแร่มหำมงคล

2525  พระผงนั่งซุ้มสิงห์เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อผงมหำชนวนมวลสำร

2526  พระผงนั่งซุ้มสิงห์เสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส จ.สุรินทร์ เนื้อก้นครก

2527  เหรียญเม็ดยำเสำร์ ๕ เฮงสมปรำรถนำ ลป.เฮง ปภำโส (ไม่จ�ำกัดเนื้อรำยกำร)
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พระหลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ รุ่นเจ้าสัวมหาเฮงและรุ่นเฮงโภคทรัพย์ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 72 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2528  เหรียญพิมพ์เจ้ำสัว เนื้อทองค�ำ เนื้อเงินบริสุทธิ์

2529  เหรียญพิมพ์เจ้ำสัว รวมรำยกำรหน้ำกำก ลงยำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2530  เหรียญพิมพ์เจ้ำสัว รวมรำยกำรหน้ำกำก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2531  เหรียญพิมพ์เจ้ำสัว เนื้อนวะโลหะ

2532  เหรียญพิมพ์เจ้ำสัว เนื้อทองทิพย์ ซำติน เนื้ออัลปำก้ำ ซำติน

2533  เหรียญพิมพ์เจ้ำสัว เนื้อ 3 กษัตริย์

2534  เหรียญพิมพ์เจ้ำสัว เนื้อทองแดง เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้ง

2535  เหรียญพิมพ์มหำพรหมเอรำวัณ เนื้อทองค�ำ เนื้อเงินบริสุทธิ์

2536  เหรียญพิมพ์มหำพรหมเอรำวัณ รวมรำยกำรหน้ำกำก ลงยำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2537  เหรียญพิมพ์มหำพรหมเอรำวัณ รวมรำยกำรหน้ำกำก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2538  เหรียญพิมพ์มหำพรหมเอรำวัณ เนื้อนวะโลหะ

2539  เหรียญพิมพ์มหำพรหมเอรำวัณ เนื้อทองทิพย์ ซำติน เนื้ออัลปำก้ำ ซำติน

2540  เหรียญพิมพ์มหำพรหมเอรำวัณ เนื้อ 3 กษัตริย์

2541  เหรียญพิมพ์มหำพรหมเอรำวัณ เนื้อทองแดง เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้ง

2542  เหรียญพิมพ์เสมำมังกรมหำเฮง เนื้อทองค�ำ เนื้อเงินบริสุทธิ์

2543  เหรียญพิมพ์เสมำมังกรมหำเฮง รวมรำยกำรหน้ำกำก ลงยำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2544  เหรียญพิมพ์เสมำมังกรมหำเฮง รวมรำยกำรหน้ำกำก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2545  เหรียญพิมพ์เสมำมังกรมหำเฮง เนื้อนวะโลหะ

2546  เหรียญพิมพ์เสมำมังกรมหำเฮง เนื้อทองทิพย์ ซำติน เนื้ออัลปำก้ำ ซำติน

2547  เหรียญพิมพ์เสมำมังกรมหำเฮง เนื้อ 3 กษัตริย์

2548  เหรียญพิมพ์เสมำมังกรมหำเฮง เนื้อทองแดง เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้ง

2549  เหรียญพิมพ์กังหันมหำเฮง เนื้อทองค�ำ

2550  เหรียญพิมพ์กังหันมหำเฮง เนื้อเงินลงยำหน้ำกำกทองค�ำ

2551  เหรียญพิมพ์กังหันมหำเฮง รวมรำยกำรหน้ำกำกทองค�ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2552  เหรียญพิมพ์กังหันมหำเฮง รวมรำยกำร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2553  เหรียญพิมพ์ปี่เซี่ยะคู่ รวมทุกรำยกำร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2554  เหรียญพิมพ์ปี่เซี่ยะคู่ รวมเนื้อรำยกำร หน้ำกำกทองค�ำ-หน้ำกำกเงิน ขอบทองค�ำ-ขอบเงิน ลงยำ

2555  เหรียญพิมพ์ปี่เซี่ยะคู่ รวมรำยกำร รวมหน้ำกำก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2556  เหรียญพิมพ์ปี่เซี่ยะคู่ รวมรำยกำรลงยำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2557   เหรียญพิมพ์ปี่เซี่ยะคู่ เนื้อ 3 กษัตริย์

2558  เหรียญพิมพ์ปี่เซี่ยะคู่ เนื้อนวะโลหะ

2559  เหรียญพิมพ์กลมแปดเหลี่ยม รวมรำยกำร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2560  เหรียญพิมพ์กลมแปดเหลี่ยม รวมรำยกำรลงยำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2561  เหรียญพิมพ์กลมแปดเหลี่ยม รวมรำยกำรหน้ำกำก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2562  เหรียญพิมพ์กลมแปดเหลี่ยม เนื้อ 3 กษัตริย์
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พระหลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ รุ่นเศรษฐีรวยมหาเฮง ทั่วไป  
โต๊ะที่ 73 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2563  เหรียญเสมำน�้ำเต้ำ รุ่นแรก เนื้อทองค�ำ+เนื้อเงินบริสุทธิ์

2564  เหรียญเสมำน�้ำเต้ำ รุ่นแรก เนื้อนำกหน้ำกำกทองค�ำ+เนื้อเงินหน้ำกำกทองทองค�ำ 

2565  เหรียญเสมำน�้ำเต้ำ รุ่นแรก เนื้อเงินลงยำ ไม่มีหน้ำกำก

2566  เหรียญเสมำน�้ำเต้ำ รุ่นแรก เนื้อเงินลงยำ มีหน้ำกำก

2567  เหรียญเสมำน�้ำเต้ำ รุ่นแรก เนื้อนวะโลหะลงยำ หน้ำกำกทองค�ำ

2568  เหรียญเสมำน�้ำเต้ำ รุ่นแรก เนื้อนวะโลหะ

2569  เหรียญเสมำน�้ำเต้ำ รุ่นแรก เนื้อเหล็กน�้ำพี้

2570  เหรียญเสมำน�้ำเต้ำ รุ่นแรก เนื้อ 3กษัตริย์

2571  เหรียญเสมำน�้ำเต้ำ รุ่นแรก ชุดกรรมกำรลงยำ ไม่จ�ำกัดเนื้อรำยกำร

2572  เหรียญเสมำน�้ำเต้ำ รุ่นแรก เนื้อทองชนวน

2573  เหรียญเสมำน�้ำเต้ำ รุ่นแรก เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้ง

2574  เหรียญเสมำน�้ำเต้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง 

2575  เหรียญเจริญพรเต็มองค์ รุ่นแรก เนื้อทองค�ำ+เนื้อเงินบริสุทธิ์

2576  เหรียญเจริญพรเต็มองค์ รุ่นแรก เนื้อนำกหน้ำกำกทองค�ำ+เนื้อเงินหน้ำกำกทองทองค�ำ 

2577  เหรียญเจริญพรเต็มองค์ รุ่นแรก เนื้อเงินลงยำ ไม่มีหน้ำกำก

2578  เหรียญเจริญพรเต็มองค์ รุ่นแรก เนื้อเงินลงยำ มีหน้ำกำก

2579  เหรียญเจริญพรเต็มองค์ รุ่นแรก เนื้อนวะโลหะลงยำ หน้ำกำกทองค�ำ

2580  เหรียญเจริญพรเต็มองค์ รุ่นแรก เนื้อนวะโลหะ

2581  เหรียญเจริญพรเต็มองค์ รุ่นแรก เนื้อเหล็กน�้ำพี้

2582  เหรียญเจริญพรเต็มองค์ รุ่นแรก เนื้อ 3กษัตริย์

2583  เหรียญเจริญพรเต็มองค์ รุ่นแรก ชุดกรรมกำรลงยำ ไม่จ�ำกัดเนื้อรำยกำร

2584  เหรียญเจริญพรเต็มองค์ รุ่นแรก เนื้อทองชนวน

2585  เหรียญเจริญพรเต็มองค์ รุ่นแรก เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้ง

2586  เหรียญเจริญพรเต็มองค์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง 

2587  เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก เนื้อทองค�ำ+เนื้อเงินบริสุทธิ์

2588  เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก เนื้อนำกหน้ำกำกทองค�ำ+เนื้อเงินหน้ำกำกทองค�ำ

2589  เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก เนื้อเงินลงยำ ไม่มีหน้ำกำก

2590  เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก เนื้อเงินลงยำ มีหน้ำกำก

2591  เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก เนื้อนวะโลหะ

2592  เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก เนื้อทองทิพพ์ผิวรุ้ง

2593  เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก เนื้อทองแดงโบรำณ

2594  เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก เนื้อทองแดง

2595  พญำครุฑ รุ่นแรก เนื้อทองค�ำ+เนื้อเงิน

2596  พญำครุฑ รุ่นแรก เนื้อนวะโลหะ

2597  พญำครุฑ รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมด�ำ
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พระหลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ รวมรุ่น ทั่วไป  
โต๊ะที่ 74 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)   

2598  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อทองค�ำ เนื้อเงินบริสุทธิ์

2599  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อพิงค์โกลด์ หน้ำกำกทองค�ำ-เนื้อเงินหน้ำกำกทองค�ำ

2600  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อเงินหน้ำกำกทองค�ำ ขอบทองค�ำ ลงยำแดง

2601  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อนวะโลหะหน้ำกำกทองค�ำ ขอบหน้ำกำกเงิน

2602  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อนวะโลหะหน้ำกำกทองค�ำ

2603  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อนวะโลหะหน้ำกำกเงิน-หน้ำกำกทองทิพย์ลงยำจีวร

2604  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อนวะโลหะลงยำ

2605  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อนวะโลหะ

2606  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อ 3 กษัตริย์ หน้ำกำกทองค�ำ

2607  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อ 3 กษัตริย์

2608  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อบอร์นซำติน หน้ำกำกทองค�ำ เนื้อบอร์นซำติน หน้ำกำกเงิน

2609  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อบอร์นซำตินหน้ำกำกทองทิพย์ลงยำจีวร

2610  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อบอร์นซำติน หน้ำกำกทองทิพย์ผิวรุ้ง

2611  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อบอร์นซำติน

2612  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้ง หน้ำกำกทองค�ำ

2613  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้ง หน้ำกำกเงิน

2614  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้งหน้ำกำกทองทิพย์ลงยำจีวร

2615  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้ง

2616  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อทองแดง หน้ำกำกทองค�ำ

2617  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อทองแดง หน้ำกำกเงิน

2618  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อทองแดงหน้ำกำกทองทิพย์ผิวรุ้ง

2619  เหรียญเฮงรุ่งเรือง ชุดกรรมกำรลงยำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2620  เหรียญเฮงรุ่งเรือง (แจก) เนื้อทองทิพย์ หน้ำกำกทอง

2621  เหรียญเฮงรุ่งเรือง (แจก) เนื้อทองทิพย์ หน้ำกำกเงิน

2622  เหรียญเฮงรุ่งเรือง (แจก) เนื้อทองทิพย์ ลงยำจีวร

2623  เหรียญเฮงรุ่งเรือง เนื้อทองแดง เนื้อทองทิพย์(แจก)

2624  พระนำคปรกหล่อเฮงรุ่งเรือง รวมรำยกำร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2625  พระรูปหล่อเฮงเจริญลำภ รวมรำยกำร หล่อดินไทย ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2626  พระรูปหล่อเฮงเจริญลำภ รวมรำยกำร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2627  ก�ำไลเฮงเจริญลำภ รวมรำยกำรหน้ำกำก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2628  ก�ำไลเฮงเจริญลำภ รวมรำยกำร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2629  หัวก�ำไลเฮงเจริญลำภ เนื้อเงินลงยำ

2630  หัวก�ำไลเฮงเจริญลำภ รวมรำยกำร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2631  พระขุนแผนเฮงมหำเฮง รวมรำยกำร พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2632  พระขุนแผนเฮงมหำเฮง รวมรำยกำร พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระหลวงปู่รอด อาภัสโร วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ทั่วไป  
โต๊ะที่ 75 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2633  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อทองค�ำ

2634  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อเงินหน้ำกำกทองค�ำเต็มแผ่น 

2635  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี รวมหน้ำกำกทองค�ำทุกรำยกำร

2636  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อเงินลงยำ เขียว-แดง

2637  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อเงินลงยำ แดง-น�้ำเงิน

2638  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อเงินบริสุทธิ์

2639  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อนวะหน้ำกำกทองค�ำ รวมทุกรำยกำร

2640  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อ 3 กษัตริย์

2641  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อชนวนรวมมวลสำร หน้ำกำกเงินลงยำ ฟ้ำ-เขียว

2642  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อชนวนรวมมวลสำร หน้ำทองทิพย์ลงยำ ฟ้ำ-เขียว

2643  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อกะหลั่ยเงินลงยำ รวมทุกรำยกำร

2644  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อกะหลั่ยทองหน้ำเงินลงยำ รวมทุกรำยกำร

2645  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อกะหลั่ยทองลงยำ รวมทุกรำยกำร

2646  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้ออัลปำก้ำ หน้ำกำกทองทิพย์ ลงยำ

2647  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้ง หน้ำกำกทองทิพย์

2648  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อทองแดงรมด�ำ

2649  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อทองแดงมันปู

2650  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังพระสิวลี เนื้อทองแดงผิวไฟ

2651  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อทองค�ำ

2652  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อเงินหน้ำกำกทองค�ำเต็มแผ่น

2653  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ รวมหน้ำกำกทองค�ำทุกรำยกำร

2654  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อเงินลงยำ เขียว-แดง

2655  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อเงินลงยำ แดง-น�้ำเงิน

2656  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อเงินบริสุทธิ์

2657  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อนวะหน้ำกำกทองค�ำ รวมทุกรำยกำร

2658  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อ 3 กษัตริย์

2659  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อชนวนรวมมวลสำร หน้ำกำกเงิน ลงยำ ฟ้ำ-เขียว

2660  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อชนวนรวมมวลสำร หน้ำทองทิพย์ ลงยำ ฟ้ำ-เขียว

2661  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อกะหลั่ยเงินลงยำ รวมทุกรำยกำร

2662  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อกะหลั่ยทองหน้ำเงิน รวมทุกรำยกำร

2663  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อกะหลั่ยทองลงยำ รวมทุกรำยกำร

2664  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้ออัลปำก้ำ หน้ำกำกทองทิพย์ ลงยำ

2665  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้ง หน้ำกำกทองทิพย์

2666  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อทองแดงรมด�ำ

2667  เหรียญ มหำยันต์พันล้ำน หลังสิงห์ เนื้อทองแดงมันปู-เนื้อทองแดงผิวไฟ
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พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 76 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2668  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 2 ปี 2507

2669  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 3 ปี 2508

2670  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 4 ปี 2508

2671  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 5 ปี 2509

2672  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 6 ปี 2510

2673  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 7 ปี 2511

2674  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 9 ปี 2513 เนื้ออัลปำก้ำ

2675  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 9 ปี 2513 เนื้อฝำบำตร

2676  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 9 ปี 2513 เนื้อทองแดง

2677  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 10 ปี 2514 

2678  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น  ระฆังพิมพ์ 5 จุด ปี 2514

2679  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น  ระฆังพิมพ์ 2 จุด ปี 2514

2680  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 15 พิมพ์ตัดชิด ปี 2514

2681  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 25 ปี 2515

2682  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 26

2683  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 27

2684  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 28

2685  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 29

2686  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 30

2687  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 36

2688  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 43

2689  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 46

2690  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 47

2691  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 49 ตอกมงกุฎครอบดำว

2692  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 62 ซุ้มเรือนแก้ว

2693  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 74 ศิษย์พระสมเด็จ

2694  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 91 ทหำรเรือ

2695  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 111

2696  เหรียญอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร รุ่น 120 รุ่นสุดท้ำย

2697  พระผงโต๊ะหมู่ พระอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร ปี 2516

2698  พระผงสำมมิติ พระอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร ปี 2517

2699  พระผงสำรพัดดี พระอำจำรย์ฝั้น อำจำโร วัดป่ำอุดมสมพร ปี 2518

2700  พระรูปหล่อพระอำจำรย์ฝั้น อำจำโร รุ่นฐำนภูเขำ (ตอก K)

2701  พระรูปหล่อพระอำจำรย์ฝั้น อำจำโร รุ่นหัวหลิม

2702  พระนำคปรกใบมะขำม พระอำจำรย์ฝั้น อำจำโร รุ่น 2 (หลังอำจำรย์ฝั้น)
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พระหลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต วัดป่าคูณคำาวิปัสสนา จ.สกลนคร ทั่วไป  
โต๊ะที่ 77 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (32 รายการ)  

2703  พระขุนแผน รุ่นพรำยกุมำร วำระแรก หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต 

2704  พระขุนแผน รุ่นพรำยกุมำร วำระสอง หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2705  พระขุนแผน รุ่นพรำยมหำรำช หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2706  พระขุนแผน รุ่นดีเน้อ (พิมพ์ใหญ่) หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2707  พระสมเด็จ รุ่นหลังยันต์ หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2708  พระปิดตำ รุ่นพรำยมหำรำช หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2709  สำริกำเนื้อว่ำน หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2710  เหรียญรุ่นแรก ปี 2531 (หน้ำหนุ่ม) หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2711  เหรียญรุ่นสร้ำงศำลำ (หน้ำแก่) หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2712  เหรียญพระยำเกรียงไกร หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2713  เหรียญรุ่นฉลองสมณศักดิ์พัดยศ หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2714  เหรียญรุ่นเพชรกลับ หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2715  เหรียญรุ่นมีข่อยไว้ไม่จน หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2716  พระกริ่งรุ่นแรก หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2717  พระรูปหล่อนั่งเต็มองค์รุ่นแรก(วัดบ้ำนงูเหลือม) หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2718  พระรูปหล่อรุ่น ๑ หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2719  พระรูปหล่อรุ่นนักกล้ำม หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2720  พระรูปหล่อรุ่นพ่อนักเลง หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2721  พระรูปหล่อยืนถือไม้เท้ำ (วัดบ้ำนงูเหลือม) หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2722  พระรูปหล่อรุ่นปำฏิหำริย์ นั่ง หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2723  พระรูปหล่อรุ่นปำฏิหำริย์ ยืน หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2724  พระรูปหล่อรุ่นคูณศรีมงคล(นั่งถือไม้เท้ำ) หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2725  เหรียญหล่อเหล็กเปียกขุนแผน หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2726  เหรียญหล่อเหล็กเปียกหน้ำหนุ่ม หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2727  ล็อกเก็ตรุ่นแรก(จัมโบ้) หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2728  ล็อกเก็ตซีเปีย หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2729  ปิดตำไม้ตะเคียนรุ่นแรก หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2730  เสือแกะเจ้ำสัว หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2731  หนุมำน เจ้ำพญำเรียกทรัพย์ หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2732  สิงห์งำแกะ รุ่นสิงหรำชคูณค�ำ(พิมพ์เล็ก) หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2733  ล็อกเก็ตน�ำโชค(ฉำกทอง) หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต

2734  พระขุนแผนเหล็กเปียกสุวรรณธำดำ หลวงปู่ขำว พุทธรักขิโต
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พระคณาจารย์จังหวัดหนองคาย ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 78 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (31 รายการ)  

2735  เหรียญหลวงพ่อพระใส พิมพ์ดอกจิก พิมพ์ผอม

2736  เหรียญหลวงพ่อพระใส พิมพ์ดอกจิก พิมพ์อ้วน

2737  หลวงพ่อพระใส พิมพ์บล็อกแตก (ตอกโค๊ต) ปี 2505

2738  หลวงพ่อพระใส พิมพ์บล็อกแตก (ไม่ตอกโค๊ต) ปี 2505

2739  หลวงพ่อพระใส พิมพ์หน้ำนำง (ตอกโค๊ต) ปี 2505

2740  หลวงพ่อพระใส พิมพ์หน้ำนำง (ไม่ตอกโค๊ต) ปี 2505

2741  หลวงพ่อพระใส พิมพ์สมำธิ (ตอกโค๊ต) ปี 2505

2742  หลวงพ่อพระใส พิมพ์สมำธิ (ไม่ตอกโค๊ต) ปี 2505

2743  หลวงพ่อพระใส พิมพ์เข่ำแคบ ปี 2505

2744  หลวงพ่อพระใส พิมพ์หน้ำยักษ์ ปี 2505

2745  หลวงพ่อพระใส พิมพ์ฐำนสูง ปี 2512

2746  หลวงพ่อพระใส พิมพ์บัวเล็บช้ำง ปี 2512

2747  หลวงพ่อพระใส พิมพ์บัวเข็ม ปี 2512

2748   หลวงพ่อพระใส พิมพ์เล็บมือนำง ปี 2512

2749  พระสังกัจจำยน์ รุ่นแรก ปี 2512

2750   เหรียญหลวงพ่อพระใส พิมพ์หลังโบสถ์ ปี 2518 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2751  หลวงพ่อพระใสลอยองค์ ฐำนสูง ปี 2518 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2752  พระผงพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงพ่อพระใส ปี 2520 ทำทอง ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2753  พระผงพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงพ่อพระใส ปี 2520 ไม่ทำทอง ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2754  หลวงพ่อพระใสลอยองค์ ฐำนสูง ปี 2531 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2755  หลวงพ่อพระใสลอยองค์ รุ่นเสำร์ห้ำ ปี 2536 พิมพ์ใหญ่

2756  หลวงพ่อพระใสลอยองค์ รุ่นเสำร์ห้ำ ปี 2536 พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2757  เหรียญหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี รุ่นแรก ปี 2516

2758  พระกริ่งนำคปรกนำงสีดำ ปี 2522 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2759  เหรียญพัดยศหลวงปู่เทสก์  รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2760  เหรียญหลวงปู่เหรียญ วรลำโภ รุ่นแรก

2761  เหรียญหลวงปู่เพชร รุ่นแรก ปี 2517

2762  พระรูปหล่อหลวงปู่เพชร รุ่นหัวหลิมรุ่นแรก

2763  พระกริ่งหลวงพ่อองค์ตื้อ ปี 2512 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2764  เหรียญดำวกระจำย หลวงพ่อชำลี รุ่นแรก ปี 2511

2765  เหรียญเสมำ หลวงพ่อชำลี รุ่นแรก ปี 2511
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พระคณาจารย์จังหวัดหนองคาย ทั่วไป  
โต๊ะที่ 79 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2766  เหรียญพระนำคปรกนำงสีดำ ปี 2522 ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

2767  เข็มกลัดพัดยศลงยำ หลวงปู่เทสก์  ปี 2534

2768  ล็อกเกตหลวงปู่เทสก์  ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2769  พระรูปหล่อหลวงปู่เพชร รุ่น 2 พิมพ์แว่นตำ

2770  พระกริ่งรุ่น 2 หลวงพ่อองค์ตื้อ ปี 25

2771  พระกริ่งหลวงพ่อศรีอำริย์ วัดดงแขม (พิมพ์หัวเต็มและพิมพ์หัวตัด)

2772  ล็อกเกตหลวงพ่อชำลี รุ่นแรก ปี 2511 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2773  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นแรก ปี 2521

2774  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นแรก ปี 2521

2775  เหรียญหลวงปู่ธีร์ รุ่นแรก ปี 2518

2776  เหรียญหลวงพ่อพิบูลย์ห้ำเหลี่ยมรุ่นหนึ่ง ปี 2516 

2777  เหรียญหลวงพ่อชม รูปไข่ ปี 2531

2778  พระรูปหล่อหลวงปู่ชมนั่ง รุ่นแรก ปี 2543

2779  เหรียญเสมำรุ่นแรก หลวงปู่ชม เสมำนำคคู่ ปี 2554

2780  พระกริ่งรุ่นแรก หลวงปู่ชม ปี 2556

2781  ล็อกเกตรุ่นไหว้ครูปู่ชม หรือ รุ่นดรำก้อนบอล ปี 2558

2782  พระหลวงปู่ชม เสมำรุ่น 2 หรือ เสมำโพธิ์ชุม ปี 2560

2783  เหรียญหลวงปู่ชม หล่อรุ่นพูนทรัพย์

2784  เหรียญหลวงพ่อพระเสี่ยง รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2785  พระกริ่งหลวงพ่อพระเสี่ยง ไม่จ�ำกัดรุ่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

2786  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ด่อน หลวงปู่บัว หลวงปู่เภำ หลวงปู่ป้อง หลวงปู่อ่วม ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2787  เหรียญอำร์มหลวงพ่อพระใส ปี 2520

2788  เหรียญหลวงพ่อพระใส ปี 2520 (แมงกะบี้)

2789  หลวงพ่อพระใส พิมพ์บล็อกแตก 3K ปี 2544

2790  หลวงพ่อพระใส พิมพ์หน้ำนำง 3K ปี 2544

2791  หลวงพ่อพระใส พิมพ์สมำธิ  3K ปี 2544

2792  หลวงพ่อพระใส ยอดธง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2544

2793  หลวงพ่อพระใส เนื้อพ่นทรำย เงิน ทอง ปี 2544

2794  หลวงพ่อพระใส เนื้อเงิน รุ่นแผ่บำรมี พิมพ์ใหญ่ ปี 2558

2795  หลวงพ่อพระใส เนื้อเงิน รุ่นแผ่บำรมี พิมพ์เล็ก ปี 2558

2796  หลวงพ่อพระใส เนื้อนวะ รุ่นแผ่บำรมี พิมพ์ใหญ่ ปี 2558

2797  เหรียญท้ำวเวสสุวรรณ พญำมุจลินทร์ รุ่นแรก โค้ดเก้ำรอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

2798  เหรียญท้ำวเวสสุวรรณ พญำมุจลินทร์ รุ่นแรก เนื้อเงิน เนื้อเงินลงยำ

2799  เหรียญท้ำวเวสสุวรรณ พญำมุจลินทร์ รุ่นแรก เนื้อนวะ เนื้อฝำบำตร

2800  พระผงรุ่นแรก วัดทุ่งกวนวัน
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พระหลวงปู่คำาบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี ทั่วไป  
โต๊ะที่ 80 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2801  เหรียญรุ่นแรก ปี 2522

2802  เหรียญเกษียณ รุ่น4 ปี 2545

2803  พระอุปคุตแบ่งลำภ รุ่นแรก ปี 2551 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2804  เหรียญเรียกเงินเรียกทอง ปี 2551 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2805  พระผงรูปเหมือน รุ่นสำริกำมหำทำน ปี 2551 (ฝังตะกรุด)

2806  พระผงรูปเหมือน รุ่นสำริกำมหำทำน ปี 2551 (ไม่ฝังตะกรุด)

2807  เหรียญเม็ดแตง87ปี รุ่นเรียกทรัพย์ ปี 2552 เนื้อเงิน

2808  เหรียญเม็ดแตง 87ปี รุ่นเรียกทรัพย์ ปี 2552 ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

2809  เหรียญเสมำเจริญลำภ ปี 2552 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2810  พระชัยเชียงรุ้งรุ่นแรก ปี 2553

2811  เหรียญดีโรจน์ ปี 2553 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2812  เหรียญโต๊ะหมู่ มหำลำภ88หนุนดวง ปี 2553 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2813  เหรียญเสมำสร้ำงบำรมี ปี 2553 ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

2814  เหรียญเจริญพร88 ปี 2554 ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

2815  พระผงรูปเหมือน เจริญพร88 ปี 2554 

2816  เหรียญเยือนอินเดีย ปี 2554 เนื้อเงิน

2817  เหรียญเยือนอินเดีย ปี 2554 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2818  เหรียญชนะมำร ปี 2554 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2819  พระกริ่งพุทธชนะมำร ปี 2554 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2820  เหรียญเสมำเพชรกลับทรัพย์ทวี ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2821  เหรียญห่วงเชื่อมโบรำณอำยุยืน ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2822  เหรียญเศรษฐี55 ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2823  เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์(ชอ) ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2824  เหรียญมหำลำภ(ตชด) ปี 2555

2825  เหรียญเม็ดแตงมหำลำภ(ตชด) ปี 2555

2826  พระรูปหล่อมหำลำภ(ตชด) ปี 2555

2827  เหรียญก้ำวนะ เทพยินดี ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2828  เหรียญไตรมำส55พุทธชยันตี ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2829  พระกริ่งชินบัญชรอิสำน ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2830  เหรียญถุงเงินมหำลำภ ปี 2556 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2831  พระขุนแผนเนื้อว่ำนผสมรกแมวมหำละลวย ปี 2556 ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2832  พระกริ่งใหญ่โคตรเศรษฐี รวย รวย รวย ปี 2556 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2833  เหรียญหล่อ รศ.233 รวยทันใจ ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

2834  พระอุปคุตกลีบบัว ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2835  ลูกกรอกแมวรุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระคณาจารย์จังหวัดอำานาจเจริญ ยอดนิยม   
โต๊ะที่ 81 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

2836  เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นแรก ปี 2508

2837  เหรียญพระเหลำเทพนิมิต ปี 2510

2838  พระรูปหล่อโบรำณรุ่นแรก พระเหลำเทพนิมิต

2839  เหรียญพระครูทัศนประกำศ วัดส�ำรำญนิเวส ปี 2511 ไม่จ�ำกัดพิมพ์ 

2840  เหรียญพระศรีเจริญ ปี 2517

2841  เหรียญงำนฉลองมสณศักดิ์พัดยศ หลวงปู่ขำล วัดกุดน�้ำกิน ปี 2519

2842  เหรียญรุ่นแรกพระครูรัตนทีปคุณ (พรหมำ) วัดเทพนิมิตธรรมำรำม  ปี 2519

2843  เหรียญรุ่นแรกพระอำจำรย์ค�ำบุ ธัมมธโร วัดสันติวนำรำม บ้ำนเหล่ำขวำว ปี 2525 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2844  เหรียญพระแก้วมรกต รุ่นแรก หลวงปู่บุญหลำย อัคคจิตโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2845  เหรียญรุ่นแรก ครึ่งองค์  หลวงปู่บุญหลำย อัคคจิตโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2846  พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก ครึ่งองค์ หลวงปู่บุญหลำย อัคคจิตโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2847  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่แสง ปริปุณโณ วัดป่ำฤกษ์อุดม ปี 2533 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2848  เหรียญรุ่นแรกครูบำชัย รุ่นวังนำคินทร์ ที่พักสงฆ์กุดน�้ำค�ำ ปี 2560 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2849  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินครูบำชัย รุ่นอุดมทรัพย์ ที่พักสงฆ์กุดน�้ำค�ำ ปี 2561 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2850  พระกริ่งรุ่นแรกครูบำชัย รุ่นทรัพย์เศรษฐี ที่พักสงฆ์กุดน�้ำค�ำ ปี 2558 

2851  เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้ำวหน้ำบำรมี เสำร์ห้ำ เนื้อทองค�ำ และเนื้อพิงค์โกลด์

2852  เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้ำวหน้ำบำรมี เสำร์ห้ำ เนื้อทองทิพย์ลงยำ

2853  เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้ำวหน้ำบำรมี เสำร์ห้ำ เนื้อเงิน

2854  เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้ำวหน้ำบำรมี เสำร์ห้ำ เนื้อนวะโลหะ

2855  เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้ำวหน้ำบำรมี เสำร์ห้ำ เนื้อสำมกษัตริย์

2856  เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้ำวหน้ำบำรมี เสำร์ห้ำ เนื้อทองแดง

2857  ล็อกเก็ตรุ่นแรก รุ่นสร้ำงบำรมี พระครูโสภณธรรมสโรช (พระอำจำรย์ก้องเกียรติ)

2858  หลวงปู่แสง ญำณวโร  พระผงพระสมเด็จแสงจันทร์ 108

2859  หลวงปู่แสง ญำณวโร  เหรียญใบโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2537

2860  หลวงปู่แสง ญำณวโร  ล็อกเกตหน้ำยิ้ม ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2861  หลวงปู่แสง ญำณวโร  เหรียญรุ่น 72 เจริญสุข (เฉพำะเนื้ออัลปำก้ำหลังยันต์)

2862  หลวงปู่แสง ญำณวโร  พระกริ่งรุ่นล�่ำซ�ำ  ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2863  หลวงปู่แสง ญำณวโร  พระรูปหล่อรุ่นล�่ำซ�ำ  ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2864  หลวงปู่แสง ญำณวโร  เหรียญหล่อรุ่นล�่ำซ�ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2865  หลวงปู่แสง ญำณวโร  พระรูปหล่อรุ่นปำฏิหำริย์  ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2866  หลวงปู่แสง ญำณวโร  เหรียญหล่อรุ่นแสงจันทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์

2867  หลวงปู่แสง ญำณวโร  เหรียญปำฏิหำริย์ 2 (หน้ำหนุ่ม) ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์

2868  หลวงปู่แสง ญำณวโร  เหรียญโต๊ะหมู่ ญำณวโร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2869  หลวงปู่แสง ญำณวโร  เหรียญรุ่นระฆัง ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์

2870  หลวงปู่แสง ญำณวโร  พระรูปหล่อรุ่นอโรคยำ ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์

2871  หลวงปู่แสง ญำณวโร  เหรียญรุ่นก้องกังวำล ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระคณาจารย์จังหวัดอำานาจเจริญ - จังหวัดยโสธร ทั่วไป  
โต๊ะที่ 82 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (34 รายการ)  

2872  พระบูชำ พระมงคลมิ่งเมือง รุ่นแรก ปี 2508

2873  พระบูชำ พระมงคลมิ่งเมือง  รุ่น ภปร. วัดส�ำรำญนิเวศน์ ปี 2536

2874  พระบูชำ พระมงคลมิ่งเมือง รุ่นแรกกระเบื้องโมเสค ปี 2549

2875  พระบูชำ พระมงคลมิ่งเมือง รุ่นสองกระเบื้องโมเสค วัดส�ำรำญนิเวศน์จัดสร้ำง ปี 2558

2876  พระบูชำ พระเหลำเทพนิมิต (ไม่จ�ำกัดรุ่น)

2877  พระบูชำ พระศรีเจริญ (ไม่จ�ำกัดรุ่น)

2878  พระบูชำ รุ่นแรก หลวงปู่บุญหลำย อัคคจิตโต ปี 2551

2879  พระบูชำ รุ่นสมทบทุนสร้ำงเจดีย์ หลวงปู่บุญหลำย อัคคจิตโต ปี 2552

2880  พระบูชำ รุ่นแรก หลวงปู่แสง ญำณวโร ปี 2543

2881  พระบูชำ รุ่นแสงจันทร์ หลวงปู่แสง ญำณวโร ปี 2557

2882  พระบูชำ รุ่นอโรคยำ หลวงปู่แสง ญำณวโร ปี 2560

2883  พระบูชำ  หลวงปู่แสง ญำณวโร ไม่จ�ำกัดรุ่น

2884  เหรียญพระแก้วมรกต  รุ่น 2 หลวงปู่บุญหลำย อัคคจิตโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2885  ล็อกเกต หลวงปู่บุญหลำย อัคคจิตโต (ไม่จ�ำกัดรุ่น)

2886  พระกริ่ง หลวงปู่บุญหลำย อัคคจิตโต (ไม่จ�ำกัดรุ่น)

2887  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเขียน ฐำนวโร วัดพันธวิชำ ปี 2498

2888  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่โสม ถิรจิตโต วัดถ�้ำแสงเพชร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2889  เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นสร้ำงศำลำ ภปร. นุสรณ์ ปี 2536 ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ

2890  พระขุนแผนสะกดทัพรุ่นแรก บูรพำจำรย์ วัดส�ำรำญนิเวศน์ ปี 2548 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2891  พระสมเด็จพิมพ์สำมชั้นรุ่นแรก บูรพำจำรย์ วัดส�ำรำญนิเวศน์ ปี 2548 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2892  พระ บูรพำจำรย์ รุ่นแรก วัดส�ำรำญนิเวศน์ ปี 2548 (ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ)

2893  พระกริ่งทิพย์อ�ำนำจ รุ่นแรก ที่ระลึกเจ้ำคณะจังหวัดอ�ำนำจเจริญ วัดส�ำรำญนิเวศน์ ปี 2538

2894  พระสมเด็จทิพย์อ�ำนำจ รุ่นแรก ที่ระลึกเจ้ำคณะจังหวัดอ�ำนำจเจริญ วัดส�ำรำญนิเวศน์ ปี 2538

2895  เหรียญทิพย์อ�ำนำจ รุ่นแรก ที่ระลึกเจ้ำคณะจังหวัดอ�ำนำจเจริญ วัดส�ำรำญนิเวศน์ ปี 2538

2896  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อวัดสิงห์ท่ำ อ.เมือง จ.ยโสธร ปี 2515 (เนื้ออัลปำก้ำ)

2897  เหรียญรุ่น 3 หลวงตำพวง สุขินฺทริโย วัดศรีธรรมำรำม ปี 2519

2898  พระผงรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นแรก หลวงตำพวง สุขินฺทริโย วัดศรีธรรมำรำม ปี 2531

2899  เหรียญพระอุปัชฌำย์น้อย รุ่นแรก วัดทุ่งนำงโอก จ.ยโสธร ปี 2510 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2900  เหรียญ หลวงพ่อดำว สุจิตฺโต รุ่นแรก วัดบ้ำนย่อ จ.ยโสธร ปี 2523 ไม่จ�ำกัดบล็อก

2901  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ (ออกวัดจ�ำปำศิลำวำส) ปี 2543 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2902  พระกริ่ง รุ่นแรก หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐำนใน ปี 2548 (เงิน,นวะ,ทองเหลือง)

2903  พระสมเด็จ รุ่นแรก หลวงปู่สิงห์ทอง ปภำกโร วัดป่ำสุนทรำรำม ปี 2537

2904  พระรูปหล่อลอยองค์ ฐำนภูเขำ หลวงปู่สิงห์ทอง ปภำกโร ออกวัดป่ำพุทธิคุณ จ.ยโสธร (เนื้อเหล็กเปียก) ปี 2561

2905  ล็อกเก็ตรูปไข่ รุ่น 2 หลวงปู่ประสำร สุมโน วัดป่ำหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร
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พระคณาจารย์สายอีสาน ยอดนิยม  
โต๊ะที่ 83 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2906  เหรียญ ป. มำลำกุล ปี 2492 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2907  เหรียญฆ้องใหญ่ พระอำจำรย์มั่น ปี 2512 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2908  เหรียญรุ่น 100 ปี พระอำจำรย์มั่น ปี 2514 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2909  พระรูปเหมือนปั้ม รุ่น 100 ปี พระอำจำรย์มั่น ปี 2514 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2910  เหรียญพระอำจำรย์วัน อุตตโม รุ่นแรก ปี 2514 วัดถ�้ำอภัยด�ำรงธรรม จ.สกลนคร

2911  พระรูปหล่อพระอำจำรย์วัน อุตตโม รุ่นเก็บเสียง ปี 2520 วัดถ�้ำอภัยด�ำรงธรรม จ.สกลนคร

2912  เหรียญพระอำจำรย์จวน กุลเชฎโฐ รุ่นแรก ปี 2513 วัดเจติยำคีรีวิหำร(ภูทอก) จ.บึงกำฬ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2913  เหรียญงำมเอกพระอำจำรย์จวน กุลเชฎโฐ รุ่นแรก ปี 2515 วัดเจติยำคีรีวิหำร(ภูทอก) จ.บึงกำฬ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2914  พระรูปเหมือนพระอำจำรย์จวน กุลเชฎโฐ รุ่นแรก ปี 2519 วัดเจติยำคีรีวิหำร(ภูทอก) จ.บึงกำฬ 

2915  พระผงธรรมจักรพระอำจำรย์จวน กุลเชฎโฐ ปี 2520 วัดเจติยำคีรีวิหำร(ภูทอก) จ.บึงกำฬ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2916  เหรียญพระอำจำรย์ทองพูล สิริกำโม รุ่นแรก ปี 2518 วัดป่ำสำมัคคีอุปถัมภ์ จ.บึงกำฬ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2917  พระรูปหล่อพระอำจำรย์ทองพูล สิริกำโม รุ่นแรก ปี 2535 วัดป่ำสำมัคคีอุปถัมภ์ จ.บึงกำฬ 

2918  พระรูปหล่อหลวงปู่อ่อน ญำณสิริ รุ่นแรก วัดป่ำนิโครธำรำม จ.อุดรธำนี ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2919  พระรูปหล่อหลวงปู่อ่อนสำ สุขกำโม รุ่นแรก ปี 2535 วัดประชำชุมพลพัฒนำรำม ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2920  เหรียญหลวงปู่อ่อนสำ สุขกำโม รุ่นแรก ปี 2532 วัดประชำชุมพลพัฒนำรำม ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2921  เหรียญหลวงปู่ขำว อนำลโย รุ่นแรก ปี 2509 วัดถ�้ำกลองเพล จ.อุดรธำนี ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2922  พระผงพระสมเด็จหมออวยหลวงปู่ขำว อนำลโย รุ่นแรก ปี 2509 วัดถ�้ำกลองเพล จ.อุดรธำนี ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2923  พระหลวงปู่ขำว อนำลโย รุ่นหมอสุจินต์ วัดถ�้ำกลองเพล จ.อุดรธำนี (ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์)

2924  พระรูปหล่อหลวงปู่ขำว อนำลโย รุ่นศรีวิไล วัดถ�้ำกลองเพล จ.อุดรธำนี (ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์)

2925  เหรียญหลวงปู่ขำว อนำลโย รุ่นแท็งค์น�้ำ ปี 2517 วัดถ�้ำกลองเพล จ.อุดรธำนี (ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์)

2926  เหรียญพระพุทธวัดถ�้ำเอรำวัณ รุ่นแรก จ.หนองบัวล�ำภู ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2927  เหรียญพระวอพระตำ รุ่นแรก ปี 2518

2928  เหรียญหลวงสำย เขมธัมโม รุ่นแรก ปี 2536 วัดป่ำพรหมวิหำร พิมพ์หยดน�้ำ จ.หนองบัวล�ำภู 

2929  เหรียญพระพุทธไสยำสน์(ภูปอ) รุ่นแรก ปี 2535 จ.กำฬสินธุ์

2930  เหรียญกลมหลวงปู่หนูอินทร์ กิติสำโร ปี 2518 วัดป่ำพุทธมงคล จ.กำฬสินธุ์ 

2931  เหรียญนั่งนับประค�ำ พระอำจำรย์หนูอินทร์ กิติสำโร วัดป่ำพุทธมงคล จ.กำฬสินธุ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2932  เหรียญหลวงตำพวง สุขินทริโย รุ่นแรก ปี 2513 วัดศรีธรรมำรำม จ.ยโสธร

2933  พระรูปหล่อหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ รุ่นแรก ปี 2537 หลวงปู่สอ พันธุโล วัดป่ำบ้ำนหนองแสง จ.ยโสธร

2934  เหรียญหลวงปู่สิงห์ทอง ปภำกโร รุ่นแรก ปี 2532 วัดป่ำสุนทรำรำม จ.ยโสธร

2935  เหรียญพระครูวิโรจน์ รัตโนบล (หลวงปู่รอด) รุ่นแรก ปี 2483 วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลรำชธำนี

2936  พระกริ่งศรีอุบล ปี 25 วัดมหำวนำรำม จ.อุบลรำชธำนี

2937  เหรียญหลวงปู่ชำ สุภัทโท รุ่นแรก ปี 2518 วัดหนองป่ำพง จ.อุบลรำชธำนี ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2938  พระผงหลวงปู่ชำ สุภัทโท พิมพ์ห้ำเหลี่ยมเล็ก ปี 2520 วัดหนองป่ำพง จ.อุบลรำชธำนี 

2939  พระรูปหล่อหลวงปู่บุญมี โชติปำโล รุ่นแรก ปี 2530 วัดสระประสำนสุข จ.อุบลรำชธำนี ไม่จ�ำกัดพิมพ์

2940  เหรียญหลวงปู่สวน ฉันทโร รุ่นแรก ปี 2520 วัดนำอุดม จ.อุบลรำชธำนี 
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พระคณาจารย์สายอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊ะที่ 84 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

2941  พระนำงพญำเหล็กเปียกมรดกศรีโคตรบูรณ์ พิมพ์ใหญ่

2942  พระปรกโพธิ์เหล็กเปียก มรดกศรีโคตรบูรณ์

2943  พระนำงพญำเหล็กเปียก มรดกศรีโคตรบูรณ์ พิมพ์กลำง

2944  พระนำงพญำเหล็กเปียก มรดกศรีโคตรบูรณ์ พิมพ์เล็ก

2945  พระนำงพญำเหล็กเปียกสัตตนำครำช มรดกศรีโคตรบูรณ์

2946  พระเปิดโลกเหล็กเปียกสัตตนำครำชมรดกศรีโคตรบูรณ์

2947  หลวงปู่สอ พระกริ่งชินบัญชร รุ่นสบำยดี

2948  หลวงปู่สอ พระขุนแผนพรำยกุมำร รุ่นสบำยดี

2949  หลวงปู่สอ เหรียญมนต์มหำปรำบ 

2950  หลวงปู่สอ เหรียญเสมำสัตตะนำครำช

2951  หลวงปู่สอ เหรียญขุมทรัพย์นครพนม

2952  หลวงปู่สอ พระกริ่งสำยรกพระพุทธเจ้ำ ขุมทรัพย์นครพนม

2953  เหรียญหลวงปู่ถนอม จันทฺวโร รุ่นแรก ลำภผลพูนทวีไม่จ�ำกัดเนื้อ

2954  พระกริ่งหลวงปู่ถนอม จันทฺวโร รุ่นแรก จันทฺวโรไม่จ�ำกัดเนื้อ

2955  พระปิดตำหลวงปู่ถนอม จันทฺวโร รุ่นแรก 

2956  เหรียญมังกรคู่มหำเศรษฐี หลวงปู่ถนอม จันทฺวโร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2957  เหรียญเจ้ำสัวหลวงปู่ถนอม จันทฺวโร เนื้อเงิน,เนื้อเงินหน้ำทองค�ำ

2958  เหรียญเจ้ำสัวหลวงปู่ถนอม จันทฺวโร เนื้อนวะหน้ำกำกเงิน

2959  เหรียญเจ้ำสัวหลวงปู่ถนอม จันทฺวโร เนื้อสัสตะ

2960  เหรียญเจ้ำสัวหลวงปู่ถนอม จันทฺวโร เนื้อทองแดงผิวไฟ,ทองแดงผิวรุ้ง

2961  เหรียญเจ้ำสัวหลวงปู่ถนอม จันทฺวโร เนื้อทองชนวน,เนื้อไตรภำคี

2962  เหรียญหลวงพ่อหอม รตินธโร รุ่นแรก มหำลำภมหำเศรษฐี ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2963  พระรูปหล่อเบ้ำทุบหลวงพ่อหอม รตินธโร รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2964  เหรียญตอก 1 หลวงพ่อหอม รตินธโร รุ่นเหนือดวงมหำเศรษฐี

2965  เหรียญหันข้ำงหลวงพ่อหอม รตินธโร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2966  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ประสำร สุมโน จังหวัดยโสธร เนื้อเงิน 

2967  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ประสำร สุมโน จังหวัดยโสธร เนื้ออัลปำก้ำ 

2968  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ประสำร สุมโน ยโสธร เนื้อทองแดง 

2969  เหรียญมังกร เมตตำบำรมี เศรษฐีน�ำทรัพย์ หลวงปู่ประสำรสุมโน จังหวัดยโสธร เนื้อทองค�ำ

2970  เหรียญมังกร เมตตำบำรมี เศรษฐีน�ำทรัพย์ หลวงปู่ประสำร สุมโน จังหวัดยโสธร เนื้อเงินหน้ำกำกทองค�ำ

2971  เหรียญมังกร เมตตำบำรมี เศรษฐีน�ำทรัพย์ หลวงปู่ประสำร สุมโน จังหวัดยโสธร เนื้อเงิน + เนื้อเงินลงยำแดงหลังเรียบ

2972  เหรียญหลวงปู่ประไพ อัคคธัมโม รุ่นแรก รุ่นหลวงปู่ประไพไม่จ�ำกัดเนื้อ

2973  เหรียญหลวงปู่ประไพ อัคคธัมโมรุ่นแรก รุ่นพระธำตุโพนสวรรค์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2974  เหรียญหลวงปู่ประไพ อัคคธัมโม รุ่นเจริญพรบน ที่ระลึกสร้ำงพระธำตุโพนสวรรค์ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2975  เหรียญหลวงปู่ประไพ อัคคธัมโมรุ่นเจริญพรล่ำง ที่ระลึกสร้ำงพระธำตุโพนสวรรค์ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2976  พระกริ่งอัคคธัมโม หลวงปู่ประไพ อัคคธัมโม รุ่นที่ระลึกสร้ำงพระธำตุโพนสวรรค์ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระคณาจารย์สายอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊ะที่ 85 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (32 รายการ)  

2977  พระกริ่งพุทธมหำกรุณำธิคุณ รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้อเงินก้นทองค�ำ,เนื้อนวะ,เนื้อเงิน

2978  พระกริ่งพุทธมหำกรุณำธิคุณ รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้อสำมกษัตริย์

2979  พระกริ่งพุทธมหำกรุณำธิคุณ รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้อทองระฆัง,เนื้อทองแดง

2980  เหรียญหล่อโบรำณดินไทย รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้อทองค�ำ,เนื้อนวะโลหะ,เนื้อเงิน

2981  เหรียญหล่อโบรำณดินไทย รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้อเหล็กน�้ำพี้

2982  เหรียญหล่อโบรำณดินไทย รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้อทองระฆัง,เนื้อทองแดง

2983  พระผงดวงเศรษฐี รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ ( ไม่จ�ำกัดเนื้อ )

2984  เม็ดยำ รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ ( ไม่จ�ำกัดเนื้อ )

2985  เหรียญมังกร รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้อทองค�ำ,เงินหน้ำทองค�ำ,นวะหน้ำทองค�ำ

2986  เหรียญมังกร รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้อเงินลงยำแดง,เนื้อเงินลงยำน�้ำเงิน,เนื้อเงินลงยำเหลือง

2987  เหรียญมังกร รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้อรวมพุทธคุณ แช่น�้ำมนต์

2988  เหรียญมังกร รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้อสำมกษัตริย์

2989  เหรียญมังกร รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้ออัลปำก้ำ ซำติน

2990  เหรียญมังกร รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้อกะไหล่ทอง,กะไหล่เงิน,กะไหล่นำก

2991  เหรียญมังกร รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้อทองระฆัง แช่น�้ำมนต์

2992  เหรียญมังกร รุ่นรวมพุทธคุณ๙๒ เนื้อทองแดง,เนื้อทองแดงลงยำ

2993  พระผงเทพรัญจวน หลวงปู่สุข ปี 2561 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2994  พระรูปหล่อเบ้ำทุบ หลวงปู่นรสิงห์ ปี 2559 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2995  เหรียญเสมำหลวงปู่นรสิงห์ รุ่นแรก ปี 2560 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2996  เหรียญรูปไข่ หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นสำรพัดนึก ปี 2561 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2997  เหรียญนำคำคู่ หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2561 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

2998  เหรียญหมื่นยันต์ มหำมงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพำน เนื้อทองค�ำ,เนื้อเงิน 

2999  เหรียญหมื่นยันต์ มหำมงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพำน เนื้อ 3k, 2k

3000  เหรียญหมื่นยันต์ มหำมงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพำน เนื้อชนวนมวลสำร

3001  เหรียญหมื่นยันต์ มหำมงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพำน เนื้อกะไหล่ลงยำ 

3002  เหรียญหมื่นยันต์ มหำมงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพำน เนื้อนวะ,เนื้อทองแดง

3003  หัวเลส มหำมงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพำน เนื้อทองค�ำ,เนื้อเงิน

3004  เลสเงินข้อมือ มหำมงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพำน

3005  เหรียญหมูโชคดี มหำมงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพำน (ลงยำ)

3006  เหรียญหมูโชคดี มหำมงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพำน (ไม่ลงยำ)

3007  พระปรกเม็ดแตง มหำมงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพำน (ลงยำ)

3008  พระปรกเม็ดแตง มหำมงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพำน (ไม่ลงยำ)
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3009  พระกริ่งมหำชัย หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี 2535 นครพนม

3010  เหรียญหล่อนั่งพำน สมปรำรถนำ หลวงปูค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี 2537 นครพนม

3011  พระปิดตำอุดมควำมสุข พิมพ์จัมโบ้ หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี 2540 นครพนม

3012  พระปิดตำโภคทรัพย์ ตะกรุดเงิน หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี 2539 นครพนม

3013  เหรียญปลดหนี้ซุ้มรำหู หลังถุงเงิน หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย ปี 2538 นครพนม

3014  รูปถ่ำยหลวงปู่ค�ำพันธ์ เลี่ยมพลำสติกเดิม หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธำตุมหำชัย

3015  เหรียญพรปีใหม่ เนื้อทองแดงรมด�ำ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้ำนไร่ ปี 2537 นครรำชสีมำ

3016  แสตมป์ทองรัตนรังสี เลี่ยมพลำสติกเดิม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้ำนไร่ ปี 2538 นครรำชสีมำ

3017  พระศิวะ ปำงครอบครัว รุ่นแรก ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ นครรำชสีมำ

3018  พระศิวะ ปำงครอบครัว พิมพ์กลำง ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ นครรำชสีมำ

3019  พระศิวะ ปำงครอบครัว พิมพ์เล็ก ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ นครรำชสีมำ

3020  เทพสำริกำ เนื้อน�ำฤกษ์ ครูบำแบ่ง ฐำมุตตโม วัดบ้ำนโตนด นครรำชสีมำ

3021  เทพสำริกำ เนื้อกรรมกำร ครูบำแบ่ง ฐำมุตตโม วัดบ้ำนโตนด นครรำชสีมำ

3022  พระพุทธเมตตำ เนื้อว่ำนร้อยแปด ครูบำแบ่ง ฐำนมุตตโม วัดบ้ำนโตนด ปี 39 นครรำชสีมำ

3023  พระกริ่งครูบำแบ่ง ฐำมุตตโม วัดบ้ำนโตนด ปี 60 นครรำชสีมำ

3024  พระสมเด็จปรกโพธิ์ ฐำนพระแม่ธรณี หลังสำริกำคู่ ครูบำแบ่ง ฐำมุตตโม ปี 60 นครรำชสีมำ

3025  เหรียญ Baby Butterfly ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ ออกธุดงคสถำนธัญญำธรณ เนื้อเงิน

3026  เหรียญ Baby Butterfly ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ ออกธุดงคสถำนธัญญำธรณ์ เนื้อนวะโลหะ

3027  เหรียญ Baby Butterfly ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ ออกธุดงคสถำนธัญญำธรณ์ เนื้ออัลปำก้ำ

3028  เหรียญ Baby Butterfly ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ ออกธุดงคสถำนธัญญำธรณ์ เนื้อตะกั่ว

3029  เหรียญ Baby Butterfly ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ ออกธุดงคสถำนธัญญำธรณ์ เนื้อมหำชนวน

3030  เหรียญ Baby Butterfly ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ ออกธุดงคสถำนธัญญำธรณ์ เนื้อสัมฤทธิ์เดช

3031  เหรียญ Baby Butterfly ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ ออกธุดงคสถำนธัญญำธรณ์ เนื้อสัตตะโลหะ

3032   เหรียญ Baby Butterfly ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ ออกธุดงคสถำนธัญญำธรณ์ เนื้อทองฝำบำตร

3033  เหรียญ Baby Butterfly ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ ออกธุดงคสถำนธัญญำธรณ์ เนื้อทองแดงผิวไฟ

3034  เหรียญ Baby Butterfly ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ ออกธุดงคสถำนธัญญำธรณ์ เนื้อทองแดงผิวรุ้ง

3035  เหรียญ Baby Butterfly ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ ออกธุดงคสถำนธัญญำธรณ์ เนื้อทองแดงรมด�ำ

3036  เหรียญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม รุ่นสร้ำงแทงค์น�้ำ เนื้อรวมแร่ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์ ปี 61 สกลนคร

3037  พระพระสมเด็จสร้ำงเขื่อน พิมพ์ใหญ่ เนื้อรวมแร่ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์ ปี 61 สกลนคร

3038  พระพระสมเด็จสร้ำงเขื่อน พิมพ์เล็ก เนื้อรวมแร่ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์ ปี 61 สกลนคร

3039  พระกริ่งปลดหนี้ เนื้อรวมแร่ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์ ปี 61 สกลนคร

3040  เหรียญหล่อเศรษฐีสุวิชโย เนื้อรวมแร่ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์ ปี 61 สกลนคร

3041  เหรียญหล่อเศรษฐี ไม่จ�ำกัดเนื้อ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์ ปี 61 สกลนคร

3042  พระรูปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อรวมแร่ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์ ปี 61 สกลนคร

3043  พระรูปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม รุ่นโคตรเศรษฐี ไม่จ�ำกัดเนื้อ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์ ปี 61 สกลนคร
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3044  ผ้ำยันต์พิมพ์หมึกสด รอยมือ รอยเท้ำ หลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์

3045  ลูกอมชำนหมำก ปั้นหุ้มเทียนชัยยุคแรก หลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์

3046  เหรียญหล่อพระพรหม มหำโภคทรัพย์ เนื้ออัลปำก้ำ หลวงปู่แสน วัดบ้ำนหนองจิก จ.ศรีสะเกษ

3047  เหรียญหล่อพระพรหม มหำโภคทรัพย์ เนื้อทองทิพย์ หลวงปู่แสน วัดบ้ำนหนองจิก จ.ศรีสะเกษ

3048  พญำหมูป่ำมหำลำภ เนื้อเหล็กน�้ำพี้ หลวงปู่แสน วัดบ้ำนหนองจิก จ.ศรีสะเกษ

3049  ฤำษี เนื้อว่ำน หลวงปู่พรหมมำ เขมจำโร สวนหินผำนำงคอยจ.อุบลรำชธำนี

3050  ฤำษี ไม่จ�ำกัดเนื้อ หลวงปู่พรหมมำ เขมจำโร สวนหินผำนำงคอย จ.อุบลรำชธำนี

3051  แผ่นหนังเสือจำรยันต์ หลวงปู่ค�ำบุ วัดกุดชมภู จ.อุบลรำชธำนี

3052  น้องแมวเนื้อโลหะ หลวงปู่ค�ำบุ วัดกุดชมภู จ.อุบลรำชธำนี

3053  ตะกรุดสำรพัดดี หลวงปู่เคน ฉินุนำลโย วัดบ้ำนค�ำหำด จ.อุบลรำชธำนี

3054  หนุมำน เนื้อชนวนโลหะ หลวงปู่จันทร์หอม สุภำทโร วัดบุ่งขี้เหล็ก จ.อุบลรำชธำนี

3055  สำริกำหล่อ เนื้อชนวนโลหะ หลวงปู่ค�ำจันทร์ ปญฺญำโภ วัดบ้ำนเมย จ.กำฬสินธุ์

3056  ตะกรุดมหำอุต เนื้อฝำบำตร จำรนอก จำรใน หลวงปู่ค�ำจันทร์ ปญฺญำโภ วัดบ้ำนเมย จ.กำฬสินธุ์

3057  พระอุปคุต หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่ำหนองช้ำงคำว จ.อุดรธำนี

3058  เหรียญท้ำวเวสสุวรรณ ทองแดงมันปู ออกศำลหลักเมือง ปี 2542 จ.อุดรธำนี

3059  เส้นประค�ำร้อยแปด เนื้อไม้แก่นมะขำม หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร

3060  พญำเต่ำงอย มหำลำภบันดำลทรัพย์ เนื้อรวมแร่ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร

3061  รูปหล่อท้ำวเวสสุวรรณ ลำภผล พูนทวี เนื้อรวมแร่ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร

3062  รูปหล่อท้ำวเวสสุวรรณ ลำภผล พูนทวี ไม่จ�ำกัดเนื้อ หลวงพ่อหนุน สุวิชโย วัดพุทธโมกข์ จ.สกลนคร

3063  ตะกรุด, แผ่นจำรอักขระ หลวงปู่บุญหนำ ธัมมทินโน วัดป่ำโสตถิผล สกลนคร

3064  พระสิวลี มหำโภคทรัพย์ หลวงปู่บุญหนำ ธัมมทินโน วัดป่ำโสดถิผล จ.สกลนคร

3065  พญำเต่ำเรือน หลวงปู่ผำด วัดบ้ำนกรวด จ.บุรีรัมย์

3066  ลูกปรอทฤำษี หลวงปู่ลือ สุขปุญโญ วัดป่ำนำทำมวนำวำสจ.มุกดำหำร

3067  นกสำริกำคู่ เนื้อว่ำน หลวงพ่อนก วัดเขำบังเหย จ.ชัยภูมิ

3068  ผ้ำยันต์แบบสกรีน หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้ำนไร่ จ.นครรำชสีมำ

3069  เทพอัคคี ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ วัดป่ำมหำวัน จ.นครรำชสีมำ

3070  นกสำริกำหำงเกี้ยว ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ วัดป่ำมหำวัน จ.นครรำชสีมำ

3071  พระผง Baby Butterfly ครูบำกฤษณะ อินทวัณโณ วัดป่ำมหำวัน จ.นครรำชสีมำ

3072  พระพิฆเณศร์ เทพประทำนพร องค์บูชำ ครูบำอภิชำต อัตถกำโม วัดพุทธมงคล จ.อุดรธำนี

3073  ตะกรุดยุคแรก หลวงปู่ค�ำพันธ์โฆส ปัญโญ วัดธำตุมหำชัย จ.นครพนม

3074  ลูกอมพญำนำคเกี้ยว รุ่นแรก หลวงปู่ค�ำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธำตุมหำชัย จ.นครพนม

3075  ตะกรุดกันผี หลวงปู่ค�ำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธำตุมหำชัย จ.นครพนม

3076  ลูกอมเทียนชัยมหำลำภ ฝังพระปิดตำกิมจ๊อ หลวงปู่ค�ำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธำตุมหำชัย จ.นครพนม

3077  แหวนหลวงปู่ผำง จิตตคุตโต วัดอุดมคงคำคีรีเขตต์ จ.ขอนแก่น

3078  มหำเศรษฐีนวะโกฏิ รุ่นเก้ำเศรษฐีมหำบำรมี หลวงปู่มำ ญำณวโร วัดสันติวิเวก จ.ร้อยเอ็ด
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พระคณาจารย์สายอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 5  
โต๊ะที่ 88 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

3079  พระรูปหล่อหลวงพ่อองค์แสน รุ่นบรณะ 52 วัดพระธำตูเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3080  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ผ่ำน ปัญญำปทีโป วัดป่ำประทีปปุญญำรำม จ.สกลนคร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3081  เหรียญหลวงปู่ผ่ำน ปัญญำปทีโป รุ่น 17 วัดป่ำประทีปปุญญำรำม จ.สกลนคร 

3082  เหรียญหลวงปู่ผ่ำน ปัญญำปทีโป รุ่น 19  วัดป่ำประทีปปุญญำรำม จ.สกลนคร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3083  เหรียญหลวงปู่ผ่ำน ปัญญำปทีโป รุ่น 29 ผ่ำนตลอด (เนื้อพิเศษคิ้วเนียนและคิ้วแตก) วัดป่ำประทีปปุญญำรำม จ.สกลนคร 

3084  เหรียญหลวงปู่ผ่ำน ปัญญำปทีโป รุ่น 29 ผ่ำนตลอด (ทองเหลือง และทองแดง คิ้วแตก) วัดป่ำประทีปปุญญำรำม จ.สกลนคร 

3085  เหรียญหลวงปู่ผ่ำน ปัญญำปทีโป รุ่น 29 ผ่ำนตลอด (ทองเหลือง และทองแดง คิ้วเนียน) วัดป่ำประทีปปุญญำรำม จ.สกลนคร 

3086  เหรียญเสมำมหำมงคลหลวงปู่ปั่น สมำหิโต วัดป่ำบ้ำนถ่อนพัฒนำ จ.สกลนคร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3087  ล็อกเกตร้อยดวงใจ พระอำจำรย์เชำวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ วัดท่ำวังหิน จ.สกลนคร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3088  เหรียญร้องดวงใจ พระอำจำรย์เชำวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ วัดท่ำวังหิน จ.สกลนคร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3089  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่แสง สุมังคโล วัดโพนงำม อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3090  เหรียญเต่ำรุ่นแรก หลวงปู่แสง สุมังคโล วัดโพนงำม อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3091  เหรียญมังกรหลวงปู่แขม จำรุวัณฺโณ วัดจันทร์ศิริทรำวำส จ.ขอนแก่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3092  เหรียญเมตตำ 88 หลวงปู่แขม จำรุวัณฺโณ วัดจันทร์ศิริทรำวำส จ.ขอนแก่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3093  เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่บุญเลิศ สีลเตโช ส�ำนักสงฆ์บุญเลิศ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3094  เหรียญเมตตำ หลวงปู่บุญเลิศ สีลเตโช ส�ำนักสงฆ์บุญเลิศ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3095  เหรียญสัวอิสำน หลวงปู่พันธ์ วัดพัฒนำรำม จ.ขอนแก่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3096  รำชำพยัคฆ์เศรษฐีพันล้ำน หลวงปู่พันธ์ วัดพัฒนำรำม จ.ขอนแก่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3097  พญำเต่ำหัวมังกรเสำร์๕ รับทรัพย์เงินไหลมำ หลวงปู่แสน ปสันโน วัดบ้ำนหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3098  พระขุนแผนผงพรำยกุมำร “หมื่นคำถำ แสนยำนุภำพ” หลวงปู่แสน ปสันโน วัดบ้ำนหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3099  เหรียญอำร์มหัวเสือรุ่นแรก “พยัคฆ์ยันต์ รำชำโชค” หลวงปู่แสน ปสันโน วัดบ้ำนหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3100  เหรียญแสนยำนุภำพ มหำยันต์ ชนะมำร หลวงปู่แสน ปสันโน วัดบ้ำนหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3101  เหรียญพญำครุฑรุ่นแรก “แสนยำนุภำพ” หลวงปู่แสน ปสันโน วัดบ้ำนหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3102  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ศูนย์ สุวัณโณ วัดป่ำสันติธรรม จ.ขอนแก่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

3103  เหรียญโต๊ะหมู่ หลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ วัดภูถ�้ำพระ อ.นำแก  จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

3104  เหรียญเต่ำ หลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ วัดภูถ�้ำพระ อ.นำแก  จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

3105  เหรียญอโรคยำ หลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ วัดภูถ�้ำพระ อ.นำแก  จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

3106  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ วัดภูถ�้ำพระ อ.นำแก  จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

3107  เหรียญเสมำ หลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ วัดภูถ�้ำพระ อ.นำแก  จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

3108  พระกริ่ง 7 รอบ หลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ วัดภูถ�้ำพระ อ.นำแก  จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

3109  พระรูปหล่อฐำนภูเขำ หลวงปู่สิงห์ สิริวัณโณ วัดภูถ�้ำพระ อ.นำแก  จ.นครพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ 

3110  หลวงพ่อใหญ่รุ่น เสำร์๕ มหำมงคล วัดอัมพวัน ต.นำจำรย์ อ.เมือง จ.กำฬสินธุ์ 

3111  พระผงเมตตำมหำนิยม หลวงพ่อกองแพง วิโรจโน วัดป่ำสันติวัน จ.สกลนคร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3112  พระผงอุดมมงคล หลวงปู่วีรทำย วีรวังโส  ส�ำนักสงฆ์ดงไร่บ้ำนวังยำง (ศิษย์สกล) อ.พรรณนำนิคม จ.สกลนคร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3113  เหรียญเมตตำ หลวงปู่วีรทำย วีรวังโส  ส�ำนักสงฆ์ดงไร่บ้ำนวังยำง (ศิษย์สกล) อ.พรรณนำนิคม จ.สกลนคร ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระคณาจารย์สายอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 6  
โต๊ะที่ 89 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)   

3114  เหรียญ 500 พรรษำวัดสน เนื้อทองฝำบำตร ปี 2535

3115  เหรียญ 500 พรรษำวัดสน เนื้อทองแดง ปี 2535

3116  เหรียญเทวดำเล่นดิน บล็อกตำหวำนเนื้ออัลปำก้ำ ปี 2540

3117  เหรียญเทวดำเล่นดิน บล็อกตำหวำนเนื้อทองแดง ปี 2540

3118  เหรียญหลวงปู่สรวง ขุขันธ์พิมพ์หน้ำแก่ ปี 2536

3119  เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นหลวงพ่อมีเเต่ให้ ปี 2539

3120  เหรียญหลวงปู่สรวง หลังยันต์ว่ำว ปี 2539

3121  เหรียญหลวงปู่สรวง มหำสิทธิโชค ปี 2540ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3122  พระผงหลวงปู่สรวง รุ่นมหำมงคล 108 ปี 2540

3123  พระผงหลวงปู่สรวง รุ่นสมปรำรถนำวัดโคกแก้วปี 2541 รวมสองพิมพ์นั่งยองและพระสมเด็จ

3124  พระผงหลวงปู่สรวง 9เหลี่ยม ออกวัดป่ำเลไลยก์ ปี 2541

3125  เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นสร้ำงศำลำ พิมพ์สระอุยำวปี 2543

3126  ล็อกเก็ตซ�ำปรำสำทปี 2542+ล็อกเก็ตหยดน�้ำรุ่นแรกปี 2535

3127  ล็อกเก็ตวังหินปี42ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3128  รวมเหรียญหลวงปู่สรวงยุคหลัง ทุกวัดที่มีกำรจัดสร้ำงชัดเจน

3129  เหรียญหล่อพระรำหูเนื้อเงินอุดผง หลวงปู่เฉยปลุกเสก รุ่นเหนือดวง

3130  เหรียญหล่อพระรำหูเนื้อน�้ำพี้อุดผงหลวงปู่เฉยปลุกเสก รุ่นเหนือดวง

3131  เหรียญหล่อพระรำหูเนื้อนวะอุดผงหลวงปู่เฉยปลุกเสก รุ่นเหนือดวง

3132  เหรียญหล่อเนื้อสัมฤทธิ์ ผสมมหำชนวนอุดผงหลวงปู่เฉยปลุกเสก รุ่นเหนือดวง

3133  พระรำหูเนื้อผง ไม่จ�ำกัดสี หลวงปู่เฉยปลุกเสก รุ่นเหนือดวง

3134  ล็อกเก็ตหลวงปู่เฉย รูปสีฉำกทองหลังทองค�ำ รุ่นเหนือดวงรับทรัพย์

3135   ล็อกเก็ตหลวงปู่เฉย รูปซีเปียฉำกทองหลังเงิน รุ่นเหนือดวงรับทรัพย์

3136  ล็อกเก็ตหลวงปู่เฉย รูปสีฉำกสีงำช้ำงหลังนวะ รุ่นเหนือดวงรับทรัพย์

3137  ล็อกเก็ตหลวงปู่เฉย รูปสีฉำกขำวหลังฝำบำตร รุ่นเหนือดวงรับทรัพย์

3138  พระรูปหล่อหลวงปู่เฉยเนื้อเงินก้นทองค�ำอุดผงผสมสีผึ้ง รุ่นเหนือดวงรับทรัพย์

3139  พระรูปหล่อหลวงปู่เฉยเนื้อเงิน อุดผงผสมสีผึ้ง รุ่นเหนือดวงรับทรัพย์

3140  พระรูปหล่อหลวงปู่เฉยเนื้อเหล็กน�้ำพี้อุดผงผสมสีผึ้ง รุ่นเหนือดวงรับทรัพย์

3141  พระรูปหล่อหลวงปู่เฉยเนื้อนวะอุดผงผสมสีผึ้ง รุ่นเหนือดวงรับทรัพย์

3142  พระรูปหล่อหลวงปู่เฉยเนื้อสัมฤทธิ์อุดผงผสมสีผึ้ง รุ่นเหนือดวงรับทรัพย์

3143  พระรูปเหมือนหลวงปู่เฉย เนื้อผงผสมดินใต้กุฏิและสีผึ้งปัดทอง รุ่นเหนือดวงรับทรัพย์

3144  พระสมเด็จรุ่นแรก ว.ต.ค.1 พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2496 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3145  เหรียญรุ่นแรก (หูเดียว) หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2508

3146  เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อคง วัดดอนใหญ่ ปี 2515 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3147  เหรียญพระสมเด็จ ว.ด.ญ. หลวงพ่อคง  วัดดอนใหญ่ ปี 2515 

3148  เหรียญยกช่อฟ้ำ หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2519 พิมพ์เสมำนั่งเต็มองค์ ไ ม่จ�ำกัดเนื้อ

3149  เหรียญรุ่นสำวหนังเหนียว หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2523
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พระคณาจารย์สายอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 7  
โต๊ะที่ 90 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (32 รายการ)   

3150  เหรียญเสมำรุ่นแรก หลวงปู่อด นำรโท วัดบ้ำนค�ำสมิง เนื้อเงินลงยำ ปี 2559

3151  เหรียญเสมำรุ่นแรก หลวงปู่อด นำรโท วัดบ้ำนค�ำสมิง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2559 

3152  ล็อกเก็ตอดทนร�่ำรวยหลวงปู่อด นำรโท วัดบ้ำนค�ำสมิง ไม่จ�ำกัดสี ปี 2559

3153  พระรูปหล่อเบ้ำทุบรุ่นแรก หลวงปู่อด นำรโท วัดบ้ำนค�ำสมิง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560 

3154  เหรียญ ๙ หน้ำร�่ำรวยหลวงปู่อด นำรโท วัดบ้ำนค�ำสมิง เนื้อเงิน ปี 2560

3155  เหรียญ ๙ หน้ำร�่ำรวย หลวงปู่อด นำรโท วัดบ้ำนค�ำสมิง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560

3156  พระผงดวงเศรษฐีใหญ่ หลวงปู่อด นำรโท วัดบ้ำนค�ำสมิง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560

3157  เหรียญโบว์ห่วงเชื่อม หลวงปู่อด นำรโท วัดบ้ำนค�ำสมิง เนื้อเงิน ปี 2560

3158  เหรียญโบว์ห่วงเชื่อมหลวงปู่อด นำรโท วัดบ้ำนค�ำสมิง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560

3159  เหรียญเลื่อนฉลองสมณศักดิ์ หลวงปู่อด นำรโท วัดบ้ำนค�ำสมิง เนื้อเงิน ปี 2560

3160  เหรียญเลื่อนฉลองสมณศักดิ์ หลวงปู่อด นำรโท วัดบ้ำนค�ำสมิง ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560

3161  เหรียญเจริญพรนั่งเต็มองค์ หลวงปู่อด นำรโท วัดบ้ำนค�ำสมิง ปี 2561 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3162  เหรียญหล่อโภคทรัพย์ ๙๙๙ ล้ำน หลวงปู่เร็ว ฉนฺทโก วัดหนองโน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2557 

3163  เหรียญหล่อ ร.ศ.๒๓๓ หลวงปู่เร็ว ฉนฺทโก วัดหนองโน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2557 

3164  เหรียญแก้วมณีโชติ หลวงปู่เร็ว ฉนฺทโก วัดหนองโน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2557 

3165  เหรียญหล่อหน้ำเสือ หลวงปู่เร็ว ฉนฺทโก วัดหนองโน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2557 

3166  เหรียญเสมำรุ่นแรก หลวงปู่เร็ว ฉนฺทโก วัดหนองโน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2557

3167  เหรียญหล่อมหำเศรษฐีรวยเร็ว หลวงปู่เร็ว ฉนฺทโก วัดหนองโน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2557 

3168  เหรียญเจริญพรนั่งเต็มองค์ หลวงปู่เร็ว ฉนฺทโก วัดหนองโน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2559 

3169  เหรียญเจ้ำสัวเจริญพร หลวงปู่เร็ว ฉนฺทโก วัดหนองโน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2559

3170  เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่เร็ว ฉนฺทโก วัดหนองโน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2559 

3171  เหรียญหมุนเร็ว รวยเร็ว หลวงปู่เร็ว ฉนฺทโก วัดหนองโน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2559

3172  เหรียญชนะมำร หลวงปู่เร็ว ฉนฺทโก วัดหนองโน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2560

3173  พระรูปเหมือนเตำรีด หลวงปู่เร็ว ฉนฺทโก วัดหนองโน เนื้อนวโลหะแก่ทอง ปี 2560

3174  เหรียญเสมำรุ่นแรก หลวงปู่เคน อุตฺตโม วัดสุมำนำรำม ปี 2561 เนื้อเงินลงยำ

3175  เหรียญเสมำรุ่นแรก หลวงปู่เคน อุตฺตโม วัดสุมำนำรำม ปี 2561 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3176  เหรียญเจริญพรนั่งเต็มองค์ หลวงปู่เคน อุตฺตโม วัดสุมำนำรำม ปี 2561 เนื้อเงินลงยำ

3177  เหรียญเจริญพรนั่งเต็มองค์ หลวงปู่เคน อุตฺตโม วัดสุมำนำรำม ปี 2561 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3178  เหรียญเจริญพรยิ้มรับทรัพย์ หลวงปู่เคน อุตฺตโม วัดสุมำนำรำม ปี 2562 เนื้อเงินลงยำ

3179  เหรียญเจริญพรยิ้มรับทรัพย์ หลวงปู่เคน อุตฺตโม วัดสุมำนำรำม ปี 2562 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3180  พระรูปหล่อเบ้ำทุบรุ่นแรก หลวงปู่เคน อุตฺตโม วัดสุมำนำรำม ปี 2561 ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3181  เหรียญพญำเต่ำเรือน หลวงปู่เคน อุตฺตโม วัดสุมำนำรำม ปี 2562 ไม่จ�ำกัดเนื้อ



112  มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขาจังหวัดอำานาจเจริญ

พระคณาจารย์สายอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 8  
โต๊ะที่ 91 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (34 รายการ)  

3182  เหรียญหลวงปู่พิบูลย์ วัดพระแท่น รุ่น เสำร์ 5 หมื่นยันต์พันพระคำถำ เนื้อทองค�ำ จ.อุดรธำนี

3183  เหรียญหลวงปู่พิบูลย์ วัดพระแท่น รุ่น เสำร์ 5 หมื่นยันต์พันพระคำถำ เนื้อชนวนหน้ำกำกทองค�ำ จ.อุดรธำนี

3184  เหรียญหลวงปู่พิบูลย์ วัดพระแท่น รุ่น เสำร์ 5 หมื่นยันต์พันพระคำถำ เนื้อชนวนหน้ำกำกเงิน จ.อุดรธำนี

3185  เหรียญหลวงปู่พิบูลย์ วัดพระแท่น รุ่นเสำร์ 5 หมื่นยันต์พันพระคำถำ เนื้อ 3 กษัตริย์ จ.อุดรธำนี

3186  เหรียญหลวงปู่พิบูลย์ วัดพระแท่น รุ่น เสำร์ 5 หมื่นยันต์พันพระคำถำ เนื้อชนวน จ.อุดรธำนี

3187  เหรียญพ่อปู่ศรีสุท โธนำครำช รุ่น รวย รวย รวย เนื้อทองค�ำลงยำแดง จ.อุดรธำนี

3188  เหรียญพ่อปู่ศรีสุท โธนำครำช รุ่น รวย รวย รวย เนื้อทองค�ำจ.อุดรธำนี

3189  เหรียญพ่อปู่ศรีสุท โธนำครำช รุ่น รวย รวย รวย เนื้อเงินลงยำเขียว จ.อุดรธำนี

3190  เหรียญพ่อปู่ศรีสุท โธนำครำช รุ่น รวย รวย รวย เนื้อเงิน จ.อุดรธำนี

3191  เหรียญพ่อปู่ศรีสุทโธนำครำช รุ่น รวย รวย รวย เนื้อนวโลหะจ.อุดรธำนี

3192  เหรียญพ่อปู่ศรีสุทโธนำครำช รุ่น รวย รวย รวย เนื้อทองแดง จ.อุดรธำนี

3193  เหรียญ รุ่นอำยุ 7 รอบ หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสำโร วัดป่ำพุทธมงคล จ.กำฬสินธุ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3194  ล็อกเก็ต รุ่นอำยุ 7 รอบ หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสำโร วัดป่ำพุทธมงคล จ.กำฬสินธุ์

3195  ตะกรุดโทนแก้วพุทธมงคล รุ่นอำยุ 7 รอบ หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสำโร วัดป่ำพุทธมงคล จ.กำฬสินธุ์

3196  พระขุนแผนร�ำพึงคู่ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกำโม วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

3197  พระรูปหล่อเพชรกลับ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นแรก อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

3198  หนุมำนมหำลำภปรำบไตรภพ รุ่นแรก หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

3199  เหรียญหนุนดวง เนื้อทองค�ำ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

3200  เหรียญหนุนดวง เนื้อเงิน หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

3201  เหรียญหนุนดวง เนื้อดีบุก แช่น�้ำมนต์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

3202  เหรียญหนุนดวง เนื้ออัลปำก้ำ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 

3203  พระผงหนุนดวง หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

3204  เหรียญรุ่นแรกพระอำจำรย์ชำตรี ปภัสโร ปี ๒๕๔๙ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3205  เหรียญรุ่นบูชำครูพระอำจำรย์ชำตรี ปภัสโร ปี ๒๕๔๙ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3206  พระนำคปรกใบมะขำมรุ่นแรกพระอำจำรย์ชำตรี ปภัสโร ปี ๒๕๕๒ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3207  เหรียญหมื่นยันต์ มหำลำภ มหำอุตต์ พระอำจำรย์ชำตรี ปภัสโร ปี ๒๕๖๐ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3208  เหรียญพญำนำคคู่พระอำจำรย์ชำตรี ปภัสโร ปี ๒๕๖๒ ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3209  พระกริ่ง ๙ นวะมหำจักรพรรดิ ๙ พระอำจำรย์แหวน ทยำลุโก วัดหนองนกกด ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3210  เหรียญรูปไข่รุ่นแรก พระอำจำรย์แปลง สุนทโร วัดป่ำอุดมสมพร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3211  พระผงพิมพ์โต๊ะหมู่ รุ่นแรก พระอำจำรย์แปลง สุนทโร วัดป่ำอุดมสมพร ไม่จ�ำกัดเนื้อ

3212  ล็อกเก็ตทรัพย์นำคำ พระอำจำรย์ชำตรี ปภัสโร ปี ๒๕๕๙ ไม่จ�ำกัดหลัง

3213  ล็อกเก็ตพญำนำคคู่ พระอำจำรย์ชำตรี ปภัสโร ปี ๒๕๖๒ ไม่จ�ำกัดฉำกและพิมพ์

3214  พระขุนแผนรุ่น ๙ พระอำจำรย์ชำตรี ปภัสโร ปี ๒๕๖๒ ไม่จ�ำกัดหลัง

3215  เหรียญโต๊ะหมู่รุ่นแรก หลวงปู่นวล เตชธโร ปี ๒๕๖๑ ไม่จ�ำกัดเนื้อ


