
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง
และเหรียญคณาจารย์ ทั่วประเทศ

จัดโดย

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครราชสีมา
และ 

ชมรมพระเครื่องจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ในวันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลโคราช

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.   เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา ภายในจังหวัดนครราชสีมา

2.   เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายในจังหวัดนครราชสีมา

3.   เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมฯ - ชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

     ทั่วประเทศ
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คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
นายกสมาคมฯ	 	 	 	 นายพยัพ		ค�าพันธุ์

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 1	 	 นายพิศาล		เตชะวิภาค	 	 (ต้อย		เมืองนนท์)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 2	 	 นายอนุศักดิ์		นารถกุลพัฒน์	 (อ้า		สุพรรณ)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 3	 	 นายศุภชัย		เรืองสรรงามสิริ	 (ตี๋เหล้า		ท่าพระจันทร์)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 4	 	 นายสมภพ		ไทยธีระเสถียร	 (อั๊ง		เมืองชล)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 5	 	 นายฐาปกรณ์		ดิษยนันทน์	 (โอ๋		กันตนา)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 6	 	 นายเสมอ		งิ้วงาม	 	 (ป๋อง		สุพรรณ)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 7	 	 พล.ร.อ.	ปรีชาญ		จามเจริญ

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 8  พล.อ.	เชวงศักดิ์		ทองสลวย

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 9  นายสุรเดช		ลิ้มพานิช		 	 (หมึก		ท่าพระจันทร์)

อุปนายก คนที่ 1 	 	 	 นายกิติ		ธรรมจรัส	 	 (กวง		ท่าพระจันทร์)

อุปนายก คนที่ 2 	 	 พล.ต.ท.	จิตติ		รอดบางยาง

อุปนายก คนที่ 3 	 	 นายชัยนฤทธิ์		เพชรพันธุ์ทอง

อุปนายก คนที่ 4 	 	 นายสมาน		บุญเพ็ง	 	 (สมาน		คลองสาม)

อุปนายก คนที่ 5 	 	 นายพงษ์ภักดี		พัฒนกุล		 	 (แมว		ทุ่งสง)

อุปนายก คนที่ 6 	 	 นายภิยวัฒน์		วัฒนยากร	 	 (แต๊ก		สงขลา)

อุปนายก คนที่ 7 	 	 นายอนุวัตร		ศรีไสยเพชร		 (บี		บ่อล้อ)

อุปนายก คนที่ 8   นายวัชรพงศ์		ระดมสิทธิพัฒน์	 (อุ๊		กรุงสยาม)

อุปนายก คนที่ 9   นายพรรค		คูวิบูลย์ศิลป์

อุปนายก คนที่ 10	 	 	 นายศุภกนก์ธีร์		อนุศรี		 	 (โต่ง	ขอนแก่น)

เลขานุการ	 	 	 	 พ.ต.ท.	ระพิน		ชาติไทย

รองเลขานุการ 	 	 	 นายกุนทร		ลาภอิทธิสันต์		 (นี		สะพานใหม่)

   - ผู้ช่วยเลขานุการ	 	 	 นายชัยณรงค์		เรืองประโคน	 (แป๋ว		มรดกไทย)

   - รองผู้ช่วยเลขานุการ 	 	 นายปัญญวัฒน์		นิ่มสง่า	 	 (อาท		เมืองน่าน)

เหรัญญิก	 	 	 	 นางสาวกชสร		พิพัฒนกุล		 (ปู		มรดกไทย)

ปฏิคม 	 	 	 	 นายมีชัย		เอี่ยมประพันธ์	 	 (เหน่ง		มรดกไทย)

   - ผู้ช่วยปฏิคม 	 	 	 นายวิชัย		แสงสุวรรณ	 	 (เนตร		มรดกไทย)

   - ผู้ช่วยปฏิคม 	 	 	 นายวินชัย	กีรติพันธุ์ชัย	 	 (โอ้ย		จอมทอง)

ประชาสัมพันธ์ 	 	 	 พ.อ.อ.	โกวิท		แย้มวงษ์

   - ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์	 	 นายสมศักดิ์		ศกุนตนาฏ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พล.ต.ท.	ชัยวัฒน์		เกตุวรชัย

พล.ต.ต.	สุรเชษฐ์		หักพาล

พ.ต.ต.	จตุพร		อรุณฤกษ์ถวิล

ผศ.	รังสรรค์		ต่อสุวรรณ

นายอมร		วานิชสัมพันธุ์

ก�านันชูชาติ		มากสัมพันธุ์

นายชาย		ศรีสงวนสกุล

นายสมนึก		จาดเสม

นายสมนึก		ธนเดชากุล

นายอดิศักดิ์		วงศ์ผาสุกโชติ

นายชัยวัฒน์		เขียวศรี

นายชาลี		จิตต์ไม่งง

พล.ต.อ.	เพรียวพันธ์	ดามาพงษ์

พล.ต.ต.	คงเดช		ชูศรี

พ.ต.อ.	ปรีดี		เจริญศิลป์

อัยการสุธน		แสงสายัณห์

นายประจ�า		อู่อรุณ

นายสมศักดิ์		จวงสวัสดิ์

นายโชติชัย		สิริกาญนุกูล

นายสกลชัย		ตั้งธนาเจริญวงศ์

นายโกวิท		จิตตั้งมั่น

นายผูก		รัศมี

นายสุรวิช		พันศิริพัฒน์

นายส�าเริง		ทรงชุ่ม

นายชวลิตร		พุ่มอรัญ

พล.ต.อ.	ชลอ	ชูวงศ์

พล.ต.ต.	ปราโมทย์		ไทรหอมหวล

พ.ต.อ.	ทรงโปรด		สิริสุขขะ

อัยการมั่นเกียรติ		ธนจิตรพันธ์	

นายมงคล		เมฆมานะ

นายวิวัฒน์		เรืองพรสวัสดิ์	

นายปรีดา		อภิปุญญา

นายสมพร		ทันตเวช

นายชูชีพ		เอี่ยมเอิบ

ร.ต.ต.	พรเทพ		เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา

นายองอาจ		อ�าไพกุลวัฒนา

นายเสรี		ชยามฤต

นายมนตรี		ประไพพันธุ์

   - ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ 	 	 นายวันชัย		สอนมีทอง

   - ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านหนังสือพิมพ์  				 นายแฉล้ม		จันทรวงศ์ไพศาล	 (แล่ม		คมชัดลึก)

   - ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านนิตยสารพระเครื่อง นางศสุมา		แย้ววงษ์		เฮงหลี	 (ตูน		ศสุมา)

นายทะเบียน	 		 	 	 	 นายวัธนชัย		มุตตามระ		 	 (หน่อย		ข่าวสด)

นายกกิตติมศักดิ์ 	 	 นายไชยทัศน์		เตชะไพบูลย์

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 พล.อ.	สมหมาย		เกาฎีระ

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	 	 อาจารย์ประกร		พรพิสุทธิ์

รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	 	 อาจารย์ประสาท		ทองอร่าม		(ครูมืด)

รองประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	 	 อาจารย์จรัล		พูนลาภ

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นายวสันต์		พัดทอง	(โก๊ะ	กันตนา)

น.ส.ขวัญจิรา		บัวคง

นายพิพัฒณ์โชค	พงศ์ณพิพัฒเดช

นายปรีชา		เกตุค�า

นายประสิทธิ์		สุขใจ

ว่าที่ร้อยตรี	ภัทรกฤษณ์	พุ่มพิพัฒน์

ว่าที่ร้อยตรี	เจตนิพัทธ์	สาสิงห์

นายสุชาติ		ค�าพันธุ์	(ชาติ	กันตนา)

นายณรงค์		ศิลาลิขิต	(เซี๊ยะ	จาตุรงค์)

นายมาโนช	ก�าเนิดกาญจน์

กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายศิลป์  นายประเสริฐ		ศรีรัตน์ชัชวาลย์	 (ประเสริฐ		วาดรูป)	

		 	 	 	 นายประเสริฐ		สถิตย์อยู่คู่ไทย	 (ชิว	เฟอร์นิเจอร์)

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย	 	 ท่านชาติชาย	สุขไสย	 	 นายโสภณ		ปลื้มอารมณ์
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ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 21 จังหวัดภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร   ***	(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)	***	

จังหวัดก�าแพงเพชร   นายชัยยศ		เกียรติเบญกุล		 (ครูยศ	ก�าแพง)

จังหวัดชัยนาท  	 	 นายสมพงษ์		สงวนตระการกุล	 (ตี๋	ชัยนาท)

จังหวัดนครนายก  	 นายสุรพล		สุทยา	 	 (หน่อย		นครปฐม)

จังหวัดนครปฐม  	 	 นายยุทธชัย		ปฐมวัฒนศิริ		 (อ้วน	นครปฐม)

จังหวัดนครสวรรค์  	 นายวันชัย		อินลอย	 	 (ก�านันโต้ง	นครสวรรค์)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครสวรรค์	 นายเกื้อกูล		กลีบจ�าปา	 	 (ป้อม		นครสวรรค์)

จังหวัดนนทบุรี   	 นายโทนทอง		สุขแก่น	 	 (โทน		บางแค)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนนทบุรี	 นายสุพจน์		ผมทอง	 	 (พจน์		เมืองนนท์)

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

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 	 นายจิรวัฒน์		ศรีสุขพงษ์ศักดิ์	 (เด่น	อยุธยา)

จังหวัดพิจิตร	 	 	 	 นายสุดใจ		จูมจันทร์	 	 (ใจ	ตะพานหิน)

จังหวัดพิษณุโลก 	 	 	 นายประดับ		พลคล้าย	 	 (ประดับ		พิษณุโลก)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดพิษณุโลก	 นายบุญชอบ		พ่วงเฟื่อง	 	 (ชอบ		พิษณุโลก)

จังหวัดเพชรบูรณ์  	 นายกันต์		นิธิปรัชญากุล	 	 (ตี๋		สมอทอด)

จังหวัดลพบุรี 	 	 	 นายมลชัย		สุติรัตนชัย	 	 (ช้าง		ลพบุรี)

จังหวัดสมุทรปราการ	 	 	 นายพิเชษฐ		โปร่งแก้วงาม		 (หอย		ปากน�้า)

จังหวัดสมุทรสงคราม	 	 	 นายโศภิษฐ์		เวชการ	 	 (เปิ้ล		แม่กลอง)

จังหวัดสระบุรี 	 	 	 พ.ท.	ปราโมทย์		ปรีชาศาสตร์	 (ผู้พันโมทย์		สระบุรี)

ประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง	 นายสุทัญ	ค�าพันธุ์

รองประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง	 พ.ต.ต.	จตุพร	อรุณฤกษ์ถวิล

	 	 	 	 	 	 พ.ต.อ.	วิศิษฐ์	สังขนันท์

	 	 	 	 	 	 นายณรงค์ชัย	ไทยธีระเสถียร

ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง	 นายมณู	บุญมาน�า	 (นพ	สวนมะเดื่อ)

	 	 	 	 	 	 นายเตชทัต	เอี๋ยวคุ้มเจริญ	(นิว	คาวบอย)

	 	 	 	 	 	 นายอติวัณณ์	ณรงค์

- หน้า 005 -

���������������� �����.indd   5 9/4/2019   4:18:45 PM



จังหวัดสิงห์บุรี 	 	 	 ***	(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)	***		

จังหวัดสุโขทัย 	 	 	 นายจิระพรชัย		ใบทอง	 	 (หนุ่ม		ใบทอง)

จังหวัดสุพรรณบุรี	 	 	 นายสมพร		โพธิ์อ้น	 	 (โก๋		บ้านกร่าง)

จังหวัดอ่างทอง 	 	 	 นายประชาวุฒิ		สหประชากิจ	 (เอก		วิเศษ)

จังหวัดอุทัยธานี 	 	 	 นายปรีชา		พลอินทร์	 	 (ช่างแดง		อุทัย)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย    นายอนุสรณ์		วงใหญ่	 	 (อัยการจิ๋ว)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเชียงราย	 นายสมยศ		ประจ�าเมือง	 	 (สมยศ		เชียงราย)

จังหวัดเชียงใหม่   	 นายวีระชัย		ไชยเจริญ	 	 (โจ๊ก		ล�าพูน)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเชียงใหม่	 นายพรรค		คูวิบูลย์ศิลป์

จังหวัดน่าน    นายเฉลิมพล		อานุภาพบรรเจิด	 (ส.จ.บอม		เมืองน่าน)

จังหวัดพะเยา   	 นายจีรเดช		ศรีวิลาศ	 	 (นายกยุ้ย		ดอกค�าใต้)

จังหวัดแพร่   	 นายพรชัย		วิภาสกุลเด่น	 	 (พรชัย		แพร่)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  	 นายอุทิศ		ถาวร	 	 	 (กล้วย		มรดกไทย)

จังหวัดล�าปาง   	 นายธีรเดช		จังตระกูล	 	 (ต้น	ล�าปาง)

จังหวัดล�าพูน   	 นายสุพจน์		วงศ์เขียว	 	 (เอส	เชียงใหม่)

จังหวัดอุตรดิตถ์   	 นายประสพโชค		แสงพันธ์		 (โชคเล็ก	อุตรดิตถ์)

ประธานฝ่ายประสานงานภาคเหนือ	 นายขวัญชัย		แจ่มใจ	 	 (ป๊อก		เชียงราย)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดกาฬสินธุ์   	 นายสว่าง		รุ่งกรุด	 	 (สีเผือก		กาฬสินธุ์)

จังหวัดขอนแก่น   	 นายสมศักดิ์		สัตยบัณทิต	 	 (ปุ๊		ขอนแก่น)

จังหวัดชัยภูมิ   	 นายณรงค์		ล�าฮวด	 	 (วัฒน์		ชัยภูมิ)

จังหวัดนครราชสีมา 	 	 นายชัชวาล		วงศ์จร	 	 (ประธานหอการค้า)

จังหวัดนครพนม   	 นายวัลลภ		แก้วอุดมผล	 	 (แอ๊ด		ธาตุพนม)

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

จังหวัดมหาสารคาม 	 	 พ.ต.อ.	อุดมศักดิ์	เปลี่ยนข�า	

จังหวัดมุกดาหาร 	 	 นายจีรศักดิ์		เกิดสมบุญสุข	 (เบียร์		มุกดาหาร)

จังหวัดยโสธร  	 	 นายปริญญา		ไทยบุญนาค	 (หนุ่ย		ยโสธร)

จังหวัดร้อยเอ็ด   	 นายสุรพงษ์		ไชยราช	 	 (พงษ์		ร้อยเอ็ด)

จังหวัดเลย  	 	 นายธรรมวัธน์		ทองธรรมรงค์	 (บิ๊กกิม		วังสะพุง)

จังหวัดสกลนคร  	 	 นายสุรชัย		สกุลโชคชัยรัตน์	 (ลี่		สกล)

จังหวัดสุรินทร์  	 	 นายวรพงษ์		อังประภาพรชัย	 (ตี๋		สุรินทร์)

จังหวัดศรีสะเกษ   	 นายดนุชา	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 (ใหม่	อิสโร)

จังหวัดหนองคาย  	 นายวิชญ์พัชร์		บรรณารักษ์	 (หน่อง		ศรีวิกรณ์)

จังหวัดหนองบัวล�าภู  	 นายธนาพงษ์		ดวงจันทร์	 	 (หนวด		หนองบัวล�าภู)

จังหวัดอุดรธานี   	 นายอัครฉัตร		ขันธะมูล	 	 (ฉัตร		อุดรฯ)

จังหวัดอุบลราชธานี  	 นายวีรยุทธ		วรรณรัตน์	 	 (สิทธิ์	อุบลฯ)

จังหวัดอ�านาจเจริญ  	 นายกานต์		นามบุตร	 	 (ชัย		อ�านาจเจริญ)

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ  นายศุภกนก์ธีร์		อนุศรี	 	 (โต่ง		ขอนแก่น)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ  นายนิตินัย		ก�าเนิดกาญจน์	 (หรั่ง		อุดร)

	 	 	 	 	 นายภานุพงษ์		เทศศรีเมือง	 (ต้น		หนองคาย)

	 	 	 	 	 นายณัฐวรรธน์		ทองธรรมสิริ	 (หนุ่ม		บุรีรัมย์)

ประธานฝ่ายประสานงานฯ  นายชยุต		ธันศรีชัย	 	 (ศิลป์		เมืองทอง)

รองประธานฝ่ายประสานงานฯ  นายวัชรวุธ		บุญชู	 	 (ตู่		ร้อยเอ็ด)

	 	 	 	 	 นายสมศักดิ์		หิรัญอนันต์พงศ์	 (กล้วย		หนองกี่)

ผู้ช่วยประธานฝ่ายประสานงานฯ  นายชูเกียรติ		วิชัยศักดิ์	 	 (อ้วน		โคราช)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 7 จังหวัดภาคตะวันออก

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 	 นาวาโท	คมสันต์		ท้วมพงษ์	 (ผู้พันโบว์)

จังหวัดจันทบุรี   	 นายรังสรรค์		เจริญลภ	 	 (สรรค์		จันทบุรี)

จังหวัดฉะเชิงเทรา  	 ***	(ขึ้นตรงกับสมาคมฯ)	***

- หน้า 007 -
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จังหวัดชลบุรี เขต 1  	 นายคมสัน		ชาญชัยวรวิทย์	 (หน่อย		ศรีราชา)

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

จังหวัดชลบุรี เขต 2  	 นายพงศกร		โชติธรรมนาวี	 (บี		พัทยา)

(เมืองพัทยา, อ.บางละมุง, อ.สัตหีบ)

จังหวัดตราด   	 นายบุญประเสริฐ		ไวยกูล		 (ผู้ใหญ่แระ		ตราด)

จังหวัดปราจีนบุรี  	 นายไพฑรย์		ป้อมศรี	 	 (ป้อม		ปราจีนบุรี)

จังหวัดระยอง   	 นายฐานุทัศน์		จันทร์อารักษ์	 (นัย		ไอยรา)

จังหวัดสระแก้ว   	 น.ส.ปิยฉัตร		ขาวดี	 	 (พัด		เทพอวตาร)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 5 จังหวัดภาคตะวันตก

จังหวัดกาญจนบุรี  	 นายอ�านาจ		ยิ้มละมัย	 	 (หนุ่ย		เมืองกาญจน์)

จังหวัดตาก   	 นายยุทธนา		ภุมรินทร์	 	 (ตู่		น�้าทิพย์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  	 นายสัญญา		วิจิตรจินดา	 	 (ยา		หัวหิน)

จังหวัดเพชรบุรี   	 นายเอกชัย	อังกินันทน์

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเพชรบุรี	 นายพงศ์เทพ		เวศย์วรุตม์		 (เฮียนั๊ม		เพชรบุรี)

จังหวัดราชบุรี   	 นายสถิต		มหัทธนไพศาล		 (สถิต		ราชบุรี)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 14 จังหวัดภาคใต้

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนบน นายวรศักดิ์		อดิเทพวรพันธุ์	 (โกหว่า		ทุ่งสง)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนบน ท่านสกล		จันทรักษ์				(รอง	ผวจ.นครศรีธรรมราช)

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนล่าง	 นายสมศักดิ์		วานิชสุวรรณ	 (โกหมนิ		หาดใหญ่)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนล่าง พล.ต.ต.	พีระ		บุญเลี้ยง

จังหวัดกระบี่    นายอดิพจน์		ศรีสุคนธ์	 	 (โกจู๊ด		กระบี่)

จังหวัดชุมพร   	 นายกิตติธัช		นุชประยูร	 	 (ทอม		ชุมพร)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดชุมพร นายวรเทพ		นุชประยูร	 	 (เฮียย้ง		ชุมพร)

จังหวัดตรัง    นายบุญเลิศ		พวงงาม	 	 (เอก		ท่าพระจันทร์)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดตรัง 	 นายสุริยา		รัตนแสงทอง	 	 (โกชุ้น		กันตัง)
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���������������� �����.indd   8 9/4/2019   4:18:46 PM



จังหวัดนครศรีธรรมราช  	 นายระพีพันธ์		รักษาพงษ์		 (ติ่ง		ทุ่งสง)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครศรีธรรมราช	 นายพรัญชัย		อดิเทพวรพันธุ์	 (โกเด๊ะ		ทุ่งสง)

จังหวัดนราธิวาส  	 นายพิชญ์พิเชษฐ		องศุนาค	 (แขก		เรือเสาะ)

จังหวัดปัตตานี   	 นายสมศักดิ์		แซ่ฉั่ว	 	 (ฉั่ว		ปัตตานี)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดปัตตานี	 นายสมวุฒิ		โชคสกุลนิมิต		 (ตง		เบอร์		4		ปัตตานี)

จังหวัดพังงา   	 นายอาทิตย์		การุณกรสกุล	 (แบ๊งค์		พังงา)

จังหวัดพัทลุง   	 นายพีระศักดิ์		ปทุมรัตน์	 	 (โจ้		พัทลุง)

จังหวัดภูเก็ต   	 นายธนชาติ		บุญสูง	 	 (แตน		ภูเก็ต)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดภูเก็ต นายผดุงศักดิ์		พึ่งเพียร	 	 (นก		ภูเก็ต)

จังหวัดระนอง   	 นายเลิศพรชัย	นครพัฒน์	 	 (ต่อ		ระนอง)

จังหวัดสตูล   	 นายมานิตย์		เพียรศรีวัชรา	 (อ.มานิตย์		สตูล)

จังหวัดสงขลา  	 	 นายสมบัติ		ไวกิตติพงษ์	 	 (แหลม		สงขลา)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  	 นายวิทวัฒน์		กาญจนะ	 	 (โอ๊ะ		สุราษฎร์)

จังหวัดยะลา   	 นายใช้		วงศ์นิตย์ลัภย์	 	 (ใช้		เบตง)

ฝ่ายประสานงานภาคใต้ 14 จังหวัด

   - ประธานฯ   	 นายศักดิ์ชาย		โกศลศักดิ์สกุล	 (เทียม		ปัตตานี)

   - รองประธานฯ  	 นายพินิจ		เตียเจริญ	 	 (โก้		หาดใหญ่)

   - รองประธานฯ  	 นายทักษิณ		แก้วสามดวง
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คุณกิติ		ธรรมจรัส
คุณก�าพล		จารุจันทนากุล
คุณกมล		วิริยะตลอดกาล
คุณกุนทร		ลาภอิทธิสันต์
คุณเกียรติสกุล		ก้อนผา
คุณกิตติชัย		วณิชชากรพงศ์
คุณกฤษฎ์		คงวุฒิปัญญา
คุณกฤษฎา		นาราย
คุณกรกช		ศิริวัฒน์
คุณไกรฤกษ์		ผลดี
คุณก�าธร		ลิ้มปิติเรืองกิจ

คุณขวัญชัย		แจ่มใจ	
คุณกรณ์		ประจันตะเสน
ด.ต.	คุรุวิทย์		บุญทิพย์จ�าปา
คุณกฤษฎา		โพธิ์เงิน
คุณกฤชเชาว์		สินธุเจริญ
คุณกิตติพงษ์		ลิ่นแก้ว
คุณเกษม		พูนศิริ
คุณไกรสร		ทามเสถียรชัย
คุณก้องเกียรติ		จันทร์แก้ว
คุณกิตติชัย		ด�ารงศักดิ์วิทยา
คุณเกษม		พูนศิริ

คุณโกศล		อิ่มประเสริฐกุล
คุณเกื้อกูล		กลีบจ�าปา
คุณคัมภีร์		สุขสงวน
คุณกริด		สังขพันธ์
คุณโกวิท		จิตตั้งมั่น
คุณก�าพล		หมู่พุทธรักษ์
คุณกิตติเดช		เขียวศรี
คุณคมสันต์		นันวณิชย์
คุณขวัญชัย		เฟื่องฟู
คุณกรีฑาภัส		ส่งศรี

หมวด ก , ข , ค

คณะกรรมการรับและตัดสิน

คุณกฤษฎา		เดี้ยมมณี		
คุณกิตติพงศ์		เถียรประวัต
คุณคีรีศวร์		จามจุรี
คุณกิตติ		จันทร์จารุวัฒน์
คุณกิจณรงค์		ชุ่มเจริญ
คุณคมเดช		โฆษิตเกษมสุข
คุณกฤษฎา		ประคองทรัพย์
คุณกันต์อเนก		ธนจตุรงค์สิริ
คุณกฤษฎา		เพ็งอุดม
คุณเกียรติศักดิ์		หนูสังข์

พล.ต.ต.	จิตติ		รอดบางยาง
คุณฉัตรชัย		ธีระแนว
คุณจักรพันธ์		ทองแก้ว
คุณเจริญ		โกมลวิศิษฐ์
คุณจิราวุฒิ		เจิมจ�ารูญ
คุณจักรพันธ์		เงินศรี

คุณจรัล		เรืองศิลป์
คุณจรัล		ราชสีห์	
คุณเฉลิมพร		เปียทอง
คุณเจษฎา		ทนุธรรมนิธิ
คุณจิระเมธ		บ�ารุงไทย
คณุจารเุกยีรต	ิ	จติต์ผ่องอ�าไพ

คุณเฉลา		พูลอ่อน	
คุณจตุรงค์		เทียมทองค�า
คุณจิระวัฒน์		ทับแก้ว
คุณจรัญ		แย้มเสาธง	
คุณเฉลิมพันธ์		ธนสารวิวัฒน์

หมวด ง , จ , ฉ
คุณจิระพรชัย		ใบทอง
คุณเฉลิมพล		อานภุาพบรรเจดิ
ด.ต.	จ�านง		สุทธจิรีสรรค์
คุณเจษฎา		เกษมธนากร
คุณจิรวัตร		จิระเกษม

คุณชูชัย		เขมาพัฒนกุล
คุณชวลิตร		พุ่มอรัญ	
คุณชัยนรินทร์		ชัยวริศธนกานต์

คุณชวภณ		เริ่มวาณิชย์
คุณช�านาญ		กลั่นสอน
คุณชาญยุทธ		ปฐมก�าเนิด
คุณชัยฤทธิ์		เพชรพันธุ์ทอง
คุณชายชาญ		พรมเกตุสกุล
คุณชานนท์		ขันโท
คุณชลัช		ชมเจริญ
คุณชัชวาลย์		จิรายุกุล
ด.ต.	ชาตรี		นนทสุต
คุณชาญชัย		บัวเปล่งศรี

คุณชาตรี		กระแสร์สุนทร
คุณชาญชัย		ราชสิงโห
คุณโชติอนันต์		เจี่ยโชติกุล
คุณฐิติพรรณ		โพธิ์กลิ่น
คุณชัยวัฒน์		จารุพงศ์สุนทร
คุณชนก		แตงตรง
คุณชัยวัฒน์		เขียวข�า	
คุณชัยยุทธ		วูวนิช
คุณชนินทร์		ภาคสุชล
คุณชูเกียรติ		บานพับทอง
คุณฐานุทัศน์		จันทร์อารักษ์
คุณชุ้น		สังข์เงิน

คุณชิตพงศ์		สุขสวัสดิ์อารยา
คุณชูเดช		ค�าฝึกฝน
คุณชูศักดิ์		กุฎโง้ง
คุณชลิต		มณีญากรณ์
คุณชุติกาญจน์		ทองนิล
คุณชัชวาล		ผึ้งทอง
คุณชัยสิทธิ์		ขวักไขว่พวก
คุณชีวิน		กุลอนรรฆพันธ์
คุณชัยวัฒน์		เขียวศรี
คุณชญานันท์		แซ่ฉั่ว	
คุณโชติพัฒน์		คงเมือง
คณุช.	กฤษณะ		เพช็ญไพศษิฎ์

หมวด ช , ซ , ญ , ฐ
คุณชัยฤกษ์		อินทรวิชะ
คุณชาญชัย		มานิตทวีผล
คณุฐจกัขณ์		สพุรรณธมานนท์
คุณชัยยะสิทธิ์		หมื่นหมวด
คณุชยัโรจน์		กาญจนศลิาโรจน์
คุณชัยสิทธิ์		จารุจันทนากุล
คุณฐาปนา		มานัสฤดี
คุณชัยวิวัฒน์		หทัยวณิชสิริ
คุณชัย		ฑีฆะโภวรรณ
คุณชูเกียรติ		วิชัยศักดิ์
คุณชิตพล		ลีชัยอุดมเลิศธนทรัพย์

คุณโชคประเสริฐ		เสนีย์บุญ
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คุณณรงค์		จิตต์เนื่อง	
คุณต่อพณ		นิยมจันทร์
คุณดิษพงศ์		พงษ์รัตนกูล
คุณณัฐกิตต์		วราเกตุ	
คุณดิษฎี		เจริญมหาดไทย
คุณณัฐวัฒน์		แพทย์ประสิทธิ์

คุณณรงค์ชัย		ไทยธีระเสถียร
คุณณกรณ์		สังขมาน	
คุณณรงศักดิ์		เที่ยงล�้า
คุณณรงค์ฤทธิ์		สถาปรสิริ
คุณณัฐพร		ธาราวุฒิ
คุณไตรรงค์		กุยเพ็ชร

คุณณรงค์		รักกิจการพูล
คุณณัฐวุฒิ		อิศวเรศตระกูล
คุณณัฐวัฒน์		กรวสุรมย์
คุณดอกรัก		ฤทธิ์บ�ารุง
คุณณรงค์ชัย		จันทร์เที่ยง
คุณณัฐพงษ์		งามสุคนธวนิชกุล

หมวด ณ , ด , ต
คุณตรีวัฒน์		สันติอรรถพันธุ์
คุณณศักดิ์		ก้อนผา
คุณดุสิต		ตั้งประเสริฐพานิช
คุณดิเรก		ผลวัชนะ
คุณณัฐพงษ์		ภูวคีรีวิวัฒน์
จ.ส.อ.	ไตรภพ		เรืองวุฒิชนะพืช

คุณทวีศักดิ์		รักวงษ์วาน
คุณทิฆัมพร		แสงสว่าง
คุณทศพลชัย		พรสัมฤทธิ์โชค
คุณทรงยุทธ		บัวดิศ	
คุณนิพนธ์		ศิริโวหาร	
คุณธนิตพงศ์		วงศ์วุฒิรัตน์
คุณธวัช		วาทินวิเศษ	
คุณธีระพงษ์		ธัญญะวานิช
คุณนรพล		สังขพิทักษ์
คุณธนภัทร		มากสินธุ์
คุณนพดล		อรรณพวรรณ
คุณธนบูรณ์		ธรรมวิสุทธิกุล
คุณนพดล		ชาระโภค
คุณธนันต์		ศรีแก้ว
คุณนัฐพงศ์		เถียรประภากุล

คุณโทนทอง		สุขแก่น		
คุณทินวงษ์		เถื่อนน้อย
คุณทวีทรัพย์		ชอบพิมาย
คุณทนงชัย		เกตุเรือง	
คุณนคร		ชมยิ้มใส
คุณธนภณ		มีสาระภี
คุณธเนศ		จันทร์ผล
คุณธงชัย		วรารักษ์ประภัทร์
คุณธนกฤต		เอกธนัทชัยกุล
คุณธีรเดช		จังตระกูล
คุณนที		ทองดี
คุณธนบูรณ์		ธรรมวิสุทธิ์กุล
ส.อ.	ธานินทร์		แดงนาง
คุณนพพร		จ้อยเจริญ
คุณนิรันต์		สุศีลสัมพันธ์

คุณทวนชัย		รัมมะบุตร
คุณทศพล		ทักษิณทร์
คุณทรงอาจ		บุญทรง
ร.ต.	ถาวรวิทย์		เพชรพันธุ์ทอง
คุณธนัท		ดีอุดมวงศา
คุณธนิตพงศ์		สิริอรรถสิทธิ์
คุณนิพนธ์		จีรรัตนบรรพต
คุณนิคม		นาคสุวรรณ์
คุณนิทัศน์		หวลถนอม
คุณนภนต์		วงศ์ผาสุกโชติ
คุณนรุตม์		ขุนเณร
คุณนเรนทร์		กรินชัย
คุณธงทอง		ทวีเกื้อกูล
คุณนิรุต		แต่งประวัติ

หมวด ถ , ท , น , ธ
คุณทรงพล		ค�าพันธุ์
คุณทวิช		วงศ์ผาสุกโชติ
คุณทรงกลด		หน่อพุทธวงกูร
คุณทรงเกียรติ		โพธิ์ประเสริฐ
คุณธัญญ์นิธิ		ชวรัตน์นิธิโชติ
คุณธนกฤษ์		พรหมมณี
คุณน�าชัยชนะ		ดีวิ
คุณธนนท์พรรดิ		เรืองชัยพัฒนะ

คุณนทีธร		เจริญลาภ
คุณธัชพล		คงวุฒิปัญญา
คุณธนโชติ		ตรีสังข์
คุณนเรศ		สัพพวิญญู
คุณนัทธี		นาคเปรื้อง
คุณนรารักษ์		ไสยเวช

คุณประสิทธิ์		กิติเรียงลาภ
คุณประดับ		พลคล้าย
คุณปรีชา		พลอินทร์
คุณปัญญวัฒน์		นิ่มสง่า
คุณประเสริฐ		เปี่ยมสุข
คุณบุญเลิศ		พวงงาม
คุณเปรม		พุทธศิริ
คุณประเสริฐ		ขันทอง
คุณปิติโรจน์		อรุณเลิศศิริ
คุณประเวศ		แก้วกัญญาติ

คุณบงกชธร		บ�ารุงพืช
คุณปัญญา		ปัญญาค�า
คุณประเสริฐ		สระทองซัง
คุณปรีชา		โพธิ์หิรัญ
คุณประณีต		ธรรมกิจ	
คุณปลวัชร		กรรเชียงแก้ว
คุณปณชัย		อัศวแสงรัตน์
คุณปิยฉัตร		ขาวดี
คุณประเทือง		ภู่ระหงษ์
คุณปราโมทย์		เทศเรือง

คุณประจ�า		อู่อรุณ
คุณเปรม		สิริขจรเดชสกุล
คุณบัณฑิตพงษ์		นาคสินธุ์
คุณประถม		อยู่คล�้า
คุณปัญญา		ไกรภักดีกุล
คุณประพันธ์		ปาธิสุทธิ์
คุณบรรยง		ว่องเกษกิจ
คุณประทีป		ปลอมขุนทด
คุณบุญประเสริฐ		ไวยกูล

หมวด บ , ป
คุณประพันธ์		พงษ์ภู่
คุณบุญชอบ		พ่วงเฟื่อง
คุณประเสริฐ		ฮ้อเจริญ	
คุณประสพโชค		แสงพันธ์
คุณปรีชา		เอี่ยมสะอาด
คุณบัญชา		เดชพัฒนกิจ
คุณปริญญา		ศิวะยิ่งสุวรรณ์
คุณประสิทธิ์		ก่อเกียรติคุณ
คุณประวฒัน์		อนสุรณ์ศิรศัิกดิ์
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คุณพิศาล		เตชะวิภาค
คุณพัทธ์นาฐ		ยศกุลเกียรติ
คุณพยุหแสนยากร		พรเชิดชู
คุณพิงพันธุ์		รัตนมณีปกรณ์
คุณพิทักษ์		สุพรศิลป์ชัย
คุณพีรพงษ์		พรสิทธิพันธุ์
คุณไพศาล		ปั้มงาม
คุณพัฒนะ		ธรรมวิริยะกุล
คุณพิชิต		แสงศร
คุณไพโรจน์		ธีระธ�ารงชัยกุล
คุณไพโรจน์		ซื่อชัยเจริญ
คุณพงษ์พัฒน์		จาริยะ
คุณพารินทร์		แก้วสวัสดิ์

คุณพนัส		เตียวตระกูลวัฒน
ร.อ.	ไพฑูรย์		ทองทา
คุณพันธุ์ธัช		พันไธสง
คุณพีระพล		ธีระชื่นชม
คุณพรภัทร		กุ่มแก้ว
คุณพิเชษฐ		โปร่งแก้วงาม
คุณพัชรชัย		ปั้มงาม
คุณพิชัย		ปมุติโต
คุณพิริยะ		สุภิโชติ
คุณพงศ์พัศ		อนุจรพันธ์
พ.ต.ต.	พรชัย		อมรสวัสดิ์ศิริ
คุณพิษณุ		พยอมหอม

คุณเผด็จ		ดวงวิชัย
คุณพิเชษฐ์		จันลองรัตน์
คุณไพบูลย์		สุวรรณศรีสาคร
คุณไพศาล		พงศ์พจน์เกษม
คุณพิเชษฐ์		ปฐมพรสุริยะ
คุณไพศาล		แสนศึก
คุณพินิจ		เตียเจริญ
คุณพิชัย		คุณากรรักษ์
คุณพงษ์ศักดิ์		สรวงมณีเกตุ
คุณพัฒนา		สุขสง่า
คุณพิสิฎฐ์		ช่วยชูหนู
คุณพิพัท		พวงพูล

หมวด ผ , ฝ , พ , ฟ
คุณพรชัย		อรุณเลิศศิริ
คุณพิภพ		ยาคล้าย
คณุพงศ์ศาล		ถนอมพงศ์สานต์
คุณพงศ์เทพ		จันทร์ทิพย์
คุณพนม		พึ่งดี
คุณพงษ์ภักดี		พัฒนกุล
คุณพงษ์สวัสดิ์		สุขเรืองรอง
คุณพินิจ		ก�าลังหาญ
คุณพงษ์ธร		เขมภาคิน
คุณพรชัย		โรจนศิริพงษ์
คุณพุฒิพงษ์		เรือนพระจันทร์
คุณพัชรินทร์		ดีบัว

คุณภัควัฒน์		สุทธิประภา
คุณภูดิท		พรสวรรค์ศิริกุล
คุณมนตรี		สถีระกานนท์
คุณมนัส		สืบบก
คุณมนตรี		สุรนารถ
คุณมานพ		ศักดิ์เรืองงาม
คุณเรืองวิทย์		ดิษฐเกษร
คุณยุทธนา		สระมาลา
คุณรติ		เลิศอริยะทรัพย์
คุณภาคภูมิ		แสงแก้ว

คุณภูวณัฏฐ์		น้อยประเทศ
คุณภูษิต		อินวกูล
คุณมงคล		วรารักษ์พงษ์
คุณมานพ		จันทร์ศรี
คุณมณู		บุญน�า
คุณยุทธชัย		ปฐมวัฒนศิริ
คุณยุทธพงศ์		อิศวเรศตระกูล
คุณรุ่งรัตน์		บุญเอก
คุณรัฐพงษ์		โพธิพันธุ์
คุณภาคิน		จันทรรัตน์

คุณภัทรพล		จิรเสถียรอ�าไพ
คุณภาณุพงศ์		เสรีวัฒน์
คุณเมธี		บุญทอง
คุณมณู		ถนอมปัญญารักษ์
คุณมานะ		สุขสุวานนท์
คุณรังสรรค์		ทับแก้ว
คุณระพีพันธ์		รักษาพงษ์
คุณโรจน์		ปิ่นแก้ว
คุณรชตะ		เส็งประชา

หมวด ภ , ม , ย , ร , ล
คุณภีรพัฒน์		มึถาวร
คุณภูหิรัณย์		ธนารัญญ์โรจน์
คุณไมตรี		ศรีทอง
คุณมาโนช		เกิดปราชญ์
คุณมงคลพยัคฆ์		วาจาสัตย์
คุณยุทธพงษ์		สิริทรัพย์ทวี
คุณรชต		พิศาลสาคร
พ.ต.ท.	ระพิน		ชาติไทย
คุณรังสรรค์		เจริญลาภ

คุณวุฒิพงษ์		ธีระธนากร
คุณวีระพล		บัวชาติ
คุณวันชัย		อินลอย
คุณวิสูตร		จันทร์เพ็ง
คุณวินชัย		กีรติพันธ์ชัย
คุณวศิน		ศรีบูรพา
คุณวสัญปกรณ์		ทองแดง
คุณวสันต์		อังสิทธากุล
คุณวิโรจน์		ตันติธรรมธร
คุณวิษณุ		ชูบุญเลิศ
คุณวีระศักดิ์		พลราบ
คุณวรรณธนะ		กสานติกุล

คุณวิวัฒน์		เรืองพรสวัสดิ์
คุณวีระชัย		ไชยเจริญ
คุณวรพจน์		แซ่ไหล
คุณวิสูตร		วีระธ�ารงกุล
คุณวิทยา		วัฒนานันต์วานิชย์
คุณวีรศักดิ์		พึ่งประยูรพงศ์
คุณวิสุทธิ์		ศุกลสกุล
คุณวิเชียร		เติมรุ่งเรืองเลิศ
คุณวิษณุ		สุขเจริญ
คุณไวยากร		พึ่งบุญ
คุณวีรโรจน์		บุญยังสวัสดิ์
คุณศักดิ์นรินทร์		ศรนิล

คุณวิศาล		นันทสันติ	
คุณวิวัฒน์		นิลนาวี
คุณวิสิฒโรจน์		กัณฑ์ชูสิน
คุณวรเชนท์		ค�าภีระ	
คุณวินัย		แพ่งสุภา
คุณวศิน		เฆษะวิริยะกุล
คุณวุฒิไกร		บุตรช�านิ	
คุณวิเชียร		คุณากรรักษ์
คุณวินัย		เจริญสุข
คุณวัชรนรพงษ์		นะเรศรัมย์
คุณวีรชาติ		ตุลาพงษ์
คุณวีระศักดิ์		รังศิโรภาส

หมวด ว
คุณวันชัย		จันทร์สว่าง
คุณวิทวัฒ		จันทนวงษ์
คุณวัสวัตติ์		คูห์ศรีวินิจ
คุณวิฑูรย์		ค�าคงสัตย์
คุณวสันต์		จริยสุขสกุล
คุณวสันต์		พูนสิน
คุณวิษณุ		อุดม
คุณวิสุทธิ์		พรมเกตุสกุล
คุณวิบูลย์		คงทองประเสริฐ
คุณวุฒิชัย		อรุณศิริประเสริฐ
คุณวัลลภ		โตทิม
คุณวิศิษฐ์		ทองโต
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คุณวินัย		เหลืองเจริญกิจ
คุณวรเทพ		นุชประยูร
ว่าที่	ร.ต.	วรรัตน์		ถนอมปัญญารักษ์

คุณวัลลภ		สุทธิแสวง
คุณวินิจ		จันทร์ศรี

คุณวิชัย		ทองสีสุก
คุณวีรภัทร์		ดวงแก้ว

คุณวรเทพ		คูหาวิชาช่าง
คุณวิชญ์พัชร์		บรรณารักษ์

คุณศุภศิลป์		ผลภาษี	
คุณศภกฤต		คูหาสรรพสิน
คุณศิริชัย		สกุลธาราภิรมย์
คุณศุภกิจ		มีเย็น

คุณศุภชัย		เรืองสรรงามศิริ
คุณศุภรุจ		จ�านงประสาทพร
คุณศิระ		เอกบุตร
คุณศิลป์เจษฎ์		ทองเกลี้ยง

คุณศุภกร		พูนสยามพงษ์
คุณศุภกร		บัวคง
คุณศุภราช		ชูรัศมี
คุณศักดิ์		บังขม

หมวด ศ
คุณศักดิ์สิทธิ์		นวกุลศิรินารถ
คุณศักดิ์ชาย		โกศลศักดิ์สกุล
คุณโศภิษฐ์		เวชการ

คุณสมภพ		ไทยธีระเสถียร
คุณสิงห์		เฉยดี
คุณสังวร		ขจรรุ่งศิลป์
คุณสายัณห์		คชวัตร
คุณสุพจน์		ผมทอง
คุณสุนันท์		กลิ่นจ�าปา
คุณสมัคร		พันธุมวัทก์
คุณสุทัญ		ค�าพันธุ์
คุณสุรชัย		พิพัฒน์ไพฑูรย์
คุณสุรเดช		เที่ยงตรง	
คุณสมพล		อยู่เย็น
คุณสมพร		โพธิ์อ้น
คุณสุนทร		บุญยะทวีวัฒน์
คุณสมบัติ		ทองอ�าไพ
คุณสุพจน์		ประวัติร้อย
คุณสมศักดิ์		ลาภชิตาภรณ์
คุณสมเกียรติ		เชื้อเหล่าวานิช
คุณสมศักดิ์		คติเกษมเลิศ
คุณสมเกียรติ		บุญเสรฐ
คุณสันติ		บวรหฤทัย
คุณสุวิทย์		อิงวีรวัฒน์	
คุณสกล		โฆษิตเกษมสุข
พ.อ.อ.	สุเทพ		กันทะวงศ์
คุณสรรเสริญ		สันตินันตรักษ์
คุณสนาน		มาเลิศพรสกุล
คุณสิทธิชัย		สหแพทย์
คุณส�าเรือน		ทับจันทร์
คุณสมทัย		วราหะจีระกุล
คุณสมบัติ		ลานทอง
คุณสุริเยนทร์		บุญมี

คุณสมศักดิ์		คงวุฒิปัญญา
คุณสมชาย		ทับจ๊อก
คุณสถิต		มหัทธนไพศาล
คุณสมยศ		จารุจันทนากุล
คุณสุดใจ		จูมจันทร์
คุณส�าเภา		ใจพันธ์
คุณสันติ		อรุณศิริ
คุณสุเทพ		จิระวัฒน์สุนทร
คุณสุรศักดิ์		โพธิ์สฤษดิ์
คุณสมพงษ์		สงวนตระการกุล
คุณสัณฑิต		จึงประภา
คุณสวรรค์		พวงพิกุล
คุณสถิรพงศ์		ถีระแก้ว
คุณสมควร		อุ่นยินดี
คุณสุก		สุกกลิ่น
คุณสมเกียรติ		ประดู่	
คุณสกลชัย		ตั้งธนาเจริญวงศ์
คุณสมหมาย		ทองสุข	
คุณสันติ		วิชิตวาที
คุณสมศักดิ์		ตั้งสกุลโอฬาร
คุณสมชัย		บุญชูประเสริฐ
คุณสุรพงษ์		รักษาทางดี
คุณสนธิ		อนุจรพันธ์
คุณสมศักดิ์		หิรัญอนันต์พงศ์
คุณสิทธิโชค		มาเลิศพรสกุล
คุณสนิท		กลิ่นคง
คุณสมพร		มะโนประเสริฐกุล
คุณสิรภพ		ภัทรจินดาภรณ์
คุณสุริยะ		ช่วยสถิตย์
คุณสัญญา		เกศทองค�า

คุณเสมอ		งิ้วงาม
คุณสุพจน์		วงศ์เขียว
คุณสมชาย		ลิ้มไชยาวัฒน์
คุณสกล		ข�าจร
คุณสิริพงษ์		คณาคุปต์
คุณสมชาย		บุรพพงษานนท์
คุณสราวุธ		ลี้ชัยมงคล
คุณสุรเดช		ลิ้มพานิช
คุณสุรวิทย์		ทิพย์นันทิมา
คุณสุวิช		ยะสวัสดิ์
คุณสมิง		เชยโต
คุณโสภณ		นาคใหม่
คุณสมบัติ		เพชรแต่ง
คุณสิทธิชัย		ธรรมสฤษดิ์
คุณสราวุธ		สุรัติชัย	
คุณสยุมภู		คงทอง
คุณสุรชัย		ด่านประสิทธิผล
คุณสามารถ		พวงสุวรรณ
คุณสุวิชาญ		วิภาตะจิตร์
คุณสิทธิพันธ์		พันธุ์ทอง
คุณสุทัศน์		สุวรรณรัตน์
คุณสาโรจน์		แย้มเสาธง
คุณสาคร		การสร้าง
คณุสมบรูณ์		วฒันประเสรฐิกลุ
คุณสมศักดิ์		สุชัยรัตน์
คุณสิทธิชัย		สาระธนะ
คุณสุเมธ		จันทร์ฉาย
คุณสุทัศน์		สายันประเสริฐ
คุณสมเกียรติ		เชื้อเหล่าวานิช

หมวด ส
คุณเสวก		ค�าแหง
คุณสมาน		บุญเพ็ญ
คุณสมชัย		จงทวีทรัพย์
คุณสมัคร		ตันทัตสวัสดิ์
คุณสหพจ		ผมทอง
คุณสัญญา		วิจิตรจินดา
คุณสมชาย		ไตรรัตน์
คุณสรธัญ		ไทรสุข
คุณส�าเริง		ส�าเภาลอย
คุณสหธัช		พันธุมวัทก์
คุณสิริศักดิ์		พิชัยกุล
คุณสันติ		ช้างชาวนา
คุณสุริสิทธิ์		โมตันตะสุทธิ์
คุณสิรภพ		สถาพร
คุณสุริยา		รัตนแสงทอง
คุณสมเกียรติ		วงศกรลลิต
คุณสมศักดิ์		แซ่ฉั่ว
คุณสมบัติ		ไวกิตติพงษ์
คุณโสภณ		ปลื้มอารมณ์
คุณสมศักดิ์		ภานุวัฒน์วนิชย์
คุณสุรัตน์		หมู่พุทธรักษ์
คุณสุพจน์		สวัสดิ์วงศ์วิชา
คุณสุทธิศักดิ์		เชิดพุดซา
คุณโสภณ		แจ้งเรือง
คุณสรวิศ		แวววิเศษ
คุณสมบัติ		รอดประเสริฐ
คุณสุชาติ		ไพบูลย์กิจกุล
คุณสุวินัย		เกิดเจริญ
คุณสนธยา		ไกรแก้ว
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คุณอนุศักดิ์		นารถกุลพัฒน์
คุณอภิชาติ		สู้ณรงค์
คุณอรรถวัติ		ศิริสิทธิธงไชย
คุณอรรตภูมิ		สร้อยทอง
คุณอรุณ		จีนแสง
คุณอนันต์		กรรณสูต
คุณอมฤทธิ์		ไกรนรา
คุณอ�านาจ		จิระเกียรติโชดก
คุณอภิชัย		กุศลสินชัย
คุณอธิพงศ์		บุญชื่น
คุณอุทัย		ศิริผล
คุณอภิวัฒน์		เจิมขวัญ
คุณอ�านาจ		ยิ้มละมัย
คุณเฮี้ยงกวง		ถนอมปัญญารักษ์

คุณอภิชัย		กุลอนรรฆพันธุ์
คุณอัศจรรย์		พิมณฑา
คุณอนุพงศ์		ศิริสิทธิธงไชย
คุณอรรถสิทธิ์		บุราสิทธิ์
คุณอนุกูล		ปานราตรี
คุณอานุภาพ		บรรลือวงศ์
คุณเอกชัย		บัวคง
คุณอดุลย์นันท์ทัต		กิจไชยพร
คุณเอกบุศย์		สุวรรณดี
คุณใหม่		ผึ่งผาย
คุณอุทิศ		ถาวร
คุณอาทิตย์		นวลมีศรี
คุณอภิวัฒน์		เหลืองประมวล

คุณอมร		วานิชสัมพันธ์
คุณอัศวิน		อินรัญ
คุณองอาจ		แสงภักดี
ด.ต.	อัมพร		อินทร์ไทร
คุณอาคม		กือเย็น
คุณเอกสิทธิ์		ตรีสุวรรณ
คุณอรรถกร		แซ่ลิ่ม
คุณอิศรา		เตชะสา
คุณอัครพล		แพรต่วน
คุณอรัณย์		การศรีทอง
คุณอารย		ผดุงชอบ
คุณอ�านาจ		กุลสุวรรณ
คุณอภิชาติ		ทิพย์ประชาบาล

หมวด ห , อ , ฮ
คุณองอาจ		อ�าไพกุลวัฒนา
คุณอุดมศักดิ์		อินทร์สุข
คุณอาคม		ทรงสถาพรเจริญ
คุณอภิธาร		จิรัชญาเจริญ
คุณอมรศักดิ์		อ�าไพชัยโชค
คุณอ�านาจ		ปิ่นสุวรรณ์
คุณอนันต์		หนูทิม
คุณอนันต์		เขมาพัฒนกุล
คุณเอกชัย		สามิภักดิ์
คุณอัครวิทย์		พูลผล
คุณอ�าพล		ชาเหลา
คุณอดุลย์		หริ่มยิ่ง
คุณอิทธิพล		เจียมโมปกรณ์

หากซองเชิญคณะกรรมการส่งไม่ถึง หรือรายชื่อตกหล่น พิมพ์ผิด

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

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร
นิตยสารอมต
นิตยสารฅนรักพระ
นิตยสารพุทธคุณ
นิตยสารพระเกจิ
นิตยสารพระเครื่องล�้าค่า
นิตยสารองค์พระ

หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
นิตยสารคเณศ์พร
นิตยสารพุทธคยา
นิตยสารพุทโธ
นิตยสารศักดิ์สิทธิ์
นิตยสารพระเครื่องเมืองพุทธ
นิตยสารคลังพระเครื่อง
นิตยสารอมตะล้านนา

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

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

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

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

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

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

กติกาการตัดสินพระที่ส่งเข้าประกวด
	 1.	พระที่ส่งเข้าประกวดทุกรายการต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้ม
	 2.	คณะกรรมการตัดสินจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม	และถือหลักมาตรฐานสากลนิยม
	 3.	การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด

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

อัตราค่าบ�ารุงในการส่งพระเข้าประกวด
องค์ละ 300 บาท ทุกรายการ

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคถ่ายภาพ
ทีมงาน หยู อุทุมพร โทร. 081-585-9169

ส่วนกลาง ติดต่อห้องพักได้ที่
	 	 	 1.	คุณอาท		เมืองน่าน	 	 โทร.		081-752-6838

ภาคอีสาน ติดต่อห้องพักได้ที่
	 	 	 2.	คุณกล้วย		หนองกี่	 	 โทร.	097-340-0124
	 	 	 3.	คุณอ้วน	โคราช	 	 โทร.	089-584-7814
	 	 	 4.	คุณศิลป์	เมืองทอง	 	 โทร.	091-663-3899

ติดต่อจองแผงพระ
	 	 	 1.	คุณนี	สะพานใหม่		 	 โทร.	081-985-9369
	 	 	 2.	คุณติ	เมืองทอง	 	 โทร.	063-469-9989
	 	 	 3.	คุณหน่อย	เซฟวัน		 	 โทร.	090-253-9322
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*ใบประกาศฯ สามารถรับหลังจากงานประกวด ประมาณ 90 วัน

ติดต่อจัดส่งใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์ คุณเกตน์ โคราช โทร. 087-960-4222

แผนที่สถานที่จัดการประกวด
ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดนครราชสีมา

และ สถานที่จัดเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ และที่พัก ณ โรงแรมวี-วัน โคราช
(V-One Hotel Korat) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ส่วนกลาง ติดต่อห้องพักได้ที่
	 	 	 1.	คุณอาท		เมืองน่าน	 	 โทร.		081-752-6838

ภาคอีสาน ติดต่อห้องพักได้ที่
	 	 	 2.	คุณกล้วย		หนองกี่	 	 โทร.	097-340-0124
	 	 	 3.	คุณอ้วน	โคราช	 	 โทร.	089-584-7814
	 	 	 4.	คุณศิลป์	เมืองทอง	 	 โทร.	091-663-3899
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สารบัญ
หน้า

021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052

พระเบญจภาคี (ยอดนิยม) 
พระยอดขุนพล (ยอดนิยม)
พระเนื้อผง (ยอดนิยม)
พระเนื้อผง (ทั่วไป)
พระเนื้อดิน (ยอดนิยม)
พระเนื้อดิน (ทั่วไป)
พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ (ยอดนิยม) 
พระมหาอุตต์ - พระปิดตา (ยอดนิยม)
เครื่องราง (ยอดนิยม)
เครื่องราง จ.นครสวรรค์ - จ.พิจิตร (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ จังหวัดพิจิตร (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ จังหวัดนครสวรรค์ (ยอดนิยม)
หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (ยอดนิยม)
หลวงปู่ทวด ชุดที่ 1 (ยอดนิยม)
หลวงปู่ทวด ชุดที่ 2 (ยอดนิยม)
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (ยอดนิยม)
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ (ยอดนิยม)
หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง (ยอดนิยม) 
พระคณาจารย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ จังหวัดสระบุรี (ยอดนิยม)
หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.อยุธยา (ยอดนิยม) 
พระคณาจารย์ เมตตาสายบุญ (ทั่วไป)
หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ล�าปาง (ทั่วไป)
สมเด็จพระญาณสังวร และคณาจารย์ (ทั่วไป) 
พระคณาจารย์ (ทั่วไป) 
พระคณาจารย์ จ.อุตรดิตถ์ - จ.สุโขทัย (ทั่วไป)
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ชุดที่ 1 (ยอดนิยม) 
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ชุดที่ 2 (ยอดนิยม)
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ชุดที่ 1 (ทั่วไป)
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ชุดที่ 2 (ทั่วไป)
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ชุด 3 (ทั่วไป)
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ชุด 4 (ทั่วไป)

โต๊ะที่

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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สารบัญ
หน้า

053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ออกวัดแจ้งนอก ชุดที่ 5 (ทั่วไป)
หลวงพ่อคูณ - หลวงพ่อทอง (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ จังหวัดนครราชสีมา ชุดที่ 1 (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ จังหวัดนครราชสีมา ชุดที่ 2 (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ จังหวัดนครราชสีมา ชุด 1 (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ จังหวัดนครราชสีมา ชุด 2 (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ เมืองปักธงชัย (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ เมืองโนนสูง (ทั่วไป) 
พระคณาจารย์ อ�าเภอโนนไทย (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ อ.ปากช่อง, สีคิ้ว, สูงเนิน, ขามทะเลสอ (ทั่วไป) 
พระคณาจารย์ เมืองคง (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ เมืองพิมาย (ทั่วไป) 
พระเครื่องพระผงกระดูกผีวัดโคกสวาย และวัดบึง (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ เมืองบัวใหญ่ และจักราช (ทั่วไป)
หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล วัดบ้านไร่ ชุดที่ 1 (ทั่วไป)
หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล วัดบ้านไร่ ชุดที่ 2 (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ จังหวัดชัยภูมิ (ยอดนิยม)
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ จ.ชัยภูมิ ชุดที่ 1 (ทั่วไป)
หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ จ.ชัยภูมิ ชุดที่ 2 (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ทั่วไป)
หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง จ.บุรีรัมย์ (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ จังหวัดมหาสารคาม (ยอดนิยม)
พระครูปลัดสุริยัน จังหวัดชัยภูมิ (ทั่วไป) 
พระคณาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ยอดนิยม) 
พระคณาจารย์ จังหวัดนครพนม (ยอดนิยม) 
พระคณาจารย์ จังหวัดอุบลราชธานี (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ จังหวัดอ�านาจเจริญ (ยอดนิยม)
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ ภาคอีสาน ชุดที่ 1 (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ ภาคอีสาน ชุดที่ 2 ยอดนิยม 
หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล จ.ศรีสะเกษ (ยอดนิยม) 

โต๊ะที่

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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สารบัญ
หน้า

085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

หลวงปู่สุข ยโสธโร, หลวงปู่นรสิงห์ กิตฺติสาโร (ยอดนิยม)
พระคณาจารย์ จังหวัดหนองคาย (ยอดนิยม) 
พระหลวงปู่ลุน ธมฺมทโธ วัดป่าเลไลย์ จ.มหาสารคาม ยอดนิยม 
หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ (ยอดนิยม)
พระสมเด็จกสิณไฟ วัดถ�้าสระพงษ์ จ.ศรีสะเกษ (ทั่วไป)
หลวงปู่แสน ปสนฺโน จ.ศรีสะเกษ ชุดที่ 1 (ทั่วไป)
พระเครื่อง หลวงปู่แสน ปสนฺโน ชุดที่ 2 (ทั่วไป)
หลวงปู่แสน ปสนฺโน จ.ศรีสะเกษ ชุดที่ 3 (ทั่วไป)
(พญาเต่าเรือน) หลวงปู่แสน ปสนฺโน จ.ศรีสะเกษ ชุดที่ 4 (ทั่วไป)
หลวงปู่แสน ปสนฺโน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ชุดที่ 5 (ทั่วไป)
หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น (ยอดนิยม) 
หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น (ทั่วไป)
หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต, หลวงพ่อชม ปภัสสโร จ.ขอนแก่น (ทั่วไป)
พระเครื่อง หลวงปู่ดุลย์ จ.สุรินทร์ (ยอดนิยม)
สุดยอดสีผึ้งแดนสยาม และเครื่องราง (ยอดนิยม
หลวงปู่สอ ขันติโก จ.นครพนม (ยอดนิยม)
หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม ชุดที่ 1 (ทั่วไป)
หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม ชุดที่ 2 (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ ภาคอีสาน ชุดที่ 1 (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ ภาคอีสาน ชุดที่ 2 (ทั่วไป)
พระคณาจารย์ ภาคอีสาน ชุดที่ 3 (ทั่วไป)
หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป (ทั่วไป)
หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินฺโน (ยอดนิยม)
หลวงปู่หนุน สุวิชโย (ยอดนิยม)
หลวงปู่วรพต วิธาน จ.ขอนแก่น (ทั่วไป)

โต๊ะที่

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์เกศบัวตูม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ฐานแซม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จจิตรดา ปี 2508 - 2513 กรุงเทพฯ
พระสมเด็จฯ เกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น นิยม จ.อ่างทอง
พระสมเด็จฯ เกศไชโย พิมพ์ 6 ชั้น อกตัน จ.อ่างทอง
พระสมเด็จฯ เกศไชโย พิมพ์ 6 ชั้น อกตลอด จ.อ่างทอง
พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพ์เกศอุ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพ์สังฆาฏิ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพ์ฐานคู่ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพ์เล็ก กรุงเทพฯ
พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหาธาตุฯ - วัดสร้อยทอง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระก�าแพงซุ้มกอ เนื้อด�า พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงลีลา พิมพ์เม็ดขนุน จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงลีลา พิมพ์พลูกลีบ - พิมพ์กลีบจ�าปา จ.ก�าแพงเพชร
พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ - พิมพ์กลาง จ.ล�าพูน
พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์เล็ก จ.ล�าพูน
พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ต้อ จ.ล�าพูน
พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ตื้น จ.ล�าพูน
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์หน้าเหลี่ยมอกใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์แขนอ่อน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผน กรุโรงเหล้า จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระพิจิตร เม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
พระหูยาน หน้ายักษ์ พิมพ์ใหญ่ จ.ลพบุรี
พระหูยาน หน้ายักษ์ พิมพ์กลาง - พิมพ์เล็ก จ.ลพบุรี
พระนาคปรก ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ - กรุวัดปืน จ.ลพบุรี
พระร่วงยืน หลังลายผ้า สนิมแดง จ.ลพบุรี
พระร่วงยืน กรุถ�้ามหาเถร จ.ลพบุรี
พระร่วงนั่ง กรุม่วงค่อม จ.ลพบุรี
พระนารายณ์ทรงปืน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
พระยอดขุนพล สนิมแดง - ชินเงิน จ.ลพบุรี
พระเทริดขนนก ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี
พระซุ้มนครโกษา ชินเงิน จ.ลพบุรี
พระอู่ทองท้องช้าง ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี
พระรอดหนองมน สนิมแดง จ.ลพบุรี
พระร่วงนั่ง กรุช่างกล จ.ลพบุรี
พระซุ้มกระรอก กระแต จ.ลพบุรี
พระร่วงยืน หลังรางปืน สนิมแดง กรุสวรรคโลก จ.สุโขทัย
พระร่วงนั่ง หลังลิ่ม ชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย
พระร่วงทรงเกราะ ชินเขียว จ.สุโขทัย
พระซุ้มเรือนแก้ว (กระต่ายแกลบ) ชินเงิน จ.สุโขทัย
พระลีลาสรรค์ยืน ชินเงิน จ.ชัยนาท
พระหลวงพ่อพัด เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี - จ.ชัยนาท
พระซุ้มนครโกษา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค์
พระนางพญา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุวัดหัวเมือง จ.นครสวรรค์
พระลีลาเชยข้างเม็ด จ.ก�าแพงเพชร
พระท่ามะปราง ชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร
พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี
พระมเหศวรเดี่ยว - ศวรตรง ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี
พระท่ากระดาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุเก่า ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
พระท่ากระดาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุใหม่ จ.กาญจนบุรี (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระยอดอัฏฐารส ชินเขียว จ.พิษณุโลก
พระชินราชใบเสมา ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระลีลา กรุวังหิน จ.พิษณุโลก
พระซุ้มเสมาทิศ จ.พิษณุโลก
พระอู่ทอง สนิมแดง กรุวัดศรีสะอาด จ.เพชรบูรณ์
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิ
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พระสมเด็จฯ พิมพ์ 7 ชั้น หูประบ่า วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง
พระสมเด็จฯ พิมพ์ไหล่ตรง วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง
พระสมเด็จฯ พิมพ์แข้งหมอน วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง
พระสมเด็จฯ วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระยืนวันทาเสมา วัดพลับ กรุงเทพฯ
พระพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ - ตุ๊กตาเล็ก วัดพลับ กรุงเทพฯ
พระพิมพ์พุงป่องใหญ่ - พุงป่องเล็ก วัดพลับ กรุงเทพฯ
พระพิมพ์สมาธิ - สมาธิเข่ากว้าง วัดพลับ กรุงเทพฯ
พระวัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์แซยิด วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์ 8 ชั้น แขนหักศอก - แขนกลม วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ 
พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์ 7 ชั้น หูติ่ง วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์ 3 ชั้น หูบ่ายศรี - ทรงเจดีย์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ภู พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยม - สังกัจจายน์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ยืนอุ้มบาตร - ไสยาสน์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ภู พิมพ์ลีลา - พิมพ์พระปิดตา วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่าน วัดทรงประมูล กรุงเทพฯ
พระเพชรหลีก พิมพ์ขัดสมาธิเพชร - ขัดสมาธิราบ เจ้าคุณทักษิณฯ วัดอินทาราม กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ศุข แจกแม่ครัว พิมพ์ใหญ่ - พิมพ์เล็ก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
พระวัดรังษี กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิลันทน์ พิมพ์ซุ้มประตู วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ครอบแก้วใหญ่ - ครอบแก้วเล็ก วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ - เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์ วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญ รุ่นแรก วัดปากน�้า กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญ รุ่นสาม พิมพ์ลึก - พิมพ์ตื้น วัดปากน�้า กรุงเทพฯ
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานสูง - ฐานเตี้ย กรุงเทพฯ
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสะดุ้งมาร - เล็บมือสมาธิ กรุงเทพฯ
พระวัดเงินคลองเตย กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์) 
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์มารวิชัย ข้างเม็ดขีด - ข้างเส้น กรุงเทพฯ
พระวัดท้ายตลาด กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์) 
พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง จ.ปทุมธานี (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
สมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
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พระสมเด็จ กรุวัดชนะสงคราม  กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระประจ�าวัน วัดชนะสงคราม  กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระเล็บมือ ท่านเจ้าจุ้ย วัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ รุ่นพล.ต.อ.เผ่า พิมพ์จัมโบ้ วัดอินทร์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ รุ่นพล.ต.อ.เผ่า วัดอินทร์ กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์มีหน้าตา วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จพระครูมูล พิมพ์สามเหลี่ยม วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ วัดบึงพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระสมเด็จเกศมงคล รุ่นแรก วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ
พระสมเด็จแสน วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จสาริกาจินดามณี หลวงพ่อพร วัดจินดาราม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณศรี (ประหยัด) วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระพิมพ์เม็ดบัว หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญ วัดปากน�้า รุ่น 4 กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญ วัดปากน�้า รุ่น 5 กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญ วัดปากน�้า รุ่น 6 กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อจาด วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
พระผงเกศา ครูบาศรีวิชัย จ.เชียงใหม่ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระวัดนก จ.อ่างทอง
พระฝักไม้ขาว กรุบางระก�า จ.พิษณุโลก
พระพิมพ์เล็บมือ หลวงพ่อชื่น วัดป่ามุณี จ.อ่างทอง
พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นแรก วัดศีลขันธ์ จ.อ่างทอง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระนางพญาผมด�า หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงปู่เส็ง พิมพ์พระประธาน รุ่นแรก วัดบางนา จ.ปทุมธานี
พระสมเด็จ หลวงปู่เส็ง เนื้อว่านสบู่เลือด วัดบางนา จ.ปทุมธานี
พระสมเด็จ หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์เกศบัวตูม จ.ปทุมธานี
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพูน วัดใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม
พระพิมพ์สมาธิบัวฟันปลา หลวงพ่อฉ�่า วัดท้องคุ้ง จ.สมุทรปราการ
พระผง หลวงพ่อโสธร ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
พระผงของขวัญ วัดเกาะจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย พิมพ์สี่เหลี่ยม รุ่นแรก วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ
พระท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา พิมพ์เล็บมือ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานบัว วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานสามชั้น วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
พระวัดปราสาทบุญญาวาส กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)

- หน้า 024 -

โต๊ะที่

พระเนื้อผง (ทั่วไป)04

���������������� �����.indd   24 9/4/2019   4:18:47 PM



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

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

พระคง จ.ล�าพูน (ไม่จ�ากัดสี)
พระเปิม จ.ล�าพูน
พระบาง จ.ล�าพูน
พระลบ จ.ล�าพูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระเลี่ยง จ.ล�าพูน
พระคง กรุช้างค�้า - ดอยค�า จ.เชียงใหม่
พระก�าแพงเม็ดมะลื่น จ.ก�าแพงเพชร
พระนางก�าแพง พิมพ์ลึก - พิมพ์ตื้น จ.ก�าแพงเพชร
พระยางก�าแพง เม็ดลพเคล็ด จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงปรกลูกยอ จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงลีลา จ.ก�าแพงเพชร
พระลีลา กรุวัดถ�้าหีบ จ.สุโขทัย
พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัย
พระร่วงยืนเปิดโลก จ.สุโขทัย
พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง จ.สุโขทัย
พระท่ามะปราง จ.พิษณุโลก (ไม่จ�ากัดกรุ)
พระนางพญา พิมพ์มีหู - ไม่มีหู กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก
พระชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤาษี หลังนาง จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระพิจิตร เขี้ยวงู จ.พิจิตร
พระขุนแผนบ้านกร่าง พลายคู่ตัดเดี่ยว (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระขุนแผนบ้านกร่าง พลายเดี่ยว (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระสรรค์ยืน จ.ชัยนาท
พระสรรค์นั่ง จ.ชัยนาท (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระวัดตะไกร จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกริ่งคลองตะเคียน จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระขุนแผน จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่จ�ากัดกรุ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระเดี่ยวด�า - แดง จ.ลพบุรี
พระหลวงพ่อจุก จ.ลพบุรี
พระซุ้มนครโกษา จ.ลพบุรี
พระหลวงพ่อหมอ กรุมหากัณฑ์ จ.ลพบุรี
พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพฯ
พระยอดขุนพล (ไม่จ�ากัดกรุ, ไม่จ�ากัดจังหวัด)
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พระกรุวัดประยูร กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระบัณฑูร กรุวังหน้า กรุงเทพฯ
พระขวัญอีโต้ กรุวัดเลียบ กรุงเทพฯ
พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระกรุวัดบางสระแก กรุงเทพฯ
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ กรุงเทพฯ
พระกรุวัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
พระพิมพ์เม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ
พระลีลาพุทธ ๒๕ ศตวรรษ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราช โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระรอด โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระรูปเหมือนในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงผนวช กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่ออ๋อย พิมพ์เม็ดบัว วัดไทร กรุงเทพฯ
พระนาคปรก พิมพ์ตัวหนอน วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
พระพิมพ์จันทร์ลอย สังฆราชแพ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ชู วัดนาคปรก กรุงเทพฯ
พระกรุ วัดโปรดเกษ จ.นนทบุรี
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี
พระหลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน จ.นนทบุรี
พระหลวงพ่อนุ่น วัดนางใน จ.อ่างทอง
พระหลวงพ่อโป้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระสิบชาตัดเดี่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา
พระเม็ดน้อยหน่า จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระงบน�้าอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระขุนแผน หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระหลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
พระพุทธชินราช กรุวัดเสาธงทอง จ.สุพรรณบุรี
พระกรุ วัดบางยี่หน จ.สุพรรณบุรี
พระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี
พระรอด ปลุกเสกประเทศอินเดีย
พระผงสุพรรณ ปลุกเสกประเทศอินเดีย
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พระกริ่ง ตั๊กแตนเขมร ยุคต้น เนื้อสัมฤทธิ์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกริ่ง ตั๊กแตนเขมร ยุค 2 เนื้อเหลือง - เนื้อเหลืองอาบเมฆพัด (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกริง่หน้าอนิเดีย พมิพ์หน้าใหญ่ - หน้าเลก็ สมเดจ็พระสงัฆราชฯ (แพ) วดัสุทศัน์ฯ ปี 2482
พระกริ่งหน้าไทย สมเด็จพระสังฆราชฯ (แพ)  วัดสุทัศน์ฯ ปี 2482
พระกริ่งน�้าท่วม เจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ เนื้อเหลือง - แดง ปี 2485
พระกริ่งหลวงพ่อจาด รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ - กลาง - เล็ก ออกวัดบางหอย
พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม - บัวแหลม วัดบวรฯ ปี 2495
พระกริ่งประภามลฑล วัดดอน ยานนาวา ปี 2408
พระกริ่งแหลมฟ้า ปี 2484
พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ วัดบวรฯ ปี 2495
พระเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงค์ฯ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระวัดระฆังหลังฆ้อน  พิมพ์หลังฆ้อน
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งเก่า มีโค๊ต วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งใหม่ มีโค๊ต วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิยาว มีโค๊ต วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิสั้น มีโค๊ต วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ บัวขีด วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ บัวไม่ขีด วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485
พระพุทธชินราชอินโดจีน ไม่มีโค๊ต วัดสุทัศน์ฯ ปี 2485 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระอุปคุตเขมร เนื้อสัมฤทธิ์
พระกริ่งใหญ่ วัดชนะสงคราม ปี 2584
พระชัยวัฒน์ วัดชนะสงคราม ปี 2584
เหรียญหล่อพิมพ์เล็บมือ เจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์เศียรหาย วัดสามปลื้ม
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา หน้ากระบี่ วัดสามปลื้ม
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา ฐานสูง วัดสามปลื้ม
พระประจ�าวัน เจ้าคุณศรี (สนธิ์) วัดสุทัศน์ ไม่จ�ากัดปาง
พระกริ่งเจ้าคุณผล วัดหนัง ก้นอุดชันโรง ปี 2498
พระชัยวัฒน์ เจ้าคุณผล วัดหนังรุ่นแรก พิมพ์หล่อโบราณ
พระชัยวัฒน์พระครูลืม วัดอรุณ ก้นอุดชันโรง
พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2500 ไม่จ�ากัดพิมพ์
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พระมหาอุตต์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อสัมฤทธิ์ 
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อชินตะกั่ว (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อผงด�า
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง (ไม่จ�ากัดสี)
พระปิดตา วัดนางชี เนื้อชินตะกั่ว (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตา เจ้าคุณผล วัดหนัง เนื้อชินตะกั่ว (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระมหาอุตต์ หลวงพ่อทัพ วัดทอง เนื้อสัมฤทธิ์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ฯ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ต้อ
พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ฯ เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ชะลูด
พระปิดตาแร่บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก กรุใหม่ ลงกรุ
พระปิดตา วัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก หลังแบบ - หลังเรียบ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์ปั้นลอยองค์
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล เนื้อผงใบลาน พิมพ์ปั้นลอยองค์
พระปิดตา หลวงปู่ครีพ วัดสมถะ เนื้อผงคลุกรัก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตา หลวงปู่จีน วัดท่าลาด เนื้อผงคลุกรัก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตา หลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ  เนื้อผงคลุกรัก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตา หลวงพ่อแย้ม วัดด่านส�าโรง เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตา หลวงพ่อครน วัดบางแซะ เนื้อผงคลุกรัก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตา หลวงปู่ศุข เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์พุงป่อง วัดปากคลองมะขามเฒ่า
พระปิดตา หลวงปู่ศุข เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ วัดปากคลองมะขามเฒ่า
พระปิดตา หลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ เนื้อเมฆพัด (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตา หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย เนื้อใบลาน
พระปิดตา อาจารย์เปิง วัดชินวราราม เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตา หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตา วััดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิเพขร - สมาธิราบ
พระปิดตา หลวงพ่อข�า วัดแก้ว เนื้อผงด�า
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า เนื้อผงคลุกรัก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตา เจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผงคลุกรัก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตา หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตา เนื้อไม้แกะเก่า (ไม่จ�ากัดส�านัก)
พระปิดตา เนื้องาแกะเก่า (ไม่จ�ากัดส�านัก)
พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก (ไม่จ�ากัดส�านัก)
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หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพฯ
เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง กรุงเทพฯ
เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
เบี้ยแก้ หลวงพ่อพักตร์ วัดโบสถ์ จ.อ่างทอง
เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบ้างเหี้ย พิมพ์หุบปาก จ.สมุทรปราการ
เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบ้างเหี้ย พิมพ์อ้าปาก จ.สมุทรปราการ
เสือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ
เสือ หลวงพ่อวงศ์ วัดปริวาส กรุงเทพฯ (ไม่จ�ากัดรุ่น)
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง
หนุมาน หลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน จ.นนทบุรี (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา
องคต หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ
แพะ หลวงพ่ออ�่า วัดหนองกระบอก จ.ระยอง
จิ้งจก หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง จ.อยุธยา
สาริกา หลวงพ่อสนิท วัดล�าบัวลอย จ.นครนายก
ตะกรุด หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
ตะกรุดโสฬสมงคล หลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
ตะกรุดโสฬสมงคล อาจารย์แปลก วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
ตะกรุด หลวงพ่อปาน วัดบ้างเหี้ย จ.สมุทรปราการ
ตะกรุดลูกอม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม
ตะกรุด หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี
ตะกรุดกระดูกห่าน พ่อหรุ่น วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ
ตะกรุดหน้าผากเสือ หลวงปู่นาค วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) กรุงเทพฯ
พิศมรใบลาน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสาคร
ลูกอม เนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
ลูกอม พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา จ.นครปฐม
ยักษ์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ
ปลักขลิก หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี
ราหูกะลาแกะ หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง ขนาดห้อยคอ จ.นครปฐม
ราหูกะลาแกะ อาจารย์ปิ่น วัดศรีษะทอง ขนาดห้อยคอ จ.นครปฐม
กะลาแกะ ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ จ.ล�าปาง
ปลาตะเพียน หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
แหวนพิรอด เก่า (ไม่จ�ากัดส�านัก)
ตะกรุดเก่า (ไม่จ�ากัดคณาจารย์)
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คชสีห์, สิงห์ปากเป็ด หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
เสือหลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
ม้ามังกร, หมู, กระต่าย หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ในกรอบรูปหัวใจ
สิงห์งาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ในกรอบสี่เหลี่ยม, พิมพ์ข้าวหลามตัด, พิมพ์ทรงกลม 
สิงห์งาแกะ พิมพ์สามขวัญปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งา พิมพ์สองขวัญปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์ยกขา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์ปากสาริกา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
พระปิดตางาแกะ พิมพ์ลอยองค์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
งาแกะแม่นางกวัก พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
งาแกะปีเกิด 12 นักกษัตริย์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
งาแกะหลวงพ่อเดิม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์สี่เหลี่ยม, รูปไข่, เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ, ลงถม
ตะกรุดลูกคั่น พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอสาริกา ขนาดเล็ก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอขนาดปากกา (แบบธรรมดา) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอขนาดปากกา ด้ามตัด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอหลวงพ่อเดิม ขนาดใบมีด 6 นิ้ว ไม่เกิน 9 นิ้ว วัดหนองโพ
มีดหมอหลวงพ่อเดิม สามกษัตริย์ ขนาดใบมีด 6 นิ้ ไม่เกิน 9 นิ้ว วัดหนองโพ
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ใบมีดขนาด 9 นิ้ว ขึ้นไป (ไม่จ�ากัดขนาด)
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ลายนาคคู่ (ไม่จ�ากัดขนาด)
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ขนาดปากกา
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ขนาดปากกา สามกษัตริย์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป
ผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
เสื้อยันต์สิงห์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ถักเชือกลงรัก
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว (ไม่ถักเชือก)
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ ฝาบาตร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ถักเชือกลงรัก
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ไม่ถักเชือก
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง 3 กษัตริย์ (ถักเชือกลงรัก, ไม่ถักเชือก)
ตะกรุดหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
ตะกรุดหลวงปู่ภู (ไม่จ�ากัดรุ่น, ไม่จ�ากัดขนาด)
แหวนหลวงพ่อเขียน (ไม่จ�ากัดรุ่น, ยกเว้นย้อนยุค)
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รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดบางคลาน
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา วัดบางคลาน
เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ วัดบางคลาน
เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก วัดบางคลาน
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน เนื้อผงจุ่มรัก วัดบางคลาน
พระเนื้อดิน หลวงพ่อเงิน พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน
พระเนื้อดิน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์คอแอล วัดบางคลาน ปี 2515
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์นิ้วจุด วัดบางคลาน ปี 2515
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์มือนับแบงค์ วัดบางคลาน ปี 2515
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์มือเลขแปด วัดบางคลาน ปี 2515
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ วัดบางคลาน ปี 2515
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก วัดบางคลาน ปี 2515
เหรียญหลวงพ่อเงินขวัญถุง วัดบางคลาน ปี 2515
เหรียญหลวงพ่อเงินรูปไข่ วัดบางคลาน ปี 2515 (ไม่จ�ากัดหลัง)
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.ชุ่มสร้าง ตอกและ ไม่ตอก “ช”
เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน ออกวัดท้ายน�้า ปี 2515
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน ออกวัดวังจิก ปี 2515
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน ออกวัดหอไกร
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน รุ่น อ.ตะพานหิน ปี 2522
เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์เสมา ปี 2472
พระหล่อโบราณ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม หลังอุ
พระหล่อโบราณ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังอุ
เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบใหญ่-จอบเล็ก
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิง
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน (ไม่จ�ากัดรุ่น)
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน หลังชินราช (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตาหลวงปู่ภู พิมพ์หยดน�้า เนื้อชินสนิมแดง
พระปิดตาหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก หลังเบี้ย-หลังกระต่าย
เหรียญหลวงปู่ภู หางแมงป่อง
พระหล่อโบราณหลวงปู่ภู พิมพ์สี่เหลี่ยม (หลวงพ่อเพชร-หลวงพ่อเงิน-ตาโบ๋)
รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเตียง รุ่นแรก วัดเขารูปช้าง
รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเตียง พิมพ์จับเข่า
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.แจ๊ะ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
เหรียญพระธรรมทัสสีมุนีวงศ์ รุ่นแรก ปี 2479 วัดท่าหลวง
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พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้ออัลปาก้า (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ A
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ B
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ C
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ D
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์คอตึง
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐานสูง
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐานเตี้ย
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม เนื้อตะกั่ว วัดหนองโพ
เหรียญหล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์จอบเล็ก ด้านหลัง หลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง
เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์เสมา ปี 2470
เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์แมงกะบี้ หลังแบบ, หลังเรียบ ปี 2470
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์แมงกะบี้ หลังตัวหนังสือ ปี 2482
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์โค้ง ปี 2482
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์ตรง ปี 2482
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้อ ปี 2482
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเดิม พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2482
เหรียญหลวงพ่อเดิม - หลวงพ่อคล้าย ปี 2483
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้อบล็อกกลากปั๊มห่วงในตัว
เหรียญหน้าหมวก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ แจกที่วัดท่าฉนวน ปี 2583
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเดิม เนื้อเงินลงยา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเดิม เนื้อเงินข้างไข่ปลา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม หลังอกเลา
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ห้าเหลี่ยมนาคปรก ปี 2470
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์เปลวเทียน หน้าสั้นปี 2483
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ปักกลด ปี 2470
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเดิม พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า, เนื้อตะกั่ว
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังยันต์ใบพัด เนื้อตะกั่ว
พระกริ่งใหญ่ หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว
เหรียญเปลวเทียน หลวงพ่อเดิม พิมพ์หน้ายาว ปี 2483
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อัดกระจกขนาดห้อยคอ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
แหวนลงยา, ลงถม หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
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เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี 2466
เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อทองค�า, เงิน, ทองแดง ปี 2466
เหรียญหล่อ หลวงพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมมูล (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมมามูลปั๊ม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญชินราช วัดโพธิ์ธาราม (พิมพ์รูปไข่, พิมพ์รูปเสมา) เนื้อชินตะกั่ว ปี 2461
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ศุข วัดปากครองมะขามเฒ่า (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระหลวงปู่ศุข ผงคลุกรัก พิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่
พระหลวงปู่ศุข ผงคลุกรัก พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่องผงคลุกรัก
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์ห้าเหลี่ยมกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อชินตะกั่ว
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังฝังตะกรุด เนื้อชินตะกั่ว
หลวงปู่ศุขพระพุทธชินราช พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังฝังตะกรุด เนื้อชินตะกั่ว
รูปถ่ายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระหลวงปู่ศุข หล่อสี่เหลี่ยมมีห่วงขวาง เนื้อทองผสม
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยมข้างรัศมี เนื้อทองแดงนิยม
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยมไม่มีรัศมี เนื้อทองแดงนิยม
พระหลวงปู่ศุข  พิมพ์ตัดชิด เนื้อฝาบาตร, สัมฤทธิ์, ชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข เนื้อเมฆสิทธิ์ พิมพ์ประภามณฑล, เนื้อทองแดง - เนื้อชินตะกั่ว ออกวัดอนงค์ฯ
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างอุ เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างยันต์ เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างเรียบ เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวบาน เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดนก เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์บัวเม็ดหลังยันต์นูน เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวเม็ด เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดหัวหาด เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดส้มเสี้ยว เนื้อชินตะกั่ว
พระหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ 
พระหลวงปู่ศุข  พิมพ์บัวเล็บช้างคลองขอม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี เนื้อทองแดง ออกวัดโคกหม้อ
พญาเต่าเรือนหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว
เหรียญหล่อหูขวาง วัดอู่ทองคลองมะขามเฒ่า เนื้อชินตะกั่ว
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พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ กรรมการ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลางลึก ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด กรรมการ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดใหญ่ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดเล็ก ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยน�้าใหญ่ - เล็ก ปี 2502
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505
พระกริ่งพระองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2505
พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน (เบตง) เนื้อนวโลหะ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อนวโลหะ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เนื้อโลหะผสม ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด เนื้อเหลือง ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด (เข่าตุ่ม) พิมพ์นิยม ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “B” หัวมน ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “C” หัวมน ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั๊มซ�้า ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั๊มซ�้า - ไม่ปั๊ม ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก “แข้งขีด” (หน้าอาปาเช่) ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก (หน้าอาปาเช่) ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่ - หน้าชิด ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็นต์ ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาใหญ่ ปี 2502
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 2 ไข่ปลาเล็ก ปี 2502
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า (พิมพ์นิยม) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล (ผ่าปาก) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล (ไม่ผ่าปาก) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509
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พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “ตัว ท” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ตัว ท” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “เสาอากาศ - สายฝน” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ว. มีจุด” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ - กลาง “ปั๊ม” ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “มีหู” ปี 2506
พระกริ่งอุบาเกร็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “หน้าจีน” ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ กะไหล่ทอง ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกสามขีดใน “กิ่งไผ่” ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกสองจุด ปี 2504 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 บล็อกหน้าผากสองเส้น ประคดขาด ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรยีญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา บลอ็กช้างปล้อง, พ. ขดี, หน้าผากสามเส้นครึง่ อลัปาก้า ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น�้าเต้า “หน้าแก่” ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น�้าเต้า “หน้าหนุ่ม” ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่ - เล็ก แจกปีนัง ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หนังสือ 5 แถว” ปี 2506
เหรยีญหลวงพ่อทวด พมิพ์เมด็แตง (หน้าผาก 3 เส้น, 4 เส้น, หนังสือเลยห)ู เนือ้อลัปาก้า ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก “หลังรุ่น ๑” ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508
แหวนหลวงพ่อทวด ปี 2503 - 2508 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “หน้าเลื่อนหลังเจดีย์” เนื้ออัลปาก้า ปี 2511

- หน้า 035 -

โต๊ะที่

หลวงปู่ทวด ชุดที่ 2 (ยอดนิยม)15
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พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง
พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม
พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น
พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ฟ้า
พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ต็อก
พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น
พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ทรงเครื่อง
พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ไม่ทรงเครื่อง
พระพิมพ์ยันต์แถวเดียว (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น
พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน
พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก
พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ลึก
พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ตื้น
พระพิมพ์ทรงครุฑ ปีกแข็ง
พระพิมพ์ทรงครุฑ ผีเสื้อ
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวชั้นเดียว
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 7 จุด
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองชั้น 8 จุด
พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร
พระพิมพ์ทรงเม่นบัวโค้ง
พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก
พระพิมพ์ทรงเม่นกลับหัว
พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิชัย
พระพิมพ์ทรงปางสมาธิ บัวเม็ด
พระพิมพ์ทรงนก ฐานสามชั้น
พระพิมพ์ทรงนก ฐานสายบัว - บัวฟันปลา
พระพิมพ์ทรงปลาจีน
พระพิมพ์ทรงปลากัด
พระพิมพ์ทรงปลาหมอ
พระพิมพ์ทรงปลาหมู
พระพิมพ์ทรงโบราณ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระเนื้อผงพุทธคุณ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ผงลูกอม

- หน้า 036 -

โต๊ะที่

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (ยอดนิยม)16
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เหรียญกลมใหญ่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์นิ้วกระดก ปี 2507
พระรูปเหมือน พิมพ์หูกลาง ปี 2508
เหรียญรูปไข่ รุ่น 2 ปี 2508
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2512
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512
พระรูปหล่อโบราณ รุ่นเสาร์ ๕ เนื้อเงิน ปี 2512
เหรียญเสมาเล็ก ครึ่งองค์ ปี 2512
เหรียญเสมาเล็ก เต็มองค์ ปี 2512
เหรียญใบสาเก ปี 2512
พระผงรูปเหมือนฟ้าผ่า ปี 2512
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแม่ชีกุหลาบ ปี 2513
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นผู้ใหญ่ลี ปี 2513
เหรียญกลม หลังพระปิดตา ปี 2513
เหรียญ ส.ช. ปี 2513
เหรียญมณฑล ปี 2514
เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2515
เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น ปี 2515
เหรียญครั้งที่ 2 ปี 2515
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง หลังเต็ม เนื้อทองระฆัง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง หลังเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง หลังเต็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง หลังเตารีด เนื้อทองระฆัง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง หลังเตารีด เนื้อตะกั่ว ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง หลังเตารีด เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง ปี 2516 (ไม่จ�ากัดหลัง)
พระสมเด็จหลังยันต์สิบ เนื้อทองระฆัง ปี 2516
เหรียญมหาลาภ ปี 2516
เหรียญโล่ใหญ่ ปี 2516
เหรียญท�าบุญสรงน�้า ปี 2517
เหรียญรุ่น 90 ปี 2517
พระผงรุ่นเมตตา
รูปถ่ายขนาดห้อยคอ
เหรียญสลึง ตอกโค๊ต ระฆังใหญ่, เล็ก

- หน้า 037 -

โต๊ะที่

หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ (ยอดนิยม)17
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พระกริ่งชินบัญชร
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร
พระสังกัจจายน์ชินบัญชร
พระปิดตาชินบัญชร (ปุ้มปุ๋ย)
พระผงโสฬสมหาพรหม ปี 2503
สมเด็จชินบัญชร
พระสมเด็จวัดไร่วารี
พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก บล็อกแรก
พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก บล็อกสอง
พระผงพรายกุมาร (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก ปี 2508
พระปิดตา เนื้อผงฝังทับทิม
พระปิดตา หลังรูปเหมือน
พระปิดตาข้าวตอกแตก
พระรูปหล่อรุ่นไตรมาส
เหรียญห่วงเชื่อม 8 รอบ
เหรียญหล่อฉลุ 8 รอบ
เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อทองแดง, นวโลหะ
เหรียญเจริญพรบน, ล่าง
เหรียญนาคปรก 8 รอบ
เหรียญนาคปรกไตรมาส
พระนาคปรกใบมะขาม (องค์จ้อย)
เหรียญบาตรน�้ามนต์
เหรียญสมเด็จศรีราชา พิมพ์นั่งพาน
เหรียญสมเด็จศรีราชา พิมพ์หยดน�้า
เหรียญน�้าเต้าหลังนูน ปี 2516
เหรียญกลมพระพุทธโสธร
เหรียญกลมเล็ก ออกวัดโพธิ์สัมพันธ์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดส�าเภาทอง
เหรียญอรหันต์ วัดแม่น�้าคู้
เหรียญกรมหลวงชุมพร รุ่นนาวิกโยธินสร้าง
พระกริ่งพระเจ้าตากสิน ปี 2518
ตะกรุดโทน ตอกโค๊ต เลข 3
หนุมาน ก้นอุดผงพรายกุมาร
แหนบก้านยาว, สั้น
ลูกอมผงพรายกุมาร

- หน้า 038 -

โต๊ะที่

หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง (ยอดนิยม)18
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เหรียญพระสมุทรเจดีย์ รุ่นแรก ปี 2470
เหรียญพระสมุทรเจดีย์ รุ่นสอง ปี 2496 (ไม่จ�ากัดบล็อก)
พระกริ่ง วัดพระสมุทรเจดีย์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดปี)
พระผงหลวงพ่อโต วัดสาขลา รุ่นแรก ปี 2499 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงพ่อโต วัดสาขลา ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญ ร. 5 ป้อมพระจุล รุ่นแรก ปี 2535 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญอาจารย์เอี่ยม วัดแหลมฟ้าผ่า ปี 2477
เหรียญดอกจิก วัดแหลมฟ้าผ่า ปี 2494 (ไม่จ�ากัดบล็อก)
พระกริ่ง วัดแหลมฟ้าผ่า ก้นตอกเลข 1 ปี 2494
เหรียญสี่เหลี่ยม หลวงพ่อด�า วัดแหลมฟ้าผ่า ปี 2494
รูปหล่อโบราณ หลวงปู่ทวด วัดไตรมิตรวราราม ปี 2506
เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นแรก วัดไตรมิตรวราราม ปี 2506
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากรด ปี 2489 (ไม่จ�ากัดบล็อก)
เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากรด ปี 2489 (ไม่จ�ากัดบล็อก)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากลด ปี 2509 (ไม่จ�ากัดบล็อก)
รูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากลด ปี 2509 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ชม วัดชมนิมิตร ปี 2496
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก หลวงปู่ชม วัดชมนิมิตร ปี 2507
เหรียญหลวงปู่พันธ์ วัดครุใน หลังมณฑป (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ พระประธาน วัดคลองสวน ปี 2507
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อครื้น วัดคลองสวน ปี 2522
รูปถ่ายหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว (ไม่จ�ากัดรุ่น, ไม่จ�ากัดปี)
รูปหล่อโบราณ หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว ปี 2508
รูปหล่อโบราณ หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สร้างเขื่อน ปี 2515
พระหลวงปู่เผือก วัดบางด่วน ปี 2493 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระโพธิจักรพ่อท่านลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน หลังยันต์, หลังเรียบ วัดอโศการาม ปี 2500
พระโพธิจักรพ่อท่านลี พิมพ์ห้าเหลี่ยม หลังยันต์, หลังเรียบ วัดอโศการาม ปี 2500
เหรียญหลวงพ่อพระศรีอาริย์ วัดมหาวงษ์ ปี 2492 (ไม่จ�ากัดบล็อก)
เหรียญรุ่นแรก อาจารย์นา วัดบางปิ้ง ปี 2517 (ไม่จ�ากัดบล็อก)
พระปิดตาหลวงปู่แย้ม วัดด่านส�าโรง รุ่นเข้าทรง ปี 2504
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อน้อม วัดแพรกษา ปี 2519
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือ
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อยุ้ย วัดเปร็ง ปี 2492
รูปหล่อรุ่นแรก อาจารย์เย่อ ปี 2521
รูปหล่อหลวงพ่อโต วัดบางพลีใน พระกริ่ง หลัง บ.พ ปี 2515 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)

- หน้า 039 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ยอดนิยม)19
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เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รูปไข่ หลังยันต์ห้า ปี 2501
เหรียญเสมา หลวงพ่อย้อ วัดอัมพวัน ปี 2511 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก ก้นย้อย วัดอัมพวัน ปี 2511
เหรียญให้ลาภ คุ้มภัย 7 รอบ หลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รูปไข่ พิมพ์ใหญ่ ปี 2519
เหรียญให้ลาภ คุ้มภัย 7 รอบ หลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รูปไข่ พิมพ์เล็ก ปี 2519
พระผงจันทร์ลอย เนื้อผงขาว หลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน ปี 2519
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก ปี 2515
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นสอง ปี 2519
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นสอง เนื้ออัลปาก้า ปี 2519
ปรกใบมะขาม หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง ปี 2528 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญทูลเกล้า หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง ปี 2531 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปเหมือน ปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
ตะกรุดโทน หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง 
พระรูปหล่อหลวงพ่อยอด ออกวัดหนองโน พิมพ์นิยม 
พระรูปหล่อหลวงพ่อยอด วัดหนองปลาหมอ รุ่นสร้างสะพาน (1 อุด)
พระรูปหล่อหลวงพ่อยอด วัดหนองปลาหมอ รุ่นสร้างสะพาน (2 อุด)
พระรูปหล่อหลวงพ่อยอด วัดเสนานฤมิตร เนื้อทองระฆัง ปี 2541
รูปหล่อปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อยอด วัดหนองปลาหมอ ปี 2555
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฉ�่า วัดหนองหว�้า ปี 2519
เหรียญเสมา รุ่น 2 หลวงพ่อฉ�่า วัดหนองหว�้า (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จ รุ่นแรก หลวงพ่อฉ�่า วัดหนองหว�้า (มหาโชค)
พระสมเด็จหลังเรียบ หลวงพ่อฉ�่า วัดหนองหว�้า
พระปิดตา เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อฉ�่า วัดหนองหว�้า (มหาลาภ)
เหรียญรับพร 10 ประการ พระอาจารย์จักษ์ วัดซุ้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญปิดตา เลื่อนสมณศักดิ์ 56 พระอาจารย์จุกษ์ วัดซุ้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก อายุครบ 5 รอบ พระอาจารย์จักษ์ วัดซุ้ง ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก พระอาจารย์จักษ์ วัดซุ้ง ปี 2556
เหรียญหันข้าง 90 ปี (รุ่นประสบการณ์) หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์
เหรียญแจกทานแมงกะบี้ หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงเตารีดมหาเฮง หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์ 
รูปหล่ออุดจีวร หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์
รูปหล่อปั๊ม หลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อส�าเร็จศักดิ์สิทธิ์ ปี 2514
เหรียญเสมา ที่ระลึกฝังลูกนิมิตร หลวงพ่อสุนมร วัดหนองสะเดา ปี 2539
เหรียญเจริญพร หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา ปี 2557
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พระสมเด็จพิมพ์ 9 ชั้น รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498 
พระสมเด็จพิมพ์พระชินราช รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498
พระปิดตา รุ่นรวยมหาศาล พิมพ์ใหญ่ ปี 2539
พระปิดตา รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเกสร โรยผงตะไบ ปี 2539
เหรียญรูปไข่, พระปิดตา รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อทองแดง ปี 2539
พระสมเด็จเกษไชโย รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2539
เหรียญหล่อเสมา รุ่นแรก เสาร์ห้า พิมพ์หลังยันต์พุทธซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2539
เหรียญหล่อเสมา รุ่นแรก เสาร์ห้า พิมพ์ 2 หน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2539
พระผงรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเขียวเหนี่ยวทรัพย์ ปี 2538
เหรียญรุ่นรวยทรัพย์ มั่งมีศรีสุข หลังพระสีวลี เนื้อทองแดง ปี 2539
เหรียญขวัญถุง รุ่นเสาร์ห้ามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540
พระรอดรุ่นเสาร์ห้า เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540
แหวนหลวงพ่อรวย รุ่นสรงน�้า เนื้อเงินลงยาสีน�้าเงิน ปี 2541
ลูกอมรวยมหาลาภ รุ่นแรก ปิดทองลงนะเศรษฐี ปี 2552
พระสมเด็จพิมพ์ไกรเซอร์ หลังเหรียญสตางค์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2544
เลสหลวงพ่อรวย รุ่นรวยเจริญสุข เนื้อเงิน หนัก 4 บาท ปี 2556
เลสหลวงพ่อรวย รุ่นรวยเจริญสุข เนื้อเงิน หนัก 4 บาท ปี 2557
เลสหลวงพ่อรวย รุ่นไตรมาส 93 เนื้อเงิน หนัก 4 บาท ปี 2557
เลสหลวงพ่อรวย รุ่นศรฤทธิ์ รวย รวย เนื้อเงิน หนัก 4 บาท ปี 2557
พระกริ่งบูชา รุ่นกฐิน เนื้อทองแดง รมด�า ปี 2557
นางกวักโภคทรัพย์ เนื้อทองแดงรมด�า ขนาด 5 นิ้ว ปี 2557
เลสพ่อรวย รุ่นไตรมาส 59 รวย รวย รวย เนื้อเงินลงยา หนัก 2 บาท ปี 2559
เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส 59 รวย รวย รวย เนื้อเงินลงยา สีน�้าเงิน ปี 2559
เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส 59 รวย รวย รวย เนื้อเงินลงยา สีแดง ปี 2559
เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส 59 รวย รวย รวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559
พระกริ่ง รุ่นรวยโชคดี เนื้อทองทิพย์ ปี 2559
พระขุนแผนสายรุ้ง ฝังตะกรุดทองค�า ปี 2558
ไก่รวยทรัพย์ เนื้อทองฝาบาตร อุดผงไม้ ตะกรุดเงิน ปี 2558
เหรียญหลวงพ่อรวย รุ่นรวยโชคลาภ เนื้ออัลปาก้า ปี 2558
ไก่บูชา 5 นิ้ว รุ่น รวย รวย เฮงเฮง เนื้อกระไหล่ทองลงยา รุ่นแรก ปี 2560
เลสหลวงพ่อรวย รุ่นเปิดโลก สตมวาร เนื้อเงินหนัก 4 บาท ปี 2560
เลสหลวงพ่อรวย รุ่นเปิดโลก สตมวาร เนื้อเงินหนัก 2 บาท ปี 2560
เหรียญนั่งพาน รุ่นรวยก้าวหน้า เนื้อทองแดง ปี 2560
เหรียญนั่งพาน รุ่นรวยรวยเฮงเฮง เนื้อทองแดง ปี 2561
เลสหลวงพ่อรวย รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงินลงยาหน้าแดง ปี 2561
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เหรียญเมตตา หลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองค�า, เงินหน้ากากทอง
เหรียญเมตตา หลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหลังแบบ, เงินไม่ตัดปีก, เงินหลังยันต์
เหรียญเมตตา หลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวะหลังแบบ, นวโลหะ หลังยันต์
เหรียญเมตตา หลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อชนวนพระกริ่ง
เหรียญเมตตา หลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า, ทองบ้านเชียง
เหรียญเมตตา หลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองทิพย์ 3 โค๊ต, เนื้อทองทิพย์
เหรียญเมตตา หลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเมตตา หลวงพ่อคูณ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ตอกแจก
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นมหาปราบ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นใบขี้เหล็ก รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเมตตา หลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองทิพย์ 3 โค๊ต, ทองแดงตอกแจก
เหรียญเมตตา หลวงพ่อเปรื่อง เนื้อนวโลหะลงยา, ชนวนหน้ากากอัลปาก้า
เหรียญเมตตา หลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองทิพย์ 3 โค๊ต, ทองแดงตอกแจก
เหรียญเมตตา หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเมตตา หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย เม็ดแตง รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเมตตา หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินหน้ากากทองค�า, นวโลหะหน้ากากทองค�า
เหรียญเมตตา หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินลงยา, เงิน
เหรียญเมตตา หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวโลหะลงยา, นวโลหะ, ทองแดงลงยา, 
ชนวนพระกริ่ง
เหรียญเมตตา หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้ออัลปาก้า, ทองฝาบาตร, ทองแดงผิวไฟ, 
ทองแดงรมมันปู ตอกแจก
เหรียญเมตตา หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว ตอกกรรมการ ไม่ตัดปีก หลังเรียบ, รวมโค๊ต 
(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองค�า, ทองค�าลงยา, หน้ากากทองค�า
เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อเงิน ๙ รอบ, เงินไม่ตัดปีก
เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อเงินลงยา, เงินหลังยันต์
เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อนวโลหะ, มหาชนวน
เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้ออัลปาก้า, ทองทิพย์
เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองแดงรมด�า, ทองแดงตอกแจก
เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดท้องแขน ตอกกรรมการ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญไพรีพินาศ หลวงพ่อคูณ ฝังตะกรุดท้องแขน รวมโค๊ต (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่จื่อ พันธมุตโต รุ่นอายุยืน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญกลม หลวงพ่อสะอาด อายุวัฒนมงคล ครบ ๖ รอบ เนื้อเงิน, นวโลหะหน้ากากเงิน, ทองบ้านเชียง
เหรียญกลม หลวงพ่อสะอาด อายุวัฒนมงคล ครบ ๖ รอบ เนื้อนวโลหะลงยา, สามกษัตริย์
เหรียญกลม หลวงพ่อสะอาด อายุวัฒนมงคล ครบ ๖ รอบ เนื้อทองแดงรมมันปู
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินเพิ่มพูล พิมพ์นิยม วัดราษฎร์ศรัทธราม  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินเพิ่มพูล พิมพ์เศียรบาตร วัดราษฎร์ศรัทธาราม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินเพิ่มพูล พิมพ์แม่ครัว วัดราษฎร์ศรัทธาราม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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เหรียญพระสีวลี วัดบุญยืน
เหรียญท้าวเวชสุวรรณ รุ่นแรก วัดบุญยืน
เหรียญครูบาแก่น ปี 2518
เหรียญกิมบ่เลี้ยง ปี 2525
เหรียญสี่เหลี่ยม หลังดวงมงคล ปี 2523
เหรียญเจ้าสั้ว รุ่นแรก ปี 2535
เหรียญระฆัง รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ ปี 2536
เหรียญพระมหาป่า วัดไหล่หิน
เหรียญนั่งพานจตุพร ปี 2536
เหรียญ 7 รอบ ปี 2538
เหรียญแจกทาน ปี 2538
พระผงสมเด็จโพธิ์แปด ปี 2516
พระผงจันลอย ปี 2516
พระผงรูปเหมือนไตรมาส ปี 2518
พระผงรูปเหมือนสรงน�้า ปี 2527
พระผงขุนแผนเคลือบ รุ่นแรก ปี 2531
พระผงรูปเหมือนขันต์ห้า ปี 2538
พระรูปหล่อ รุ่นชูชัย
พระกริ่ง  รุ่นสรงน�้า ปี 2527
พระสังกัจจายย์ รับลาภ รุ่นแรก ปี 2527
พระรูปหล่อ รุ่นโม่วไถ่ เนื้อเงิน, นวโลหะ ปี 2529
พระรูปหล่อ รุ่นลายเซ็นต์ เนื้อเงิน, นวโลหะ ปี 2529
พระรูปหล่อ รุ่นฮือฮา เนื้อเงิน, นวโลหะ ปี 2529
พระชัยวัฒน์ ญสส. ปี 2533
พระสีวลี ญสส. ปี 2533
พระกริ่งบาเก็งเขมโก (อ.ย) 4 พิธี เนื้อนวโลหะ ปี 2535-2536
พระกริ่งอรหันต์แช่น�้ามนต์ รุ่นพุทธคุณ เนื้อโลหะ ปี 2538
พระผงปิดตา สุโขวิเวโก ปี 2516
พระผงปิดตา ข้างกนก ปี 2516
พระผงปิดตาคะแนน ตัดชิด ปี 2516
พระปิดตามหาลาภ กันสิงห์ ปี 2518
พระผงปิดตาจัมโบ้  รุ่นแรก (อุปสมบท 60 พรรษา) ปี 2536
พระผงปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ ปี 2537
พระผงปิดตาเงินล้าน หลังยันต์ 3 นะ ปี 2537
พระปิดตาแช่น�้ามนต์ รุ่นพุทธคุณสารพัดดี เนื้อโลหะ ปี 2538
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พระกริ่งไพรีพินาศ เนื้อเงิน, ทองแดง สมเด็จญาณสังวร กรุงเทพฯ ปี 2536-2556
พระกริ่งเจริญพร
พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี
พระกริ่งบารมี 80 พรรษา
พระกริ่งบารมี 84 พรรษา
พระกริ่งญาณสังวร 79
พระกริ่งชินรังสี 47
พระกริ่งพุทธสิริมงคล
พระกริ่งเจริญโภคทรัพย์
พระกริ่งเจริญสุวัฒโน
พระกริ่งอรหันต์
พระกริ่งชินสีห์
พระกริ่ง อิ สา วะ สุ
พระกริ่งชินบัญชร เนื้อนวโลหะ
พระปิดตาน�าโชค เนื้อผงคลุกรัก ปี 2531
พระกริ่ง 100 ปี เนื้อทองเหลือง, ทองแดง
พระกริ่งนิรันตราย เนื้อทองแดง, ทองเหลือง
พระกริ่งอรหัน รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระกริ่ง สก. 5 รอบ เนื้อทองเหลือง
พระทุ่งเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระรอด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2514
พระสมเด็จไกเซอร์ เจ้าคุณแพ เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2539
พระขุนแผน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2522
พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อผงลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จฐานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2539
พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2539
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2539
พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 7 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 8 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จ 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระขุนแผน เนื้อผงลาย หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม
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สมเด็จหลังยันต์ตรีนิสิงเห หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512 จ.สิงห์บุรี
ตะกรุด รุ่นสอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524 จ.สิงห์บุรี
เหรียญพระสีวลี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2531 จ.สิงห์บุรี
ปรกใบมะขาม รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จคะแนนปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
พระรอด หลวงพ่อแพ ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
สมเด็จหลวงพ่อแพ 3 พัน เนื้อแร่ ปี 2539 จ.สิงห์บุรี
สมเด็จหลวงพ่อแพ 3 พัน ปี 2539 จ.สิงห์บุรี
พระผงรูปเหมือน หลวงพ่อแพ จ.สิงห์บุรี (ไม่จ�ากัดรุ่น)
พระปิดตาจัมโบ้ หลวงพ่อแพ เนื้อลาย จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อแพ เนื้อเกสร จ.สิงห์บุรี
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อประกาศิต วัดหลักสาม กรุงเทพฯ
เหรียญรุ่นแผงฤทธิ์ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
เหรียญเจริญพร รุ่นแรก หลวงปู่ขันตี วัดป่าม่วงไข่ ปี 2560 จ.เลย
เหรียญหลวงปู่หมุน รุ่นปรารถนาสัมฤทธิ์ผล วัดเย้ยปราสาท ปี 2561 จ.บุรีรัมย์
พระกลีบบัวรุ่นแรก หลวงพ่อปกาศิต วัดหลักสาม กรุงเทพฯ
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเพลิน วัดนาคประดิษฐ์มีชัย จ.หนองคาย
เหรียญหลวงปู่เฮง รุ่นเฮงทวีโชค จ.สุรินทร์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตาหัวจรวด หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
เหรียญเจริญล่าง เต็มองค์ หลวงปู่สอ เนื้อสัมฤทธิ์ ลงยาม่วง จ.นครพนม
หนุมานตรีศูล เนื้อสมฤทธิ์เดช เสกวัดสุททัศน์ ปี 2559 กรุงเทพฯ
หลวงปู่ทวดเนื้อว่าน รุ่นเฉลิมพระเกียรติ วัดช้างไห้ ปี 2540 จ.ปัตตานี
พระผงขุนแผน หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครรปฐม
เหรียญเต่ารุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา เนื้อทองเหลือง จ.กาญจนบุรี
เหรียญเต่าปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา เนื้อทองเหลือง, ทองแดง จ.กาญจนบุรี
เหรียญเต่าเศรษฐีจัมโบ้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา เนื้อทองเหลือง, ทองแดงปิดหน้ากาก 
จ.กาญจนบุรี
พระสมเด็จแพ 5 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อใบลาน จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 5 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อเกสร จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จฐานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จยกฐานะ รุ่นแรก วัดระฆัง เนื้อตะกั่วถ�้าชา กรุงเทพฯ
พระสมเด็จยกฐานะ รุ่นแรก วัดระฆัง เนื้อเงิน, นวโลหะ กรุงเทพฯ
พระยอดขุนพล หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต เนื้อชิน พิมพ์ปั๊ม กรุงเทพฯ
พระยอดขุนพล หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิต เนื้อชินหล่อโบราณ กรุงเทพฯ
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พระเครื่องเมืองทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์ (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระนางพิชัย วัดบึงสัมพันธ์ เนื้อดิน จ.อุตรดิตถ์
พระนางเสน่ห์จันทร์ เนื้อดิน หลวงพ่อไซร้ วัดช่องลม จ.อุตรดิตถ์
พระรูปหล่อ รุ่นแรก หลวงพ่อทองค�า วัดท้ายตลาด จ.อุตรดิตถ์
พระปิดตาหลวงพ่อกล่อม วัดป่ากระพี้ เนื้อผง (ยกเว้นรุ่นแรก) จ.อุตรดิตถ์
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อตุ้ย วัดห้วยอ้อย จ.อุตรดิตถ์
พระรูปหล่อ รุ่นแรก หลวงพ่อแกง วัดน�้าปิง จ.อุตรดิตถ์
พระสมเด็จหลังลายเซ็น รุ่นแรก หลวงพ่อแกง วัดน�้าปิง จ.อุตรดิตถ์
พระกริ่งเหล็กน�้าพี้ รุ่นแรก หลวงพ่อประโยชน์ วัดนาลับแลง จ.อุตรดิตถ์
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อจ�าลอง วัดโพนดู่ ปี 2535 จ.อุตรดิตถ์
เหรียญรุ่นแรก ปู่ตาพญาปาด ปี 2537 จ.อุตรดิตถ์
เหรียญรุ่นแรก เจ้าปู่หมวกค�า อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบท วัดบ่อทองอุตมธรรม จ.สุโขทัย
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อหล้า วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ปี 2521 จ.สุโขทัย
เหรียญรุ่นแรก พระครูสุพัฒน์ วัดธรรมมิการาม ปี 2512 จ.สุโขทัย
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อหล�่า วัดวังทอง จ.สุโขทัย
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่จันทร์ วัดป่ายาง จ.สุโขทัย
เหรียญเม็ดฟักอุดมโชค หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2553
กุมารทองจินดามณี หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปี 2554
เหรียญเข็มกลัด วัดปทุมคงคา ปี 2490 กรุงเทพฯ
เหรียญหลวงพ่อโตกลีบบัว วัดกัลยา ปี 2495 กรุงเทพฯ
เหรียญพระโพธิวงศาจารย์สุนทร วัดอ่างทอง ปี 2495 จ.อ่างทอง
เหรียญพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท ปี 2495 จ.สระบุรี
เหรียญพระศรีสัมพุทมุณี วัดพระศรีมหาธาตุ ปี 2496 กรุงเทพฯ
เหรียญพระครูวิชิตสังฆการ (ชิด) วัดสังฆราชา ปี 2496 กรุงเทพฯ
เหรียญพระครูวิหารกิจจารุการ (ปาน) วัดเสาธงทอง ปี 2497 จ.สุพรรณบุรี
เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดอินทราราม ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดโมกข์ ปี 2498 จ.สมุทรปราการ 
เหรียญหลวงพ่ออุทัย อุทโย วัดวิหารสูง ปี 2498 จ.พัทลุง
เหรียญพระประจ�าวัด วัดลาดบัวหอม ปี 2498 จ.สุพรรณบุรี
เหรียญหลวงพ่อจี้ด วัดลาดขวาง ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา
เหรียญหลวงพ่อบุญจันทร์ ส�านักอบรมศีลสมาธิปัญญาหัวหิน ปี 2498
เหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณราชวิหาร ปี 2498 กรุงเทพฯ
เหรียญฉัตรเพชร วัดบวรฯ ปี 2499 กรุงเทพ
เหรียญรุ่นแรก พระวิสุทธิสมโพธิ์ (เจีย) วัดเชตุพนฯ ปี 2499 กรุงเทพฯ
เหรียญโบราณคณิสสร วัดตองปู ปี 2499 จ.อยุธยา
เหรียญชินราช วัดสระปทุม ปี 2499 กรุงเทพฯ
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เหรียญรุ่นแรก วัดแจ้งนอก ปี 2512
เหรียญพระพุทธชินราช วัดแจ้งนอก ปี 2512 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระพุทธ วัดยางใหญ่ ปี 2512 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดสระแก้ว ปี 2517 (ไม่จ�ากัดเนื้อไม่จ�ากัดบล็อก)
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดสระแก้ว ทองแดงบล็อกนวะ
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดสระแก้ว ทองแดงบล็อกหน้าเกลี้ยง
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดสระแก้ว ทองแดงบล็อก 5 แตก
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดสระแก้ว ทองแดงบล็อกคอปาด
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดสระแก้ว ทองแดงบล็อกอมหมาก
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดสระแก้ว ทองแดงบล็อกสังฆฏีสายฝน
พระนาคปรกใบมะขาม ปี 2517 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสี่เหลี่ยม หลังก�าแพงแก้ว ปี 2517 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสร้างบารมี ปี 2519
พระรูปหล่อรุ่นแรก รุ่นสร้างบารมี ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาหัวจรวด รุ่นแรก โค๊ตชิด, โค๊ตห่าง ปี 2519
เหรียญลูกเสือชาวบ้าน ปี 2520 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญวัดสิงหาราม ปี 2520 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญธนาคารศรีนคร ปี 2521 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญ รุ่นราชากฤษ์โภคทรัพย์ ปี 2521 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมหาอ�านาจ หลังสิงห์ออกบุรีรัมย์ ปี 2521
เหรียญมงคลมิ่งเมือง ปี 2521 (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์เล็ก)
พระกริ่งทหารพราน ปี 2526 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสหกรณ์ บล็อกเลข 3 มีขีด ปี 2530
พระกริ่งญาณวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปี 2535 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปี 2535 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจริญพรบน ครึ่งองค์ เนื้อเงิน, นวโลหะ ปี 2536
เหรียญเจริญพรบน ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536
เหรียญเจริญพรล่าง ครึ่งองค์ เนื้อเงิน, นวโลหะ ปี 2536
เหรียญเจริญพรล่าง ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536
เหรียญเสมาฉลองสมณศักดิ์ หลังพัดยศ ปี 2535 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา วัดปรก ปี 2536
พระกริ่ง รุ่นทิ้งทวน ปี  2536
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นเทพประทานพร ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม รุ่นรับเสด็จรับจากพระหัตถ์สมเด็จพระราชินี เนื้อทองค�า (โค๊ตคูณ) ปี 2536
ปิดตาปุ้มปุ๋ย ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ศิษย์อุตรดิตถ์สร้างถวาย ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาจัมโบ้เสาร์ห้า คูณพันล้าน เนื้อผง (มีหน้ากากทอง, ไม่มีหน้ากากทอง) ปี 2537
พระกริ่ง รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อทองค�า เงิน ปี 2537
เหรียญนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ, ทองเหลือง, ทองแดง ปี 2537
พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นอิทธิฤทธิ์บารมี ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่ง ส.ก ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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เหรียญกลม วัดกุดตาลาด ตาลึก ปี 2514
เหรียญกลม ครึ่งองค์ ปี 2518
เหรียญกลมเล็ก หลังธรรมจักร ปี 2520
เหรียญสังฆราชป๋า หลังพระแก้ว ปี 2516 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อคงหน้าใหญ่ ปี 2516, รูปไข่หน้าเล็ก ปี 2517
เหรียญพ่อคง พิมพ์หยดน�้า ปี 2517 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสี่เหลี่ยม พิมพ์พระพุทธ วัดโคกรักษ์ ปี 2516 - 2517
เหรียญสมเด็จรูปไข่ หลังฆ้อน วัดพันดุง ปี 2516
เหรียญสี่เหลี่ยมเล็กมีหู สมเด็จปริสุทฺโธ ออกวัดโนนแดง ปี 2519
เหรียญวัดใหม่พิเรนทร์ ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม ปี 2519
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ ออกวัดหนองคู ปี 2520
เหรียญย่าโมออกศึก ปี 2521
เหรียญตลาดไทรเก่า ไม่มีเม็ดตา ปี 2522
เหรียญทหารพราน ปี 2526
พระเนื้อผงออกวัดพันอ้น ปี 2523 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญสร้างบารมีเล็ก ออกวัดบ้านบุ ปี 2526
พระปิดตาเนื้อผง วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2529 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระสังกัจจาย นั่งบัว วัดโพธิ์ปรือแวงนั่งผง ปี 2529
เหรียญผ้าป่านนท์ ปี 2529
เหรียญสร้างกุฏิสงฆ์ สหกรณ์เล็ก ปี 2530
พระกริ่ง, พระชัยวัฒน์ ชินราช วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2533
เหรียญหล่อหน้าหลวงพ่อคูณ วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2533
เหรียญที่ระลึกสร้างโรงเรียน หลังพระปิดตา ปี 2533
พระปิดตาหลังรูปเหมือน หลวงพ่อคูณ วัดปรก ปี 2536
เหรียญรุ่นแป๊ะขนมปัง ปี 2536
เหรียญปาดตาล หลวงพ่อคูณ วัดใหม่อัมพวัน ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
แหนบสกรีน รุ่นแรก ปี 2517
ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณ ออกเจริญพรต ครึ่งองค์, เต็มองค์
พระรูปหล่อเสาร์ห้า รุ่นสร้างอุโบสถ ปี 2533 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระสังกัจจายน์เสาร์ห้า รุ่นสร้างอุโบสถ ๔ ปี 2533 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญกวนน�้ามนต์ ออกวัดใหม่อัมพร
พระผงครึ่งองค์ รุ่นคูณเงินคูณทอง วัดใหม่อัมพร ปี 2532
เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดปรก ปี 2553
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ รุ่นปาฏิหารย์ (EOD) วัดบ้านไร่ ปี 2556 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ รุ่นปาฏิหารย์ (EOD) วัดบ้านไร่ ปี 2556 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์  รุ่นปาฏิหารย์ (EOD) วัดบ้านไร่ ปี 2556 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชุดพิเศษ คูณสุดยอด เนื้อโลหะ พิมพ์ใหญ่ 
พระชุดพิเศษ คูณสุดยอด เนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก
พระชุดพิเศษ คูณสุดยอด เนื้อผง
พระกริ่งเทพวิทยาคม ปี 2554 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์เทพวิทยาคม ปี 2554 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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เหรียญผูกพัทธสีมา วัดถนนหักใหญ่หลวงพ่อคง หน้าหนุ่ม, หน้าแก่ ปี 2504
เหรียญพระพุทธ หลังยันต์ 3 ปี 2516
เหรียญที่ระลึกสร้างอุโบสถ วัดหนองกราด ปี 2520
เหรียญ 17 เล็ก วัดใหม่สระปทุม ปี 2524
เหรียญรูปไข่ ฉลองซุ้มประตู วัดบ้านจั่น ปี 2529
พระภวัมบดี (พระปิดตามหาลาภ) วัดใหม่อัมพร ปี 2526
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างอุโบสถ วัดหนองกระเทียมใต้
เหรียญหล่อฉลุ เสกตะกรุด เสาร์ ๕ ปี 2533
เหรียญกลมเฮงคูณเฮง ลาภเมตตาบารมี วัดเจริญพรต ปี 2534
ผงยาสูบนั่งยอง หลังปิดตา ปี 2535 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระผงนั่งยอง ฝังตะกรุดทองค�า แซยิด 71
เหรียญหยดน�้า หลังพัดยศ ปี 2535
เหรียญนั่งสมาธิกูนั่ง ฮ.มา หลังเฮลิคอปเตอร์
เสมารุ่นที่ระลึกสรงน�้า ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งบาเก็ง รุ่นมหาบารมี ปี 2536
พระกริ่งรุ่นรู้รักสามัคคี ต�ารวจสร้าง ปี 2536
เหรียญรู้รักสามัคคี ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ นั่งเต็มองค์ ไม่มีหู รุ่นทรัพย์เพิ่มพูล ปี 2536
กิเลน น�าโชค คุ้มภัย (เล่งเบ๊) ปี 2538
พระยอดธง (ไม่จ�ากัดรุ่น)
พระปิดตา แช่น�้ามนต์ ฝังตะกรุด 6 รอบ 72 ปี 
เหรียญเฮงคูณเฮง 8 ทิศ วัดเจริญพรต ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นเพชรน�้าเอก ผู้ว่าไสว พรหมมณี ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ รุ่นรับเสด็จ ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาหัวเหลี่ยม พระภควัมบดีคูณลาภ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระเนื้อผง พิมพ์พุทธชินราช, พิมพ์สมเด็จ วัดยางใหญ่ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระเนื้อผงวิสุทธิพร หลวงพ่อคูณ ปี 2518
พระปิดตาหัวจรวด คูณพันล้าน
เหรียญรูปไข่ มูลนิธิเทียนหงษ์ ปักธงชัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา หลวงพ่อคูณ สร้างอุโบสถหินอ่อน วัดพายัพ ปี 2553 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อปั๊มออกวัดพายัพ ปี 2553 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นดีเยี่ยม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญฉลุ ส.ก. ปี 2536
เหรียญรูปไข่ทหารเสือราชินี ส.ก. ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นไตรมาส สร้างบารมี เนื้อเงินลงยาสีน�้าเงิน ปี 2536
เหรียญนั่งพาน วัดบ้านคลอง ปี 2537 เนื้อทองค�า, เงิน, นวะโลหะ
เหรียญนั่งพาน วัดบ้านคลอง ปี 2537 เนื้อทองแดง
เหรียญรูปไข่ นั่งเต็มองค์ รุ่นมหาบารมี ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระบูชารูปเหมือนหลวงพ่อคูณ (ไม่จ�ากัดรุ่น) (ไม่จ�ากัดปี)
พระบูชาหลวงพ่อคูณ พิมพ์พระพุทธ (ไม่จ�ากัดรุ่น) (ไม่จ�ากัดปี)
พระบูชาพระสังกัจจายน์ หลวงพ่อคูณ (ไม่จ�ากัดรุ่น) (ไม่จ�ากัดปี)
พระนางกวัก พระบูชาหลวงพ่อคูณ
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โต๊ะที่

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ชุดที่ 1 (ทั่วไป)29
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เหรียญพระพุทธ ปี 2516
พระปิดตาเนื้อผง รุ่นทหารพราน ปี 2526
พระสังกัจจายน์ รุ่นทหารพราน ปี 2526
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดใหม่อัมพร ปี 2526
ปิดตาเนื้อผงฝังพลอยแดง รุ่นพิทักษ์ชายแดน ปี 2536
ปิดตาเนื้อผงฝังพลอยน�้าเงิน รุ่นพิทักษ์ชายแดน ปี 2536
รูปเหมือน รุ่นบารมี ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว (ไม่จ�ากัดปี)
พระปิดตา รุ่นที่ระลึกสร้างหอสมุด วัดแจ้งนอก เนื้อตะกั่ว ปี 2536
เหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์ หลังพระปิดตา รุ่นเฮงคูณเฮง ปี 2536
ตะกรุดปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ รุ่นมหาบารมี ปี 2536
เหรียญนิรันตราย ปี 2537
เหรียญเต่า รุ่นพลังจิต เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ ปี 2537
เหรียญเต่า รุ่นพลังจิต เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี 2537
พระสมเด็จตะกรุดทองค�า รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
พระผงสมเด็จหลวงพ่อคูณ ผสมไม้กาฝาก ๙ อย่าง รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
พระผงปิดตามหาลาภ รุ่นเงิน คูณ เงิน ปี 2537
พระผงพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
พระผงซุ้มกอหลวงพ่อคูณ รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
พระผงรูปเหมือนพ่อครู รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
พระปิดตาหัวจรวด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อเงิน ปี 2537
พระสมเด็จฝังตะกรุดทองค�า รุ่นกูให้ลาภ
พระปิดตาฝังตะกรุดเงิน รุ่นกูให้ลาภ ปี 2537
พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นอิทธิบารมี ปี 2537
สิงห์รุ่นสร้างศาลา วัดสิงหาราม ปี 2538
พระเนื้อผง วัดพันอ้น ไม่จ�ากัดปี
เหรียญกลมราหู ปี 2538
พระปิดตาสาริกามหาลาภ เนื้อผง พิมพ์กลาง ปี 2539
พระปิดตาสาริกามหาลาภ เนื้อผง ปี 2539 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
รูปเหมือนบูชาหน้าตัก 3 นิ้ว (ไม่จ�ากัดรุ่น, ไม่จ�ากัดปี)
ลูกอม รุ่นบารมีปริสุทฺโธ ตะกรุดทองค�า, เงิน, นาค ปี 2555
ลูกอม รุ่นบารมีปริสุทฺโธ ตะกรุดชนวน ปี 2555
พระผงพระมุนีศรีไชยปราการ ปี 2539
เหรียญเจ้าสัวอายุยืน วัดบึง ปี 2555
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พระนางพญา รุ่นคูณลาภ ปี 2517
พระพิมพ์นาคปรกโพธิ์ รุ่นทหารพราน เนื้อผง ปี 2536
พระสมเด็จ รุ่นรับเสด็จ เนื้อผง ปี 2536
พระสมเด็จ รุ่นรับเสด็จ เนื้อโลหะ มีโค๊ต ปี 2536
พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อเงิน ปี 2536
พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อชุบทอง ปี 2536
พระปิดตารุ่นบารมี 71  เนื้อตะกั่วฝั่งตะกรุดทองค�า ปี 2536
พระโพธิ์สัตว์กวนอิม รุ่นสร้างโรงพยาบาล เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2538
พระกริ่งอุปถัมภ์ ก้นอุดเทียนชัย ผสมผงพุทธคุณ เนื้อรมด�า ปี 2536
พระกริ่งอุปถัมภ์ ก้นอุดเทียนชัย ผสมผงพุทธคุณ เนื้อชุบทอง ปี 2536
พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทฺโธ รุ่นแรกตะกรุดทองค�าแท้ ปี 2536
พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทฺโธ รุ่นแรกไม่มีตะกรุด ปี 2536
เหรียญรุ่นรู้รักสามัคคี เนื้อนวโลหะ ปี 2536
พระสมเด็จงิ้วด�า รุ่นมหาลาภ ปี 2536
พระสมเด็จ รุ่นเสาร์ ๕ มั่งมีทวีคูณ เนื้อโลหะ ปี 2536
พระชัยวัฒน์ รุ่นมหาบารมี เนื้อเงิน ออกวัดแจ้งนอก ปี 2536
พระชัยวัฒน์ รุ่นมหาบารมี เนื้อนวโลหะ ออกวัดแจ้งนอก ปี 2536
ตะกรุดโทน รุ่นมหาบารมี เนื้อเงิน ออกวัดแจ้งนอก ปี 2536
ตะกรุดโทน รุ่นมหาบารมี เนื้อทองแดง ออกวัดแจ้งนอก ปี 2536
เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร เนื้อทองฝาบาตร ปี 2537
เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537
เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร รวมโค๊ต (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2537
พระปิดตา รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ ตะกรุดทองค�า ปี 2537
พระปิดตา รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ ตะกรุดเงิน ปี 2537
พระปิดตา รุ่นคูณเศรษฐี พิมพ์สังฆาฏิ ตะกรุดทองค�า ปี 2537
พระขรรค์ (มีดหมอ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อนวโลหะ ตะกรุดทองค�า ปี 2537
พระขรรค์ (มีดหมอ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อนวโลหะ ตะกรุดเงิน ปี 2537
พระกริ่งอู่ทอง หุ่นไพรีพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวงเนื้อนวะผสมแก่ทองค�า รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
พระกริ่งอู่ทอง หุ่นไพรีพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวงเนื้อส�าริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
พระกริ่งอู่ทอง หุ่นไพรีพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวงเนื้อทองแดง รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
พระปิดตา มหาลาภ (นั่งยอง) เนื้อเงิน รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
พระปิดตามหาลาภ (๔ ทิศ) เนื้อส�าริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
พระปิดตาภควัมบดี (หัวจรวด) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อนวะโลหะ ปี 2537
พระปิดตาภควัมบดี (หัวจรวด) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นพลังจิต (รุ่นแรก) ตะกรุดทองค�าแท้ ปี 2537
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นพลังจิต (รุ่นแรก) ไม่ฝังตะกรุด ปี 2537
พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองค�า รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองแดง รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
พระปรกโพธิ์หลังยันต์ดวง ตะกรุดทองค�า เนื้อไม้ผงมงคล รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
เหรียญพระราหู รุ่นลาภผลคูณทวี เนื้อนวโลหะ ปี 2538
เหรียญพระราหู รุ่นลาภผลคูณทวี เนื้อทองฝาบาตร ปี 2538
เหรียญกลม รุ่นมีกูไว้ไม่จน เนื้อเงิน ปี 2539
พระปรก รุ่นคูณแสนล้าน เนื้อเงิน ปี 2539
พระยอดเกตุ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2548
พระพิมพ์รูปเหมือน รุ่นพุทธคูณสยามมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2554
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พระขวัญถุงเนื้อทองแดง ปี 2535
เหรียญรูปไข่หลังปิดตา รุ่นเฮงคูณเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2536
เหรียญหล่อเจ้าสัว รุ่นเฮงคูณเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2536
เหรียญครึ่งองค์ รุ่นส่งเสริมศิลปชีพ เนื้อเงินลงยา ปี 2536
เหรียญครึ่งองค์ รุ่นส่งเสริมศิลปชีพ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2536
พระสมเด็จผงกริ่ง รุ่นคูณลาภ-คูณเงิน-คูณทอง ปี 2536
พระสมเด็จผงกริ่ง รุ่นกาฝากไม้มะรุม ปี 2536
เหรียญหล่อเจ้าสัว  รุ่นเจ้าสัวมารุมค�้าคูณอุดหนุน เนื้อเงิน ปี 2536
น�้าเต้า รุ่นรวย เนื้อเงินหน้ากากทองค�า ปี 2536
เหรียญกลม รุ่นพรปีใหม่ เนื้อทองแดง ปี 2537
พระปิดตาจัมโบ้  รุ่นคูณเศรษฐี (แจกแม่ครัว) เนื้อผง ปี 2537
เหรียญสี่เหลี่ยมหงษ์มังกร เนื้อนวโลหะขัดเงาพ่นนาค ปี 2537
เหรียญฉลุรุ่น คูณพันล้าน เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2537
เหรียญฉลุหยดน�้าหันข้าง รุ่นคูณพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2537
พระสมเด็จหล่อปรกโพธิ์ รุ่นคูณพันล้านเสาร์ ๕ ปี 2537
พระสมเด็จคะแนน รุ่นคูณพันล้านเสาร์ ๕ เนื้อเงิน ปี 2537
พระสมเด็จคะแนน รุ่นคูณพันล้านเสาร์ ๕ เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2538
พระสมเด็จคะแนน รุ่นคูณพันล้านเสาร์ ๕ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2537
พระเจ้าคุณคูณ รุ่นเอกลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2537
พระเจ้าคุณคูณ รุ่นเอกลักษณ์ เนื้อเงินลงยาเหลือง ปี 2537
เต่าพลังจิต เนื้อเงิน ปี 2537
พระสมเด็จ 7 พระองค์ รุ่นสบายใจ เนื้อผง พิมพ์ใหญ่ ปี 2538
พระรูปใบโพธิ์ รุ่นกูป้องกันภัย เนื้อผงหน้าทองค�า ปี 2539
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเทพารักษ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเทพารักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2539
พระปิดตามหาลาภ รุ่นเหลือกินเหลือใช้ เนื้อใบลาน ตระกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2540
พระปิดตามหาลาภ รุ่นเหลือกินเหลือใช้ เนื้อเกสร ตระกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2540
พระปิดตามหาลาภ รุ่นเหลือกินเหลือใช้ เนื้อชานหมาก ตระกรุดเงิน 2 ดอก ปี 2540
พระปิดตามหาลาภ รุ่นเหลือกินเหลือใช้ เนื้อใบลาน ตระกรุดเงิน 1 ดอก ปี 2540
หมูมหาลาภ รุ่นโชคดีเนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ ปี 2541
หมูมหาลาภ รุ่นโชคดีเนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี 2541
พี่หมูคูณทอง รุ่นมหาคูณทอง เนื้อทองทิพย์ ปี 2553
พี่หมูคูณทอง รุ่นมหาคูณทอง เนื้อทองแดงเถื่อน ปี 2553
พระพิเศษ รุ่นคูณสุดยอด เนื้ออัลปาก้า พิมพ์ใหญ่ ปี 2553
พระปิดตาจัมโบ้มหาเศรษฐี พิมพ์สายรุ้ง ตะกรุดทองค�า ปี 2556
พระปิดตาจัมโบ้มหาเศรษฐี พิมพ์สายรุ้ง ตะกรุดเงิน ปี 2556
พระสมเด็จลายเสือ รุ่นกายเทพ ปี 2556
หนุมานปราบไพรี รุ่นเจริญพร ชินบัญชร เนื้อส�าริด ปี 2557
พระกริ่งชินบัญชร รุ่นเศรษฐีไพศาล เนื้อทองแดง ปี 2557
พระปิดตาหล่อเกลียวเชือก รุ่นมหามงคลคูณทอง ๘๘ เนื้อทองแดงเถื่อน ปี 2553
เหรียญหล่อหลวงปู่ทวดเตารีด รุ่นมหามงคลคูณทอง ๘๘ เนื้อทองแดงเถื่อน ปี 2553
เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร 2 ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร 2 เนื้อเงิน ปี 2557
เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร 2 เนื้อเงินลงยาสีเขียว ปี 2557
เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร 2 เนื้อเงินลงยาสีฟ้า ปี 2557
เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร 2 เนื้อทองแดง ปี 2557

- หน้า 052 -

โต๊ะที่

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ชุด 4 (ทั่วไป)32
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เหรียญครึ่งองค์หลวงพ่อคูณ รุ่นย้อนยุค 12 ปี 2547 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นมหาลาภ ปี 2553 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน ๘๘ ปี 2553 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน ๘๘ ปี 2553 (ไม่ตัดปีก, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน ๘๘ ปี 2553 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน ๘๘ ปี 2553 (ไม่ตัดปีก, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเม็ดแตง ครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน ๘๘ ปี 2553 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระนาคปรก รุ่นอายุยืน ๘๘ ปี 2553 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน ๘๘ ปี 2553 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นกายเทพ ปี 2556 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเม็ดแตง ครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นกายเทพ ปี 2556 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาปุ้มปุ้ย รุ่นกายเทพ ปี 2556 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เสือมหาอ�านาจ รุ่นกายเทพ ปี 2556 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน ๙๑ วัดป่าตุ๊กตาทอง ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน ๙๑ ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรล่าง ๙๑ ต�านาน 20 ปี วัดแจ้งนอก ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรล่าง ๙๑ ต�านาน 20 ปี วัดแจ้งนอก ปี 2557 (ไม่ตัดปีก, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรยีญจมัโบ้ ครึง่องค์ หลวงพ่อคณู รุน่เจรญิพรล่าง ๙๑ ต�านาน 20 ปี วดัแจ้งนอก ปี 2557 (ไม่จ�ากดัเนือ้)
เหรียญครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรบน ๙๒ ต�านาน 20 ปี วัดแจ้งนอก ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรบน ๙๒ ต�านาน 20 ปี วัดแจ้งนอก ปี 2557 (ไม่ตัดปีก, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพร บน, ล่าง ต�านาน 20 ปี วัดแจ้งนอก ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี ๙๑ วัดบ้านไร่ ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี ๙๑ วัดบ้านไร่ ปี 2557 (ไม่ตัดปีก, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เลสหลวงพ่อคูณ รุ่นแรก เจริญพร ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นมหาลาภแจกทาน วัดบ้านไร่ ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นมหาลาภแจกทาน วัดบ้านไร่ ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ปรก ๙๑ หลวงพ่อคูณ รุ่นมหาลาภแจกทาน วัดบ้านไร่ ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรสังฆฏิ วัดบุไผ่ ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรสังฆฏิ วัดบุไผ่ ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาจัมโบ้งาแกะ ปุ้มปุ้ย รุ่นกายเทพ ฝั่งตะกรุดทองค�า ปี 2556
พระปิดตาหลังรูปเหมือน หลวงพ่อคูณ วัดโนนแดง ผ้าป่า 57 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระนาคปรกหลังรูปเหมือน หลวงพ่อคูณ วัดโนนแดง ผ้าป่า 57 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงดวงเศรษฐี หลวงพ่อคูณ รุ่นผ้าป่า 57 วัดบุไผ่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ รุ่นผ้าป่า 57 วัดบุไผ่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงดวงเศรษฐี หลวงพ่อคูณ  รุ่นกฐิน 57 วัดแจ้งนอก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระเศรษฐีนวโกฏิหล่อโบราณ เนื้อเหล็กน�้าพี้ (กฐิน57) วัดแจ้งนอก
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์กฐิน 57 วัดแจ้งนอก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

- หน้า 053 -

โต๊ะที่

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ออกวัดแจ้งนอก ชุดที่ 5 (ทั่วไป)33
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พระปิดตาสารพัดดี เนื้อเกสร ตะกรุดทองค�า (นาคปรก)
พระปิดตาสารพัดดี เนื้อเกสร ตะกรุดเงิน (นาคปรก)
พระปิดตาสารพัดดี เนื้อเกสร (นาคปรก)
พระปิดตาสารพัดดี เนื้อผงใบลาน (นาคปรก)
พระปิดตาสารพัดดี เนื้อผงธูป (นาคปรก)
พระปิดตาสารพัดดี เนื้อกระเบื้องโบสถ์ (นาคปรก)
พระปิดตาสารพัดดี เนื้อเกสร 
พระปิดตาสารพัดดี เนื้อผงใบลาน
พระปิดตาสารพัดดี เนื้อผงธูป
พระปิดตาสารพัดดี เนื้อกระเบื้องโบสถ์
หลวงพ่อทอง หมูมหาลาภ ทองทวี เนื้อทองค�า
หลวงพ่อทอง หมูมหาลาภ ทองทวี เนื้อเงิน
หลวงพ่อทอง หมูมหาลาภ ทองทวี เนื้อนวโลหะ
หลวงพ่อทอง หมูมหาลาภ ทองทวี เนื้อฝาบาตร
หลวงพ่อทอง หมูมหาลาภ ทองทวี เนื้อทองแดง
หลวงพ่อทอง พระปิดตา รุ่นวิเศษ เนื้อทองค�า
หลวงพ่อทอง พระปิดตา รุ่นวิเศษ เนื้อเงิน
หลวงพ่อทอง พระปิดตา รุ่นวิเศษ เนื้อนวโลหะ
หลวงพ่อทอง พระปิดตา รุ่นวิเศษ เนื้อฝาบาตร
หลวงพ่อทอง พระปิดตา รุ่นวิเศษ เนื้อทองแดง
หลวงพ่อทอง พระปิดตา รุ่นวิเศษ หน้ากากทองค�า
หลวงพ่อทอง พระปิดตา รุ่นวิเศษ หน้ากากเงิน
หลวงพ่อทอง พระปิดตา รุ่นวิเศษ หน้ากากทองแดง
หลวงพ่อทอง พระปิดตา รุ่นวิเศษ ตะกรุดทอง 3 ดอก น�ากฤษ์
หลวงพ่อทอง พระปิดตา รุ่นวิเศษ ตะกรุดทอง 3 ดอก หลังปิดทอง
หลวงพ่อทอง ราหูอมจันทร์ กะลาตาเดียว (ตาเพชร)
หลวงพ่อทอง ราหูอมจันทร์ กะลาตาเดียว (ตาพลอย)
หลวงพ่อทอง ราหูอมจันทร์ กะลาตาเดียว แบบที่ 1 (องค์ใหญ่) 
หลวงพ่อทอง ราหูอมจันทร์ กะลาตาเดียว แบบที่ 1 (องค์เล็ก)
หลวงพ่อทอง ราหูอมจันทร์ กะลาตาเดียว แบบที่ 2 (องค์ใหญ่)
หลวงพ่อทอง ราหูอมจันทร์ กะลาตาเดียว แบบที่ 2 (องค์เล็ก)
หลวงพ่อคูณ เหรียญนั่งพาน วัดบ้านคลอง 2 เนื้อเงินลงยา
หลวงพ่อคูณ เหรียญนั่งพาน วัดบ้านคลอง 2 เนื้อไม่ตัดปีก
หลวงพ่อคูณ เหรียญนั่งพาน วัดบ้านคลอง 2 เนื้อนวโลหะไม่ตัดปีก
เหรียญท้าวสุรนารี ที่ระลึกงานฉลองอนุสาวรีย์ เนื้อทองค�า, เงิน, ทองแดง ปี 2537
พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นแรก ปี 2557
เหรียญปาดตาลหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล หลังพระนารายณ์แผลงศร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

- หน้า 054 -

โต๊ะที่

หลวงพ่อคูณ - หลวงพ่อทอง (ทั่วไป)34
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พระนาคปรก กรุโนนสูง เนื้อสนิมแดง
พระร่วงนั่ง กรุโนนสูง เนื้อตะกั่วสนิมแดง พิมพ์มารวิชัย
พระร่วงนั่ง กรุโนนสูง เนื้อตะกั่วสนิมแดง พิมพ์สมาธิ, สมาธิเข่ากว้าง
พระร่วงนั่ง กรุโนนสูง เนื้อตะกั่วสนิมแดง พิมพ์สังกัจจายน์
พระกรุบ้านบิง อ�าเภอโนนสูง เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกรุวัดสระแก พิมพ์นาคปรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกรุวัดสระแก พิมพ์อู่ทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกรุวัดสระแก พิมพ์วัดตะไกร เนื้อชิน, เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกรุวัดสระแก (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก พระครูธวัชชัยคุณมุนี (บุญมี) ปี 2465 (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระพุทธสีหนาท วัดสุทธจินดา ปี 2477
เหรียญท้าวสุรนารี (ย่าโม) ปี 2477 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระพุทธทีปังกร ปี 2490
พระรูปหล่อ หลวงพ่อพรหมสร (รอด) พิมพ์เศียรโล้น วัดบ้านไพร
พระรูปหล่อ หลวงพ่อพรหมสร (รอด) พิมพ์เศียรลาย วัดบ้านไพร
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพร
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร (รอด) รุ่นแรก บล็อกอาร์, บล็อกไม่มีอาร์ วัดบ้านไพ
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร (รอด) บล็อกรอดแตก วัดบ้านไพ
เหรียญหล่อแม่นางกวัก หลังพญาเต่าเรือน หลวงพ่อพรหมสร (รอด) วัดบ้านไพ
พระปิดตาหลวงพ่อมา เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์ห้าเหลี่ยม หูกระต่าย วัดระเว
พระหลวงพ่อมา วัดระเว เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์พระคง (เศียรโล้น, เศียรแหลม) วัดระเว
พระผงพุทธคุณหลวงพ่อมา พิมพ์พระคง วัดระเว
พระพุทธหลวงพ่อมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกลีบบัวหลวงพ่อใหญ่ พิมพ์หูกระต่าย เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์ใหญ่ วัดระเว
พระกลีบบัวหลวงพ่อใหญ่ พิมพ์หูกระต่าย เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์เล็ก วัดระเว
พระกลีบบัวหลวงพ่อใหญ่ พิมพ์พระพุทธ เนื้อผงคลุกรัก วัดระเว (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ล็อกเก็ตพระญาณวิศิษฐ์ (อ.สิงห์) รุ่นแรก วัดป่าสาลวัน ปี 2500 (ไม่จ�ากัดสี)
แหวนเงินลงถมพระญาณวิศิษฐ์ (อ.สิงห์) วัดป่าสาลวัน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
แผ่นปั๊มพระญาณวิศิษฐ์ (อ.สิงห์) รุ่นแรก นาเต็ม, นาขาด ออกปราจีน
แผ่นปั๊มพระญาณวิศิษฐ์ (อ.สิงห์) รุ่นแรก นาเต็ม, นาขาด ออกวัดป่าสาลวัน
เหรียญรูปไข่พระญาณวิศิษฐ์ (อ.สิงห์) พิมพ์พระประธาน วัดป่าสาลวัน 
เหรียญเสมาคว�่า พระญาณวิศิษฐ์ (อ.สิงห์) วัดป่าสาลวัน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญฉลอง 25 ปี พุทธศตวรรษ วัดสุทธจินดา ปี 2500 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกลีบบัว วัดบูรพ์ ปี 2481
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เปลี่ยน วัดบึง ปี 2485 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเสียบ วัดบ้านเกาะ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระหล่อหลวงพ่อเสียบ วัดบ้านเกาะ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสอน วัดเสิงสาง (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ หูเดียว ปี 2508
เหรียญกลม รุ่นแรก หลวงพ่อรอด วัดสมอราย ปี 2506
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เหรียญพระยาก�าธรพายัพทิศ วัดทุ่งสว่าง ปี 2500
เหรียญท้าวสุรนารี (ย่าโม) ปี 2511 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อใหญ่ วัดหนองบัวละคร ปี 2500
พระผงพิมพ์ หลวงพ่อโต วัดบึง (ไม่จ�ากัดขนาด)
เหรียญหลวงพ่อสอน วัดเสิงสาง ออกวัดช่องอู่ ปี 2510
พระเนื้อผงรูปเหมือน หลวงพ่อสอน ออกวัดปราสาท ปี 2506
พระเนื้อผงสี่เหลี่ยม หลวงพ่อสอน ออกวัดปางแจ้ง
แหวนอัลปาก้า หลวงพ่อสอน วัดเสิงสาง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพุธ รุ่นดีเซลราง วัดป่าสาลวัน ปี 2517
แผ่นปั๊ม อ.สิงห์ ปี 2518 (ไม่จ�ากัด มีห่วง, ไม่มีห่วง)
เหรียญรุ่นแรก พระอธิการเลี้ยง วัดหนองกระทุ่ม
เหรียญหลวงพ่อคง วัดถนนหักใหญ่ หน้าแก่ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อคง วัดถนนหักใหญ่ หน้าหนุ่ม
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อก้อน วัดห้วยสะแกราช ผิวไฟ รมด�า ปี 2506
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก หลวงพ่อท้าว วัดจระเข้หิน ปี 2509
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก หลวงพ่อท้าว วัดจระเข้หิน ปี 2514
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก หลวงปู่นิล ปี 2516
เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงปู่นิล ปี 2516
พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงปู่นิล แขนตัน, แขนทะลุ ปี 2516
พระรูปหล่อฉีด รุ่นสารพัดนึก หลวงปู่นิล ปี 2523
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออิ้ว วัดอังโกน ปี 2513
พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่ออิ้ว วัดอังโกน หน้าฝรั่ง
เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อเสาร์ ยันต์นาซี เนื้ออัลปาก้า 
เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อเสาร์ ยันต์นาซี เนื้อทองแดง
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก หลวงพ่อตู้ วัดศรีษะช้าง ปี 2512
เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อตู้ วัดศรีษะช้าง ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดซา ยันต์เล็ก ปี 2510
เหรียญข้าวหลามตัด รุ่นแรก หลวงพ่อเพ็ง วัดบึง
พระผงหลวงพ่อเพ็ง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงพ่อโล่ห์ วัดหัวสะพาน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโม่ วัดหนองระเวียง ปี 2519
เหรียญกลม ท้าวสุรนารี ปี 2506
เหรียญท้าวสุรนารี ปี 2510 (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อรอด วัดสมอราย ปี 2511
เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ออกวัดแจ้งนอก ปี 2510
เหรียญกลมเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ออกวัดแจ้งนอก ปี 2510
เหรียญสี่เหลี่ยม สมเด็จมงคล 9 วัดม่วง ปี 2513
เหรียญพระกฤษ์ วัดสูงจอหอ หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2515
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อปุ๊ก วัดประโดก ปี 2517 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ พระมหาปิ่น วัดป่าศรัทธาธรรม
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เหรียญหลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดซา เนื้ออัลปาก้า ยันต์ใหญ่
เหรียญสมเด็จ รูปเหมือน  หลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดซา เนื้อทองแดง
พระปิดตา หลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดซา เนื้อผงคลุกรัก
พระปิดตา หลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดซา เนื้อขมิ้นเสก
พระเนื้อผง หลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดซา พิมพ์นารายณ์สี่กร (ไม่จ�ากัดพิมพ์) 
พระผงปิดตา พิมพ์หลวงปู่บุญ หลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดซา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระพุทธเนื้อผงพิมพ์เล็บมือ หลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดซา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระผงพิมพ์พระชัยถือบัว หลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดซา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระหลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดซา (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระเนื้อดิน หลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดซา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญพระครูพนมวนาภิรัต วัดพนมวันท์ ปี 2506
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทอง วัดลองตอง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อเอ้บ จันทโชติ วัดบ้านปราสาท ปี 2515
เหรียญหลวงพ่อไพฑูรย์ บุญญเขตต์ วัดหนองจอก ปี 2513
เหรียญหลวงพ่อดี วัดหนองจอก ปี 2529 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระร่วงหลังรางปืน หลวงพ่อองค์ด�า วัดรวง รุ่นแรก ปี 2514
เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงพ่อองค์ด�า วัดรวง
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดบ้านกระทอน ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก มลฑลทหารบกที่ 3 กองพันโคราช ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดพลับ
เหรียญหลวงพ่อนิยม วัดแจ้งนอก ปี 2523 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อดัด วัดแจ้งนอก ปี 2539 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพ่อจาด ปี 2503 (ไม่จ�ากัดยันต์หลัง)
เหรียญพระครูจักราชคณารักษ์ หลวงปู่เจือ วัดตะกุดเคลือบปลอด ปี 2524
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแก้ว วัดบ้านกล้วย
เหรียญหลวงน้อย วัดปรางค์ หลังเลียบ
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อน�า วัดสี่มุมเหนือ ปี 2516
พระผงสมเด็จหูกางปลา หลังยันต์ วัดหนองจะบก
เหรียญหลวงพ่อสุ่ม วัดบ้านกรุด อ.จอหอ เนื้อทองแดง (ไม่จ�ากัดหน้า)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเกลี้ยง วัดหนองกระทุ่ม
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อคง หลังพระศรีอารีย์ วัดพลกรัง ปี 2513
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อลอย วัดภูเขาลาด ปี 2515
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อปลื้ม วัดกองพระทราย
เหรียญสี่เหลี่ยมหันข้าง หลังยันต์รัตนตรัย หลวงพ่อพุธ ปี 2522 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญดวงตะวัด หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน ปี 2520
เหรียญอุปัชฌาย์ผ่อง รุ่นแรก ส�านักตะค้อ ปี 2514
เหรียญหลวงพ่อมาก วัดสารพี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อมาก วัดสารพี
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อจอย วัดบ้านเขื่อน อ.ด่านขุนทด ปี 2538
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พระกริ่งหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นขุมทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระยอดธง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน รุ่นขุนทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน รุ่นขุมทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระนาคปรก หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน รุ่นขุมทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงปิดตา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)  ตะกุด 3 ดอก รุ่นขุมทรัพย์
พระกริ่ง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นมหาลาภ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตา 4 เกลอสี่ทิศ หลวงพ่อพุธ รุ่นมหาลาภ เนื้อกระไหล่ทอง
พระรูปเหมือนลอยองค์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นมหาลาภ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระเนื้อผงพุทธโธ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พระเนื้อผงพุทธโธ สอดตะกุดทองค�า หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พระสมเด็จ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (แจกกรรมการ) สมเด็จหอม
เหรียญหลวงปู่นิล วัดครบุรี รุ่น 2 ปี 2519
เหรียญหลวงปู่นิล วัดครบุรี รุ่น 3 ปี 2520
รูปถ่ายพัดยศ หลวงปู่นิล ขาว - ด�า
สมเด็จแหวกม่าน หลวงปู่นิล พิมพ์ใหญ่
สมเด็จแหวกม่าน หลวงปู่นิล พิมพ์เล็ก
ตะกั่วรูปเหมือน หลังจาร รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญนาคราช หลวงปู่นิล เนื้อทองแดง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญกลม รุ่นเสือเหลือง หลวงปู่นิล ขอบเลียบ, ขอบลาย
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก หลวงปู่นิล เนื้อขาว, ด�า
เหรียญรูปไข่ หลวงปู่นิล ที่ระลึกสร้างอุโบสถ ปี 2534
เหรียญหลวงปู่นิล พิมพ์สี่เหลี่ยมหล่อฉีด ฉลอง 90 ปี (M16)
เหรียญตะกั่วเถื่อนขี่เสือ พิมพ์สี่เหลี่ยม หลวงปู่นิล
พระกริ่งสมปรารถนา หลวงปู่นิล
พระรูปหล่อปั๊ม หลวงปู่นิล รุ่นสร้างโรงพยาบาล ปี 2535
เหรียญอาร์ม หลวงปู่นิล รุ่นพิทักษ์ภูธร หลังตราโล่ต�ารวจ
หลวงปู่อยู่ วัดไทรโยง รุ่นแรก
เหรียญหล่อรูปเหมือนครึ่งองค์ เสาร์ห้า หลวงปู่นิล ปี 2537 (หลวงพ่อคูณปลุกเสก)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อหั่น วัดปรางพะโค (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดประดากุด ปี 2516
รูปหล่อพระพุทธ หลวงพ่อใหญ่ วัดนอกรุ่นแรก
เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์จรูญโกสโล (อ.ป๋อง) วัดสมานมิตร
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อหล้า วัดหนองบัวรอง ปี 2518 (หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
ล็อกเก็ตรุ่นแรก หลวงพ่อหล้า วัดหนองบัวรอง ปี 2518
รูปหล่อพระชัยวรมัน หลวงพ่อน้อย วัดโสงหนองบัว อ.เฉลิมพระเกียรติ
พระบูชา หลวงพ่อดัด วัดนกออก รุ่นแรก
พระบูชา พระกริ่ง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ขนาด 5 นิ้ว รุ่นมหาลาภ
พระบูชา พระกริ่ง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ขัดทองขนาด 5 นิ้ว รุ่นมหาลาภ
พระบูชา พระกริ่ง หลวงพ่อพุธ รุ่นขุมทรัพย์ (ไม่จ�ากัดขนาด)

- หน้า 058 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ จังหวัดนครราชสีมา ชุด 2 (ทั่วไป)38
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เหรียญเสมา (ครึ่งองค์) หลวงพ่อเพ็ชร์ รุ่น 1 วัดหนองแฟบ ปี 2500
เหรียญเสมา (เต็มองค์) หลวงพ่อเพ็ชร์ รุ่น 2 วัดหนองแฟบ ปี 2512 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญจอบหลวงพ่อโต รุ่นแรก วัดปอแดง ปี 2510
รูปหล่อเหมือนปั๊มหลวงพ่อโต รุ่นแรก วัดปอแดง (หัวไม้ขีด) ปี 2522
พระปักธงชัยมงคล วัดบ้านโคก (พระกริ่ง, พระผง) ปี 2514
เหรียญรุ่นแรก (ครึ่งองค์) พระอุปัชฌาย์จันทร์ วัดเชียงสา ปี 2499
เหรียญเสมาครึ่งองค์ รุ่นแรก หลวงปู่ฉิม วัดพระเพลิง ปี 2505
เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อก้อน วัดจะโปะ ปี 2500
เหรียญเสมาครึ่งองค์ รุ่นแรก หลวงพ่อดัด วัดนกออก ปี 2507 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ หลวงพ่อดัด วัดนกออก ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ (เต็มองค์) หลวงพ่อพุฒ วัดทุ่งจาน ปี 2514
เหรียญหลวงพ่อชื่น ครึ่งองค์ วัดวังวารีวน ปี 2538 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี วัดหน้าพระธาตุ ปี 2517
ล็อกเก็ต หลวงพ่อก้อน รุ่น 1 ปี 2506 (ไม่จ�ากัดสี)
ล็อกเก็ต หลวงพ่อก้อน รุ่น 2 ปี 2523 (ไม่จ�ากัดสี)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ หลวงพ่อก้อน (ซินแซ) ปี 2509
เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อก้อน (ผิวไฟ, รมด�า) ปี 2516 - 2518
เหรียญรูปไข่เต็มองค์ หลวงพ่อก้อน ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อก้อน รุ่นแรก (หลังขีด, หลังไม่ขีด, คอราน) ปี 2518
แหวนหลวงพ่อก้อน เนื้อทองเหลือง, ชุบอาปาก้า ปี 2518 - 2523
พระผงพุทธคุณ หลวงพ่อก้อน ปี 2514 - 2518 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญกลม (ครึ่งองค์) หลวงพ่อก้อน เนื้อทองแดง ปี 2523
พระพุทธฐานบัว (ผงตะเคียน) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง ปี 2539 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรูปไข่เต็มองค์ รุ่นอุ้มบาตร หลวงปู่บุญ ออกวัดป่าดอนมะเฟือง เนื้อเงิน, นวโลหะ ปี 2552
เหรยีญรปูไข่เตม็องค์ รุน่อุม้บาตร หลวงปูบุ่ญ ออกวดัป่าดอนมะเฟือง เนือ้ทองแดง, ตะกัว่ ปี 2552
เหรยีญรูปไข่ครึง่องค์ รุน่เจรญิพรบน หลวงปูบ่ญุ ออกวดัป่าตุก๊ตาทอง เนือ้ฝาบาตร, ทองแดง ปี 2556
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นเจริญพรบน หลวงปู่บุญ ออกวัดป่าตุ๊กตาทอง เนื้อเงิน, นวโลหะ ปี 2556
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นเจริญพรล่าง หลวงปู่บุญ ออกวัดป่าตุ๊กตาทอง ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญปั๊ม รุ่นแรก หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญปั๊มพิมพ์เสมา หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญปั๊ม รุ่น 2 (เจริญธรรม) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง ปี 2559 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญปั๊ม รุ่น 3 (กมมฏฐาน) หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน วัดปอแดง ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่บุญ รุ่นหมุนเงิน หมุนทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงตะเคียน ท้าวเวสสุวรรณ หลังพระนาคปรก

- หน้า 059 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ เมืองปักธงชัย (ทั่วไป)39
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เหรียญเบญจภาคี 100 ปี โนนสูง (ไม่แยกเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร (รอด) บล็อกหน้าแก่ ปากเบี้ยวเคี้ยวหมาก
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร (รอด) หลวงพ่อทองสร้าง บล็อกหูเต็มทุกรุ่น
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร (รอด) รุ่นพานแตก ปี 2516 (ไม่แยกเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร (รอด) หลังหลวงพ่อหนิง ปี 2499
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อดัด วัดถนนถั่ว เนื้ออัลปาก้า
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อดัด วัดถนนถั่ว เนื้อทองแดง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออุปัชฌาย์โม่ วัดคอนน้อย
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่อินทร์ วัดบ้านบัว ปี 2519
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออุ่น วัดบ้านเกรียม บล็อกหน้าเล็ก
เหรียญรุ่นแรก แปดเหลี่ยม หลวงพ่อทอง วัดบ้านกลัง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโปร่ง วัดบ้านดอนมะเหลื่อม ปี 2524
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพรหม วัดด่านคนคบ
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดด่านทองหลาง
รูปหล่อหลวงพ่ออุปัชฌาย์โม่ วัดคอนน้อย (ทุกพิมพ์)
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อทอง วัดบ้านกลึง (ทุกเนื้อ)
ล็อกเก็ตรุ่นแรก หลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร ปี 2499
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร ปี 2500
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร
พระกริ่งสัมมาอรหัง หลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร
พระนาคปรก หลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร (ไม่แยกเนื้อ)
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร (ไม่แยกเนื้อ)
ล็อกเก็ตรุ่นแรก หลวงปู่สังข์ วัดใหม่กลอ ปี 2519
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สังข์ วัดใหม่กลอ พิมพ์ฐานเขียง (เนื้อเงิน-เนื้อนวะ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สังข์ วัดใหม่กลอ พิมพ์ฐานเขียง (เนื้อทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สังข์ วัดใหม่กลอ พิมพ์ขาโต๊ะ (เนื้อเงิน-นวะ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สังข์ วัดใหม่กลอ พิมพ์ขาโต๊ะ (เนื้อทองแดง)
กริ่งชุติมฺนโต หลวงปู่สังข์ วัดใหม่กลอ
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่สังข์ วัดใหม่กลอ ปี 2517
ปรกใบมะขาม รุ่นแรก หลวงปู่สังข์ วัดใหม่กลอ ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อซ้อน วัดบ้านเหล่า
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทอง วัดชีวึก (อ�าเภอขามสะแกแสง)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่นาค วัดตลาดแค ปี 2516
เหรียญหลวงพ่อเอ้บ วัดบ้านปราสาท ปี 2515
เหรียญรุ่นแรก อาจารย์ลับ วัดโนนหมัน
เหรียญหยดน�้า หลวงพ่อเพชร วัดด่านทองหลาง รุ่น 2
เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดคอหงษ์ รุ่นแรก

- หน้า 060 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ เมืองโนนสูง (ทั่วไป)40
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เหรียญหนองแสง วัดหนองเขวา รุ่นแรก ปี 2522
เหรียญหลวงพ่อแสง รุ่นเกียรติอ�านวย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่แสง รุ่นคง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปหล่อ รุ่นแรก หลวงปู่แสง ปี 2538 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปเหมือน หลวงปู่แสง ครึ่งซีก รุ่นสร้างหอระฆัง
ล็อกเก็ต หลวงปู่แสง รุ่นแรก
ล็อกเก็ต หลวงปู่แสง พิมพ์เสมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ต หลวงปู่แสง พิมพ์จัมโบ้ (ไม่จ�ากัดขนาด)
เหรียญรุ่นแรก หลวงด�า วัดบ้านซิน ปี 2523
พระสมเด็จหลวงพ่อแสง ผสมผงสมเด็จบางขุนพรหม ปี 2538
พระกริ่งวัดโคกสวาย ปี 2515 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระเนื้อผง วัดโคกสวาย พิมพ์พระเจ้า ๕ พระองค์
พระเนื้อผง วัดโคกสวาย พิมพ์เล็บมือ
พระเนื้อผง วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อชื่น วัดหนองตุม ปี 2517
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทอง วัดกระแฮะ
พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่อห้อย วัดโนนไทย
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ใจ วัดนารายณ์ ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสอด วัดส�าโรง ปี 2514
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อมี วัดด่านจาก ปี 2513
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อปลัดรุย วัดโนนพุทรา ปี 2513
เหรียญอุปัชฌาย์เลื่อน วัดสายอ้อ รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นประค�าแตก ไม่ตอกโค๊ต ปี 2534
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นประค�าแตก ตอกโค๊ตนะ ปี 2534
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นประค�าแตก ตอกเลข 9 ปี 2534
ล็อกเก็ตล้อมพลอย หลวงพ่อจอย (ไม่จ�ากัดรุ่น (รุ่น 1, รุ่น 2))
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นคู่บารมีเสาร์ ๕ เนื้อนวโลหะ ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นคู่บารมีเสาร์ ๕ เนื้อเงิน ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นคู่บารมีเสาร์ ๕ เนื้อเงินลงยา ปี 2537 (ไม่จ�ากัดสี)
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นคู่บารมีเสาร์ ๕ เนื้อเงินหน้าทองค�า ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นคู่บารมีเสาร์ ๕ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นเจริญพร พิมพ์รูปไข่ ครึ่งองค์ ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นเจริญพร พิมพ์รูปไข่ เต็มองค์ ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นเจริญพร พิมพ์เสมา ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งหลวงพ่อจอย รุ่นสร้างบารมี ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

- หน้า 061 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ อ�าเภอโนนไทย (ยอดนิยม)41

���������������� �����.indd   61 9/4/2019   4:18:49 PM



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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

เหรียญเสมา หลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน หลังยันต์ใบพัด เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ปี 2511 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียยหัวหอม หลวงปู่เสาร์ วัดกุดเวียน ปี 2511
เหรียญรูปไข่เต็มองค์ หลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน หลังพัดยศ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2520
เหรียญรูปไข่กนกข้าง หลวงปู่เสาร์ วัดกุดเวียน รุ่นพิเศษ ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน นั่งพานเต็มองค์ ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน เสมาเต็มองค์ ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญแปดเหลี่ยม หลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน ปี 2541 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหันข้างคอปาด หลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน ปี 2543
พระปิดตา หลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน หลังยันต์ใบพัด เนื้อผง ปี 2537
พระปิดตา หลวงพ่อเสาร์ วัดกุดเวียน เนื้อตะกั่ว (ไม่จ�ากัดรุ่น)
พระร่วงรุ่นแรก พระครูวิจิตรสมณวัตร์ วัดกุดจิก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก พระครูวิจิตรสมณวัตร์ วัดกุดจิก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงพ่อสีลา วัดป่ากุดจิก
เหรียญรูปไข่ พระครูญาณโสภิต (พระอาจารย์มี) วัดป่าสูงเนิน ตอกโค๊ต 9 เนื้อทองแดงรมด�า ปี 2515
เหรียญรูปไข่ พระครูญาณโสภิต (พระอาจารย์มี) วัดป่าสูงเนิน ทองแดงผิวไฟ ปี 2515
รูปหล่อรุ่นแรก อาจารย์มี วัดป่าสูงเนิน
เหรียญกลม หลวงพ่อด�า วัดทะเล หลังยันต์ใบพัด ปี 2516
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อด�า วัดแก่นท้าว หลังยันต์ใบพัด ปี 2519
เหรียญพระนอนโชคดีทวีคูณ วัดธรรมจักรเสมาราม หลวงพ่อคูณปลุกเสก ปี 2519
พระกริ่ง ปช. ปากช่อง วัดคีรีวันต์ ปี 2506
พระนิรันตราย รุ่นแรก หลวงพ่อโชติ วัดวชิราลงกรณ์ (ชาย) ปี 2516
พระนิรันตราย รุ่นแรก หลวงพ่อโชติ วัดวชิราลงกรณ์ (หญิง) ปี 2516
เหรียญรูปไข่โสฬสระลึกชาติ หลวงพ่อโชติ วัดวชิราลงกรณ์ ปี 2516
รูปหล่อรุ่นแรก เจ้าพ่อเขาใหญ่ พิมพ์นุ่งโจงกระเบน
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อเขาใหญ่ พิมพ์ถือจอกเหล้า
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ปากช่อง
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่เมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ปากช่อง
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อทาจารุธัมโม วัดถ�้าซับมืด ปากช่อง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อปลั่งอิสริโก วัดป่าหนองขุ่น หลังอุ เนื้อทองแดง
เหรียญรูปไข่เต็มองค์ หลวงพ่อสุ่ม พิมพ์หน้าแก่ วัดบ้านกรูด ต.จอหอ เนื้อทองแดง
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ หลวงพ่อสุ่ม รุ่นไตรมาส วัดบ้านกรูด ต.จอหอ เนื้อทองแดง ปี 2520
เหรียญกลมครึ่งองค์ รุ่นแรก พระครูศรีสัตยาภรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2508
เหรียญพระครูศรีสัตยาภรณ์ วัดบึงอ้อ รุ่นสอง เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ปี 2514
เหรียญพระพุทธ วัดขามทะเลสอ ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา ปี 2512
เหรียญทรงน�้าเต้า หลวงพ่อตู้ วัดศรีษะช้าง ทหารพรานสร้าง ปี 2514
เหรียญเสมา หลวงพ่อตู้ ที่ระลึกผูกพัทธสีมา วัดดอนสระจันทร์ ปี 2514
เหรียญรูปไข่ เต็มองค์ หลวงพ่อตู้ ออกวัดสุริยาเย็น ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญกลม หลวงปู่ค�า วัดใหญ่สีคิ้ว ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก พระครูสมุห์นาม วัดเกาะสีคิ้ว ปี 2508
เหรียญรุ่นแรก พระครูวิกรมคณานุการ วัดน้อยสีคิ้ว
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พระคณาจารย์ อ.ปากช่อง, สีคิ้ว, สูงเนิน, ขามทะเลสอ (ทั่วไป)42
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พระสมเด็จรุ่นแรก ว.ต.ค.1 หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ พิมพ์ใหญ่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จรุ่นแรก ว.ต.ค.1 หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ พิมพ์เล็ก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จ ว.ด.ญ.วัดดอนใหญ่ ปี 2515 (ลงกรุ)
พระสมเด็จ ว.ด.ญ.วัดดอนใหญ่ ปี 2515 (ไม่ลงกรุ)
เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อคง วัดดอนใหญ่ เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2515
เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อคง วัดดอนใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2515
เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อคง วัดดอนใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515
เหรียญพิมพ์พระพุทธ วัดดอนใหญ่ ปี 2515
พระรูปหล่อแขนตัน รุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ เนื้อกะไหล่นาค ปี 2519
พระรูปหล่อแขนตัน รุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2519
พระรูปหล่อแขนตัน รุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ เนื้อทองแดงรมด�า ปี 2519
เหรียญยกช่อฟ้า หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ เนื้อนวโลหะกะไหล่เงิน ปี 2519 (เสมานั่งเต็มองค์)
เหรียญยกช่อฟ้า หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ เนื้อทองแดง ปี 2519 (เสมานั่งเต็มองค์)
เหรียญยกช่อฟ้า หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 (ครึ่งองค์)
เหรียญยกช่อฟ้า หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ เนื้อทองแดง ปี 2519 (ครึ่งองค์)
ล็อกเก็ตรุ่นแรก หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2519
ล็อกเก็ต รุ่นผูกพัทธสีมา หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2522
เหรียญรุ่นสาวหนังเหนียว หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2523
พระสมเด็จรุ่นผูกพัทธสีมา หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2523 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นก้นเว้า หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2529 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระครูถาวรสมณวัตร (เปลี้อง) หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ สร้างถวาย ปี 2516
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระพิฆเนศ รุ่นเสวยสุข หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งรุ่นแรก คงพิทักษ์ หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2534 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ต รุ่น ๙ มหามงคลชัย หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2540
เหรียญรุ่นคงค�้าฟ้า หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ ปี 2546 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ พิมพ์ ส รุ่น 1 หลวงพ่อเขียว วัดปอบิด
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสุข วัดป่าสามัคคีธรรม ปี 2520
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อจิต วัดป่าเทพาลัย ปี 2536
พระสมเด็จหลังรูปเหมือน รุ่นแรก หลวงพ่อจิต วัดป่าเทพาลัย
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อขุน วัดสิทธาราม (ตะโก) ปี 2512
เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อขุน วัดสิทธาราม (ตะโก) ปี 2516 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสุ้ม วัดหนองหว้า อ.คง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระหล่อรูปเหมือน รุ่นแรก หลวงพ่อสุ้ม วัดหนองหว้า อ.คง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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พระคณาจารย์ เมืองคง (ทั่วไป)43
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นาคปรกพิมาย ขนาดบูชา (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ปรกพิมาย ขนาดห้อยคอ พิมพ์นิยม เนื้อโลหะ
ปรกพิมาย ขนาดห้อยคอ พิมพ์ต้อ เนื้อโลหะ
ปรกพิมาย ขนาดห้อยคอ เนื้อดิน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลังเรียบ หลวงปู่หริ่ง วัดตะบอง
เหรียญหล่อโบราณรูปไข่ หลังที่ระลึก 60 ปี หลวงพ่อทุย วัดเดิม
เหรียญหล่อโบราณรูปดอกจิก หลังยันต์ 5, ปรงศพ หลวงพ่อทุย วัดเดิม
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย เนื้อทองแดง บล็อกหลังที่ระลึก
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย เนื้อฝาบาตร บล็อกหลังที่ระลึก ห.รูเรียบ
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย เนื้อฝาบาตร บล็อก ห.รูกลาก (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย เนื้อฝาบาตร บล็อก ห.ตัน โต่ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย เนื้อฝาบาตร บล็อก ห.ตัน กลาก (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)

เหรียญเจริญทรัพย์ หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย บล็อก จ.แตก เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะ
เหรียญเจริญทรัพย์ หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย บล็อก จ.แตก ลงยา
เหรียญเจริญทรัพย์ หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย เนื้อทองแดง (ไม่จ�ากัดบล็อก)
รูปหล่อโบราณนาคปรก หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย พิมพ์ปรกเจ็ดนิยม
รูปหล่อโบราณนาคปรก หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย พิมพ์ปรกห้านิยม
รูปหล่อโบราณ พระปิดตามัดข้าวต้ม หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย พิมพ์กลางนิยม
รูปหล่อโบราณ พระปิดตามัดข้าวต้ม หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย พิมพ์ใหญ่นิยม
รูปหล่อโบราณลอยองค์ พิมพ์รูปเหมือนฐานบัว หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย
รูปหล่อโบราณลอยองค์ พิมพ์สังกัจจายน์ หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์โมคคัลลา นั่ง หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์ขุนแผน นั่งกุมาร หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดขนาด)

เหรยีญหล่อโบราณ พิมพ์ขนุแผน หลงักมุารหลวงพ่อโต วดับ้านกล้วย (ไม่จ�ากดัพมิพ์, ไม่จ�ากดัขนาด)

เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์สิวลี หลังยันต์ หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย
เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์พระร่วง หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดขนาด)
ตะกรุดเงินทุบ หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย
รูปถ่ายหลังยันต์ อัดกระจก หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย
เหรียญหล่อโบราณปางลีลา หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดขนาด)
เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์พระนอน หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดขนาด)
เหรยีญหล่อโบราณ พมิพ์พระพทุธสองหน้า หลวงพ่อโต วดับ้านกล้วย (ไม่จ�ากดัพมิพ์, ไม่จ�ากดัขนาด)

เหรยีญหล่อโบราณ พิมพ์พระพุทธหน้าเดยีว หลวงพ่อโต วดับ้านกล้วย (ไม่จ�ากัดพมิพ์, ไม่จ�ากัดขนาด)

ลูกอมเอกคาด หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย
เชือกคาดเอว หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย
งาแกะศิลปช่างลา หลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย (ไม่จ�ากัดพิมพ์)

- หน้า 064 -
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พระคณาจารย์ เมืองพิมาย (ทั่วไป)44
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พระผงหลวงพ่อพุ่ม วัดโคกสวาย พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ หน้าเดียว
(ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระผงหลวงพ่อพุ่ม วัดโคกสวาย พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ สองหน้า พิมพ์ใหญ่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงหลวงพ่อพุ่ม วัดโคกสวาย พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ สองหน้า พิมพ์เล็ก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงหลวงพ่อพุ่ม วัดโคกสวาย พิมพ์เล็บมือพิมพ์ใหญ่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระผงหลวงพ่อพุ่ม วัดโคกสวาย พิมพ์เล็กฐานสูง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงหลวงพ่อพุม่ วดัโคกสวาย พมิพ์เลบ็มอื พมิพ์เลก็เตีย้ ข้างองค์พระมยีนัต์ (ไม่จ�ากดัเน้ือ)
พระผงหลวงพ่อพุ่ม วัดโคกสวาย พิมพ์สมเด็จฐานบัวบาน หรือฐานดอกจัน
(ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระผงหลวงพ่อพุ่ม วัดโคกสวาย พิมพ์นางกวัก
พระผงหลวงพ่อเพ็ง วัดบึง พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ หน้าเดียว (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระผงหลวงพ่อเพ็ง วัดบึง พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ สองหน้า (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระผงหลวงพ่อเพ็ง วัดบึง พิมพ์เล็บมือ พิมพ์ใหญ่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงหลวงพ่อเพ็ง วัดบึง พิมพ์เล็บมือ พิมพ์เล็กฐานเตี้ย ข้างองค์พระมียันต์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงหลวงพ่อเพ็ง วัดบึง พิมพ์สี่เหลี่ยม รูปเหมือนด้านหน้า หลังพระพุทธชินราช
(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงหลวงพ่อเพ็ง วัดบึง พิมพ์เล็บมือ รูปเหมือนด้านหน้า หลังยันต์สาม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงพิมพ์พระแก้วหน้ามงคล วัดบึง, วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงพิมพ์พระแก้วหน้าเทวดา วัดบึง, วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระพิมพ์พระแม่ธรณีบีบมวยผม วัดบึง, วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงพิมพ์พระพุทธชินราช พิมพ์ใหญ่ วัดบึง, วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงพิมพ์พระพุทธชินราช พิมพ์เล็ก วัดบึง, วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงกระดูกผี พิมพ์สังกัจจายน์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ) วัดบึง, วัดโคกสวาย
พระผงพิมพ์รวมพระประจ�าวัน 7 วัน ในองค์เดียว องค์ใหญ่ วัดบึง, วัดโคกสวาย 
(ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระผงพิมพ์พระประจ�าวันอาทิตย์ วัดบึง, วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงพิมพ์พระประจ�าวันจันทร์ วัดบึง, วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงพิมพ์พระประจ�าวันอังคาร วัดบึง, วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงพิมพ์พระประจ�าวันพุธ วัดบึง, วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงพิมพ์พระประจ�าวันพฤหัสบดี วัดบึง, วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงพิมพ์พระประจ�าวันพฤหัสบดี วัดบึง, วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงพิมพ์พระประจ�าวันศุกร์ วัดบึง, วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงพิมพ์พระประจ�าวันเสาร์ วัดบึง, วัดโคกสวาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงกระดูกผี (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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พระเครื่องพระผงกระดูกผีวัดโคกสวาย และวัดบึง (ทั่วไป)45
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เหรียญหลวงพ่อเสี่ยง วัดเสมาใหญ่ รุ่นสองหน้าตรง ปี 2500
พระผงสี่เหลี่ยม รุ่นแรก หลวงพ่อเสี่ยง วัดเสมาใหญ่ ปี 2500 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระเนื้อผงขี้สูต กดพิมพ์เหรียญรุ่นแรก (เนื้อชันโรง) หลวงพ่อเสี่ยง วัดเสมาใหญ่
ผ้ายันต์เช็ดหน้า รุ่นแรก หลวงพ่อเสี่ยง วัดเสมาใหญ่
เหรีญหลวงพ่อเสี่ยง วัดเสมาใหญ่ รุ่นสาม ยายผง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อเสี่ยง วัดเมืองคง ออกปี 2516 (มี พ.ศ และ ไม่มี พ.ศ)
เหรียญหลวงพ่อเสี่ยง วัดเสมาใหญ่ เนื้อทองแดง ออกปี 2536 (ไม่จ�ากัดผิว)
เหรียญหลวงพ่อเสี่ยง วัดเสมาใหญ่ ออกปี 2538 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปถ่ายขนาดห้อยคอหลวงพ่อเสี่ยง วัดเสมาใหญ่ (ไม่จ�ากัดรุ่น, ไม่จ�ากัดปี)
เหรียญรูปไข่ พระครูปัญญาภินันท์ (หลวงพ่อเคน วัดประชานิมิตร) รุ่นแรก ปี 2512
เหรียญรูปดอกจิก รุ่นแรก พระครูปัญญาภินันท์ (หลวงพ่อเคน วัดประชานิมิตร) ปี 2512
สมเด็จเนื้อผง รุ่นแรก พระครูปัญญาภินันท์ (หลวงพ่อเคน วัดประชานิมิตร) ปี 2512
ตะกรุดทองแดงพับสี่เหลี่ยม พระครูปัญญาภินันท์ (หลวงพ่อเคน วัดประชานิมิตร) 
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เหรียญใหญ่ ออกที่วัดประชานิมิตร ตอกโค๊ตเลข 1
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เหรียญเล็ก ออกที่วัดประชานิมิตร ตอกโค๊ตเลข 1
เหรียญอาร์ม รุ่นแรก พระครูพัฒนกิจจาทร (หลวงพ่อก�่า ภัทรจิตโต) วัดบ้านไร่
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก พระครูพัฒนกิจจาทร (หลวงพ่อก�่า ภัทรจิตโต) วัดบ้านไร่
รูปถ่ายขนาดห้อยคอ พระครูพัฒนกิจจาทร (หลวงพ่อก�่า ภัทรจิตโต) วัดบ้านไร่ (ไม่จ�ากัดรูป)
ล็อกเก็ต พระครูพัฒนกิจจาทร (หลวงพ่อก�่า ภัทรจิตโต) วัดบ้านไร่ 
เหรียญรุ่นแรก พระปทุมญาณมุนี (หลวงพ่อเขียว) วัดบัวใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2513
เหรียญรุ่นแรก พระปทุมญาณมุนี (หลวงพ่อเขียว) วัดบัวใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513
เหรียญพระมหาธนิต ปัญญาปสุโต วัดบัวใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513
เหรียญแปดเหลี่ยมสังเวชนียสถาน หลวงพ่อทอน วัดดอนคทา ปี 2516
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่โม่ วัดราชประดิษ
เหรียญรุน่แรก พระครปูทมุสรารกัษ์ (หลวงพ่อบญุถม ธมมุธโีร) วัดป่าหนองบวัลาย (ไม่จ�ากดัพมิพ์)
ล็อกเก็ต พระครูปทุมสรารักษ์ (หลวงพ่อบุญถม ธมุมธีโร) วัดป่าหนองบัวลาย
เหรียญรุ่นแรก พระครูวิศิษฎ์ ธรรมมาภรณ์ วัดฝาผนัง
เหรียญพระมหาวิจุล วัดพระปรางค์สีดา เนื้อทองแดง ปี 2535
เหรียญพระครูแจ้ง วัดทองหลางน้อย เนื้อทองแดง ปี 2499
เหรียญหลวงพ่อเสี่ยง หลังพ่อชัยยศ ฐานิสสโร
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อชัยยศ ฐานิสสโร วัดประชานิมิตร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี วัดประชาคมาราม
เหรียญพ่อขุนคงฤทธิ์
เหรียญหลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน วัดอุทัยมัคคาราม
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเที่ยง วัดหนองนา
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พระคณาจารย์ เมืองบัวใหญ่และจักราช (ทั่วไป)46
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เหรียญรุ่นแรก
เหรียญรุ่น 2 รุ่นบารมี
เหรียญรุ่น 3 ที่ระลึกสร้างอุโบสถ
เหรียญรุ่น 4 เสมาไหว้พระบาท
เหรียญรุ่น 5 เมตตา
เหรียญรุ่น 6 ลาภยศ
เหรียญรุ่น 7 เสมาใหญ่ วัดเขายายหอม
เหรียญรุ่น 8 บูชาครู 1 ออกวัดสระแก้ว
เหรียญรุ่น 9 ห่วงเชื่อม ไตรภาคี
เหรียญ เสมาบูชาครู 2 ออกวัดสระแก้ว
ล็อกเก็ตรุ่นแรก ครึ่งองค์
สมเด็จทองพันชั่ง
รูปเหมือนหล่อโบราณ รุ่นแรก
เหรียญหล่อโบราณ จอบใหญ่ รุ่นแรก
เหรียญหล่อโบราณ จอบเล็ก รุ่นแรก
พระปิดตายันต์ยุ่ง หล่อโบราณ รุ่นแรก
ตระกรุดโทน 5 นิ้ว ลงรักปิดทอง รุ่นแรก
ปรกใบมะขาม  รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว
พระกริ่งใหญ่ กริ่งทองใบหยก รุ่นแรก
พระกริ่งเล็ก กริ่งทองใบหยก รุ่นแรก
พระชัยวัฒน์ รุ่นแรก ชุดกริ่งทองใบหยก
เหรียญที่ระลึกศิษย์ รุ่นแรก
เหรียญที่ระลึกศิษย์ รุ่น 2
เหรียญที่ระลึกศิษย์ รุ่น 3
เหรียญโต๊ะหมู่ เนื้อทองแดง
ตระกรุดโทน 5 นิ้ว ลงรักปิดทอง รุ่นแรก
ล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมหน้าหนุ่มน้อย (รุ่นแรก) ฉากขาวด�า (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2559
ล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมหน้าหนุ่มน้อย (รุ่นแรก) ฉากซีเปีย (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2559
กริ่งรูปเหมือน (รุ่นแรก) รุ่นสร้างบารมี ไตรมาส เนื้อทองค�า, เหล็กน�้าพี้ ปี 2560
กริ่งรูปเหมือน (รุ่นแรก) รุ่นสร้างบารมี ไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2560
กริ่งรูปเหมือน (รุ่นแรก) รุ่นสร้างบารมี ไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2560
กริ่งรูปเหมือน (รุ่นแรก) รุ่นสร้างบารมี ไตรมาส เนื้อทองแดง, ชนวน ปี 2560
เหรียญเต่า (รุ่นแรก) รุ่นร�่ารวยเงินทองมั่งคั่งยั่งยืน วัดสระแก้ว เนื้อทองค�า, เงินหน้าทอง, เงินลงยา, 
ดีบุก ปี 2561
เหรียญเต่า (รุ่นแรก) รุ่นร�่ารวยเงินทองมั่งคั่งยั่งยืน วัดสระแก้ว เนื้อเงิน ปี 2561
เหรยีญเต่า (รุน่แรก) รุน่ร�า่รวยเงนิทองมัง่คัง่ยัง่ยนื วดัสระแก้ว เนือ้นวโลหะ, ทองแดงผวิไฟมปีีก ปี 2561
เหรียญเต่า (รุ่นแรก) รุ่นร�่ารวยเงินทองมั่งคั่งยั่งยืน วัดสระแก้ว เนื้อทองแดงผิวไฟ, ทองฝาบาตร, 
อัลปาก้า ปี 2561
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หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล วัดบ้านไร่ ชุดที่ 1 (ทั่วไป)47
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รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก 
พระกริ่ง พิมพ์อุบาเก็ง ออกวัดสระแก้ว
พระกริ่ง พิมพ์ปวเรศ ออกวัดสระแก้ว
พระกริ่ง พิมพ์ 79 ออกวัดสระแก้ว
พระชัยวัฒน์หล่อโบราณ ออกวัดสระแก้ว
รูปเหมือนหล่อโบราณ ออกวัดสระแก้ว
เหรียญรูปเหมือนหล่อโบราณ ออกวัดสระแก้ว
พระปิดตาหล่อโบราณ ออกวัดสระแก้ว
รูปปั๊มเหมือน กฐินคิงส์ยนต์
เหรียญกฐินคิงส์ยนต์ ตอกK
เหรียญเม็ดแตง หน้าหลวงพ่อคูณ หลังหลวงพ่อทอง
เหรียญเม็ดแตง หน้าหลวงพ่อทอง หลังยันต์
เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อทอง หลังเรียบ (หัวแหวน)
พระผงรูปเหมือน พิมพ์ห้าเหลี่ยม รุ่นแรก
เหรียญเสมาเสือคาบดาบ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญผ้าป่าพุทธคุณ 65
เหรียญมหาลาภคุ้มภัย เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญมหาลาภคุ้มภัย เนื้อนวโลหะ, ชนวน, อัลปาก้า, ตะกั่ว
เหรียญมหาลาภคุ้มภัย เนื้อทองแดง
เครื่องราง ตะกรุดโทน ทองค�า ลูกอมเทียน
เหรียญนาคปรกเจริญสุข รุ่นเมตตามหานิยม
พระผงนั่งตั่งเจริญทรัพย์ รุ่นเมตตามหานิยม
พระกริ่งจักรพรรดิ์ รุ่นเมตตามหานิยม
พระปิดตามหาลาภ รุ่นเมตตามหานิยม
พระปิดตาหลังรูปเหมือน ชินบัญชร รุ่นเมตตามหานิยม
เหรียญมนต์พระกาฬ ปี 2560
หนุมานลอยองค์ รุ่นแรก ปี 2561
พระปิดตาหัวจรวด รุ่นแรก ปี 2561
พระปิดตาปุ้มปุ้ย รุ่นแรก ปี 2561
เหรียญพุทธศิลป์ บูรพาจารย์ ปี 2561
ลูกอมรุ่นแรก ปี 2558
เหรียญสมเด็จ สุทฺธสีโล รุ่นแรก หลังถุงทอง เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญสมเด็จ สุทฺธสีโล รุ่นแรก หลังถุงทอง เนื้อนวโลหะ, ทองแดง
เหรียญสมเด็จ สุทฺธสีโล รุ่นแรก 
พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อว่าน
พระขุนแผน รุ่นแรก เนื้อเกสร
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เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นแรก ปี 2496 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นสร้างอนุสาวรีย์ ปี 07 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์สี่เหลี่ยม กรรมการ ปี 21 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อนั่งบัลลังค์ เจ้าพ่อพญาแล ปี 21 เนื้อนวโลหะ
เหรียญรูปไข่ เจ้าพ่อพญาแล ปี 21 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก พระครูจัตุรัสศิลคุณ
เหรียญรุ่นแรก พระครูพินิจสมณะวัด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่หลักค�า วัดกลางเมืองเก่า ปี 10
เหรียญรุ่นแรก พระครูโอภาสสารภูมิ วัดสวนหมาก
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ผา วัดโนนทราย ปี 10
ตะกรุดพอกคลั่ง หลวงปู่ผา วัดโนนทราย
เหรียญหลวงปู่ผาง วัดป่าชัยภูมิวนาราม ปี 19 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งใหญ่ วัดป่าชัยภูมิวนาราม ปี 25
เหรียญปู่หลาน รุ่นแรก หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร บล็อกนิยม ปี 30
เหรียญปู่หลาน หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร บล็อกทองค�า ปี 30
เหรียญเกี่ยวทรัพย์ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงปู่บุญมา ปี 2532
รูปหล่อหลวงปู่บุญมา ก้นตอกธรรมจักร
เหรียญ รุ่นฉลอง 5 รอบ หลวงปู่บุญมา ปี 2541
พระกริ่ง รุ่นยอดชัย หลวงปู่บุญมา ปี 2544
รูปหล่อโบราณ รุ่นยอดชัย หลวงปู่บุญมา ปี 2544
เหรียญ รุ่นเทียนกระโดด หลวงปู่บุญมา ปี 2547
เหรียญ รุ่นน�าโชค (ใหญ่) หลวงปู่บุญมา ปี 2559
พระผงปิดตา รุ่นมงคล 77 หลวงปู่บุญมา ปี 2560
พระผงปิดตา รุ่นบารมีนั่งรวย หลวงปู่บุญมา ปี 2560
เหรียญเสมาอายุวัฒนมงคล 79 หลวงปู่บุญมา ปี 2561
เสมา 7 รอบ หลวงปู่คง วัดเฝือแฝง
พระผงนั่งตั่งมหาเศรษฐี หลวงปู่คง วัดเฝือแฝง
เหรียญหล่อเจริญพร รุ่นแรก พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี
เหรียญสร้างบารมี พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเมตตา พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อจุ่น วัดโพธิ์ตาล 
เหรียญหลวงพ่อจุ่น วัดโพธิ์ตาล รุ่น 5
เหรียญโหดรุ่นแรก พระอาจารย์นก วัดเขาบังเหย
เหรียญรุ่นแรก พระครูพิพัฒนชยคุณ วัดฉิมพลี ปี 14
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พระกริ่งปวเรศ 108 พระนามมงคล น�ากฤษ์ เกศทองค�า ก้นทองค�า
พระกริ่งปวเรศ 108 พระนามมงคล ก้นทองค�า 
พระกริ่งปวเรศ 108 พระนามมงคล ก้นเงิน
พระชัยวัฒน์ 108 พระนามมงคล น�ากฤษ์ เกศทองค�า ก้นทองค�า
พระชัยวัฒน์ 108 พระนามมงคล ก้นทองค�า 
พระชัยวัฒน์ 108 พระนามมงคล ก้นเงิน
รูปเหมือนหล่อเบ้าทุบ รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์
เหรียญเสมา สมบูรณ์ทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเม็ดแตง รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์
เหรียญตัดชิด ห่วงเชื่อม รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์
รูปหล่อลอยองค์ พระอุปคุต รุ่นพิชิตมารชนะจน
เหรียญนั่งพาน ห่มคลุม รุ่นพิชิตมารชนะจน
เหรียญพระปิดตาองค์จ้อย รุ่นพิชิตมารชนะจน (ไม่ตัดปีก)
เหรียญพระปิดตาองค์จ้อย รุ่นพิชิตมารชนะจน (ตัดปีก)
เหรียญมรรค 8 กฐินพระราชทาน ปี 2558
เหรียญเปิดโลก อายุวัฒนมงคล 74 ปี ปี 2560 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมหาลาโภ อายุวัฒนมงคล 75 ปี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญห้าเหลี่ยม พิมพ์พระนาคปรก มาฆบูชา ปี 2560
เหรียญธรรมน�้ามนต์ รุ่นแรก เสาร์ 5 ปี 2560
เหรียญโภคทรัพย์ขวัญถุง ขอบสตางค์ รุ่นแรก ปี 2561
เหรียญเมตตา มหาลาภ ปี 2558
เหรียญปักกลด กรรมฐาน ปี 2558
รูปเหมือนหล่อลอยองค์ รุ่นเมตตาเจโต วิมุติยา ปี 2560
พระผงรูปเหมือน รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์
พระปิดตา เนื้อทูโทน รุ่นพิชิตมารชนะจน
พระปิดตา เนื้อผงธูป รุ่นพิชิตมารชนะจน
พระปิดตา เนื้อเกสร รุ่นพิชิตมารชนะจน
เหรียญระฆัง รุ่นแรก ปี 2552
เหรียญเจริญพร รุ่นแรก ปี 2556
พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2556
พระกริ่ง รุ่นชินบัญชร 72 ปี 2558
เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นแรก กฐินสามัคคี ปี 2557
ล็อกเก็ต รุ่นเมตตา หลังพญานาค 7 เศียร ปี 2560 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ล็อกเก็ต รุ่นแสนสุข หลังอัฐบริขาร ปี 2560 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ล็อกเก็ต พิมพ์แปดเหลี่ยม รุ่นมรรค 8
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พระพุทธชินราช รุ่นแรก
เหรียญรูปไข่ เจริญพรบน - ล่าง เต็มองค์ รุ่นพิทักษ์สันติราษฎร์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งให้เป็นเศรษฐี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปหล่อ รุ่นล�่าซ�า (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญบารมี ห่วงเชื่อม 72 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญซุ้มเรือนแก้ว (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ 6 รอบ พิมพ์ครึ่งองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ 6 รอบ พิมพ์เต็มองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหยดน�้า อุดมทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
แหวนเพชรกลับ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่หันข้าง เพิ่มบุญ เพิ่มบารมี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญกลมเล็ก รุ่นเพิ่มทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ มงคลทรัพย์ 1 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ หลังลายเซ็นต์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสรงน�้า 59 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจริญพร 59 เต็มองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ มนต์พระกาฬ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อล้อแม็ก รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อล้อแม็ก รุ่นแรก พิมพ์เล็ก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยมงคลยอดฉัตร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจ้าสัว 59 บน ห่มคลุม พิมพ์รูปไข่ ครึ่งองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจ้าสัว 59 ล่าง ห่มคลุม พิมพ์รูปไข่ ครึ่งองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจ้าสัว 59 ล่าง พิมพ์เสมา ครึ่งองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจ้าสัว 59 ล่าง พิมพ์เสมา เต็มองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งมหาบารมี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จอุดมมงคล (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสร้างเขื่อน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
มีดหมอ รุ่นแรก
เม็ดยาบูชาครู กฐิน 61 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระยอดธงพนฺธมุตโต เนื้อทองค�า
พระยอดธงพนฺธมุตโต (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระยอดธงพนฺธมุตโต โตหล่อดินไทย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เสือคุ้มภัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จสุวิมลภาวนาคุณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
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รูปหล่อหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2512-2515 (ไม่จ�ากัดรุ่น)
เหรียญรุ่นแรก, รุ่นสอง หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2506-2508
เหรียญบล็อกกลาก หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2512-2515
พระพิมพ์เล็บมือ หลวงปู่สุข ออกวัดโพธิ์ทรายทอง, ออกวัดป่าโรงเลื่อย ปี 2512-2513
พระพิมพ์เล็บมือ หลวงปู่สุข ออกวัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2512 (กรุวัดโคน อ.ประโคนชัย)
พระผงพิมพ์ปิดตา หัวบานเย็น หลวงปู่สุข ออกวัดป่าหลังโรงเลื่อย ปี 2513
แหวนรุ่นแรกหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2506
รูปหล่อ รุ่นบางคลานอีสาน ๕๕ หลวงปู่สุข ออกวัดโพธิ์ย้อย ปี 2555
รูปหล่อโบราณหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม ปี 2517
หนุมานหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม ปี 2517 -2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก บล็อกนิยม (สองแตก) หลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม ปี 2517
เหรียญมหานิยม หลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม ปี 2518
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อโหน วัดโพธิ์ย้อย ปี 2529
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อด้วม วัดโคกไม้แดง ปี 2537
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแสง วัดส้มป่อย ปี 2543
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อออน วัดสว่างบูรพา ปี 2517
เหรียญรุ่นสอง (สารพัดนึก) หลวงพ่อออน วัดสว่างบูรพา ปี 2518
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อหุย วัดหนองมันปลา ปี 2518
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแป๊ะ วัดล�าทะเมนชัย ปี 2518
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทองใส วัดบุตาวงษ์ ปี 2520
รูปหล่อปั๊ม รุ่นแรก พระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์ ปี 2497
เหรียญรุ่นแรก พระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์ ปี 2497
พระกริ่งพิมพ์น�้าท่วม หลวงพ่อเอ้ สารี วัดชัยมงคล ปี 2486
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเอ้ สารี วัดชัยมงคล ปี 2493
เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อเอ้ สารี วัดชัยมงคล ปี 2508
เหรียญหล่อ รุ่นมหาเศรษฐี หลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด ปี 2557
เหรียญหล่อใบโพธิ์ รุ่นสร้างกุฏิ หลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด ปี 2547
พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก (90 ปี) หลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด ปี 2543
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อต๊ะ วัดบ้านใหม่สามแวง ปี 2517
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่มั่ง วัดบ้านตาแผ้ว ปี 2538
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อด้วง วัดประชาบูรณะ ปี 2500
เหรียญรุ่นแรก พระครูสุจิตต์ วัดสุจิตต์ธัมมาราม ปี 2514
เหรียญรุ่นแรก พระครูอนุรักษ์ชลาสัย วัดหนองบัวเจ้าป่า ปี 2523
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เหรียญเสมา รุ่นนวกานต์ธ�ารงค์ หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยาง แบบงานปะ ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา รุ่นนวกานต์ธ�ารงค์ หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยาง แบบลงยา ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา รุ่นนวกานต์ธ�ารงค์ หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยาง เนื้อนวโลหะ ปี 2558 (ไม่ลงยา)
เหรียญเสมา รุ่นนวกานต์ธ�ารงค์ หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยาง แบบลงยา ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนั่งพาน รุ่นนวกานต์ธ�ารงค์ หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยาง แบบงานปะ ปี 2559 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนั่งพาน รุ่นนวกานต์ธ�ารงค์ หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยาง แบบลงยา ปี 2559 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนั่งพาน รุ่นนวกานต์ธ�ารงค์ หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยาง แบบไม่ลงยา ปี 2559 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หนุมานก้นอุดเทียนชัย หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยางปี 2558
เสือไม้มะขาม หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยาง ปี 2558
ปลัดขิกไม้มะขาม หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยาง ปี 2558
รูปถ่ายนั่งหลังเสือ หลวงปู่เอี่ยม วัดเมืองยาง ปี 2558
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงพ่ออุทัย วัดตาด่าน ปี 2560
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่ออุทัย วัดตาด่าน ปี 2560
หนุมานรุ่นแรก หลวงพ่ออุทัย วัดตาด่าน ปี 2559
พญาครุฑรุ่นแรก หลวงพ่ออุทัย วัดตาด่าน ปี 2560
ปรกใบมะขามรุ่นแรก หลวงพ่ออุทัย วัดตาด่าน ปี 2560
ขุนแผนมะรุมมะตุ้ม หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้ ปี 2561
เศียรพ่อแก่มหาเศรษฐี รุ่นแรก หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้ ปี 2560
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฤทธิ์ ออกวัดอินทบูรพา พิมพ์ใหญ่ ปี 2503
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฤทธิ์ ออกวัดอินทบูรพา พิมพ์เล็ก ปี 2503
ขุนแผนรุ่นแรก หลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทานราชด�าริ  พิมพ์ใหญ่ ปี 2542
ขุนแผนสาริกาลิ้นทอง หลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทานราชด�าริ เนื้อโลหะ ปี 2542
ขุนแผนรุ่นแรก หลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทานราชด�าริ เนื้อว่าน ปี 2542
ขุนแผนแจกทาน หลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทานราชด�าริ ปี 2542 
สมเด็จเก้าฤทธิ์ หลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทานราชด�าริ ปี 2542
ปิดตาเก้าฤทธิ์ หลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทานราชด�าริ ปี 2542
รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ปี 2528
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ปี 2530
รูปหล่อแซยิด 88 หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ปี 2558
เหรียญรุ่นแซยิด หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ปี 2558
เหรียญเจ้าสัวห่มคลุม หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ปี 2559
ปรกใบมะขาม รุ่นแซยิด 88 หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ปี 2558
เหรียญไข่รุ่นแรก หลวงปู่เอก วัดศาลาลอย ปี 2556
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเมียน วัดซับล�าใย ปี 2543
เหรียญเจ้าสัว (หลังเสือ) หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2559
เหรียญพญานาคราชคู่มหาเศรษฐี หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2560
รูปถ่ายรุ่นสารพัดนึก หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2555
ขุนแผนพรายเทียนพ่อเนื้อหอม หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2561

- หน้า 073 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ทั่วไป)53

���������������� �����.indd   73 9/4/2019   4:18:49 PM



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

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

รูปหล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2550
รูปหล่อ รุ่นเมียนตลอด ปี 2554
รูปหล่อปั๊มรุ่นแรก ปี 2554
รูปหล่อปั๊ม รุ่นลาภผล พูนทวี ปี 2554
รูปหล่อ รุ่นบารมี ปี 2553
รูปหล่อ รุ่นไตรมาส แช่น�้ามนต์ ปี 2554
รูปหล่อโบราณ รุ่นโชคดีรวย ปี 2558
หนุมาน รุ่นแรก ปี 2554
พระกริ่ง รุ่นแรก (กัลยาโณ) ปี 2553
พระกริ่ง ชินบัญชรชนะมาร ปี 2557
พระชัยวัฒน์ ชินบัญชรชนะมาร ปี 2557
พระกริ่งชัยวรมัน ปี 2529
พญาครุฑ รุ่นแรก รุ่น 2
เหรียญเจริญพรบน รุ่นแรก ปี 2554
เหรียญโภคทรัพย์ หลังท้าวเวสสุวรรณ ปี 2555
เหรียญปลอดภัย ปี 2555
เหรียญเสมาเจริญโชค ปี 2557
เหรียญนั่งพาน รุ่นชินบัญชรชนะมาร ปี 2557
เหรียญหล่อเจ้าสัว รุ่นแรก ปี 2554
เหรียญเสมา รุ่นไตรมาส ปี 2554
เหรียญรุ่นคงกระพัน ปี 2554
เหรียญพุทธพนมรุ้ง 
เหรียญนาคปรก รุ่นเสาร์ ๕ เมียนเงิน เมียนทอง ปี 2557
เหรียญ รุ่นสัจจะบารมี ปี 2559
เหรียญหันข้าง รุ่นยอดกฐิน ปี 2560
พระสมเด็จ รุ่นแรก ปี 2554
พระปิดตา รุ่นแรก ปี 2554
พระปิดตาหลังรูปเหมือน รุ่นชินบัญชรชนะมาร ปี 2557
พระปิดตา รุ่นรวยทันใจ ปี 2558
พระขุนแผน รุ่นชินบัญชรชนะมาร ปี 2557
พระขุนแผนชัยวรมัน ปี 2559
ล็อกเก็ต  รุ่นเจริญพร ปี 2554
ล็อกเก็ต  รุ่นเจริญโชค ปี 2557
ล็อกเก็ต  รุ่นโชคกฐิน ปี 2560
ตะกรุด เนื้อตะกั่วเถื่อน ม้วน 3 แผ่น บรรจุเกศา (ไม่จ�ากัดจ�านวนโค๊ต “เมียน”)
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พระนาดูนนาคปรกเดี่ยว พิมพ์ใหญ่ กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน ปางปฐมเทศนา (นั่งเมือง) กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน ปางยมกปาฏิหาริย์ กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน ปางประธานพร กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ซุ้มโพธิ์ กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน นาคปรกคู่ กรุพระธาตุนาดูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระนาดูน นาคปรกคู่ตัดเดี่ยว กรุพระธาตุนาดูน
พระพิมพ์นาดูน กรุพระธาตุนาดูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดขนาด)
พระพิมพ์ยอดตัด ปางยมกปาฏิหาริย์ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงนาดูน กรุพระธาตุนาดูน (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดขนาด)
พระแผงตัดเก้า พิมพ์นาคปรกจิ๋ว กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า พิมพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า พิมพ์เม็ดแตง กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า พิมพ์ประภามณฑล กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ปรกจิ๋ว กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์อรหัน กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งบัว กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งสลับ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์เม็ดแตง กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ประภามณฑล กรุพระธาตุนาดูน
เหรียญพระแก้วมรกต วัดมหาชัย ปี 2473
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อซุน วัดเสือโก้ก ปี 2500
เหรียญรุ่นสอง หลวงปู่ซุน วัดเสือโก้ก ปี 2502 (ไม่จ�ากัดบล็อก)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อป้อ วัดโพธิ์ศรีบ้านเอียด ปี 2492
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ศรีธรรมศาสน์ วัดใต้โกสุม ปี 2497
เหรียญรุ่นแรก พระครูสีหราช วัดบ้านแก่นท้าว
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สาธุ์ วัดบ้านเหล่า ปี 2509 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปเหมือนพิมพ์เตารีด หลวงปู่สาธุ์ วัดบ้านเหล่า
เหรียญรุ่นแรก พระครูสารกิจประยุต วัดหนองเขื่อนช้าง ปี 2509
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่มี กันตสีโล วัดป่าสันติธรรม ปี 2515
พระผง พระแก้วมรกต วัดมหาชัย (วัดเหนือ) รุ่นแรก ปี 2473
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ใหญ่ วัดพุทธประดิษฐ์ (บ้านโพน) ปี 2521
เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ
เหรียญกลมไข่ หลวงปู่หนูหล้า วัดซ�าแฮด ปี 2519
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พระผงหลวงปู่เทพโลกอุดร รุ่นแรก
พระผงรูปเหมือน หลังหนุมาน รุ่นแรก
พระผงมหาลาภ รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงขุนแผน รุ่น ๑ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงแหวกม่านชนะจน หลังหมึกแดง
พระผงปรกโพธิ์ ๙ ใบ หลังพระแม่ธรณี
พระผงมงคลจักวาลแปดทิศ
เหรียญเสมา รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมงคลจักรแก้ว ๒ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลังยันต์, หลังพัดยศ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญสมเด็จองค์ปฐม รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา รุ่นมหาบารมี สมปรารถนา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจ้าสัว รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจริญพร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญกลมหนุมาน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อโบราณ รุ่นกตัญญู (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อโบราณ รุ่นโภคทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมหาลาภ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญขวัญถุงโภคทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ตรุ่นแรก เต็มองค์ เล็ก, ใหญ่
ล็อกเก็ต รุ่นสอง
ล็อกเก็ต สามรอบ
พระกริ่งมงคลจักรแก้ว รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์ฉัพพรรณรังสี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อ รุ่นโคตรเศรษฐี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อสมเด็จองค์ปฐม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อเศรษฐีทันใจ
พระยอดธง รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
สมเด็จองค์ปฐม พิมพ์ปรกใบมะขาม รุ่น ๑
แหวนมงคลจักรแก้ว รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ตะกรุดมงคลจักรแก้ว รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
มีดหมอ รุ่น ๑, รุ่น ๒, รุ่น ๓, ดาบชาตรี, พระขรรค์จักรพรรดิ์
ผ้ายันต์ลายมือ, ลายเท้า
พระปิดตาปลดหนี้ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งชินบัญชร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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เหรียญพระพุทธไสยาสน์ (ภูปอ) รุ่นแรก ปี 2535
เหรยีญพระพุทธไสยาสน์ (ภปูอ) รุน่ 2 หลวงปูห่นูอินทร์ วัดป่าพทุธมงคล ปี 2538 (ไม่จ�ากดัเนือ้)
เหรียญนั่งนับประค�า รุ่นแรก หลวงปู่หนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ก้าน วัดกลางโคกค้อ
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแดง วัดป่าสามัคคีธรรม ปี 2494 
เหรียญพระพุทธไสยาสน์ ภูค่าว ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระเทพวิสุทธาจารย์ (สุข) รุ่นแรก วัดกลางกาฬสินธุ์ ปี 2516 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อญาณสถิตมงคล วัดกลางห้วยเม็ก ปี 2517
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่จันดา วัดสว่างค�าเหมือดแก้ว ปี 2528
เหรียญรุ่นแรก พระครูสถิตธรรมสาร วัดธรรมพิทักษ์ ปี 2523
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ผัน ธัมมปาโล วัดชัยมงคล ปี 2525 
เหรียญรูปไข่ พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงพ่อแดง) วัดป่าสามัคคีธรรม ปี 2521
เหรียญหลวงปู่บ้านกุดครอง รุ่น 1-3 วัดมณีนพรัตน์ อ.เมือง
เหรียญหลวงปู่ทองฤทธิ์ รุ่น 2 วัดป่าฉันทนิมิตร อ.สหัสขันธ์
พระพิมพ์นาคปรก เนื้อตะกรั่ว วัดบ้านท่ากลาง รุ่นแรก, รุ่น 2, รุ่นพิเศษ
เหรียญพระแก้วมรกต วัดอุมังคละ บ้านนาเรียง รุ่น 1-2 ปี 2514
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่อ่อน วัดประชานิยม ปี 2514
ล็อกเก็ตรุ่นแรก หลวงปู่อ่อน วัดประชานิยม ปี 2516
เหรียญพระพรหมภูมิปาโล รุ่นแรก ปี 2511 อ.สหัสขันธ์
พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก หลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม
เหรียญเตารีด รุ่นแรก หลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งพรหมภูมิปาโล รุ่นแรก ปี 2511 อ.สหัสขันธ์
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทองฤทธิ์ อุตตโม วัดป่าฉันทนิมิตร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก พระครูโกศล ศิลวัตร อ.เขาวง
พระกริ่งฟ้าแดด รุ่นสร้างโรงพยาบาล (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทองใบ วัดป่าบัวขาว ปี 2518
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สังข์ วัดแก้งกะอาม ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อวิบูล วัดเษมมาคม ปี 2520
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล วัดรังสีปาลิวัน ปี 2514
เหรียญรุ่นสอง พระครูปริยัตยานุวัตร (ค�าจันทร์ ปัญญาโภ) วัดสมัยส�าราณ
เหรียญหลวงพ่อบ้านด่านฤทธิผล วัดสักกะวัน
เหรียญราชพรหมจริยคุณ (เจ้าคุณปู่) วัดศรีบุญเรือง ปี 2512 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก พระครูปริยัตยานุวัตร (ค�าจันทร์ ปัญญาโภ) วัดสวนโคก
เหรียญกลม นั่งเต็มองค์พัดยศ พระครูวิจิตรสหัสคุณ (หลวงปู่หา สุภโร) รุ่นไดโนเสาร์
เหรียญพระธาตุ พนมจ�าลอง หลวงปู่หนูอินทร์ ปลุกเสก อ.ห้วยเม็ก ปี 2544
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เหรยีญรุน่แรกเจรญิพร หลวงปูพ่นั ฐานกโร 115 ปี วดัโพธิช์ยัมงคล จ.นครพนม เนือ้เงนิหน้ากากทองค�า
เหรียญรุ่นแรกเจริญพร หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม เนื้อเงิน
เหรียญรุ่นแรกเจริญพร หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม เนื้อนวะหน้ากากเงิน
เหรียญรุ่นแรกเจริญพร หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม เนื้อสามกษัตริย์
เหรียญรุ่นแรกเจริญพร หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม เนื้อตะกั่วผสม 
เหล็กเปียกพระธาตุพนม
เหรยีญรุน่แรกเจรญิพร หลวงปูพ่นั ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิช์ยัมงคล จ.นครพนม เนือ้ทองเหลอืง (ไม่จ�ากัดส)ี
เหรียญรุ่นแรกเจริญพร หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม เนื้อทองแดง (ไม่จ�ากัดสี)
เหรยีญมังกรคู ่หลวงปูพ่นั ฐานกโร 115 ปี วดัโพธิช์ยัมงคล จ.นครพนม เนือ้เงนิหน้ากากทองค�า (ไม่จ�ากัดส)ี
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม เนื้อเงิน (ไม่จ�ากัดสี)
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม เนื้อนวะหน้ากากเงิน
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม เนื้อสามกษัตริย์
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม เนื้อทองทิพย์ลงยาธงชาติ
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม เนื้อทองแดง (ไม่จ�ากัดสี)
เหรียญเสมา หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมนต์พระกาฬ หลวงปู่พัน ฐานกโร 115 ปี วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่จันลี อุทาโน รุ่นสารพัดดี ส�านักสงฆ์ป่าศรีคุณเมือง จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหันข้างหลังปู่จันลี อุทาโน ส�านักสงฆ์ป่าศรีคุณเมือง จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่กลม อภิลาโส รุ่นแรก วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ไท สัจจวโร 105 ปี วัดโคกชาติ จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่ไท สัจจวโร 105 ปี วัดโคกชาติ จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อ รส. 238 หลวงปู่ไท สัจจวโร 105 ปี วัดโคกชาติ จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผง หลวงปู่กลม อภิลาโส รุ่นแรก วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่ง หลวงปู่กลม อภิสาโส รุ่นแรก วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมังกรคู่ ญาคูหา วัดสระพังทอง จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตามือไหว้ หลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นรับทรัพย์ วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญคุ้มบารมี 6 แผ่นดิน หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อโบราณ รุ่นมหาบารมี หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปหล่อนั่งพญาเต่าเรือน รุ่นเพชรนครพนม หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาพญานาคคู่ รุ่นฮกลกซิ่ว หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรยีญเสมาชนิบัญชร รุน่แรก หลวงปู่ประสงค์ ทีฆายโุก วดัแสงอทุยัสริพิฒันาราม จ.นครพนม (ไม่จ�ากดัเนือ้)
พระรูปหล่อมหาเศรษฐี รุ่นแรก หลวงปู่กลม อภิลาโส วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม เนื้อเงิน
พระรูปหล่อมหาเศรษฐี รุ่นแรก หลวงปู่กลม อภิลาโส วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม เนื้อนวะ
พระรูปหล่อมหาเศรษฐี รุ่นแรก หลวงปู่กลม อภิลาโส วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม เนื้อบ้านเชียง
พระรูปหล่อมหาเศรษฐี รุ่นแรก หลวงปู่กลม อภิลาโส วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม เนื้อทองแดง
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เหรียญพระครูวิโรจน์ รุ่นแรก วัดทุ่งศรีเมือง ปี 2483 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม เนื้อฝาบาตร ปี 2512 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระกริ่งศรีอุบล วัดมหาวนาราม ปี 2516 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์ศรีอุบล วัดมหาวนาราม ปี 2516 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม ปี 2516 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม ปี 2516 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่ชา รุ่นแรก วัดหนองป่าพง ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่สาย รุ่นแรก วัดป่าหนองยาว (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระศรีอริยเมตตรัย วัดสุปัฏนาราม ปี 2500
พระรูปหล่อนาคปรก หลวงพ่อพุทธวิเศษ วัดทุ่งศรีวิไล ปี 2534
เหรียญหลวงปู่บุญมี โชติปาโล รุ่นแรก วัดสระประสานสุข ปี 2530 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปหล่อ หลวงปู่บุญมี โชติปาโล วัดสระประสานสุข ปี 2530
เหรียญหล่อโบราณหันข้าง หลวงปู่สวน ฉันทโร วัดนาอุดม ปี 2539 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่สวน ฉันทโร วัดนาอุดม ปี 2539 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปหล่อหลังค่อม หลวงปู่มั่น ทัตโต พิมพ์ใหญ่ วัดโนนเจริญ ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่มั่น ทัตโต รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ตอก “ม” วัดโนนเจริญ ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อเสมา พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง รุ่นบารมีศรีอินทร์แปลง ปี 2560 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อรูปไข่ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง รุ่นบารมีศรีอินทร์แปลง ปี 2560 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญปั๊มเสมา พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง รุ่นบารมีศรีอินทร์แปลง ปี 2560 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ค�าบุ คุตตจิตโต ปี 2522
เหรียญเกษียร รุ่น 4 หลวงปู่ค�าบุ คุตตจิตโต ปี 2545
พระกริ่งอุปคุตแบ่งลาภ หลวงปู่ค�าบุ คุตตจิตโต ปี 2551 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญดีโรจน์ หลวงปู่ค�าบุ คุตตจิตโต ปี 2553 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจริญพร 88 หลวงปู่ค�าบุ คุตตจิตโต (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญชนะมาร หลวงปู่ค�าบุ คุตตจิตโต ปี 2554 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งพุทธชนะมาร หลวงปู่ค�าบุ คุตตจิตโต ปี 2554 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเยือนอินเดีย หลวงปู่ค�าบุ คุตตจิตโต ปี 2554 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาเพชรกลับทรัพย์ทวี หลวงปู่ค�าบุ คุตตจิตโต ปี 2554 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อมหาลาภ (ตชด) หลวงปู่ค�าบุ คุตตจิตโต ปี 2555 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เม็ดแตงมหาลาภ (ตชด) หลวงปู่ค�าบุ คุตตจิตโต ปี 2555 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญถุงเงินมหาลาภ หลวงปู่ค�าบุ คุตตจิตโต ปี 2556 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระผงโภคทรัพย์ 168 หลวงปู่อ่อง ฐิตธัมโม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา รุ่นมหาเฮง หลวงปู่บุญมา กตฺปุญโญ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อ ร.ศ.๒๓๖ รวยมหาเฮง หลวงปู่บุญมา กตฺปุญโญ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมังกรคู่เศรษฐีมหาเฮง หลวงปู่บุญมา กตฺปุญโญ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

- หน้า 079 -
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พระคณาจารย์ จังหวัดอุบลราชธานี (ยอดนิยม)59
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พระบูชาพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นแรก ปี 2508
เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นแรก ปี 2508
เหรียญพระเหลาเทพนิมิต ปี 2510
เหรียญพระศรีเจริญ ปี 2517
เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์ค�าบุ ธัมมธโร วัดสันติวนาราม ปี 2525 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระครูทัศนประกาศ วัดส�าราญนิเวศ ปี 2511 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ หลวงปู่ขาล วัดกุดน�้ากิน ปี 2519
เหรียญพระแก้วมรกต รุ่นแรกหลวงปู่หลาย อัคคจิตโต (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก ครึ่งองค์ หลวงปู่หลาย อัคคจิตโต (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่แสง ปริปุณโณ วัดป่ากฤษ์อุดม ปี 2533 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเขียน ฐานวโร วัดพันธวิชา ปี 2498
เหรียญรุ่นแรก พระครูทีปคุณ (พรหม) วัดเทพนิมิตรธรรมมาราม ปี 2519
เหรียญรุ่นแรก ครูบาชัย รุ่นวังนาคินทร์ ที่พักสงฆ์กุดน�้าค�า ปี 2560 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อเงินครูบาชัย รุ่นอุดมทรัพย์ ที่พักสงฆ์กุดน�้าค�า ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระขุนแผนสะกดทัพ รุ่นแรก บูรพาจารย์ วัดส�าราญนิเวศ ปี 2548 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จพิมพ์สามชั้น รุ่นแรก บูรพาจารย์ วัดส�าราญนิเวศ ปี 2548 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งทิพย์อ�านาจ รุ่นแรก ที่ระลึกเจ้าคณะจังหวัดอ�านาจเจริญ วัดส�าราญนิเวศ ปี 2538
พระสมเดจ็ทิพย์อ�านาจ รุน่แรก ท่ีระลกึเจ้าคณะจังหวัดอ�านาจเจรญิ วัดส�าราญนิเวศ ปี 2538
ล็อกเก็ตรุ่นแรก รุ่นสร้างบารมี พระครูโสภณธรรมสโรช (พระอาจารย์ก้องเกียรติ)
หลวงปู่แสง ญาณวโร พระผงสมเด็จแสงจันทร์ 108
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญใบโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2537
หลวงปู่แสง ญาณวโร ล็อกเก็ต หน้ายิ้ม (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญรุ่น 72 เจริญสุข เฉพาะเนื้ออัลปาก้าหลังยันต์
หลวงปู่แสง ญาณวโร พระกริ่งรุ่นล�่าซ�า (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงปู่แสง ญาณวโร รูปหล่อรุ่นล�่าซ�า (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญหล่อรุ่นล�่าซ�า (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงปู่แสง ญาณวโร รูปหล่อรุ่นปาฏิหาริย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญหล่อรุ่นแสงจันทร์ (ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์)
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญโต๊ะหมู่ ญาณวโร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญมงคล (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญสร้างกุฏิ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญวันวิสา (พับเพียบ) (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญปาฏิหาริย์ 2 (หน้าหนุ่ม) (ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์)
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญระฆัง (ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์)
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญกฐิน 56 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

- หน้า 080 -

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ จังหวัดอ�านาจเจริญ (ยอดนิยม)60
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เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่นแรก ปี 2507
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 2 ปี 2507 (ไม่จ�ากัดบล็อก)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 3 ปี 2508
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 4 ปี 2508
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 5 ปี 2509
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 6 ปี 2510
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 7 ปี 2511
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 9 เนื้ออัลปาก้า ปี 2513
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 9 เนื้อทองฝาบาตร ปี 2513
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 10 ปี 2514
เหรียญระฆัง พระอาจารย์ฝั้น พิมพ์ 5 จุด ปี 2514
เหรียญระฆัง พระอาจารย์ฝั้น พิมพ์ 2 จุด ปี 2514 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 21 ปี 2514 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 25 ปี 2515 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 26 กฐินศิษย์ ทอ
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 27 
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 28 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 29 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 30
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 36 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 43 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 46 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 47
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น 49 ตอกมงกุฎครอบดาว
ล็อกเก็ตรุ่นแรก พระอาจารย์ฝั้น
เหรียญโต๊ะหมู่ รุ่น 61 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญซุ้มเรือนแก้ว รุ่น 62 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญอาจารย์ฝั้น รุ่น 74 ศิษย์สมเด็จ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปหล่อพระอาจารย์ฝั้น รุ่นฐานภูเขา ตอก K (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปหล่อพระอาจารย์ฝั้น รุ่นหัวหลิม
พระผงรูปเหมือน พระอาจารย์ฝั้น รุ่นหัวข้าง ปี 2514
พระผงรูปเหมือน พระอาจารย์ฝั้น ปี 2516 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงสารพัดดี พระอาจารย์ฝั้น ปี 2518 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น รุ่น 2 หลังอาจารย์ฝั้น (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

โต๊ะที่

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร (ยอดนิยม)61
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เหรียญพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ รุ่นแรก ปี 2513 วัดเจติยาคีรีวิหาร (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์) จ.บึงกาฬ
เหรียญพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม รุ่นแรก ปี 2518 (ไม่จ�ากัดหลัง, ไม่จ�ากัดเนื้อ) วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทองมา ถาวโร ปี 2518 (ไม่จ�ากัดบล็อก, ไม่จ�ากัดเนื้อ) วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญพระอาจารย์วัน อุตตโม รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดบล็อก) วัดถ�้าอภัยด�ารงธรรม จ.สกุลนคร
เหรียญหลวงปู่จันทร์ รุ่นแรก ปี 2500 วัดศรีเทพ จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงปู่จันทร์ รุ่นสอง ปี 2512 วัดศรีเทพ จ.นครราชสีมา
เหรียญพระธาตุพนมช่วยไทย ปี 2483 (ไม่จ�ากัดบล็อก) วัดพระธาตุพนม
เหรียญสมโภชน์พระธาตุพนม ปี 2518 (ไม่จ�ากัดบล็อก) วัดพระธาตุพนม
เหรียญหลวงปู่ชอบ รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2514 วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย
เหรียญหลวงปู่ชอบ รุ่นพิเศษ (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2514 วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย
เหรียญหลวงปู่หลุย รุ่นแรก ปี 2514 วัดถ�้าผาบิ้ง จ.เลย
เหรียญหลวงปู่ค�าดี ปภาโส รุ่นแรก ปี 2516 วัดถ�้าผาปู่ จ.เลย
เหรียญหลวงปู่ท่อน รุ่นแรก ปี 2533 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
เหรียญหลวงพ่อมุม รุ่นแรก ส.หางยาว-ส.หางสั้น วัดปราสาทเยอร์ จ.ศรีสะเกษ
เหรียญหลวงพ่อมุม รุ่นสอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ) วัดปราสาทเยอร์ จ.ศรีสะเกษ
พระสมเด็จลายเสือหลวงพ่อมุม รุ่นแรก ปี 2509 วัดปราสาทเยอร์ จ.ศรีสะเกษ
เหรียญนักกล้ามหลวงพ่อมุม ปี 2517 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) วัดปราสาทเยอร์ จ.ศรีสะเกษ
ล็อกเก็ตหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ จ.ศรีสะเกษ
แหวนหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ จ.ศรีสะเกษ (ไม่จ�ากัดรุ่น)
เหรียญหลวงพ่อส�าเริง นริสสโร รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ) วัดบ้านตะกวน จ.ศรีสะเกษ
หนุมานไม้พยุงแกะหลวงพ่อส�าเริง นริสสโร รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดฐาน) วัดบ้านตะกวน จ.ศรีสะเกษ
เหรียญหลวงพ่อส�าเริง นริสโร รุ่นชาตรีเก้ายอด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อส�าเริง รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ) วัดโพธิ์พระองค์นริสโร
เหรียญหลวงปู่ห้วย รุ่นแรก ปี 2524 วัดประชารังสรรค์ จ.ศรีสะเกษ
เหรียญหลวงพ่อสังข์ รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดบล็อก) วัดนากันตม จ.ศรีสะเกษ
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นแรก ปี 2506 วัดหายโศก จ.หนองคาย
เหรียญหลวงปู่เครื่อง รุ่นแรก วัดเทพสิงหาร
พระรูปหล่อหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ รุ่นแรก วัดป่านิโครธาราม
พระรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย (ไม่จ�ากัดรุ่น, ไม่จ�ากัดเนื้อ) วัดถ�้ากลองเพล จ.อุดรธานี
เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดบล็อก) วัดถ�้ากลองเพล จ.อุดรธานี
พระสมเด็จหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ่นหมออวย (ไม่จ�ากัดพิมพ์) วัดถ�้ากลองเพล จ.อุดรธานี
เหรียญหลวงพ่อพิบูลย์ รุ่นแรก วัดพระแท่นบ้านแดง จ.อุดรธานี
เหรียญหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ รุ่นแรก ปี 2506 วัดประสิทธิธรรม จ.อุดรธานี
เหรียญหลวงปู่ดีเนาะ รุ่นแรก วัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี
เหรียญหลวงปู่ทอง รุ่นแรก วัดโนนยาง จ.อุดรธานี
เหรียญหลวงตาพวง สุขินทริโย รุ่นแรก วัดใหม่นิคมพัฒนาราม จ.ยโสธร
พระเชียงรุ้งพุทธรัตนมณี เนื้อเงิน-นวะ ปี 2559 วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
พระเชียงรุ้งพุทธรัตนมณี เนื้อทองแดง-ฝาบาตร-ส�าริด ปี 2559 วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
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เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ฝั้น อาจาโร รุ่นแรก-รุ่น 10 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงตาบุญหนา ธัมมทินโน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก ยอดขุนพล, ไพรีพินาศ หลวงปู่แก้ว สุจินโณ วัดถ�้าเจ้าผู้ข้า (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปูแ่ก้ว สจุณิโณ แก้วประทานพร วดัถ�า้เจ้าผูข้้า (ไม่จ�ากดัเนือ้, ไม่จ�ากดัพมิพ์)
เหรียญหลวงปู่แหวน ทยาลุโก รุ่นแรก วัดป่าหนองนกกด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระเครื่อง หลวงปู่พวน รุ่นเจ้าสัว (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระเครื่องหลวงปู่ยอด รุ่นยอดเฮง พิมพ์เสมา, พิมพ์มังกร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเต่ามังกร รุ่นแรก หลวงปู่แสน ปสนฺโน วัดบ้านหนองจิก (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงปู่แสน ปสนฺโน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนบารมี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงบูชาคร ูประภามณฑลรัศมี, ปิดตารุน่บชูาคร ูหลวงปูแ่สน วดับ้านหนองจกิ (ไม่จ�ากดัเนือ้)
เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์สายัณต์ อัคควัณโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เสือหล่อรุ่นแรก พระอาจารย์สายัณต์ อัคควัณโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สอ ขันติโก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อ, รูปหล่อ รุ่นแรก มหาอ�านาจ พระอาจารย์สายัณต์ อัคควัณโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงคงกระพัน รุ่นแรก พระอาจารย์สายัณต์ อัคควัณโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหมื่นยันต์ รุ่นแรก พระอาจารย์สายัณต์ อัคควัณโณ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระเครื่องหลวงปู่เฮง รุ่นเฮงตลอด หลวงปู่เฮง ปภาโส (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระเครื่องหลวงปู่เฮง รุ่นเฮงทันใจ หลวงปู่เฮง ปภาโส (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระเครื่องหลวงปู่เฮง รุ่นเฮงหนุนดวง หลวงปู่เฮง ปภาโส (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระเครื่องหลวงปู่เฮง รุ่นเฮงรวยทรัพย์ หลวงปู่เฮง ปภาโส (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงปู่รอด อาภัสสโร รุ่นรวยตลอด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จ รุ่นแรก  หลวงปู่สอ ขันติโก วัดศรีโพธิ์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หนุมานรุ่นแรก และพระกริ่งโคตรเศรษฐี หลวงปู่สอ ขัยติโก วัดศรีโพธิ์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเต่ามังกร รุ่นแรกหลวงปู่สอ ขันติโก วัดศรีโพธิ์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาหัวเสือ รุ่นแรก หลวงปู่สอ ขันติโก วัดศรีโพธิ์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพยัฆค์ 6 แผ่นดิน รุ่นแรกหลวงปู่สอ ขันติโก วัดศรีโพธิ์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อ รุ่นแรก หลวงปู่แสง จนฺทว�โส วัดโพธิ์ชัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา รุ่นแรก หลวงปู่แสง จนฺทว�โส วัดโพธิ์ชัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตา รุ่นแรก หลวงปู่แสง จนฺทว�โส วัดโพธิ์ชัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระขุนแผน รุ่นแรก หลวงปู่แสง จนฺทว�โส วัดโพธิ์ชัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหมานเงินหมานทอง รุ่นแรก หลวงปู่แสง จนฺทว�โส วัดโพธิ์ชัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเต่ามังกร รุ่นแรก หลวงปู่แสง จนฺทว�โส วัดโพธิ์ชัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงเต็มองค์ รุ่นแรก หลวงปู่แสง จนฺทว�โส วัดโพธิ์ชัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนั่งพาน รุ่นแรก หลวงปู่แสง จนฺทว�โส วัดโพธิ์ชัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมหาเทพ รุ่นแรก หลวงปู่แสง จนฺทว�โส วัดโพธิ์ชัย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ลี สฺวฒฺทโน วัดดอนผึ้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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พระกริ่งเจริญลาภ เนื้อนวะโลหะ ปี 2542
พระกริ่งชินบัญชร (เนื้อเหล็กน�้าพี้, เงิน) พระปิดตา (เหล็กน�้าพี้), พระชัยวัฒน์ชินบัญชร (เนื้อเหล็กน�้าพี้) 
ไตรมาสรวยทันใจ ปี 2543
พระกริ่งพรหมรังสี, สมเด็จหล่อโบราณ, พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย ปี 2543, พระกริ่งหิรัญญราช 
วัดซับล�าใย ปี 2542
พระกริ่งสมฤทธิ์ผล เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งจักรพรรดิ์ พิมพ์สะดุ้งกลับ ปี 2545 (ไม่จ�ากัดเกศ)
เหรียญหล่อโบราญ ไตรมาศรวยทันใจ เนื้อทองค�า, เหล็กน�้าพี้, ทองทิพย์ ปี 2543
เหรียญรุ่นแรก (ตอกโค๊ตเลข 1) ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญอาร์ม หลังนายณ์ทรงครุฑ ปี 2542 (ไม่จ�ากัดโค๊ต)
เหรียญหมุนเงิน, หมุนทอง บล๊อกประค�า 19 เม็ด ปี 2542 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหมุนเงิน, หมุนทอง บล๊อกประค�า 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 (ไม่จ�ากัดบล็อกหนา - บาง)
เหรียญมังกรคู่ เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหน้าใหญ่ ไตรมาสรวยทันใจ ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมนต์พระกาฬ หลังหนุมาน  ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาเย็น, นวโลหะลงยา โค๊ตและหมายเลขมาตรฐาน ปี 2543
เหรียญมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดงลงยา บล็อกแตก 7 โค๊ต หลังเหรียญตอกหมายเลข ปี 2543
เหรียญเสมามหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ตอก 3 โค๊ต ปี 2543
พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะ แต่งดินไทย ปี 2543
พระรูปหล่อไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองทิพย์ (พิมพ์ใหญ่, พิมพ์เล็ก) แต่งและไม่แต่งดินไทย ปี 2543
พระปิดตา ไตรมาสรวยทันใจ เนื้อขาวผงงาช้าง (ไม่จ�ากัด), เนื้อผงต่างๆ (ไม่จ�ากัดเนื้อ, โค๊ต) ปี2543
พระปิดตา ไตรมาสรวยทนัใจ เนือ้ผงกสนิไฟ (เนือ้เทา) 1 โค๊ต, 2 โค๊ต ปี 2543 (ไม่จ�ากัดชนวนพระแก้วมรกต)
พระผงรูปไข่ หลังยันต์ดวงเศรษฐี เนื้อผงชานหมาก, เนื้อผงพุทธคุณไม่จ�ากัด ปี 2543
เหรียญข้าวหลามตัด หลังพรหมสี่หน้า รุ่นจักรพรรดิตราธิราช ปี 2545
เหรียญเม็ดแตง เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรวย รวย เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543
เหรียญโภคทรัพย์นางกวัก เสาร์ห้ามหาเศรษฐี ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก วัดป่าหนองหล่ม (ไม่จ�ากัดเนื้อ), รุ่นไตรมาสชนะมาร, รุ่นจักรพรรดิตราธิราช 
(ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระนาคปรกใบมะขาม เสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จหลังปั๊มลายเซ็น วัดซับล�าใย ปี 2543 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระแก้วมรกตแจกทาน เนื้อผงชานหมาก, เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542
พระผงรูปเหมือน พิมพ์นั่งตั่ง รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542 (ไม่จ�ากัด)
พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2542 (ไม่จ�ากัด)
ล็อกเก็ตเจริญลาภ ปี 2542, ล็อกเก็ตเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543, ล็อกเก็ตรุ่นไหว้ครูเปิดธาตุ ปี 2544
พระรูปหล่อเตารีดเจริญลาภ ปี 2542
พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์วัดป่าหนองหล่ม ปี 2542 (ไม่จ�ากัดวัด)
พระสมเด็จรุ่นแรก หลังยันต์ห้า ปี 2541
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เหรียญมังกรคู่ รวยเจริญสุข ปี 2561 เนื้อทองค�ายันต์ครู , เงินหน้ากากทองค�าลงยาแดง, เงินหน้ากากทองค�า, 
เงินหน้าทองค�าลงยาฟ้า
เหรียญมังกรคู่ รวยเจริญสุข ปี 2561 เนื้อเงินลงยาแดง, เงินลงยาเหลือง, เงินลงยาม่วง
เหรียญมังกรคู่ รวยเจริญสุข ปี 2561 เนื้อเงินบริสุทธิ์
เหรียญมังกรคู่ รวยเจริญสุข ปี 2561 เนื้อนวโลหะกรรมการทั้งหมด
เหรียญมังกรคู่ รวยเจริญสุข ปี 2561 เนื้อหล่อเหล็กน�้าพี้
เหรียญมังกรคู่ รวยเจริญสุข ปี 2561 เนื้อร้อยมวลสารหน้ากากทองค�า, ตะกรุดร้อยสายหน้ากากทองค�า
เหรียญมังกรคู่ รวยเจริญสุข ปี 2561 เนื้อทองแดงรมด�าสอดไส้ทองทิพย์, ร้อยมวลสารหน้ากากเงิน, 
ทองทิพย์ผิวรุ้งหน้ากากเงินธรรมจักรฝาบาตร, สัตตะยิงทรายหน้ากากเงิน, อัลปาก้าลงยาเขียวหน้ากากทองทิพย์, 
รวมตะกรุดร้อยสายหน้ากากเงิน
เหรียญมังกรคู่ รวยเจริญสุข ปี 2561 เนื้อทองทิพย์ลงยาธงชาติ
เหรียญมังกรคู่ รวยเจริญสุข ปี 2561 เนื้อร้อยมวลสาร, ทองทิพย์ลงยาแดง, อัลปาก้าลงยาน�้าเงิน, 
รวมตะกรุดร้อยสายหน้ากากทองทิพย์
เหรียญมังกรคู่ รวยเจริญสุข ปี 2561 เนื้อทองแดง
เหรียญมังกรคู่ รวยเจริญสุข ปี 2561 เนื้อทองทิพย์ตอกแจก
เหรียญมังกรคู่ รวยเจริญสุข ปี 2561 เนื้อสามกษัตริย์ ตอกแจก
พระผงเทพรัญจวน หลวงปู่สุข ปี 2561 ผงสีน�้าตาล (ไม่จ�ากัดตะกรุด)
พระผงเทพรัญจวน หลวงปู่สุข ปี 2561 ผงสีขาว
รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่นรสิงห์ ปี 2559 เนื้อชนวนเงิน
รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่นรสิงห์ ปี 2559 เนื้อชนวนทองผสม
รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่นรสิงห์ ปี 2559 เนื้อชนวนตะกรุดเก่า
เหรียญเสมา หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นแรก ปี 2560 พิมพ์ลงยา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นแรก ปี 2560 พิมพ์ลงยา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นแรก ปี 2560 พิมพ์ไม่ลงยา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปไข่ หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นสารพัดนึก ปี 2561 เนื้อนาค, เงิน, เงินลงยาจีวรเหลือง
เหรียญรูปไข่ หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นสารพัดนึก ปี 2561 เนื้อนวโลหะ, ชนวน, ตอกแจก
เหรียญรูปไข่ หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นสารพัดนึก ปี 2561 เนื้อกะไหล่, ตะกั่วหน้ากาก
เหรียญรูปไข่ หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นสารพัดนึก ปี 2561 เนื้อทองแดง
เหรียญนาคาคู่ หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2561 เนื้อทองค�า, เงิน, เงินลงยา, นวโลหะ
เหรียญนาคาคู่ หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2561 เนื้อสามกษัตริย์
เหรียญนาคาคู่ หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2561 เนื้อทองทิพย์ลงยา
เหรียญนาคาคู่ หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2561 เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้ง
เหรียญนาคาคู่ หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2561 เนื้อทองแดง
เหรียญนาคาคู่ หลวงปู่นรสิงห์ รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2561 เนื้ออัลปาก้า ตอกแจก
เหรียญหมื่นยันต์ มหามงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะ
เหรียญหมื่นยันต์ มหามงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน เนื้อชนวนมวลสาร
เหรียญหมื่นยันต์ มหามงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน เนื้อสามกษัตริย์
เหรียญหมื่นยันต์ มหามงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ปรกเม็ดแตง มหามงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน เนื้อทองค�า, เงิน, นวโลหะ
ปรกเม็ดแตง มหามงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน เนื้อสามกษัตริย์
ปรกเม็ดแตง มหามงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน เนื้อชนวนมวลสาร
ปรกเม็ดแตง มหามงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เลสข้อมือ มหามงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน 
เหรียญหมูโชคดี มหามงคล 7 รอบ หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน
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เหรียญหลวงพ่อพระใส (พิมพ์ ดอกจิกผอม)
เหรียญหลวงพ่อพระใส (พิมพ์ ดอกจิกอ้วน)
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์บล็อกแตก ตอกโค๊ต ปี 2505
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง ตอกโค๊ต ปี 2505
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ ตอกโค๊ต ปี 2505
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์หน้าบล็อกแตก ไม่ตอกโค้ด ปี 2505
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง ไม่ตอกโค๊ต ปี 2505
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ ไม่ตอกโค๊ต ปี 2505
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ ปี 2505
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่น 2 พิมพ์ฐานสูง ปี 2512
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่น 2 บัวเล็บช้าง ปี 2512
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส รุ่น 2 พิมพ์เล็บมือนาง/บัวเข็ม ปี 2512
พระกริ่ง พิมพ์พระสังขจาย วันธาตุ ปี 2512
หลวงพ่อพระใสลอยองค์ ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงพ่อพระใส ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงพ่อพระใสเนื้อผง ทาทอง (ไม่จ�ากัดพิมพ์) ปี 2520
หลวงพ่อพระใสเนื้อผง ไม่ทาทอง (ไม่จ�ากัดพิมพ์) ปี 2520
หลวงพ่อพระใสลอยองค์ เสาร์ห้า พิมพ์เล็ก (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2536
หลวงพ่อพระใสลอยองค์ เสาร์ห้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2536
หลวงพ่อพระใสองค์ลอย พิมพ์ฐานสูง ปี 2531 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ปี 2517 รมด�าและกะไหล่ทอง
หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ปี 2526 รูปหล่อ
หลวงปู่ที วัดท่าหนองฉันท์ เหรียญรุ่นแรก
หลวงพ่อเงิน จันโท รูปหล่อรุ่นแรก
หลวงพ่อเงิน จันโท เหรียญรุ่นแรก
หลวงปู่เพชร ปทีโป รูปหล่อหัวหลิมรุ่นแรก
หลวงปู่เพชร ปทีโป เหรียญรุ่นแรก
หลวงพ่อชาลี อัคตคุตโต เหรียญดาวกระจาย
หลวงพ่อชาลี อัคตคุตโต ล็อกเก็ตรุ่นแรก
หลวงพ่อจันมี อนาถโล เหรียญเมตตา ปี 2559 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เหรียญรุ่นแรก ปี 2516 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนาคปรกนาสีดา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พัดยศรุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี เข็มกลัดพัดยศลงยา
ล็อกเก็ตหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญหลวงพ่อพระเสี่ยง วัดมณีโครตรุ่นแรก ปี 2518
เหรียญหลวงปู่บัว ปาลิปุญโญ วัดอรุณรังษี รุ่นแรก ปี 2523 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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พระกริ่ง พิมพ์อุปคุต ชนะมาร รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่ง พิมพ์อุปคุต ชนะมาร รุ่นแรก เนื้อทองแดง
พระกริ่ง พิมพ์อุปคุต ชนะมาร รุ่นแรก เนื้อขันลงหิน
พระชัยวัฒน์ พิมพ์อุปคุต ชนะมาร รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปหล่อมหาเศรษฐี รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปหล่อมหาเศรษฐี รุ่นแรก เนื้อทองแดง
พระรูปหล่อมหาเศรษฐี รุ่นแรก เนื้อขันลงหิน
พระปิดตามหาเศรษฐี รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์รูปไข่ เนื้อผ่าน น�้าพี้ นวะ บาตรเก่า
เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทรัพย์ 12
เหรียญพิมพ์เสมานั่งเต็มองค์ เนื้อทองค�า เงินลงยา เงิน ตะกั่ว
เหรียญพิมพ์เสมานั่งเต็มองค์ เนื้อนวะแก่เงิน ผ่าน ทองแดง พระแจก
เหรียญไข่ พิมพ์ครึ่งองค์ อรหันต์ในบ้าน เนื้อทองค�า เงินลงยา เงิน ตะกั่ว
เหรียญไข่ พิมพ์ครึ่งองค์ อรหันต์ในบ้าน เนื้อผ่าน บาตร ทองแดง พระแจก
เหรียญพิมพ์โล่ห์ฝรั่ง รวมเนื้อ
ล็อกเก็ตผนังโบราณ พิมพ์สี่เหลี่ยม และพิมพ์รูปไข่ ตะกรุดทองค�า เงิน
ล็อกเก็ตผนังโบราณ พิมพ์สี่เหลี่ยม และพิมพ์รูปไข่ ตะกรุดทองแดง
ปิรามิด เนื้อทองค�า เงิน
ปิรามิด เนื้อผ่าน บาตร ทรัพย์ 12
เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์ประภามลฑลรัศมี ทองค�า หน้ากากทองค�า เงิน
เหรียญหล่อโบราณ พิมพ์ประภามลฑลรัศมี ผ่าน เมฆพัตร ปรอท ร้อยสาย
หล่อท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองค�า เงิน
หล่อท้าวเวสสุวรรณ เนื้อผาน เมฆพัตร ปรอท ร้อยสาย
เหรียญเจริญพรครึ่งองค์ เนื้อทองค�า เงินลงยา เงิน ตะกั่ว
เหรียญเจริญพรครึ่งองค์ เนื้อร้อยสาย ทองแดง พระแจก
เหรียญมังกรคู่ เนื้อทองค�า เงินลงยา เงิน ตะกั่ว
เหรียญมังกรคู่ เนื้อร้อยสาย ทองแดง พระแจก
เหรียญเม็ดแตง เนื้อทองค�า เงินลงยา เงิน ตะกั่ว
เหรียญเม็ดแตง เนื้อร้อยสาย ทองแดง พระแจก
พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ รวมเนื้อ รวมชุดตะกรุดทองค�า
พระขุนแผน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ รวมเนื้อ รวมชุดตะกรุดเงิน ตะกรุดทองแดง พระแจก
พระผงไข่ รุ่นแรก ตะกรุดทองค�า เงิน
พระผงไข่ รุ่นแรก ตะกรุดทองแดง พระแจก
พระผงเศรษฐี พิมพ์สี่เหลี่ยม รวมเนื้อ พระแจก
พระผงอสังหาริมทรัพย์ พิมพ์หกเหลี่ยม รวมเนื้อ พระแจก
พระผงหัวใจพระอินทร์ รวมเนื้อ พระแจก
เหรียญอานิสงส์ รวมเนื้อ พระแจก

โต๊ะที่

พระหลวงปู่ลุน ธมฺมทโร วัดป่าเลไลย์ จ.มหาสารคาม ยอดนิยม67
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รูปหล่อรุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อทองค�า, เงิน
รูปหล่อรุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ
รูปหล่อรุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อแร่เหล็กน�้าพี้
รูปหล่อรุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อรวมแร่มหามงคล
รูปหล่อรุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อมหาชนวน
รูปหล่อรุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อทองแดง
รูปหล่อรุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หล่อดินไทย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อเสาร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรารถนา เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญหล่อเสาร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ
เหรียญหล่อเสาร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรารถนา เนื้อแร่เหล็กน�้าพี้
เหรียญหล่อเสาร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรารถนา เนื้อรวมแร่มหามงคล
เหรียญหล่อเสาร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรารถนา เนื้อมหาชนวน
เหรียญหล่อเสาร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรารถนา เนื้อแร่ทองแดง
เหรียญหล่อเสาร์ ๕ ร.ศ.๒๓๗ เฮงสมปรารถนา หล่อดินไทย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อทองค�า เนื้อเงิน
เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา หน้ากากทองค�า (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ
เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อมหาชนวน
เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อ 3 กษัตริย์
เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อเหล็กน�้าพี้หล่อ
เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อทองแดง, ตะกั่ว ลองพิมพ์กรรมการ
เหรียญมังกรคู่เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา ลงยา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อเสือพยัคฆ์ รุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อทองค�า, เงิน
รูปหล่อเสือพยัคฆ์ รุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ
รูปหล่อเสือพยัคฆ์ รุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อเมฆพัตร
รูปหล่อเสือพยัคฆ์ รุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อทองแดงเถื่อน
ตะกรุดหล่อมังกรจักรพรรดิ รุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อทองค�า, เงิน
ตะกรุดหล่อมังกรจักรพรรดิ รุ่นเสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงนั่งซุ้มสิงห์ เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อผงชานหมาก
พระผงนั่งซุ้มสิงห์ เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อผงแร่เหล็กน�้าพี้
พระผงนั่งซุ้มสิงห์ เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อผงวาสนาจินดามณี
พระผงนั่งซุ้มสิงห์ เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อผงรวมแร่มหามงคล
พระผงนั่งซุ้มสิงห์ เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อผงมหาชนวนมวลสาร
พระผงนั่งซุ้มสิงห์ เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา เนื้อก้นครก
เหรียญเม็ดยา เสาร์ ๕ เฮงสมปรารถนา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

- หน้า 088 -

โต๊ะที่

หลวงปู่เฮง ปภาโส จ.สุรินทร์ (ยอดนิยม)68
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พระสมเด็จไกเซอร์ หลังยันต์เฑาะว์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จพิมพ์พระประธานหลังยันต์เฑาะว์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จ เนื้อว่านจูงนาง (บาง)
พระสมเด็จ เนื้อว่านจูงนาง (หนา)
พระสมเด็จทรงครุฑ หลังยันต์เจี๊ย
พระสมเด็จทรงครุฑ หลังยันต์พรมมา
พระสมเด็จครุฑหลังเรียบ
พระสมเด็จสามชั้นปรกโพธิ์
พระสมเด็จสามชั้น เนื้อแร่ หลังยันต์ อุ
พระสมเด็จสามชั้น เนื้อแร่ หลังยันต์ นะ
พระสมเด็จสามชั้น เนื้อแร่ พิมพ์เส้นด้าย
พระสมเด็จสามชั้น เนื้อแร่ หลังยันต์ไชโย
พระสมเด็จสามชั้น เนื้อแร่ หลังยันต์เจี๊ย
พระสมเด็จสามชั้น เนื้อแร่ หลังร่มเย็น
พระสมเด็จสามชั้น เนื้อแร่ หลังยันต์พรมมา
พระสมเด็จสามชั้น เนื้อแร่ หลังเรียบ
พระสมเด็จสามชั้น เนื้อแร่ หลังยันต์เจ้าสัว
พระสมเด็จเก้าชั้น เนื้อแร่ หลังยันต์ อุ
พระสมเด็จเก้าชั้น เนื้อแร่ หลังเรียบ
พระสมเด็จเนื้อว่านสบู่เลือดหนา
พระสมเด็จเนื้อว่านสบู่เลือดบาง
เหรียญพระสิวลีรุ่นแรก
เหรียญรูปไข่พระเจ้าห้าพระองค์
เหรียญทรงกลมพระเจ้าห้าพระองค์
เหรียญดาวกระจาย พระเจ้าห้าพระองค์
พระนาคปรกหยดน�้า เนื้อว่าน
ชุดกรรมการ (ลาภใหญ่ดีกล่องเดิม)
พระรอดหน้ายักษ์ เนื้อแร่
พระขุนแผน พิมพ์เล็ก
พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่
พระไพรีพินาศ
พระปิดตา
พระหยดน�้าพระพุทธ เนื้อแร่
พระราหู
พระสมเด็จสามชั้น เนื้อแร่ หลังยันต์ไชโยสะดุ้งกลับ

- หน้า 089 -

โต๊ะที่

พระสมเด็จกสิณไฟ วัดถ�้าสระพงษ์ จ.ศรีสะเกษ (ทั่วไป)69
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เหรียญรุ่นแรกครึ่งองค์ แสนสะท้าน ปี 2556 (วัดจัดสร้าง)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นแสนสะท้าน 2 (วัดจัดสร้าง)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นแสนสะท้าน 3 (วัดจัดสร้าง)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นวัฒนะมงคล ปี 2559 (วัดจัดสร้าง)
แหวนรุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2559 (วัดจัดสร้าง)
พระขุนแผนทรงพล  รุ่นแสนวิเศษ ปี 2559 ไม่มีตะกรุด (วัดจัดสร้าง)
พระสมเด็จหลังยันต์ปั้น รุ่นเมตตา
เหรียญไม้มงคล นั่งเต็มองค์ (วัดจัดสร้าง)
เหรียญรุ่นสร้างโบสถ์ (วัดจัดสร้าง)
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นสวัสดีปีใหม่ (วัดจัดสร้าง)
หนุมาน รุ่นแสนส�าริด
เต่าหล่อ รุ่นเฮงแสนเฮง
พระนาคปรกนาคา แสนบารมี
เหรียญเม็ดยา รุ่นแรก ปี 2560
พระผงสีวลี หลังพระแม่ธรณี
เหรียญรูปไข่ รุ่นมหาโภคทรัพย์ ปี 2560
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ รุ่นตอก 1 มั่งมี ศรีสุข ลาภผลพูนทวี ปี  2559
เหรียญเสมาครึ่งองค์ รุ่นมหาแสนปรารถนา เนื้อเงิน, นวโลหะ
เหรียญเสมา รุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2559
เหรียญเสมาครึ่งองค์ รุ่นเจ้าสัวแสนนิยม ปี 2559
เหรียญโต๊ะหมู่ มหาลาภเสาร์ ๕ ปี 2559
พระผงรูปเหมือนโต๊ะหมู่ มหาลาภเสาร์ ๕ ปี 2559
เหรียญรูปไข่ รุ่นเมตตาเสาร์ ๕ ปี 2559
เหรียญรูปไข่ รุ่น ชนะจน ปี 2559
ล็อกเก็ต รุ่นชนะจน เสาร์ ๕ ปี 2559
ล็อกเก็ต รุ่นมหาสมปรารถนา ปี 2559
เหรียญมังกร ยี่กอฮง รุ่นมหาปราบ
เหรียญคู่ รุ่นมหาปราบ
พระขุนแผน รุ่นประสพโชค เนื้อผง ไม่มีฝัง ปี 2560
พระขุนแผน รุ่นประสพโชค เนื้อผง มีฝัง ปี 2560
กุมารทอง รุ่นประสพโชค เนื้อผง ปี 2560
เหรียญแสนเจริญทรัพย์พูลทวี เนื้อทองค�า ลงยาราชาวดีฝังเพชร
เหรียญแสนเจริญทรัพย์พูลทวี เนื้อเงินลงยา
เหรียญแสนเจริญทรัพย์พูลทวี เนื้อนวโลหะแก่ทองค�า, ลงยาหน้ากากทองค�า, หน้ากากเงิน
เหรียญแสนเจริญทรัพย์พูลทวี เนื้อนวโลหะแก่ทองค�า, หน้า 2K
เหรียญแสนเจริญทรัพย์พูลทวี เนื้อนวโลหะแก่ทองค�า (ลง, รวมโค๊ต, ตอก 9 รอบ)
เหรียญเสมาแสนร�่ารวย เนื้อเงิน, นวโลหะ

- หน้า 090 -

โต๊ะที่

หลวงปู่แสน ปสนฺโน จ.ศรีสะเกษ ชุดที่ 1 (ทั่วไป)70
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พระกริ่งไตรมาสแสนรวยทันใจ (เกศเงิน, เกศทอง)
พระชัยไตรมาสแสนรวยทันใจ
เหรียญรุ่นแรก แสนสะท้าน ปี 2556
เหรียญรุ่นวัฒนะมงคล มหาลาภ 109 ปี ปี 2559
พระกริ่งไตรมาสแสนรวยทันใจ (เกศธรรมดา)
เหรียญหล่อสี่เหลี่ยม รุ่นสร้างหอระฆัง
สมเด็จหล่อ รุ่นสร้างหอระฆัง
หนุมานเนื้อผง รุ่นสร้างหอระฆัง
สมเด็จเนื้อผง รุ่นสร้างหอระฆัง
แหวนปลอกมีด รุ่นสร้างหอระฆัง
มีดสาริกานิ้วกระเบียด รุ่นสร้างหอระฆัง
มีดสามนิ้ว รุ่นสร้างหอระฆัง
มีดห้านิ้ว รุ่นสร้างหอระฆัง
เหรียญนาคคู่ รุ่นฉลองหอระฆัง
เลสแสนรุ่งเรือง รุ่นแรก เนื้อเงิน
เลสแสนรุ่งเรือง รุ่นแรก เนื้อซิลเวอร์พลัส (อัลปาก้า)
ก�าไรแสนรุ่งเรือง
เหรียญรูปไข่อายุ 111 ปี หลังยันต์ลายมือ
พระเนื้อผงขุนแผนแสนมงคล
พระเนื้อผงขุนแผนแสนมงคล (บรรจุหอระฆัง)
พระเนื้อผงยอดขุนพลสะดุ้งกลับ
รูปหล่อลอยองค์เพชรกลับ
เหรียญพุทธซ้อนเพชรกลับ
ตะกรุดจตุโรบังเกิดทรัพย์
ตะกรุดพิสมรใบลาน
พระปิดตาเก้าแสนมงคล เนื้อโลหะ
พระปิดตาเก้าแสนมงคล เนื้อผง
เหรียญเสมายกช่อฟ้า
กุมารทองเก้าแสนมงคล เนื้อโลหะ ขนาดสูง 3 เซนติเมตร
กุมารทองแสนมงคล เนื้อดินสูง 3 เซนติเมตร
กุมารทองแสนมงคล ขนาดบูชาสูงห้านิ้ว
เต่ากริ่งแสนมงคลทวีทรัพย์ พิมพ์ใหญ่
เต่ากริ่งแสนมงคลทวีทรัพย์ พิมพ์เล็ก
ลูกอมเทียนชัยแสนมงคล
พระบูชาพุทธซ้อนเพชรกลับ ขนาดตั้งหน้ารถ

- หน้า 091 -

โต๊ะที่

พระเครื่อง หลวงปู่แสน ปสนฺโน ชุดที่ 2 (ทั่วไป)71
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เหรียญรุ่นแรก แสนสะท้าน ๑๐๕ ปี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่ง รุ่นแสนเฮง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เสมารุ่นแรก ๑๐๗ ปี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงรูปไข่ รุ่นแสนเฮง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ต รุ่นแรก ๑๐๗ ปี (ไม่จ�ากัดสี)
พระผงนั่งตั่ง รุ่นแรก เศรษฐีแสนล้าน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อเบ้าทุบ รุ่นแรก รวยแสนล้าน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญไข่ครึ่งองค์ ๑๐๙ ปี รุ่นวัฒนะมงคล มหาลาภ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญอายุยืน หน้าอรหันต์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
สมเด็จหล่อ รุ่นสร้างบารมี ๖ แผ่นดิน เนื้อนวโลหะ
ตลับสีผึ้ง รุ่นสร้างบารมี ๖ แผ่นดิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงขุนแผนรุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญไข่เต็มองค์ ๑๐๙ ปี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่ง รุ่นสร้างบารมี ๖ แผ่นดิน
เหรียญกลม รุ่นรวยรับทรัพย์ ๖ แผ่นดิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา รุ่นสมปรารถนา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญไข่เต็มองค์ รุ่นมนต์พระกาฬ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งชินบัญชร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมังกรคู่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตา รุ่นแสนอุดมทรัพย์ อุดมโชค รวยทันใจ เนื้อโลหะ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตา รุ่นแสนอุดมทรัพย์ อุดมโชค รวยทันใจ เนื้อผง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ต ๑๐๘ ปี (ไม่จ�ากัดสี)
สมเด็จผงพุทธคุณ รุ่นสร้างบารมี ๖ แผ่นดิน เนื้อนวโลหะ
เสมาเต็มองค์ รุ่นมหาสมปรารถนา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญห่วงเชื่อมเต็มองค์ รุ่นแสนบารมี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงขุนแผนทรงพลใหญ่ รุ่นแสนเมตตาบารมีคุ้มครองร�่ารวย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ต รุ่นอายุยืน (ไม่จ�ากัดสี)
พระรูปหล่อเจริญพร  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
หนุมาน รุ่นแสนเฮง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงเชือกเกลียว รุ่นเงินไหลมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อ รศ. รุ่นรวยแสนรวย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญ รุ่นรวยเงิน รวยทอง แสนมั่งมี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผง รุ่นสร้างบารมี ๖ แผ่นดิน
พระปิดตา มหาลาภ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญไข่เต็มองค์ เจริญพรบน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

- หน้า 092 -

โต๊ะที่

หลวงปู่แสน ปสนฺโน จ.ศรีสะเกษ ชุดที่ 3 (ทั่วไป)72
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เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเจ้าสัวแสนรวย (รุ่นแรก) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเจ้าสัวแสนรวย (รุ่นแรก) พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ, อัลปาก้า, มหาชนวน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเจ้าสัวแสนรวย (รุ่นแรก) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเปียกเงิน, เปียกทอง, เปียกนาค
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเจ้าสัวแสนรวย (รุ่นแรก) พิมพ์ใหญ่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเจ้าสัวแสนรวย (รุ่นแรก) พิมพ์เล็ก เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเจ้าสัวแสนรวย (รุ่นแรก) พิมพ์เล็ก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ, อัลปาก้า, มหาชนวน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ เนื้อเปียกเงิน, เปียกทอง, เปียกนาค
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นปลดหนี้ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแสนรวยไม่หยุด พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแสนรวยไม่หยุด พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ, อัลปาก้า, มหาชนวน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแสนรวยไม่หยุด พิมพ์ใหญ่ เนื้อเปียกเงิน, เปียกทอง, เปียกนาค
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแสนรวยไม่หยุด พิมพ์ใหญ่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแสนรวยไม่หยุด พิมพ์เล็ก เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแสนรวยไม่หยุด พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ, อัลปาก้า, มหาชนวน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแสนรวยไม่หยุด พิมพ์เล็ก เนื้อเปียกเงิน, เปียกทอง
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแสนรวยไม่หยุด พิมพ์เล็ก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก เนื้อนวโลหะ, อัลปาก้า, มหาชนวน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก เนื้อเปียกเงิน, เปียกทอง, เปียกนาค
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นมหาเศรษฐีแสนล้าน เนื้อทองค�า, เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นมหาเศรษฐีแสนล้าน เนื้อนวโลหะ, อัลปาก้า, มหาชนวน
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นมหาเศรษฐีแสนล้าน เนื้อเปียกเงิน, เปียกทอง, เปียกนาค
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นมหาเศรษฐีแสนล้าน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นรวยแสน รวยรวยรวย เนื้อเงินหน้ากากทองค�าลงยา, เงินหน้ากากทองค�า
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นรวยแสน รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา, เงินบริสุทธิ์
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นรวยแสน รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้ากากเงิน (ลงยา, ไม่ลงยา), 
ชนวนหน้ากากเงิน (ลงยา, ไม่ลงยา)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นรวยแสน รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้าลงยา, ทองทิพย์ลงยา, 
ทองแดงผิวไฟลงยา
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นรวยแสน รวยรวยรวย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรยีญพญาเต่าเรอืน รุน่แสนสขุใจ เนือ้เงินหน้ากากทองค�า (ลงยา, ไม่ลงยา), เงินลงยา, เงินบริสุทธ์ิ
เหรยีญพญาเต่าเรือน รุน่แสนสขุใจ เนือ้นวโลหะ, ชนวน, อลัปาก้า, ทองทิพย์ (ไม่จ�ากดัลงยา, ไม่ลงยา)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแสนสุขใจ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระบูชาหลวงปู่แสนนั่งเต่า ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว, 5 นิ้ว, 3 นิ้ว ปี 2561

- หน้า 093 -

โต๊ะที่

(พญาเต่าเรือน) หลวงปู่แสน ปสนฺโน จ.ศรีสะเกษ ชุดที่ 4 (ทั่วไป)73
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เหรียญปั้มเสมา รุ่นเสมาเจ้าสัวแสนนิยม ปี 2559 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเต่ารุ่นแรก ปี 2560 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเต่าอรหันต์พันล้าน ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวง รุ่นเต่าพุทธคุณพันล้าน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญปั้ม รุ่นพยัคฆ์แสนบารมี 1 (เสือ1) เนื้อทองค�า, หน้ากากทองค�า
เหรียญปั้ม รุ่นพยัคฆ์แสนบารมี 1 (เสือ1) เนื้อเงิน, เนื้อเงินลงยา
เหรียญปั้ม รุ่นพยัคฆ์แสนบารมี 1 (เสือ1) เนื้อชุดกรรมการ ลายธงชาติ
เหรียญปั้ม รุ่นพยัคฆ์แสนบารมี 1 (เสือ1) เนื้อลายเสือ, ลายธงชาติ 2 หน้า (แจกกรรมการ)
เหรียญปั้ม รุ่นพยัคฆ์แสนบารมี 1 (เสือ1) เนื้อชุดรายการลุ้น
เหรียญปั้ม รุ่นเต่าเจ้าสัว เนื้อทองค�า, เงิน (ไม่จ�ากัด)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเต่าเจ้าสัว เนื้อทองค�า, เงิน (ไม่จ�ากัด)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเต่าเจ้าสัว เนื้อนวโลหะ, ทองแดงผิวไฟ, ชนวน (ไม่จ�ากัด)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเต่าเจ้าสัว เนื้อทองทิพย์, ปลอกลูกปืน, สัตตโลหะ (ไม่จ�ากัด)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเต่าเจ้าสัว เนื้อทองแดง กะไหล่ทอง, กะไหล่เงิน (ไม่จ�ากัด)
เหรียญปั้มหีบสมบัติ รุ่นรวยแสนล้านโกฏิ เนื้อทองค�า, เงิน ปี 2561 (ไม่จ�ากัด)
เหรียญปั้มหีบสมบัติ รุ่นรวยแสนล้านโกฏิ เนื้อนวโลหะ ปี 2561 (ไม่จ�ากัด)
เหรียญปั้มหีบสมบัติ รุ่นรวยแสนล้านโกฏิ เนื้อสัตตโลหะ, หน้าทองค�า 2561 (ไม่จ�ากัด)
เหรยีญป้ัมหบีสมบตั ิรุน่รวยแสนล้านโกฏ ิเนือ้ทองทพิย์ลงยา, ทองแดงลงยา ปี 2561 (ไม่จ�ากดั)
เหรียญปั้มหีบสมบัติ รุ่นรวยแสนล้านโกฏิ เนื้อพิเศษ ชุดกรรมการ ปี 2561 (ไม่จ�ากัด)
เหรียญปั้ม รุ่นพยัคฆ์มหาบารมี (เสือ2) เนื้อทองค�า (ไม่จ�ากัด)
เหรียญปั้ม รุ่นพยัคฆ์มหาบารมี (เสือ2) เนื้อเงินหน้าทองค�า
เหรียญปั้ม รุ่นพยัคฆ์มหาบารมี (เสือ2) เนื้อเงินบริสุทธิ์, เงินลงยา (ไม่จ�ากัด)
เหรียญปั้ม รุ่นพยัคฆ์มหาบารมี (เสือ2) เนื้อชุดกรรมการ, แจกทานกรรมการ (ไม่จ�ากัด)
เหรียญปั้ม รุ่นพยัคฆ์มหาบารมี (เสือ2) เนื้อรายการลุ้น, แจกศูนย์ (ไม่จ�ากัด)
เหรียญปั้มเต่า รุ่นชนะจนปลดหนี้ เนื้อทองค�า, เงิน (ไม่จ�ากัด)
เหรียญปั้มเต่า (จัมโบ้) รุ่นสร้างโบสถ์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระผง รุ่นเงินไหลมาแสนล้าน พิมพ์ยันต์ดวง ปี 2559 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ต รุ่นเจริญรุ่งเรือง ฉากทอง, ฉากฟ้า ปี 2561 (ไม่จ�ากัด)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นโคตรเศรษฐี 62 เนื้อทองค�า (ไม่จ�ากัด)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นโคตรเศรษฐี 62 เนื้อเงินลงยา, เงินบริสุทธิ์, เงินหน้าทองค�า (ไม่จ�ากัด)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นโคตรเศรษฐี 62 เนื้อนวโลหะ (ไม่จ�ากัด)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นโคตรเศรษฐี 62 เนื้อทองแดงผิวไฟ, ทองแดงลงยา (ไม่จ�ากัด)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นโคตรเศรษฐี 62 เนื้อมหาชนวน, แจกทาน (ไม่จ�ากัด)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นเต่าจิ๋ว (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดลงยา)
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นรวยพันล้าน (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดลงยา)

- หน้า 094 -

โต๊ะที่

หลวงปู่แสน ปสนฺโน วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ ชุดที่ 5 (ทั่วไป)74
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เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกสระเอคงเค (คอติ่ง) ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  บล็อกสระเอคงเค ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  บล็อกสระอาหน้าตรงเล็ก ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  บล็อก ผวง ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  บล็อก สระอาหน้าตรงใหญ่ ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  บล็อกแก้มยุ้ย ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  บล็อกสระอาหน้าเอียง พิมพ์ ข ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  บล็อกสระอาหน้าเอียง ขอ ขวด (ฃ) ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  บล็อกแท้งน�้า เนื้อทองแดง ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  บล็อกแท้งน�้า เนื้อเงิน ปี 2512
เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  กลมไข่ ปี 2513
เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  (พิเศษ) ปี 2513
เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ออกวัดป่าสุมนามัย อ.บ้านไผ่ ปี 2513 
เหรียญจอบรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2514
เหรียญจอบรุ่นสอง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต (พิเศษ) ปี 2515
ล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ออกวัดศรีแก้งคร้อ ชัยภูมิ ปี 2516
ล็อกเก็ตกลมไข่รุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  วัดอุดมคงคาคีรีเขต พิมพ์ใหญ่ ปี 2516
รูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  ตอก ฉ (กรรมการ) ปี 2517
รูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  ตอก ผาง ปี 2517
รูปหล่อปั๊มเข่าแคบรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2514 
รูปหล่อปั๊มเข่ากว้างรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  วัดบึงแก้ว ปี 2518
รูปหล่อปั๊มหน้าหนุ่มรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดสระจันทราวาส อ.พล ปี 2518
พระสมเด็จรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  วัดสระจันทราวาส อ.พล ปี 2514
พระปิดตาเนื้อผงว่าน หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นพ่อผาง เมตตา ปี 2514 
รูปหล่ออุ้มบาตร (บาตรปิด) หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่าธรรมวิเวก อ.ชนบท ปี 2519
พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร เนื้อทองค�า, เนื้อเงิน ปี 2519
พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร   เนื้อนวะโลหะ ปี 2519
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 
พระอุปคุตมหาลาโภ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 
เหรียญฉลุ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร  เนื้อเงิน+เนื้อทองค�า ปี 2519
เหรียญฉลุ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร  เนื้อนวะโลหะ ปี 2519
เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร เนื้อเงิน+นวะโลหะ ปี 2519
เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร เนื้อทองแดง ปี 2519
เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519
พระผงโต๊ะหมู่รุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519

- หน้า 095 -
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หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น (ยอดนิยม)75
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เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกลึก เนื้อเงิน วัดดงเค็ง ปี 2514

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกลึก เนื้อนวะโลหะ วัดดงเค็ง ปี 2514

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกลึก เนื้อทองแดง วัดดงเค็ง ปี 2514

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกตื้น พิมพ์ห.หางยาว วัดดงเค็ง ปี 2514

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกตื้น พิมพ์ห.หางสั้น วัดดงเค็ง ปี 2514

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต บล็อกตื้น เนื้อเงิน วัดดงเค็ง ปี 2517

พระกริ่งรูปเหมือนหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต หล่อโบราณ เนื้อสัมฤทธิ์ วัดดงเค็ง ปี 2517

พระกริ่งรูปเหมือนหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ห่มคลุม อุ้มบาตร (บาตรปิด) เนื้อนวะโลหะ วัดดงเค็ง ปี 2517

พระผงสี่เหลี่ยมรูปเหมือนหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต นั่งเต็มองค์ วัดดงเค็ง ปี 2517

พระผงกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดดงเค็ง  ปี 2517

ล็อกเก็ตหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดดงเค็ง ปี 2519

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นสร้างศาลาการเปรียญ วัดดงเค็ง ปี 2519

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นสร้างอนามัย อ.ประทาย ปี 2519

พระสมเด็จพุทธชัยสีมา (สมเด็จ 9 บาท) วัดใหม่บ้านดอน หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2511

พระกริ่งพุทธชัยสีมา (กริ่งล้มลุก) หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดใหม่บ้านดอน ปี 2513

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต หลังพระพุทธชัยมังคละสิริสีมา วัดใหม่บ้านดอน ปี 2514

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺดต หลังพระครูวิจิตร (อ.อึ่ง) วัดใหม่บ้านดอน ปี 2514

พระสมเด็จนิมิตมงคลชัยสีมา (รุ่นพิเศษเสาร์ 5 พิมพ์ใหญ่) หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เสก วัดใหม่บ้านดอน ปี 2516

พระผงรูปนางกวัก (รุ่นพิเศษ เสาร์ 5) หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปลุกเสกวัดใหม่บ้านดอน ปี 2516

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นพิเศษ เสาร์ 5 วัดใหม่บ้านดอน ปี 2516

พระสมเด็จนิมิตมงคลชัยสีมา รุ่นพิเศษ เสาร์ 5 พิมพ์เล็ก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดใหม่บ้านดอน ปี 2517

พระกริ่งไตรรัตน์ แบบประยุกต์ 3 สมัย หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปลุกเสก วัดใหม่บ้านดอน ปี 2517

พระสมเด็จนางพญางิ้วด�า รุ่นพิเศษ เสาร์ 5  หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดใหม่บ้านดอน ปี 2517

พระกริ่งนางพญางิ้วด�า รุ่นเสด็จเททอง เนื้อนวะโลหะ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดใหม่บ้านดอน ปี 2521

พระกริ่งนางพญางิ้วด�า รุ่นเสด็จเททอง เนื้อเงิน  หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดใหม่บ้านดอน ปี 2521

พระสมเด็จนางพญางิ้วด�า รุ่นเสด็จเททอง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดใหม่บ้านดอน ปี 2521

พระสมเด็จนางพญางิ้วด�า รุ่นเกียรตินิยม หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปลุกเสก วัดใหม่บ้านดอน ปี 2523

พระสมเด็จลายเสือ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดประชาคมาราม อ.ห้วยแถลง ปี 2520

เหรียญกลมไข่ หลวงหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เมตตาจิตร์ช่วยการกุศล (ช.ก.) บล็อกหน้าตรง วัดศรีษะละเลิง ปี 2515

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เมตตาจิตร์ช่วยการกุศล (ช.ก.) บล๊อกหน้าเอียง วัดศรีษะละเลิง ปี 2515

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เมตตาจิตร์ช่วยการกุศล (ช.ก.) บล๊อกผวง วัดศรีษะละเลิง ปี 2515

เหรียญรูปใบโพธิ์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นเปิดวิหารหอประชุมมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน อ.ปากช่อง ปี 2520

เหรียญรูปใบเสมา หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นเปิดวิหารหอประชุมมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน อ.ปากช่อง ปี 2520

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดหนองหัวแรด อ.โชคชัย ปี 2520

เหรียญกลมไข่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นพิเศษ สมทบทุนสร้างวัดโนนประดู่ อ.สีคิ้ว ปี 2521

- หน้า 096 -
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หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น (ทั่วไป)76
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ปรกใบมะขาม หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519

เหรียญตุ้มหูยายซิ้ม หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519

เหรียญหล่อใบโพธิ์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต พิธีภูธร (โค๊ต ก) ปี 2519 

รูปหล่อรูปเหมือนใบโพธิ์ สร้างเจดีย์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

รูปหล่อพระสังกัจจายน์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

รูปหล่อพระนาคปรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

เหรียญเปิดศูนย์อนามัย หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  เนื้อเงิน, เนื้อเงินหน้ากากทอง ปี 2519

เหรียญเปิดศูนย์อนามัย หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  เนื้อนวะหน้ากากเงิน ปี 2519

ชินราช หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เนื้อเมฆสิทธิ์ วัดบึงแก้ว (เลี่ยมเดิม) ปี 2518 

รูปหล่ออุ้มบาตรหน้าไทย หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2517

เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นนิรภัย ปี 2520

เหรียญน�าโชค หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2522

เหรียญกลมหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นทูลเกล้า อ.บ้านไผ่ ปี 2522

รูปถ่ายขาวด�าห้อยคอ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต (เลี่ยมเดิม) ปี 2516

เหรียญกฐินโค้วยู่ฮะ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต  ปี 2522

เหรียญกลมขวัญถุง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2518

เหรียญน�าโชคใหญ่ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2524

เหรียญเก้าหน้าเก้าหลัง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519

เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดชัยภูมิวนาราม ปี 2519

เหรียญฉลุปักกลด หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต (เลี่ยมเดิม) วัดพระธาตุเมืองพล ปี 2518

เหรียญปาดตาลลงยา หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่าศิลาเลข ปี 2519

รูปหล่อหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตโต วัดแก้ว ราชบุรี ปี 2519

รูปหล่อหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต คุณนายเข็มทองสร้างถวาย ปี 2519

รูปหล่อหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นอภินิหาริย์ วัดป่าธรรมวิเวก ปี 2520

เหรียญหล่อรูประฆัง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอรัญญิกาวาส อุดรธานี ปี 2520

เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต สร้างโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ปี 2519

รูปหล่ออุ้มบาตร (บาตรเปิด) หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่าธรรมวิเวก เนื้อเงิน-เนื้อทองค�า ปี 2519

รูปหล่ออุ้มบาตร (บาตรเปิด) หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่าธรรมวิเวก เนื้อนวะโลหะ ปี 2519

เหรียญพระราชทาน หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่าธรรมวิเวก ปี 2520
เหรียญกลมไข่รุ่นแรก พระอาจารย์ชม ปภัสสโร หลวงพ่อชม  วัดสุทธาราม  จ.ขอนแก่น สระ-โ- ชิด หน้าเกลี้ยง ปี 2517

เหรียญกลมเล็กรุ่นสอง พระอาจารย์ชม ปภัสสโร วัดสุทธาราม  จ.ขอนแก่น ปี 2518

เหรียญเสมา พระอาจารย์ชม ปภัสสโร วัดสุทธาราม  จ.ขอนแก่น ปี 2538

เหรียญฉลองอุโบสถ พระอาจารย์ชม ปภัสสโร วัดสุทธาราม  จ.ขอนแก่น ปี 2539

รูปเหมือน พระอาจารย์ชม ปภัสสโร วัดสุทธาราม  จ.ขอนแก่น ปี 2544

เหรียญอาร์ม พระอาจารย์ชม ปภัสสโร วัดสุทธาราม  จ.ขอนแก่น ปี 2544

- หน้า 097 -

โต๊ะที่

หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต, หลวงพ่อชม ปภัสสโร จ.ขอนแก่น (ทั่วไป)77
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เหรียญรุ่นแรก  ปี 2508
พระกริ่งหลวงพ่อพระชีว์ ปี 2518 ไม่จ�ากัดบล็อก
เหรียญเก้าเหลี่ยม ปี 2518 ไม่จ�ากัดบล็อก
เหรียญแผนที่ใหญ่ ปี 2560
เหรียญหันข้าง ปี 2520
เหรียญกายทิพย์ ปี 2521 (ลงยา) ไม่จ�ากัดบล็อก
เหรียญกายทิพย์ ปี 2521 (เนื้อทองแดง)
เหรียญไตรมาส ปี 2521 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อลายฉลุ ปี 2521 (ไม่จ�ากัดขนาด, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญช้างหมอบ ปี 2521 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญแผนที่เล็ก ปี 2520 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งสุรินทร์พุทธมงคล กริ่งเขาสวาย ปี 2522
พระผงรูปเหมือน รุ่นแรกพิมพ์ใหญ่ ปี 2522 เนื้อขาว
พระผงรูปเหมือน รุ่นแรกพิมพ์ใหญ่ ปี 2522 เนื้อด�า
พระปิดตา ปี 2522 (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญ ท. หลังกงจักร ปี 2523 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพุทธโธ ปี 2524 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อเศรษฐี ปี 2524
พระรูปหล่อเศรษฐี ปี 2525
พระปรกใบมะขาม ปี 2524 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ตหลวงปู่ดุลย์ ปี 2520, 2524 (ไม่จ�ากัดขนาด)
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2524 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งรูปหล่อรุ่นก้นช้าง ปี 2525 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญแปดรอบ ปี 2526 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญกระดุม ปี 2526 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งรูปเหมือน รุ่นก้น อุ ปี 2526 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งรูปเหมือน รุ่นก้น 96 ปี 2526 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหันข้าง รุ่นสุดท้าย ปี 2526 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์จอมสุรินทร์ ปี 2513 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญจอมสุรินทร์ ปี 2513 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์พุทธปริตร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพุทธปริตร ปี 2515 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่สามรุ่นแรก ปี 2512
พระกริ่งรูปเหมือนหลวงปู่สามรุ่นแรก ปี 2528
เหรียญหลวงปู่ธรรมรังษีฉลองโบสถ์ลงยา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นคงส์ยนต์ หลวงปู่ธรรมรังษี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงปู่ธรรมรังษี ตอกโค๊ตช้าง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่หงษ์ รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่เจียม พระอาทิตย์นูนแสงซ้อน รุ่นแรก ปี 2518
พระกริ่งอุดมวรเวท หลวงปู่เจียม (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2538
เหรียญหล่อโบราณ หลวงปู่เจียม รุ่นตั้งมูลนิธิ ปี 2538
พระรูปเหมือนหล่อโบราณ หลวงปู่เจียม รุ่นตั้งมูลนิธิ ปี 2543
ตะกรุดคล้องคอ 4 ดอก หลวงปู่เจียม (ไม่จ�ากัด)
ตะกรุดคล้องคอ 2 ดอก, ตะกรุดจัมโบ้ หลวงปู่เจียม (ไม่จ�ากัด)
พระกริ่งโปร่งฟ้า หลวงพ่อริม

โต๊ะที่

พระเครื่อง หลวงปู่ดุลย์ จ.สุรินทร์ (ยอดนิยม)78
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สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง จ.ศรีสะเกษ ตลับเงินทุกพิมพ์ (ขนาดห้อยคอ)

สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง จ.ศรีสะเกษ ตลับทองค�าทุกพิมพ์ (ขนาดห้อยคอ)

สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง จ.ศรีสะเกษ ตลับครูบูชา ทุกเนื้อ ทุกพิมพ์

พระกริ่งนครวัตร หลวงปู่โป๊ะ ออกวัดทุ่งเสรีห้วยมาก กทม.ฯ อาบสีผึ้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ และพิมพ์)

ขอมด�าดินหลวงปู่โป๊ะ ออกวัดทุ่งเสรีหัวหมาก กทม.ฯ อาบสีผึ้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ และพิมพ์)

สีผึ้งทานบารมี รุ่น 1 หลวงปู่สมัย จันทโร วัดป่าจันทธรรมาราม จ.สุรินทร์ ปลุกเสก ตลับทองเหลืองรูปทรงหัวใจ

สผีึง้มหาเวทย์ ขุขันธ์ ขนาด 3.3 ซม. เนือ้เงนิบรสุิทธ์ิ หลวงปู่ละมยั จนัทโร วดัป่าจนัทธรรมาราม จ.สรุนิทร์ และอาจารย์อุ่ม ศรลีาชยั จ.ศรสีะเกษ ปลกุเสก

สผีึง้มหาเวทย์ ขขุนัธ์ ขนาด 3.3 ซม. เนือ้เงนิลงยา หลวงปูล่ะมัย จนัทโร วดัป่าจันทธรรมาราม จ.สุรนิทร์ และอาจารย์อุ่ม ศรลีาชัย จ.ศรีสะเกษ ปลุกเสก

สผีึง้มหาเวทย์ ขุขันธ์ เนือ้เงินบรสุิทธ์ิ ขนาด 1.3 ซม. หลวงปู่ละมยั จนัทโร วดัป่าจนัทธรรมาราม จ.สรุนิทร์ และอาจารย์อุม่ ศรลีาชยั จ.ศรสีะเกษ ปลกุเสก

สผีึง้มหาเวทย์ ขขุนัธ์ เนือ้เงินลงยา ขนาด 1.3 ซม. หลวงปูล่ะมัย จนัทโร วดัป่าจันทธรรมาราม จ.สุรนิทร์ และอาจารย์อุ่ม ศรลีาชัย จ.ศรีสะเกษ ปลุกเสก

สีผึ้งชาติพยัคฆ์กะไหล่เงิน หลวงปู่วัน จันทวังโส, หลวงปู่ละมัย จันทโร, หลวงพ่อจีน อินทวีโร, พระครูปลัดเสนอ และ กลุ่ม 7 ฆราวาส ปลุกเสก 

คณาจารย์ จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ

สีผึ้งชาติพยัคฆ์กะไหล่เงินลงยา หลวงปู่วัน จันทวังโส, หลวงปู่ละมัย จันทโร, หลวงพ่อจีน อินทวีโร, พระครูปลัดเสนอ และ กลุ่ม 7 ฆราวาส ปลุกเสก 

คณาจารย์ จ.สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ

สีผึ้ง 7 ฆราวาส เนื้อทองเหลือง จ.สุรินทร์

สีผึ้ง 7 ฆราวาส เนื้อเงิน จ.สุรินทร์

สีผึ้งสาริกาตลับไม้ หลวงปู่ข้าวแห้ง วัดตาปันศรัทธาธรรม อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

สีผึ้งพญาหงส์ทองเรียกทรัพย์ หลวงปู่วัน จันทวังโส รุ่น 1 ตลับอลูมิเนียม จ.ศรีสะเกษ

สีผึ้งพญาหงส์ทองเรียกทรัพย์ หลวงปู่วัน จันทวังโส รุ่น 1 ตลับพลาสติก จ.ศรีสะเกษ

สีผึ้งหลวงปู่สังข์ วัดนากันตม (ไม่จ�ากัดเนื้อ และพิมพ์) จ.ศรีสะเกษ

สีผึ้งหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ตลับยาหม่อง จ.บุรีรัมย์

สีผึ้งหลวงปู่บุญทัน ฐิตปัญโญ วัดป่าประดู่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

สีผึ้งเบ็ดอาจารย์อ้วนหมอผี กรุงเทพมหานคร

สีผึ้งครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ จ.ล�าปาง

สีผึ้งไก่ป่าครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า จ.เชียงใหม่

สีผึ้งครูบาวัง วัดบ้านเด่น (ไม่จ�ากัดเนื้อ และพิมพ์) จ.ตาก

สีผึ้งหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ (ไม่จ�ากัดเนื้อ และพิมพ์) จ.นครสวรรค์

สีผึ้งผีหุงหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เฉพาะบรรจุเก่าตลับดั้งเดิม จ.ระยอง

สีผึ้งหลวงปู่ทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เฉพาะบรรจุเก่าตลับดั้งเดิม จ.ระยอง

สีผึ้งอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา อ�าเภอควนขนุน จ.พัทลุง (สายเขาอ้อ)

สีผึ้งคณาจารย์ทั่วประเทศ ตลับขนาดห้อยคอ

สีผึ้งคณาจารย์ทั่วประเทศ ตลับขนาดบูชา (ตลับครู)

สีผึ้งคณาจารย์ทั่วประเทศ ประเภทสร้างสรรค์ (แบ่งตลับเลี่ยมกรอบเงิน, ทอง, นาค)

แหวน  หลวงปู่ผาง  จิตตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น

เหรียญ ท้าวเวสสุวรรณ  ทองแดงมันปู  ออกศาลหลักเมือง  ปี  2542   จ.อุดรธานี

ลูก ปรอทฤาษี  หลวงปู่ลือ  สุขปุญโญ  วัดป่านาทามวนาวาส  จ.มุกดาหาร

ลูกอมพญานาคเกี้ยว  รุ่นแรก  พิมพ์ ใหญ่  หลวงปู่ค�า พันธ์   โฆสปัญ  วัดธาตุ มหาชัย  จ.นครพนม

ตะกรุดยุคแรก   หลวงปู่ค�า พันธ์  โฆ ส ปัญ โญ   วัดธาตุมหาชัย   จ.นครพนม 

ตะกรุดกันผี   หลวงปู่ ค�า พันธ์  โฆส ปัญ โญ   วัดธาตุ มหาชัย  จ.นครพนม

บาตรน�้ามนต์  หลวงปู่ค�า พันธ์   โฆส ปัญ โญ   วัดธาตุมหาชัย   จ.นครพนม

หนุมานเนื้อชนวน   หลวงปู่จันทร์ หอม  สุภาทโร  วัดบุ่งขี้เหล็ก   จ.อุบลราชธานี

พระพิฆเนศ เสาร์   5  เดือน  5  ปี  55  เนื้อหินแม่น�้าโขง  หลวงปู่ค�าบุ  วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

พญานาค  ไกรชัยราช  หลวงปู่ค�าบุ  วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี

ผ้ายันต์ พิมพ์ หมึกสด  รอยมือ  รอยเท้า  หลวงปู่หงส์  พรหมปัญโญ   จ.สุรินทร์

- หน้า 099 -

โต๊ะที่

สุดยอดสีผึ้งแดนสยาม และเครื่องราง (ยอดนิยม)79
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เหรียญรุ่นแรก มหาเศรษฐี ปี 2560 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นสุดท้าย เมตตาบารมี ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงรูปเหมือน รุ่นอายุยืน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นรวย ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อพระลักษณ์หน้าทอง รุ่นเมตตามหานิยม ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญไตรมาส 61 ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 
รูปเหมือนปั๊ม รวยสมปรารถนา ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อเทพประทานพร ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อเหมือนสังฆจาย รุ่นรวยทันใจ ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อพระปิดตา รุ่นรวยทันใจ ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมามหาเศรษฐี ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่ง รุ่นรวยทันใจ เนื้อนวโลหะ ก้นทองแดง ปี 2561
พระกริ่ง รุ่นรวยทันใจ เนื้อนวโลหะ ก้นเงิน ปี 2561
พระกริ่ง รุ่นรวยทันใจ เนื้อเหล็กน�้าพี้ ก้นทองค�า ปี 2561
พระกริ่ง รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ก้นทองค�า ปี 2561
เหรียญหล่อโบราณ ร.ศ. 237 เนื้อทองแดงเถื่อน ปี 2561
เหรียญหล่อโบราณ ร.ศ. 237 เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ ปี 2561
เหรียญหล่อโบราณ ร.ศ. 237 เนื้อนวโลหะ ปี 2561
เหรียญหล่อโบราณ ร.ศ. 237 เนื้อน�้าพี้ ปี 2561
เหรียญหล่อโบราณ ร.ศ. 237 เนื้อเงิน, ชุดกรรมการ ปี 2561
เหรียญ รุ่นตอก 1 เนื้อทองแดง ปี 2561
เหรียญ รุ่นตอก 1 เนื้อทองทิพย์ ปี 2561
เหรียญ รุ่นตอก 1 เนื้อชนวน (แจกวันพุทธาภิเษก) ปี 2561
เหรียญ รุ่นตอก 1 ตั้งแต่เนื้อเงินขึ้นไป ยกเว้นเนื้อทองค�า ปี 2561
รูปหล่อฐานพญานาค รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง
รูปหล่อฐานพญานาค รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองทิพย์
รูปหล่อฐานพญานาค รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อชนวนก้นเงิน (แจกศูนย์จอง)
รูปหล่อฐานพญานาค รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้ออัลปาก้าก้นทองทิพย์
รูปหล่อฐานพญานาค รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะก้นเงิน
รูปหล่อฐานพญานาค รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อน�้าพี้ก้นเงิน
รูปหล่อฐานพญานาค รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อเงินก้นทอง, ชุดกรรมการ
เหรียญ รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2561
เหรียญ รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อทองทิพย์ ปี 2561
เหรียญ รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดงผิวรุ้ง (แจกวันพุทธาภิเษก) ปี 2561
เหรียญ รุ่นเมตตามหาลาภ ตั้งแต่เนื้อเงินขึ้นไป  ยกเว้นเนื้อทองค�า ปี 2561

- หน้า 100 -

โต๊ะที่

หลวงปู่สอ ขันติโก จ.นครพนม (ยอดนิยม)80
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พระผงดวงเศรษฐี รุ่นแรก หน้ากากทอง, หน้ากากเงิน
พระผงดวงเศรษฐี รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ, ชานหมากมีแผ่นตะกรุดหน้าหรือหลัง 
ตอกสอพัดยศไม่มีหมายเลข หรือไม่มีแผ่นตะกรุดหน้าหรือหลัง 
พระผงดวงล�่าซ�า พิมพ์ขอบเกียวเชือก มีตะกรุด, ไม่มีตะกรุด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงอายุยืน รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระเนื้อผงนั่งตั่ง รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ปิดตามือไขว้รุ่นรับทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ปิดตาเทพบันดาล (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
กริ่งพระแก้ว (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมังกรคู่ปั๊มรุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ, เนื้อล่างทั่วไป
เหรียญเสมาสมปรารถนา เนื้อเงิน, หน้ากากทอง, เงินลงยา, เนื้อเงิน
เหรียญตอก 1 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมนต์พระกาฬ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหมานเงิน หมานทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญนาคปรกสมปรารถนา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญ คุ้มบารมี 6 แผ่นดิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมานาคราช ฮก ลก ซิ่ว (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปเหมือนเตารีดเจริญลาภ เนื้อโลหะ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญห่วงเชื่อมเศรษฐีเงินล้าน รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจริญพรบน ครึ่งองค์ ห่มคลุม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเจริญพรล่าง ครึ่งองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเมตตามหาลาภ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเมตตาบารมี รุ่นสุดท้าย (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพยัคฆ์ 6 แผ่นดิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญพยัคฆ์ขันติโก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นสร้างบารมี หน้าหนุ่ม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
กริ่งชินบัญชร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อโบราณ รุ่นแรก ร.ศ. 237 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อเบ้าทุบรุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อนั่งเต่าพญาเต่าเรือน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อ ฐานพญานาค รุ่นมหาสมปรารถนา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมาเศรษฐีสมปรารถนา ฐานบัว (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเต่ามังกร โคตรเศรษฐี เนื้อหน้ากากทอง, เงินลงยา, เงิน
เหรียญเต่ามังกร โคตรเศรษฐี เนื้อนวโลหะ, เนื้อลงยา, เนื้อล่าง - ล่างทั่วไป
เหรียญเสมามหาเศรษฐี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมหามงคล 113 ปี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

- หน้า 101 -

โต๊ะที่

หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม ชุดที่ 1 (ทั่วไป)81
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เหรียญมหาเศรษฐี รุ่นแรก
ล็อกเก็ตมหาเศรษฐี รุ่นแรก
พระกริ่งขันติโก รุ่นแรก
รูปเหมือนอุดกริ่ง รุ่นแรก
พระปิดตามหาโชค รุ่นแรก
พระผงนั่งตั่งมหาเศรษฐี เนื้อเงิน
เหรียญเมตตาบารมี รุ่นสุดท้าย พิมพ์ตัดชิด
เหรียญเมตตาบารมี รุ่นสุดท้าย พิมพ์เหรียญอาร์ม
พระปิดตา มหาลาภ ดวงเศรษฐี
เหรียญมนต์พระกาฬ รุ่นแรก
เหรียญเม็ดยา รุ่นมหาสมปรารถนา
พระแก้วมรกต รุ่นแรก
พระรูปเหมือน หลังเตารีด รุ่นเจริญลาภ
พระปิดตาไขว้ รุ่นรับทรัพย์
เหรียญห่วงเชื่อม รุ่นเศรษฐีเงินล้าน
เหรียญมังกรหล่อ รุ่นมหามงคล 6 แผ่นดิน
เหรียญเปิดโลก รุ่นพรหมบันดาลทรัพย์
เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นหมานเงินหมานทอง
ล็อกเก็ตหมานเงินหมานทอง
เหรียญเล็กหน้าใหญ่
เหรียญราหู
ท้าวเวสสุวรรณ
เหรียญหล่อฉลุ
เหรียญมังกรคู่
เหรียญอายุยืน
เหรียญเศรษฐี 6 แผ่นดิน
เหรียญมังกรหล่อ
แหวนสอแก้วดี
ลูกสะกด
เหรียญพรหมสี่หน้า
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ
เหรียญแสนยันต์
พระขุนแผนหล่อ, พระขุนแผนเนื้อผง
พระผงดวงล�่าซ�า
เลสข้อมือ

- หน้า 102 -

โต๊ะที่

หลวงปู่สอ ขันติโก วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม ชุดที่ 2 (ทั่วไป)82
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เหรียญอายุยืนล่าง ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อทองค�า ปี  2558
เหรียญอายุยืนล่าง ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อเงินหน้าทองค�า, นวโลหะหน้าทองค�า ปี  2558
เหรียญอายุยืนล่าง ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อเงิน, เงินลงยา ปี  2558
เหรียญอายุยืนล่าง ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อนวโลหะ, ชนวน, อัลปาก้า, ฝาบาตร ปี  2558
เหรียญอายุยืนล่าง ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อทองแดง, ตะกั่ว ปี  2558
พระขุนแผนอายุยืนล่าง ลป.บุญ วัดปอแดง ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาอุดมโชคโภคทรัพย์ 3 นะมหามงคล ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อทองค�า ปี 2559
พระปิดตาอุดมโชคโภคทรัพย์ 3 นะมหามงคล ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อเงิน, เงินผิวไฟ ปี  2559
พระปิดตาอุดมโชคโภคทรัพย์ 3 นะมหามงคล ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อนวโลหะ, บลูแบล็ค ปี 2559
พระปิดตาอุดมโชคโภคทรัพย์ 3 นะมหามงคล ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อเมฆพัตร ปี 2559
พระปิดตาอุดมโชคโภคทรัพย์ 3 นะมหามงคล ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อชนวน, อัลปาก้า, ฝาบาตร, ชินโบราณ, 
ทองแดง ปี 2559
พระปิดตาอุดมโชคโภคทรัพย์ 3 นะมหามงคล ลป.บุญ วัดปอแดง ช่อ 9 องค์ ปี 2559 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จสมบูรณ์ทรัพย์ ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อผงพิเศษ, ตะกรุดทองค�า ปี 2559
พระสมเด็จสมบูรณ์ทรัพย์ ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อผงแตกลายงา ปี 2559
พระสมเด็จสมบูรณ์ทรัพย์ ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อผงมะลิ ปี 2559
พระสมเด็จสมบูรณ์ทรัพย์ ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อผงตะเคียน ปี 2559
ลูกอมหนุมานตรึงไตรภพ รุ่นนิรันตราย ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อทองค�า ปี 2559
ลูกอมหนุมานตรึงไตรภพ รุ่นนิรันตราย ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อเงินสามกษัตริย์, เงินก้นทองค�า, เงิน ปี 2559
ลูกอมหนุมานตรึงไตรภพ รุ่นนิรันตราย ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อเงินยวงฝังเพชร, เงินยวงฐานนิล, นวโลหะ, 
เหล็กน�้าพี้ ปี 2559
ลูกอมหนุมานตรึงไตรภพ รุ่นนิรันตราย ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้อเมฆพัตร, แก้วเก้า ปี 2559
ลูกอมหนุมานตรึงไตรภพ รุ่นนิรันตราย ลป.บุญ วัดปอแดง เนื้ออัลปาก้า, สัมฤทธิ์, ทองแดง ปี 2559
ลูกอมหนุมานตรึงไตรภพ รุ่นนิรันตราย ลป.บุญ วัดปอแดง ช่อ 9 องค์ ปี 2559 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ท้าวเวสสุวรรณ ทองประทานบันดาลทรัพย์ (กันภัย) ลพ.ทอง วัดบ้านไร่ เนื้อทองค�า ปี 2561
ท้าวเวสสุวรรณ ทองประทานบันดาลทรัพย์ (กันภัย) ลพ.ทอง วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน, เงินผิวไฟ, เงินฐานทองค�า 
ปี 2561
ท้าวเวสสุวรรณ ทองประทานบันดาลทรัพย์ (กันภัย) ลพ.ทอง วัดบ้านไร่ เนื้อเมฆพัตร, เมฆพัตรฐานเงิน ปี 2561
ท้าวเวสสุวรรณ ทองประทานบันดาลทรัพย์ (กันภัย) ลพ.ทอง วัดบ้านไร่ เนื้อเหล็กน�้าพี้, แร่เงินยวง, 
อัลปาก้า, ทองระฆัง ปี 2561
ท้าวเวสสุวรรณ ทองประทานบันดาลทรัพย์ (กันภัย) ลพ.ทอง วัดบ้านไร่ เนื้อสัตตะพรายเงิน, สัตตะพรายทอง 
ปี 2561
ท้าวเวสสุวรรณ ทองประทานบันดาลทรัพย์ (กันภัย) ลพ.ทอง วัดบ้านไร่ เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ, สัมฤทธิ์ผิวรุ้ง, 
ตะกั่วผสมแร่, ทองแดงเถื่อน ปี 2561
ท้าวเวสสุวรรณ ทองประทานบันดาลทรัพย์ (กันภัย) ลพ.ทอง วัดบ้านไร่ ช่อ 9 องค์ ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งจักรพรรดิ์ แสนกายสิทธิ์ ลป.แสน วัดบ้านหนองจิก เนื้อทองค�า, ทองค�าน�าฤทษ์ ปี 2561
พระกริ่งจักรพรรดิ์ แสนกายสิทธิ์ ลป.แสน วัดบ้านหนองจิก เนื้อเงิน, เงินเกศทองค�า ปี 2561
พระกริ่งจักรพรรดิ์ แสนกายสิทธิ์ ลป.แสน วัดบ้านหนองจิก เนื้อนวโลหะฐานเงิน ปี 2561
พระกริง่จักรพรรด์ิ แสนกายสทิธิ ์ลป.แสน วดับ้านหนองจกิ เนือ้เมฆพตัรธาตกุายสทิธิ,์ เมฆพตัรฐานเงิน ปี 2561
พระกริ่งจักรพรรดิ์ แสนกายสิทธิ์ ลป.แสน วัดบ้านหนองจิก เนื้อสัมฤทธิ์สิทธิชี ปี 2561 (ไม่จ�ากัดฐาน)
ท้าวเวสสุวรรณ ราชาโชค เศรษฐีแสนล้าน ลป.แสน วัดบ้านหนองจิก ปี 2562 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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เหรยีญทีร่ะลกึสร้างสระน�า้ ลป.ธรรมรงัษ ีวดัพระพทุธบาทพนมดนิ จ.สริุนทร์ ปี 2541 (ไม่จ�ากดัเนือ้)
รูปหล่อโบราณ รุ่นเงินสด ลป.ธรรมรังษี วัดพระพุทธบาทพนมดิน จ.สุรินทร์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงปิดตาแจกทาน ลป.ธรรมรังษี วัดพระพุทธบาทพนมดิน จ.สุรินทร์
เหรียญหล่อพูลสมบัติ ลป.ธรรมรังษี วัดพระพุทธบาทพนมดิน จ.สุรินทร์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ขนาด)
เหรยีญโต๊ะหมูบ่ชูา รุน่บารมบีญุคณู 55 ลพ.คณู ปรสิทุโฺธ ออกวดัพายพั จ.นครราชสมีา (ไม่จ�ากดัเนือ้)
เหรียญรุ่นบารมีบุญคูณ 55 ลพ.คูณ ปริสุทฺโธ ออกวัดพายัพ จ.นครราชสีมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ, พิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก ลพ.ทองดี วัดโนนลอย จ.นครราชสีมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อหน้าเสือ ลพ.ทองดี วัดโนนลอย จ.นครราชสีมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อเจ้าสัว รุ่นรวยล้น ลพ.ทองดี วัดโนนลอย จ.นครราชสีมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อเบ้าทุบ รุ่นชนะจน ลพ.ทองดี วัดโนนลอย จ.นครราชสีมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เสือรุ่นรวยทันใจ ลพ.ทองดี วัดโนนลอย จ.นครราชสีมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อ ร.ศ. ๒๓๖ รุ่นรวยทันใจ หลวงปู่กอง วัดกู่พระโกนา จ.ร้อยเอ็ด (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก ลป.บุญ (สวนนิพพาน) ออกวัดโนนค่าง (ใส่แว่น) จ.นครราชสีมา
เหรียญรุ่นกองบุญ ลป.บุญ (สวนนิพพาน) จ.นครราชสีมา
พระกริ่งหล่อโบราณ รุ่นแรก ลป.บุญ (สวนนิพพาน) จ.นครราชสีมา 
รูปหล่อปั๊มรุ่นแรก ลป.บุญ (สวนนิพพาน) จ.นครราชสีมา
รูปหล่อพระพุทธเจ้า ลป.บุญ (สวนนิพพาน) เนื้อเงิน จ.นครราชสีมา
รูปหล่อพระพุทธเจ้า ลป.บุญ (สวนนิพพาน) เนื้อสัมฤทธิ์ จ.นครราชสีมา
เหรียญแบ่งปันน�้าใจ ลป.บุญ (สวนนิพพาน) เนื้อเงินลงยา หน้าทองค�า จ.นครราชสีมา
เหรียญแบ่งปันน�้าใจ ลป.บุญ (สวนนิพพาน) เนื้อเงินลงยา จ.นครราชสีมา 
เหรียญแบ่งปันน�้าใจ ลป.บุญ (สวนนิพพาน) เนื้อเงิน จ.นครราชสีมา
เหรียญแบ่งปันน�้าใจ ลป.บุญ (สวนนิพพาน) เนื้อนวโลหะ จ.นครราชสีมา
เหรียญแบ่งปันน�้าใจ ลป.บุญ (สวนนิพพาน) ชุดกรรมการ จ.นครราชสีมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งเศรษฐี เจ้าสัว ล�่าซ�า ลป.บุญ (สวนนิพพาน) เนื้อเงิน จ.นครราชสีมา
พระกริ่งเศรษฐี เจ้าสัว ล�่าซ�า ลป.บุญ (สวนนิพพาน) เนื้อนวโลหะ จ.นครราชสีมา
เหรียญครึ่งองค์ รุ่นสร้างบารมี ลป.บุญ (สวนนิพพาน) จ.นครราชสีมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา รุ่นทานบารมี ลป.บุญ (สวนนิพพาน) จ.นครราชสีมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา (พุฒซ้อน) รุ่นมหาบารมี ลป.จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมสมพร จ.ชัยภูมิ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ลพ.ยอด วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อ ร.ศ. ๒๓๗ รุ่นรวยทันใจ ลพ.ยอด วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ตฟิล์มโบราณ ลพ.ยอด วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
เหรียญธรรมจักร ลพ.ยอด วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงปิดตาจัมโบ้มหาลาภ ลพ.ยอด วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
เหรียญเจริญพรบนรุ่นแรก ลพ.สาคร วัดโนนระเวียง ออกวัดใหม่อัมพวัน
เหรียญหล่อพระราหู รุ่นเหนือดวง ลป.เฉย เทวดาเหนือโลก วัดน�้าอ้อม จ.บุรีรัมย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ตรุ่นเหนือดวงรับทรัพย์ ลป.เฉย เทวดาเหนือโลก วัดน�้าอ้อม จ.บุรีรัมย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อทองค�า, เงินหน้าทองค�า, นวโลหะหน้าทองค�า
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อเงินลงยา
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อเงิน, นวโลหะ, นวโลหะหน้าเงิน, พญาเหล็ก
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อ 3 K
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อชนวน, ชนวนหน้ากากเงิน
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อทองฝาบาตร แจก
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อทองแดง, ทองแดงหน้ากากเงิน, 
ทองแดงหน้ากากฝาบาตร
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อตะกั่ว
ดวงเศรษฐี หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ (ไม่จ�ากัดเนื้อ, เฉพาะรันหมายเลข)
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อทองค�า, เงินหน้ากากทองค�า
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อเงิน, เงินลงยา
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อนวโลหะ, นวโลหะรวมหน้ากาก
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้ากากฝาบาตร, 3k, 2k
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อทองแดง, ทองแดงหน้ากาก
เหรียญมังกรคู่ หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อชนวน, ชนวนหน้ากาก
ล็อกเก็ตรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดสี)
เสมารุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อทองค�า, เงินหน้าทองค�า, เงินลงยา, เงิน
เสมารุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
นารายณ์ทรงครุฑ  หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อทองค�า, เงิน
รูปหล่อเบ้าทุบ หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อนวโลหะ, น�้าพี้
รูปหล่อเบ้าทุบหลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ เนื้อทองทิพย์, ทองแดง
พระผงนั่งตั่ง หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเม็ดแตง หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เลสข้อมือรุ่นแรก หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ผงดวงแจกทาน ไม่มีหมายเลข หลวงปู่ทอง ปภากโร จ.ศรีสะเกษ
พระผงยอดขุนพล หลวงปู่สอ ขันติโก จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ปรกมหาเศรษฐี หลวงปู่สอ ขันติโก จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระชัยวัฒน์หกแผ่นดิน หลวงปู่สอ ขันติโก จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมหามงคล หลวงปู่สอ ขันติโก จ.นครพนม เนื้อทองค�าลงยา, เงินหน้าทองค�า, เงินลงยา, เงิน
เหรียญมหามงคล หลวงปู่สอ ขันติโก จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ตเจริญลาภ ทรงข้าวหลามตัด หลวงปู่สอ ขันติโก จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดสี)
ล็อกเก็ตหน้าหนุ่มย้อนยุค รุ่นเพชรนครพนม หลวงปู่สอ ขันติโก จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดพิมพ์, 
ไม่จ�ากัดสี)
ขุนแผนพรายแม่นิตยา หลวงปู่เลียบ ฐานนตฺโร จ.ศรีสะเกษ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
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เหรียญลป.ผ่าน ปัญญาปทีโป รุ่นแรก จ.สกลนคร ปี 2521 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญลป.ผ่าน ปัญญาปทีโป รุ่น 17 จ.สกลนคร ปี 2521 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญลป.ผ่าน ปัญญาปทีโป รุ่น 29 ผ่านตลอด เนื้อพิเศษคิ้วเนียน, คิ้วแตก จ.สกลนคร
เหรยีญลป.ผ่าน ปัญญาปทีโป รุน่ 29 ผ่านตลอด เนือ้ทองเหลอืง, ทองแดงคิว้เนยีน จ.สกลนคร
เหรียญลป.ผ่าน ปัญญาปทีโป รุ่น 29 ผ่านตลอด เนื้อทองเหลือง, ทองแดงคิ้วแตก จ.สกลนคร
เหรียญเจริญพร ลป.ผ่าน ปัญญาปทีโป จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเมตตา ลป.ผ่าน ปัญญาปทีโป จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จหลังตรายาง ลป.น้อย เขมจาโร จ.สกลนคร ปี 2548 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก ลป.ศักดา ปัญญาธโร จ.สกลนคร ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่น 3 (โต๊ะหมู่) ลป.นวน เตชธโร จ.สกลนคร ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งปั๊มรุ่นแรก ลพ.แสน จ.สกลนคร ปี 2512
เหรียญเมตตา ลป.แขม จารุวัณโณ เนื้อสามกษัตริย์ จ.ขอนแก่น
เหรียญเมตตา ลป.แขม จารุวัณโณ เนื้อกะไหล่ทองลงยา จ.ขอนแก่น
เหรียญเมตตา ลป.แขม จารุวัณโณ จ.ขอนแก่น (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงปิดตาไตรมาส ปี 57 ลอยองค์ พระอาจารย์เชาวรัตน์ จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญโต๊ะหมู่ รุ่นแรก ลป.สูนย์ จันทวันโณ จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก ลป.บรรณ ทีฆายุโก จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรกพระครูโสภณ ธมฺมทีโป (ลป.กาว) จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก ลป.สนย์ สุวัณโณ จ.ขอนแก่น (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สมัย ธีรธัมโม จ.ขอนแก่น (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นราชาพยัคฆ์ ลป.ค�าพันธ์ จ.ขอนแก่น (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญแสนยานุภาพ มหายันต์ ชนะมาร ลป.แสน ปสันโน จ.ศรีสะเกษ
เหรียญพญาครุฑ รุ่นแรก “แสนยานุภาพ” ลป.แสน ปสันโน จ.ศรีสะเกษ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรยีญอาร์มหวัเสอื รุน่แรก “พยัคฆ์ ยนัต์ ราชาโชค” ลป.แสน ปสนัโน จ.ศรสีะเกษ (ไม่จ�ากัดเนือ้)
พระขุนแผนพรายกุมาร “หมื่นคาถา” ลป.แสน ปสันโน จ.ศรีสะเกษ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญมังกรคู่ ลป.บุญเลิศ สีลเตโช ส�านักสงฆ์บุญเลิศ เนื้อเงิน, เงินลงยา, เงินหลังเรียบ
เหรียญมังกรคู่ ลป.บุญเลิศ สีลเตโช ส�านักสงฆ์บุญเลิศ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเสมา ลป.กวัง ติสาโร จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญโต๊ะหมู่ ลป.สิงห์ สิริวัณโณ จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญอโรคยา ลป.สิงห์ สิริวัณโณ จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก ลป.สิงห์ สิริวัณโณ จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรูปหล่อฐานภูเขา ลป.สิงห์ สิริวัณโณ จ.นครพนม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก ลป.แสง สุมังคโล จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญรุ่นแรก ลป.เมือง ภูเงิน จ.สกลนคร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก ลป.วีระทาย วีระวังโส ส�านักสงฆ์ดงไร่บ้านวังยาง (ศิษย์สกล) จ.สกลนคร

- หน้า 106 -

โต๊ะที่

หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป (ทั่วไป)86
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เหรียญรุ่นแรก พิมพ์สมาธิ บล็อกกรุงเทพ ปี 2540
เหรียญรุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ บล็อกกรุงเทพ ปี 2540
พระกริ่งธมฺมทินฺโน รุ่นแรก
พระกริ่งธมฺมทินฺโน รุ่นแจกทาน
เหรียญโต๊ะหมู่ รุ่นแรก
พระผงโต๊ะหมู่ รุ่นแรก
พระสมเด็จรุ่นแรก เนื้อไม้พยุงแกะ ปี 2514
พระสมเด็จรุ่นแรก เนื้อกระดูกไดโนเสาร์แกะ ปี 2514
พระพุทธชินราช รุ่นแรก เนื้อกระดูกไดโนเสาร์แกะ ปี 2541
พระสมเด็จพิมพ์นาคปรก รุ่นแรก เนื้อกระดูกไดโนเสาร์แกะ ปี 2541
พระกริ่งรูปเหมือนฐาน ๓ เขา รุ่นแรก ปี 2541
พระรูปเหมือนปั้มฐานภูเขา รุ่นแรก ปี 2541
เหรียญรุ่นแจกทาน ไตรมาส ปี 2543
เหรียญซุ้มเรือนแก้ว ไตรมาส ปี 2543
เหรียญรุ่นทานบารมี ไตรมาส ปี 2544
เหรียญอาร์ม รุ่นรวยบุญศีลทานบารมี ไตรมาส ปี 2544
เหรียญซุ้มระฆังพญานาค รุ่นมั่งมีศรีสุข ไตรมาส ปี 2545
เหรียญรุ่นอยู่เย็นเป็นสุข ไตรมาส ปี 2545
เหรียญรุ่นไตรมาส ปี 2545
พระกริ่งชินบัญชรครบ 6 รอบ รุ่นมหาเศรษฐี ไตรมาส ปี 2546
พระกริ่งปวเรศ รุ่นปลดหนี้ ไตรมาส ปี 2547
พระกริ่งธมฺมทินฺโน รุ่นแช่น�้ามนต์ ไตรมาส ปี 2547
เหรียญเจ้าสัว หล่อโบราณ รุ่นแรก ไตรมาส ปี 2547
เหรียญ 2 หน้า รุ่นเศรษฐี ไตรมาส ปี 2547
เหรียญรุ่นพิเศษ ปี 2547
เหรียญรุ่นกตัญญู ปี 2547
เหรียญรุ่นนักรบดับไฟใต้ ปี 2548
พระกริ่งอวโลกิเตศวร ไตรมาส รุ่นภาวนา ปี 2549
เหรียญธุดงค์ปักกลดภาวนา ไตรมาส ปี 2549
เหรียญรุ่นเมตตา
เหรียญรุ่นมหาปรารถนา
เหรียญ 2 หน้า รุ่นวัฒนะมงคล 80
เหรียญเสมา รุ่นปลดหนี้
พระกริ่งศรีเทพศรีภูพาน
พระกริ่งรูปเหมือน ฐานมังกร รุ่นหมื่นปี
เหรียญหล่อรุ่นขวานฟ้า รุ่นรวยรวยรวย
เหรียญขวานฟ้า รุ่นรวย
เหรียญเศรษฐี หล่อโบราณ รุ่นสุดท้าย

- หน้า 107 -

โต๊ะที่

หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินฺโน (ยอดนิยม)87
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พระร้อยล้าน เนื้อฟอสซิล (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระเนื้อแร่แกะ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระรวมแร่ (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระมงคลมหาลาภค�าข้าว
พระสมบัติพ่อ รุ่นแรก
พระสมเด็จพ่อ พิมพ์หยดน�้า
พระผงอุปัทเทยยะ รุ่นแรก
พระรูปหล่ออุปัทเทยยะ รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จองค์ปฐม รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระสมเด็จองค์ปฐม ลัคนาฤกษ์
เหรียญรุ่นแรก
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก เจ้าทรัพย์
พระผงรุ่นแรก (หนุนดวงหนุนชีวิต)
รูปหล่อปัุ๊ม รุ่นแรก
เหรียญพระอุปัทเทยยะ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระบูชาอุปัจเทยยะ รุ่นแรก 4
เหรียญนั่งพาน รุ่นฉลองอายุวัฒนะมงคล ๖๖ ปี
หล่อโบราณท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก
เหรียญท�าน�้ามนต์ตรี
แหวนสะตัสโมนะ
เหรียญที่ระลึกบาหลี
เหรียญเสมาหนุนวาสนา
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนเงินหนุนดวง
พระผงนั่งตั่ง รุ่นแรก (เจ้าสัวหนุนเงินหนุนดวง)
เหรียญปั๊มโต๊ะหมู่ รุ่นแรก (หนุนมหาเศรษฐี)
เหรียญหล่อโต๊ะหมู่ รุ่นแรก (หนุนมหาเศรษฐี)
พระผงโต๊ะหมู่ รุ่นแรก (หนุนมหาเศรษฐี)
พระกริ่งรูปเหมือนฐานภูเขา รุ่นแรก (หนุนดวงหนุนชีวิต)
ล็อกเก็ตจัมโบ้ รุ่นแรก (ชนะจน)
ล็อกเก็ตรุ่นชนะจน
เหรียญรุ่นชนะจน
ล็อกเก็ตพระอุปัทเทยยะ 2 หน้า รุ่นแรก
เหรียญรุ่นพุทโธ
พระสมเด็จองค์ปฐม รุ่นหนุนให้รวย
หลวงปู่ฤาษีลัดดาบส หลังเตารีด รุ่นแรก
พระกริ่งหนุนดวง รุ่นแรก
เหรียญที่ระลึกแห่งความเจริญหนุนเงินล้าน

- หน้า 108 -

โต๊ะที่

หลวงปู่หนุน สุวิชโย (ยอดนิยม)88
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พระผงรูปเหมือน เนื้อดิน 7 ป่าช้า ปี 2485
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิล ปี 2504
เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2504
เหรียญกลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2504
เหรียญกลม รุ่นแรก บล็อกสอง, บล็อกปลาโลมา ปี 2507
เหรียญกลม รุ่นสอง ปี 2510
รูปเหมือนหล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2510
เหรียญรูปไข่ รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2518
เหรียญรูปไข่ รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2518
เหรียญรูปไข่ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2519
เหรียญฉลองใบตราตั้งเจ้าคณะอ�าเภอแวงน้อย ปี 2519
เหรียญรุ่นสร้างโบสถ์ ปี 2534
เหรียญหล่อฉีด อายุ 90 ปี ปี 2504 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญเหยียบรถกระดก อายุ 90 ปี รุ่นแรก ปี 2534
พระรูปหล่อ รุ่นเสาร์โบสถ์ ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตาหัวจรวด ปี 2536
พระสมเด็จ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2535
พระปิดตา รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ ปี 2535 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระปิดตา รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก ปี 2535 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระผงสมเด็จห้าแผ่นดิน เนื้อ 7 ป่าช้า ปี 2536
เหรียญห้าแผ่นดิน ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญหล่อรูปเหมือนใบโพธิ์ รุ่นเสาร์ห้า ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญกนกข้าง รุ่นเสาร์ห้า ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
เหรียญฝังลูกนิมิตร ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งรูปเหมือนลอยองค์ รุ่นทิ้งทวน ปี 2538 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระกริ่งมหาลาภ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2538
พระกริ่งมหาลาภ รุ่นทิ้งทวน เนื้อทองเหลือง, รมด�า ปี 2538
เหรียญนั่งพานโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2538
เหรียญนั่งพานโภคทรัพย์ เนื้อกะไหล่ทอง, ทองแดง ปี 2538
เหรียญรูปไข่เกลียวเชือก รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2538
เหรียญรูปไข่เกลียวเชือก รุ่นทิ้งทวน เนื้อกะไหล่ทอง, ทองแดง ปี 2539
พระปรกใบมะขาม รุ่นอายุครบ 94 ปี ปี 2538 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
ล็อกเก็ต (ไม่จ�ากัดรุ่น)
เหรียญหล่อฉีดลายไทย รุ่นทิ้งทวน ปี 2538 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
พระบูชา (ไม่จ�ากัดรุ่น)

โต๊ะที่

หลวงปู่วรพต วิธาน จ.ขอนแก่น (ทั่วไป)89

- หน้า 109 -
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¢อเชิÞร‹วมสั่งจองวัµ¶ØมงคÅ 

เหรียÞพระราหู รØ‹นหนØนดวง
หÅวงพ‹อทอง สØทÚ¸สีâÅ วัดบ้านไร‹ จ.นครราชสีมา

จัดสร้างâดย 

สมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย สา¢าจังหวัดนครราชสีมา

ล�าดับ รายการ จ�านวน ราคาจอง

1 เหรียญทองค�า 19 เหรียญ 38,000 บาท

2 เหรียญเงินหน้าทองค�า 39 เหรียญ 4,000 บาท

3 เหรียญเงินลงยาหยินหยาง 149 เหรียญ 1,500 บาท

4 เหรียญทองแดงผิวรุ้ง 999 เหรียญ 100 บาท

5 เหรียญทองแดงรมด�า 999 เหรียญ 100 บาท

6 เหรียญทองแดงมันปู 999 เหรียญ 100 บาท

7 กะลาตาเดียวแกะพระราหู 3 หน้า 19 ลูก 3,900 บาท

ลงชื่อ.......................................................................ผู้สั่งจอง  ลงชื่อ.................................................................ศูนย์จอง

สถานที่สั่งจอง.......................................................................  วันที่สั่งจอง......................................................................

 วัตถุมงคลทุกองค์มีโค๊ต และหมายเลขก�ากัดทุกเหรียญ เปิดจองร่วมบุญวันที่ 5 กันยายน 2562 รับวัจถุมงคล

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ร่วมบุญกับศูนย์จองไหน รับวัตถุมงคลที่ศูนย์จองนั้น
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