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นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง
และเหรียญคณาจารย์ท้องถิ่น

จัดโดย

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครราชสีมา
และ

ชมรมพระเครื่องจังหวัดนครราชสีมา

ในวันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลโคราช

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.   เพื่อส่งเสริมการค้าและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา
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คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
นายกสมาคมฯ	 	 	 	 นายพยัพ		คำาพันธุ์

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 1	 	 นายพิศาล		เตชะวิภาค	 	 (ต้อย		เมืองนนท์)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 2	 	 นายอนุศักดิ์		นารถกุลพัฒน์	 (อ้า		สุพรรณ)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 3	 	 นายศุภชัย		เรืองสรรงามสิริ	 (ตี๋เหล้า		ท่าพระจันทร์)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 4	 	 นายสมภพ		ไทยธีระเสถียร	 (อั๊ง		เมืองชล)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 5	 	 นายฐาปกรณ์		ดิษยนันทน์	 (โอ๋		กันตนา)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 6	 	 นายเสมอ		งิ้วงาม	 	 (ป๋อง		สุพรรณ)

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 7	 	 พล.ร.อ.	ปรีชาญ		จามเจริญ

รองนายกสมาคมฯ คนที่ 8  พล.อ.	เชวงศักดิ์		ทองสลวย

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)

อุปนายก คนที่ 11	 	 	 นายชัชวาล	วงศ์จร

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

กำานันชูชาติ		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

นายประจำา		อู่อรุณ

นายสมศักดิ์		จวงสวัสดิ์

นายโชติชัย		สิริกาญนุกูล

นายสกลชัย		ตั้งธนาเจริญวงศ์

นายโกวิท		จิตตั้งมั่น

นายผูก		รัศมี

นายสุรวิช		พันศิริพัฒน์

นายสำาเริง		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		อำาไพกุลวัฒนา

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		เกตุคำา

นายประสิทธิ์		สุขใจ

ว่าที่ร้อยตรี	ภัทรกฤษณ์	พุ่มพิพัฒน์

ว่าที่ร้อยตรี	เจตนิพัทธ์	สาสิงห์

นายสุชาติ		คำาพันธุ์	(ชาติ	กันตนา)

นายณรงค์		ศิลาลิขิต	(เซี๊ยะ	จาตุรงค์)

นายมาโนช	กำาเนิดกาญจน์

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	กำาแพง)

จังหวัดชัยนาท  	 	 นายสมพงษ์		สงวนตระการกุล	 (ตี๋	ชัยนาท)

จังหวัดนครนายก  	 นายสุรพล		สุทยา	 	 (หน่อย		นครปฐม)

จังหวัดนครปฐม  	 	 นายยุทธชัย		ปฐมวัฒนศิริ		 (อ้วน	นครปฐม)

จังหวัดนครสวรรค์  	 นายวันชัย		อินลอย	 	 (กำานันโต้ง	นครสวรรค์)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนครสวรรค์	 นายเกื้อกูล		กลีบจำาปา	 	 (ป้อม		นครสวรรค์)

จังหวัดนนทบุรี   	 นายโทนทอง		สุขแก่น	 	 (โทน		บางแค)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดนนทบุรี	 นายสุพจน์		ผมทอง	 	 (พจน์		เมืองนนท์)

จังหวัดปทุมธานี   	 พล.ต.ท.	คำารณวิทย์		ธูปกระจ่าง	 (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		ปากนำ้า)

จังหวัดสมุทรสงคราม	 	 	 นายโศภิษฐ์		เวชการ	 	 (เปิ้ล		แม่กลอง)

จังหวัดสระบุรี 	 	 	 พ.ท.	ปราโมทย์		ปรีชาศาสตร์	 (ผู้พันโมทย์		สระบุรี)

ประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง	 นายสุทัญ	คำาพันธุ์

รองประธานฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง	 พ.ต.ต.	จตุพร	อรุณฤกษ์ถวิล

	 	 	 	 	 	 พ.ต.อ.	วิศิษฐ์	สังขนันท์

	 	 	 	 	 	 นายณรงค์ชัย	ไทยธีระเสถียร

ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานสมาคมฯ ส่วนกลาง	 นายมณู	บุญมานำา	 (นพ	สวนมะเดื่อ)

	 	 	 	 	 	 นายเตชทัต	เอี๋ยวคุ้มเจริญ	(นิว	คาวบอย)

	 	 	 	 	 	 นายอติวัณณ์	ณรงค์



78 

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		ประจำาเมือง	 	 (สมยศ		เชียงราย)

จังหวัดเชียงใหม่   	 นายวีระชัย		ไชยเจริญ	 	 (โจ๊ก		ลำาพูน)

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเชียงใหม่	 นายพรรค		คูวิบูลย์ศิลป์

จังหวัดน่าน    นายเฉลิมพล		อานุภาพบรรเจิด	 (ส.จ.บอม		เมืองน่าน)

จังหวัดพะเยา   	 นายจีรเดช		ศรีวิลาศ	 	 (นายกยุ้ย		ดอกคำาใต้)

จังหวัดแพร่   	 นายพรชัย		วิภาสกุลเด่น	 	 (พรชัย		แพร่)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  	 นายอุทิศ		ถาวร	 	 	 (กล้วย		มรดกไทย)

จังหวัดล�าปาง   	 นายธีรเดช		จังตระกูล	 	 (ต้น	ลำาปาง)

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		ลำาฮวด	 	 (วัฒน์		ชัยภูมิ)

จังหวัดนครราชสีมา 	 	 นายสุทธิศักดิ์	เชิดพุดซา	 	 (ประธานหอการค้า)

จังหวัดนครพนม   	 นายวัลลภ		แก้วอุดมผล	 	 (แอ๊ด		ธาตุพนม)

จังหวัดบุรีรัมย์   	 นายไพโรจน์		สิงน้อย	 	 (มุ่ย		นางรอง)
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จังหวัดบึงกาฬ    -

จังหวัดมหาสารคาม 	 	 พ.ต.อ.	อุดมศักดิ์	เปลี่ยนขำา 

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		หนองบัวลำาภู)

จังหวัดอุดรธานี   	 นายอัครฉัตร		ขันธะมูล	 	 (ฉัตร		อุดรฯ)

จังหวัดอุบลราชธานี  	 นายวีรยุทธ		วรรณรัตน์	 	 (สิทธิ์	อุบลฯ)

จังหวัดอ�านาจเจริญ  	 นายกานต์		นามบุตร	 	 (ชัย		อำานาจเจริญ)

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ  นายศุภกนก์ธีร์		อนุศรี	 	 (โต่ง		ขอนแก่น)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ  นายนิตินัย		กำาเนิดกาญจน์	 (หรั่ง		อุดร)

	 	 	 	 	 นายภานุพงษ์		เทศศรีเมือง	 (ต้น		หนองคาย)

	 	 	 	 	 นายณัฐวรรธน์		ทองธรรมสิริ	 (หนุ่ม		บุรีรัมย์)

ประธานฝ่ายประสานงานฯ  นายชยุต		ธันศรีชัย	 	 (ศิลป์		เมืองทอง)

รองประธานฝ่ายประสานงานฯ  นายสมศักดิ์		หิรัญอนันต์พงศ์	 (กล้วย		หนองกี่)

     นายวัชรวุธ		บุญชู	 	 (ตู่		ร้อยเอ็ด)

ผู้ช่วยประธานฝ่ายประสานงานฯ  นายชูเกียรติ		วิชัยศักดิ์	 	 (อ้วน		โคราช)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 7 จังหวัดภาคตะวันออก

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 	 นาวาโท	คมสันต์		ท้วมพงษ์	 (ผู้พันโบว์)

จังหวัดจันทบุรี   	 นายรังสรรค์		เจริญลภ	 	 (สรรค์		จันทบุรี)

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

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

จังหวัดชลบุรี เขต 2  	 นายพงศกร		โชติธรรมนาวี	 (บี		พัทยา)

(เมืองพัทยา, อ.บางละมุง, อ.สัตหีบ)

จังหวัดตราด   	 นายบุญประเสริฐ		ไวยกูล		 (ผู้ใหญ่แระ		ตราด)

จังหวัดปราจีนบุรี  	 นายไพฑรย์		ป้อมศรี	 	 (ป้อม		ปราจีนบุรี)

จังหวัดระยอง   	 นายฐานุทัศน์		จันทร์อารักษ์	 (นัย		ไอยรา)

จังหวัดสระแก้ว   	 น.ส.ปิยฉัตร		ขาวดี	 	 (พัด		เทพอวตาร)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 5 จังหวัดภาคตะวันตก

จังหวัดกาญจนบุรี  	 นายอำานาจ		ยิ้มละมัย	 	 (หนุ่ย		เมืองกาญจน์)

จังหวัดตาก   	 นายยุทธนา		ภุมรินทร์	 	 (ตู่		น้ำาทิพย์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  	 นายสัญญา		วิจิตรจินดา	 	 (ยา		หัวหิน)

จังหวัดเพชรบุรี   	 นายเอกชัย	อังกินันทน์

   - ที่ปรึกษาประธานจังหวัดเพชรบุรี	 นายพงศ์เทพ		เวศย์วรุตม์		 (เฮียนั๊ม		เพชรบุรี)

จังหวัดราชบุรี   	 นายสถิต		มหัทธนไพศาล		 (สถิต		ราชบุรี)

ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ 14 จังหวัดภาคใต้

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนบน นายวรศักดิ์		อดิเทพวรพันธุ์	 (โกหว่า		ทุ่งสง)

รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนบน ท่านสกล		จันทรักษ์				(รอง	ผวจ.นครศรีธรรมราช)

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภาคใต้ตอนล่าง	 นายสมศักดิ์		วานิชสุวรรณ					(โกหมิน		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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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
คุณกำาพล		จารุจันทนากุล
คุณกมล		วิริยะตลอดกาล
คุณกุนทร		ลาภอิทธิสันต์
คุณเกียรติสกุล		ก้อนผา
คุณกิตติชัย		วณิชชากรพงศ์
คุณกฤษฎ์		คงวุฒิปัญญา
คุณกฤษฎา		นาราย
คุณกรกช		ศิริวัฒน์
คุณไกรฤกษ์		ผลดี
คุณกำาธร		ลิ้มปิติเรืองกิจ

คุณขวัญชัย		แจ่มใจ	
คุณกรณ์		ประจันตะเสน
ด.ต.	คุรุวิทย์		บุญทิพย์จำาปา
คุณกฤษฎา		โพธิ์เงิน
คุณกฤชเชาว์		สินธุเจริญ
คุณกิตติพงษ์		ลิ่นแก้ว
คุณเกษม		พูนศิริ
คุณไกรสร		ทามเสถียรชัย
คุณก้องเกียรติ		จันทร์แก้ว
คุณกิตติชัย		ดำารงศักดิ์วิทยา
คุณเกษม		พูนศิริ

คุณโกศล		อิ่มประเสริฐกุล
คุณเกื้อกูล		กลีบจำาปา
คุณคัมภีร์		สุขสงวน
คุณกริด		สังขพันธ์
คุณโกวิท		จิตตั้งมั่น
คุณกำาพล		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		เจิมจำารูญ
คุณจักรพันธ์		เงินศรี

คุณจรัล		เรืองศิลป์
คุณจรัล		ราชสีห์	
คุณเฉลิมพร		เปียทอง
คุณเจษฎา		ทนุธรรมนิธิ
คุณจิระเมธ		บำารุงไทย
คุณจารุเกียรติ	จิตต์ผ่องอำาไพ

คุณเฉลา		พูลอ่อน	
คุณจตุรงค์		เทียมทองคำา
คุณจิระวัฒน์		ทับแก้ว
คุณจรัญ	แย้มเสาธง	
คุณเฉลิมพันธ์		ธนสารวิวัฒน์

หมวด ง , จ , ฉ
คุณจิระพรชัย		ใบทอง
คุณเฉลิมพล	อานุภาพบรรเจิด
ด.ต.	จำานง		สุทธจิรีสรรค์
คุณเจษฎา		เกษมธนากร
คุณจิรวัตร		จิระเกษม

คุณชูชัย		เขมาพัฒนกุล
คุณชวลิตร	พุ่มอรัญ	
คุณชัยนรินทร์		ชัยวริศธนกานต์

คุณชวภณ		เริ่มวาณิชย์
คุณชำานาญ		กลั่นสอน
คุณชาญยุทธ		ปฐมกำาเนิด
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	เขียวขำา
คุณชัยยุทธ		วูวนิช
คุณชนินทร์		ภาคสุชล
คุณชูเกียรติ		บานพับทอง
คุณฐานุทัศน์		จันทร์อารักษ์
คุณชุ้น		สังข์เงิน

คุณชิตพงศ์		สุขสวัสดิ์อารยา
คุณชูเดช		คำาฝึกฝน
คุณชูศักดิ์		กุฎโง้ง
คุณชลิต		มณีญากรณ์
คุณชุติกาญจน์		ทองนิล
คุณชัชวาล		ผึ้งทอง
คุณชัยสิทธิ์		ขวักไขว่พวก
คุณชีวิน		กุลอนรรฆพันธ์
คุณชัยวัฒน์		เขียวศรี
คุณชญานันท์	แซ่ฉั่ว	
คุณโชติพัฒน์		คงเมือง
คุณช.	กฤษณะ	เพ็ชญไพศิษฎ์

หมวด ช , ซ , ญ , ฐ
คุณชัยฤกษ์		อินทรวิชะ
คุณชาญชัย		มานิตทวีผล
คุณฐจักขณ์	สุพรรณธมานนท์
คุณชัยยะสิทธิ์		หมื่นหมวด
คุณชัยโรจน์	กาญจนศิลาโรจน์
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		เที่ยงล้ำา
คุณณรงค์ฤทธิ์		สถาปรสิริ
คุณณัฐพร		ธาราวุฒิ
คุณไตรรงค์		กุยเพ็ชร

คุณณรงค์		รักกิจการพูล
คุณณัฐวุฒิ		อิศวเรศตระกูล
คุณณัฐวัฒน์		กรวสุรมย์
คุณดอกรัก		ฤทธิ์บำารุง
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		คำาพันธุ์
คุณทวิช		วงศ์ผาสุกโชติ
คุณทรงกลด		หน่อพุทธวงกูร
คุณทรงเกียรติ		โพธิ์ประเสริฐ
คุณธัญญ์นิธิ		ชวรัตน์นิธิโชติ
คุณธนกฤษ์		พรหมมณี
คุณนำาชัยชนะ		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		บำารุงพืช
คุณปัญญา		ปัญญาคำา
คุณประเสริฐ		สระทองซัง
คุณปรีชา		โพธิ์หิรัญ
คุณประณีต	ธรรมกิจ
คุณปลวัชร		กรรเชียงแก้ว
คุณปณชัย		อัศวแสงรัตน์
คุณปิยฉัตร		ขาวดี
คุณประเทือง		ภู่ระหงษ์
คุณปราโมทย์		เทศเรือง

คุณประจำา		อู่อรุณ
คุณเปรม		สิริขจรเดชสกุล
คุณบัณฑิตพงษ์		นาคสินธุ์
คุณประถม		อยู่คล้ำา
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
คุณประวัฒน์	อนุสรณ์ศิริศักดิ์
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คุณพิศาล		เตชะวิภาค
คุณพัทธ์นาฐ		ยศกุลเกียรติ
คุณพยุหแสนยากร		พรเชิดชู
คุณพิงพันธุ์		รัตนมณีปกรณ์
คุณพิทักษ์		สุพรศิลป์ชัย
คุณพีรพงษ์		พรสิทธิพันธุ์
คุณไพศาล		ปั้มงาม
คุณพัฒนะ		ธรรมวิริยะกุล
คุณพิชิต		แสงศร
คุณไพโรจน์		ธีระธำารงชัยกุล
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
คุณพงศ์ศาล		ถนอมพงศ์สาน
ต์
คุณพงศ์เทพ		จันทร์ทิพย์
คุณพนม		พึ่งดี
คุณพงษ์ภักดี		พัฒนกุล
คุณพงษ์สวัสดิ์		สุขเรืองรอง
คุณพินิจ		กำาลังหาญ
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		บุญนำา
คุณยุทธชัย		ปฐมวัฒนศิริ
คุณยุทธพงศ์		อิศวเรศตระกูล
คุณรุ่งรัตน์		บุญเอก
คุณรัฐพงษ์		โพธิพันธุ์
คุณภาคิน		จันทรรัตน์

คุณภัทรพล		จิรเสถียรอำาไพ
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		วีระธำารงกุล
คุณวิทยา		วัฒนานันต์วานิชย์
คุณวีรศักดิ์		พึ่งประยูรพงศ์
คุณวิสุทธิ์		ศุกลสกุล
คุณวิเชียร		เติมรุ่งเรืองเลิศ
คุณวิษณุ		สุขเจริญ
คุณไวยากร		พึ่งบุญ
คุณวีรโรจน์		บุญยังสวัสดิ์
คุณศักดิ์นรินทร์		ศรนิล

คุณวิศาล	นันทสันติ	
คุณวิวัฒน์		นิลนาวี
คุณวิสิฒโรจน์		กัณฑ์ชูสิน
คุณวรเชนท์	คำาภีระ 
คุณวินัย		แพ่งสุภา
คุณวศิน		เฆษะวิริยะกุล
คุณวุฒิไกร	บุตรชำานิ
คุณวิเชียร		คุณากรรักษ์
คุณวินัย		เจริญสุข
คุณวัชรนรพงษ์		นะเรศรัมย์
คุณวีรชาติ		ตุลาพงษ์
คุณวีระศักดิ์		รังศิโรภาส

หมวด ว
คุณวันชัย		จันทร์สว่าง
คุณวิทวัฒ		จันทนวงษ์
คุณวัสวัตติ์		คูห์ศรีวินิจ
คุณวิฑูรย์		คำาคงสัตย์
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		จำานงประสาทพร
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		กลิ่นจำาปา
คุณสมัคร		พันธุมวัทก์
คุณสุทัญ		คำาพันธุ์
คุณสุรชัย		พิพัฒน์ไพฑูรย์
คุณสุรเดช	เที่ยงตรง
คุณสมพล		อยู่เย็น
คุณสมพร		โพธิ์อ้น
คุณสุนทร		บุญยะทวีวัฒน์
คุณสมบัติ		ทองอำาไพ
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
คุณสำาเรือน		ทับจันทร์
คุณสมทัย		วราหะจีระกุล
คุณสมบัติ		ลานทอง
คุณสุริเยนทร์		บุญมี

คุณสมศักดิ์		คงวุฒิปัญญา
คุณสมชาย		ทับจ๊อก
คุณสถิต		มหัทธนไพศาล
คุณสมยศ		จารุจันทนากุล
คุณสุดใจ		จูมจันทร์
คุณสำาเภา		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		เกศทองคำา

คุณเสมอ		งิ้วงาม
คุณสุพจน์		วงศ์เขียว
คุณสมชาย		ลิ้มไชยาวัฒน์
คุณสกล		ขำาจร
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
คุณสมบูรณ์	วัฒนประเสริฐกุล
คุณสมศักดิ์		สุชัยรัตน์
คุณสิทธิชัย		สาระธนะ
คุณสุเมธ		จันทร์ฉาย
คุณสุทัศน์		สายันประเสริฐ
คุณสมเกียรติ		เชื้อเหล่าวานิช

หมวด ส
คุณเสวก		คำาแหง
คุณสมาน		บุญเพ็ญ
คุณสมชัย		จงทวีทรัพย์
คุณสมัคร		ตันทัตสวัสดิ์
คุณสหพจ		ผมทอง
คุณสัญญา		วิจิตรจินดา
คุณสมชาย		ไตรรัตน์
คุณสรธัญ		ไทรสุข
คุณสำาเริง		สำาเภาลอย
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
คุณอำานาจ		จิระเกียรติโชดก
คุณอภิชัย		กุศลสินชัย
คุณอธิพงศ์		บุญชื่น
คุณอุทัย		ศิริผล
คุณอภิวัฒน์		เจิมขวัญ
คุณอำานาจ		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
คุณอำานาจ		กุลสุวรรณ
คุณอภิชาติ		ทิพย์ประชาบาล

หมวด ห , อ , ฮ
คุณองอาจ		อำาไพกุลวัฒนา
คุณอุดมศักดิ์		อินทร์สุข
คุณอาคม		ทรงสถาพรเจริญ
คุณอภิธาร		จิรัชญาเจริญ
คุณอมรศักดิ์		อำาไพชัยโชค
คุณอำานาจ		ปิ่นสุวรรณ์
คุณอนันต์		หนูทิม
คุณอนันต์		เขมาพัฒนกุล
คุณเอกชัย		สามิภักดิ์
คุณอัครวิทย์		พูลผล
คุณอำาพล		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
นิตยสารพระเครื่องล้ำาค่า
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
คุณจำารัส	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
คุณชำานาญ	วิสุทธนะ
คุณฉัตรชัย	บุญเมือง
คุณวาทิน	คำาแฝง
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
เป็นสำาคัญ	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
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*ใบประกาศฯ สามารถรับหลังจากงานประกวด ประมาณ 90 วัน

ติดต่อจัดส่งใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์ คุณกล้วย หนองกี่ โทร. 097-3400124

แผนที่สถานที่จัดการประกวด
ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดนครราชสีมา

และ ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์
999 หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-307-222-3

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

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม
พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป
พระคณาจารย์อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป
พระคณาจารย์อ�าเภอพิมาย, อ�าเภอบัวใหญ่, อ�าเภอคง ทั่วไป
พระหลวงพ่อพุ่ม วัดโคกสวาย และวัดบึง ทั่วไป
พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ยอดนิยม
พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ทั่วไป ชุดที่ 1
พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ทั่วไป ชุดที่ 2
พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ทั่วไป ชุดที่ 3
พระคณาจารย์จังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม
พระหลวงปู่จื่อ พนฺธมุตโต ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระหลวงปู่จื่อ พนฺธมุตโต ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระครูปลัดสุริยัณ จนฺทวณฺโณ จังหวัดชัยภูมิ ทั่วไป
พระคณาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดนิยม
พระคณาจารย์จังหวัดร้อยเอ็ด ยอดนิยม
พระคณาจารย์จังหวัดอ�านาจเจริญ ยอดนิยม
พระคณาจารย์จังหวัดสุรินทร์ ยอดนิยม
พระคณาจารย์จังหวัดนครพนม ยอดนิยม
พระคณาจารย์จังหวัดเลย ยอดนิยม
พระจังหวัดอุตรดิตถ์ - พระคณาจารย์ทั่วไป ชุดที่ 1
พระคณาจารย์เมตตาสายบุญทั่วไป ชุดที่ 2
พระคณาจารย์ทั่วไป ชุดที่ 3
พระคณาจารย์ทั่วไป ชุดที่ 4
พระคณาจารย์ทั่วไป ชุดที่ 5
พระคณาจารย์ภาคอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 1
พระคณาจารย์ภาคอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 2
พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ยอดนิยม
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ-หลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ ทั่วไป
หลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ ทั่วไป

โต๊ะที่

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
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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.

พระกรุโนนสูง เนื้อสนิมแดง ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระกรุวัดสระแก ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญพระครูธวัชชัยคุณมุนี(บุญมี) รุ่นแรก ปี 2465 ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญพระพุทธสีหนาท ปี 2477 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดสุทธจินดา 
เหรียญท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ปี 2477 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญพระพุทธทีปังกร ปี 2490
เหรียญพระครูจันทรสรคุณ (หลวงพ่อเสี่ยง) รุ่นแรก ปี 2481 วัดเสมาใหญ่
พระรูปหล่อหลวงพ่อพรหมสร(รอด) พิมพ์เศียรโล้น พิมพ์เศียรลาย วัดบ้านไพ
พระปิดตามหาอุตม์ เหรียญหล่อแม่นางกวักหลังพญาเต่าเรือน หลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) รุ่นแรก บล็อกR วัดบ้านไพ
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) รุ่นแรก บล็อกไม่มีR  บล็อกรอดแตก วัดบ้านไพ
พระปิดตาห้าเหลี่ยมหลวงพ่อมา เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์หูกระต่าย พระคง เศียรโล้น เศียรแหลม วัดระเว
พระปิดตาหูกระต่าย เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก หลวงพ่อใหญ่ วัดระเว
พระผงคลุกรักกลีบบัวพิมพ์พระพุทธ หลวงพ่อใหญ่ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดระเว
ล๊อคเก็ตพระญาณวิศิษฐ์(อ.สิงห์) ปี 2500 รุ่นแรก ไม่จ�ากัดสี วัดป่าสาลวัน 
แผ่นปั๊มพระญาณวิศิษฐ์(อ.สิงห์) รุ่นแรก นาเต็ม นาขาด ออกปราจีนบุรี
แผ่นปั๊มพระญาณวิศิษฐ์(อ.สิงห์) รุ่นแรก นาเต็ม นาขาด ออกวัดป่าสาลวัน
เหรียญรูปไข่พระญาณวิศิษฐ์(อ.สิงห์) พิมพ์พระประธาน พิมพ์เสมาคว�่า พิมพ์รูปไข่ 25พุทธศตวรรษ 
เหรียญยืน 25 พุทธศตวรรษ ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระกลีบบัว ปี 2481 วัดบูรพ์ 
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เปลี่ยน ปี 2485 ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบึง 
พระรูปหล่อหลวงพ่อเสียบ ปี 2485 ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบ้านเกาะ
เหรียญหลวงปู่สอน รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดเสิงสาง 
เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นแรก หูเดียว ปี 2508 วัดตะคร้อ
เหรียญหลวงพ่อพุธ รุ่นตีนโต ปี 2509 ออกวัดป่าสาลวัน
เหรียญกลมหลวงพ่อรอด รุ่นแรก ปี 2506 วัดสมอราย
พระผงรูปเหมือนหลวงปู่สอน ปี 2506 วัดเสิงสาง ออกวัดปราสาท
เหรียญพระยาก�าธรพายัพทิศ รุ่นแรก ปี 2500 วัดทุ่งสว่าง (หลวงปู่สอน วัดเสิงสาง ปลุกเสก)
เหรียญย่าโม(ท้าวสุรนารี) ปี 2511 ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อพุธ รุ่นดีเซลราง ปี 2517 วัดป่าสาลวัน
แผ่นปั๊มพระญาณวิศิษฐ์(อ.สิงห์) ปี 2518 ไม่จ�ากัด มีห่วง ไม่มีห่วง วัดป่าสาลวัน 
เหรียญหลวงพ่อก้อนผิวไฟ รมด�า ปี 2506  วัดห้วยสะแกราช 
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อก้อน รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์ คอราน พุงแตก วัดห้วยสะแกราช 
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อท้าว รุ่นแรก ปี 2509 วัดจระเข้หิน
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อท้าว รุ่นแรก ปี 2514 วัดจระเข้หิน
เหรียญรูปไข่หลวงปู่นิล รุ่นแรก ปี 2516 วัดครบุรี
เหรียญเสมาหลวงปู่นิล รุ่นแรก ปี 2516 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดครบุรี
พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่นิล รุ่นแรก แขนตัน แขนทะลุ ปี 2516 วัดครบุรี
พระหล่อฉีดหลวงปู่นิล รุ่นสารพัดนึก ปี 2523 วัดครบุรี
เหรียญหลวงพ่ออิ้ว รุ่นแรก ปี 2513 วัดอังโกน 
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่ออิ้ว รุ่นแรก หน้าฝรั่ง วัดอังโกน
เหรียญหลวงพ่อเพชร ธัมมโชติ รุ่นแรก วัดหนองแฟบ
เหรียญจอบหลวงพ่อโต รุ่นแรก วัดปอแดง

โต๊ะที่

พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม1
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พระปิดตาหลวงพ่อปุ๊ก ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดพุดซา
พระเนื้อผงหลวงพ่อปุ๊ก ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดพุดซา
เหรียญหลวงพ่อปุ๊ก พิมพ์ยันต์เล็ก วัดพุดซา
เหรียญหลวงพ่อปุ๊ก พิมพ์ยันต์ใหญ่ วัดพุดซา
เหรียญพระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดซา
พระกริ่งหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นขุมทรัพย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดป่าสาลวัน
พระกริ่งหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นมหาลาภ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดป่าสาลวัน
พระผงพุทโธหลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอดตะกรุดทองค�า วัดป่าสาลวัน
พระสมเด็จหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (สมเด็จหอม) รุ่นแจกกรรมการ วัดป่าสาลวัน
เหรียญนั่งพานหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นทูลเกล้า ปี2537 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดป่าสาลวัน
พระปักธงชัยมงคล(พระกริ่ง-พระผง) ปี 2514 วัดบ้านโคก
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อก้อน พิมพ์เต็มองค์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2518 วัดสะแกราช
เหรียญเสมาหลวงพ่อเพชร์ รุ่นสอง วัดหนองแฟบ
พระพุทธฐานบัวผงตะคียนหลวงปู่บุญ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2552 สวนนิพพาน
เหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์หลวงปู่บุญ รุ่นอุ้มบาตร ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2552 สวนนิพพาน
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์หลวงปู่บุญ รุ่นเจริญพรบน ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2556 สวนนิพพาน
เหรียญหลวงพ่อแสง รุ่นแรก ปี 2522 วัดหนองเขวา
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นแรก ปะค�าแตก ปี 2534 วัดโนนไทย
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นคู่บารมี ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโนนไทย
เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง รุ่นแรก วัดหนองกระทุ่ม 
เหรียญพระปลัดจรูญ โกสโล รุ่นแรก วัดสมานมิตร
เหรียญหลวงพ่อดี รุ่นแรก ปี 2529 วัดหนองจอก
เหรียญข้าวหลามตัดหลวงพ่อเพ็ง รุ่นแรก วัดบึง
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเพ็ง ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบึง
เหรียญหลวงพ่อเสาร์ หลังยันต์นาซี รุ่นแรก วัดกุดเวียน
เหรียญหลวงพ่อมี รุ่นแรก วัดป่าสูงเนิน
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อมี รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่จ�ากัดหน้า วัดป่าสูงเนิน
เหรียญท้าวสุรนารี(ย่าโม) 2510 ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อรอด  รุ่นสอง ปี 2511 เนื้ออัลปาก้า วัดสมอราย
เหรียญหลวงพ่อองค์ด�า รุ่นแรก ปี 2514 ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบ้านรวง
พระผงพิมพ์หลวงพ่อโต ไม่จ�ากัดพิมพ์ ออกวัดบึง
เหรียญหลวงพ่อหั่น ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดปรางพะโค
เหรียญหลวงพ่อหล้า รุ่นแรก ปี 2518 หลวงพ่อคูณปลุกเสก วัดหนองบัวรอง
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อตู้ รุ่นแรก วัดศรีษะช้าง
เหรียญเสมาหลวงพ่อตู้ รุ่นแรก วัดศรีษะช้าง
เหรียญพระประจ�าวันพระอุปัชฌาย์อ้าย ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดคลองตะแบก
เหรียญกลมหลวงปู่ค�า ปี 2512 วัดใหญ่ อ.สีคิ้ว
เหรียญพระครูสมุห์นาม รุ่นแรก ปี 2508 วัดเกาะ อ.สีคิ้ว
เหรียญสี่เหลี่ยมเจ้าพ่อพญาสี่เขี้ยว รุ่นแรก อ.สีคิ้ว
เหรียญหลวงตาวัดน้อย อ.สีคิ้ว
เหรียญกลมครึ่งองค์ พระครูศรีสัตยาภรณ์ รุ่นแรก ปี 2508 เนื้อทองแดง วัดบึงอ้อ
เหรียญอิสริโก อุ หลวงปู่สุคนธ์ ปลุกเสกรุ่นแรก ปี 2545 วัดป่าหนองขุ่น
พระนาคปรกหลวงพ่อโต ย้อนยุค วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ 

โต๊ะที่

พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป2
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พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่ออุปัชฌาย์โม่ วัดคอนน้อย
เหรียญเบญจภาคี 100ปี โนนสูง ไม่จ�ากัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) บล็อกหน้าแก่
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) ปี16
เหรียญหลวงพ่ออุปัชฌาย์โม่ รุ่นแรก วัดคอนน้อย
เหรียญหลวงพ่อสังข์ รุ่นแรก พิมพ์ฐานตรง วัดบ้านใหม่กลอ
เหรียญหลวงพ่อสังข์ รุ่นแรก พิมพ์ขาโต๊ะ วัดบ้านใหม่กลอ
เหรียญหลวงพ่อดัด รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า วัดถนนถั่ว
เหรียญหลวงพ่อดัด รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดถนนถั่ว
เหรียญหลวงปู่แจ้ง รุ่นแรก วัดใหม่สุนทร
เหรียญหลวงปู่อินทร์ รุ่นแรก วัดบ้านบัว
เหรียญหลวงพ่ออุ่น รุ่นแรก วัดบ้านเกรียม
เหรียญแปดเหลี่ยมหลวงพ่อทอง รุ่นแรก วัดบ้านกลึง
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) หลวงพ่อทองสร้าง บล็อคหูเต็ม
เหรียญหลวงพ่อเพชร รุ่นแรก วัดบ้านด่านทองหลาง
เหรียญหลวงพ่อเพชร รุ่นสอง วัดบ้านด่านทองหลาง
เหรียญหลวงพ่อถนอม รุ่นแรก วัดคอหงษ์
เหรียญหลวงพ่อโปร่ง ปี2524 วัดดอนมะเหลี่ยม
เหรียญหลวงพ่อนาค รุ่นแรก วัดตลาดแค
เหรียญหลวงพ่อเอ้บ รุ่นแรก วัดบ้านปราสาท
เหรียญพระอาจารย์ลับ รุ่นแรก วัดโนนหมัน
เหรียญหลวงปู่ชัง รุ่นแรก วัดขี้เหล็ก
เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นแรก วัดชีวึก
เหรียญหลวงพ่อแก้ว รุ่นแรก วัดป่า อ.ขามสะแกแสง
ล๊อคเก็ตหลวงพ่อสังข์ รุ่นแรก วัดบ้านใหม่กลอ
พระนาคปรกหลวงพ่อสังข์ รุ่นแรก วัดบ้านใหม่กลอ
พระกริ่งหลวงพ่อสังข์ วัดบ้านใหม่กลอ
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสังข์ วัดบ้านใหม่กลอ
ล๊อคเก็ตหลวงปู่แจ้ง รุ่นแรก วัดใหม่สุนทร
พระปิดตาหลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร
พระนาคปรกหลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร
พระกริ่งหลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร
เหรียญหลวงพ่อพรหมยานประสุต รุ่นแรก วัดด่านคนคบ
เหรียญหลวงพ่อปุ๊ก รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า วัดประโดก
เหรียญหลวงพ่อปุ๊ก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ทองแดงรมด�า วัดประโดก
เหรียญโล่หลวงพ่อคูณ รุ่นผูกพัทธสีมา วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2554
เหรียญโล่หลวงพ่อคูณ รุ่นผูกพัทธสีมา วัดบ้านคลอง เนื้อนวะ ปี 2554
เหรียญโล่หลวงพ่อคูณ รุ่นผูกพัทธสีมา วัดบ้านคลอง เนื้อเปีระฆัง 2554
เหรียญโล่หลวงพ่อคูณ รุ่นผูกพัทธสีมา วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2554

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ อำาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป3
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พระนาคปรกพิมายขนาดบูชา เนื้อโลหะ ไม่จ�ากัดพิมพ์

พระนาคปรกพิมายขนาดห้อยคอ เนื้อโลหะ  ไม่จ�ากัดพิมพ์

พระนาคปรกพิมาย  เนื้อดิน  ไม่จ�ากัดพิมพ์

เหรียญหล่อหลวงพ่อทุย ฉลองครบ 60 ปี ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดเดิม 

เหรียญหลวงปู่หริ่ง รุ่นแรก หลังเรียบ วัดบ้านตะบอง

เหรียญอุปัชฌาย์ชื่น ปี 2514 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบ้านซึม 

เหรียญหลวงปู่ดุล รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบ้านตาล 

เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นแรก บล็อคที่ระลึก ไม่จ�ากัดเนื้อ  วัดบ้านกล้วย 

เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นแรก  บล็อค ห.รู ไม่จ�ากัดเนื้อ  วัดบ้านกล้วย

เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นแรก บล็อคกลาก ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบ้านกล้วย 

เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นแรก บล็อคโต่ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบ้านกล้วย 

เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นเจริญทรัพย์ บล็อค จ.แตก ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบ้านกล้วย 

เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นเจริญทรัพย์ บล็อคฐานขีด ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบ้านกล้วย 

พระรูปหล่อนาคปรกหลวงพ่อโต พิมพ์ปรกห้า วัดบ้านกล้วย 

พระรูปหล่อนาคปรกหลวงพ่อโต พิมพ์ปรกเจ็ด วัดบ้านกล้วย 

พระรูปหล่อพระปิดตาหลวงพ่อโต ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบ้านกล้วย 

พระรูปหล่อ เหรียญหล่อ หลวงพ่อโต พิมพ์ประจ�าวัน เนื้อโลหะ วัดบ้านกล้วย 

ล๊อกเก็ตรูปถ่ายหลวงพ่อโต ไม่จ�ากัดพิมพ์และขนาด วัดบ้านกล้วย 

พระผงสี่เหลี่ยมหลวงพ่อเสี่ยงรุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2500  วัดเสมาใหญ่ 

เหรียญรูปไข่พระครูปัญญาภินันท์(หลวงพ่อเคน) รุ่นแรก ปี 2512  วัดประชานิมิตร

เหรียญรูปไข่พระครูพัฒนกิจจาทร( หลวงพ่อก�่า ภัทรจิตโต) รุ่น๑ วัดบ้านไร่ 

เหรียญพระปทุมญาณมุนี(หลวงพ่อเขียว) รุ่นแรก ปี 2513  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบัวใหญ่ 

เหรียญทองแดงพระมหาธนิต ปญญาปสุโต ปี 2513  วัดบัวใหญ่

เหรียญพระครูปทุมสรารักษ์(หลวงพ่อบุญถม ธมุมธีโร) รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดป่าหนองบัวลาย 

เหรียญหลวงพ่อชัยยศ ฐานิสสโร รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดประชานิมิตร

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

พระสมเด็จรุ่นแรก ว.ต.ค.1 หลวงพ่อคง พิมพ์เล็ก  ปี 2496  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดตะคร้อ

พระสมเด็จรุ่นแรก ว.ด.ญ. ปี 2515 ลงกรุ วัดดอนใหญ่ 

พระสมเด็จรุ่นแรก ว.ด.ญ. ปี 2515 ไม่ลงกรุ วัดดอนใหญ่ 

เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นสอง ปี 2515 ไม่จ�ากัดผิว วัดดอนใหญ่

เหรียญพิมพ์พระพุทธ ปี 2515 วัดดอนใหญ่ 

พระรูปหล่อแขนตันหลวงพ่อคง รุ่นแรก ปี 2519  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดตะคร้อ 

เหรียญยกช่อฟ้าหลวงพ่อคง พิมพ์เสมานั่งเต็มองค์ ปี 2519 ไม่จ�ากัดเนื้อ  วัดตะคร้อ 

เหรียญยกช่อฟ้าหลวงพ่อคง พิมพ์ครึ่งองค์ ปี 2519 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดตะคร้อ 

เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นสาวหนังเหนียว ปี 2523 วัดตะคร้อ

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ อำาเภอพิมาย, อำาเภอบัวใหญ่, อำาเภอคง ทั่วไป 4
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พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ หน้า เดียว ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์ วัดโคกสวาย

พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ สองหน้า พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโคกสวาย 

พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ สองหน้า พิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโคกสวาย

พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์เล็บมือ พิมพ์ใหญ่  ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์ วัดโคกสวาย

พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์เล็กฐานสุง  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโคกสวาย

พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์เล็บมือ พิมพ์เล็กฐานเตี้ยข้างองค์พระมียันต์ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโคกสวาย

พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์สมเด็จฐานบัวบาน (หรือฐานดอกจัน) ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่จ�ากัดพิมพ์  วัดโคกสวาย

พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์นางกวัก วัดโคกสวาย

พระผงพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ หน้า เดียว ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์ ออกวัดบึง

พระผงพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ สองหน้า ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์  ออกวัดบึง

พระผงพิมพ์เล็บมือพิมพ์ใหญ่  ไม่จ�ากัดเนื้อ  ออกวัดบึง

พระผงพิมพ์เล็บมือ พิมพ์เล็กฐานเตี้ยข้างองค์พระมียันต์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ออกวัดบึง

พระผงพิมพ์สีเหลี่ยมรูปเหมือนด้านหน้าหลังพระพุทธชินราช ไม่จ�ากัดเนื้อ ออกวัดบึง

พระผงพิมพ์เล็บมือรูปเหมือนด้านหน้าหลังยันต์สาม ไม่จ�ากัดเนื้อ ออกวัดบึง

พระผงพิมพ์พระแก้วหน้ามงคล ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงพิมพ์พระแก้วหน้าเทวดา ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระพิมพ์พระแม่ธรณีบีบมวยผม ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงพิมพ์พระพุทธชินราชพิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงพิมพ์พระพุทธชินราชพิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงกระดูผีพิมพ์พระสังกระจาย ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงพิมพ์รวมพระประจ�าวัน7วันในองค์เดียว องค์ใหญ่  ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงพิมพ์พระประจ�าวันอาทิตย์  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงพิมพ์พระประจ�าวันจันทร์ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงพิมพ์พระประจ�าวันอังคาร ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงพิมพ์พระประจ�าวันพุธ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงพิมพ์พระประจ�าวันพฤหัสบดี ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงพิมพ์พระประจ�าวันพฤหัสบดี ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงพิมพ์พระประจ�าวันศุกร์ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงพิมพ์พระประจ�าวันเสาร์ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

พระผงกระดูผีไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบึง วัดโคกสวาย

โต๊ะที่

พระหลวงพ่อพุ่ม วัดโคกสวาย และวัดบึง ทั่วไป 5



96 

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.

เหรียญรุ่นแรก ปี 2512 วัดแจ้งนอก
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2512 วัดแจ้งนอก
เหรียญพระพุทธ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2512 วัดยางใหญ่
เหรียญกลม ปี 2514 วัดกุดตาลาด
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ ไม่จ�ากัดบล็อค ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2517 วัดสระแก้ว
พระนาคปรกใบมะขาม ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2517
เหรียญสี่เหลี่ยม หลังก�าแพง ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2517
พระนาคปรกใบมะขาม ปี 2519
เหรียญสร้างบารมี ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2519
พระปิดตาหัวจรวด,พระรูปหล่อ รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2519
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2519 
เหรียญลูกเสือชาวบ้าน ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2520 
เหรียญธนาคารศรีนคร ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2521
เหรียญรุ่นราชาฤกษ์โภคทรัพย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2521 
เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2521
พระกริ่งรุ่นทหารพราน ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2526
เหรียญวัดสิงหาราม ปี 2520
พระกริ่งญาณวิทยาคม ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2535 วัดบ้านไร่
พระชัยญาณวิทยาคม ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2535 วัดบ้านไร่
เหรียญเจริญพรบน(ครึ่งองค์)เนื้อเงิน นวะ ปี 2536
เหรียญเจริญพรบน(ครึ่งองค์)เนื้อทองแดง ปี 2536
เหรียญเจริญพรล่าง(ครึ่งองค์)เนื้อเงิน นวะ ปี 2536
เหรียญเจริญพรล่าง(ครึ่งองค์)เนื้อทองแดง ปี 2536
เหรียญเจริญพร(เต็มองค์) ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญเสมาวัดปรก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2536
พระกริ่งรุ่นทิ้งทวน ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2536
พระปิดตา รุ่นคูณพันล้าน ปี 2536
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นเทพประทานพร ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญรุ่นรับเสด็จ(ครึ่งองค์) ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญมหาอ�านาจ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2521
เหรียญนั่งพานวัดบ้านคลอง เนื้อทองค�า เนื้อเงิน ปี 2537
เหรียญนั่งพานวัดบ้านคลอง เนื้อนวะ เนื้อทองแดง ปี 2537
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นทวีคูณไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2537
เหรียญสมเด็จพระสังฆราชป๋า หลังวัดพระแก้ว ปี 2516
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคงพิมพ์หน้าใหญ่ ปี 2516และพิมพ์หน้าเล็ก ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อคง พิมพ์หยดน�้า ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2517
เหรียญสี่เหลี่ยม พิมพ์พระพุทธ วัดโคกรักษ์ ปี 2516-2517
เหรียญวัดใหม่พระพิเรนทร์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2519
เหรียญสี่เหลี่ยมเล็ก สมเด็จปริสุทโธ มีหู ออกวัดโนนแดง ปี 2519
เหรียญวัดหนองคู ปี 2520
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นสิริมงคล ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญ19/47 บล็อคขอบไม่ขีด ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่จ�ากัดโค๊ด
เหรียญฉลุ ส.ก ปี 2536 ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่จ�ากัดพิมพ์ 

โต๊ะที่

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ยอดนิยม6
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พระผงจันทร์ลอย ปี 2517

พระผงปิดตาจัมโบ้ คูณลาภ รุ่นแรก ปี 2517

พระผงปิดตา รุ่นสอง รุ่นวิเศษ ปี 2517

เหรียญสหกรณ์ (โดดตึก) ปี 2530

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์เสมา ปี 2535

ผ้ายันต์เหยียบขมิ้นสด ไม่จ�ากัดปี (ทั้งกรอบก็ส่งได้)

ล๊อคเก็ต ไม่จ�ากัดรุ่น

พระเนื้อผงวัดพันอ้น ไม่จ�ากัดพิมพ์

พระขุนแผนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ไม่จ�ากัดรุ่น

พระเนื้อผงวัดพันอ้น พิมพ์สี่เหลี่ยม

พระเนื้อผงวัดพันอ้น ไม่จ�ากัดพิมพ์

พระขุนแผนเคลือบ รุ่นสุดท้าย วัดพันอ้น ปี 2535

เหรียญเจริญพรบน (ครึ่งองค์) เนื้อเงิน เนื้อนวะ ปี 2536

เหรียญเจริญพรบน (ครึ่งองค์) เนื้อทองแดง ปี 2536

เหรียญเจริญพรล่าง (ครึ่งองค์) เนื้อทองค�า เนื้อเงิน เนื้อนวะ ปี 2536

เหรียญเจริญพรล่าง (ครึ่งองค์) เนื้อทองแดง ปี 2536

เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537

เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร เนื้อนวะ ปี 2537

เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร เนื้อฝาบาตร ปี 2537

เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537

เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร รวมโค๊ด เนื้อเงิน เนื้อนวะ ปี 2537

เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร รวมโค๊ด เนื้อฝาบาตร ปี 2537

เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร รวมโค๊ด เนื้อทองแดง ปี 2537

เหรียญนั่งพาน รุ่นชนะมาร ย�้าร�่าย�้ารวย เนื้อนวะ ฝาบาตร ทองแดง ปี 2537

พระขุนแผน คูณสุดยอด เนื้อโลหะ พิมพ์ใหญ่ ปี 2553

พระขุนแผน คูณสุดยอด เนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก ปี 2553

พระขุนแผน คูณสุดยอด เนื้อผง ตะกรุดทองค�า ปี 2553

พระขุนแผน คูณสุดยอด เนื้อผง ไม่มีตะกรุด ปี 2553

พระบูชาหน้ากากขุนแผน คูณสุดยอด ปี 2553

พระปิดตาคูณลาภ ย้อนยุค ทอดผ้าป่าสร้างเจดีย์วัดมะระ สร้างปี 2543 

พระบูชาหลวงพ่อคูณปลุกเสก ไม่จ�ากัดรุ่น

ล๊อคเก็ตเต็มองค์ หลังปิดแผ่นทอง เงิน ตะกั่ว ลงจาร ปี 2539

ล๊อคเก็ตทรัพย์สมบูรณ์ฉากด�า รูปไข่ หลังเรืองแสง ปี 2540

ล๊อคเก็ตรูปไข่ ฉากขาว รุ่นพระราชวิทยาคมฯ (กูให้มึงมีเมตตา) พ.ศ.2545 เสกตลอดไตรมาส ออกวัดมะระ

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นย้อนยุคสร้างบารมีปี19 พุทธคุณสยามมหาลาภ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2554 

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นย้อนยุคสร้างบารมีปี19 พุทธคุณสยามมหาลาภ ไม่ตัดปีกหลังยันต์หลังแบบ ปี 2554 

พระบูชาพิมพ์พระพุทธ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปลุกเสก ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดขนาด

โต๊ะที่

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ทั่วไป ชุดที่ 1 7
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พระสมเด็จพญางิ้วด�า รุ่นพิเศษ เนื้อผง ปี 2519 ออกวัดใหม่บ้านดอน

พระสมเด็จพญางิ้วด�า รุ่นเกียรติ-นิยม  ปี 2523 ออกวัดใหม่บ้านดอน

เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างหอฉันท์และก�าแพง ปี 2528 วัดใหม่อัมพร

เหรียญเจ้าแม่กวนอิม ปี 2531 วัดใหม่อัมพร

เหรียญหลวงพ่อคูณ พิมพ์หันข้าง หลังเทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว ปี 2534 ออกวัดใหม่อัมพร

พระปิดตาลอยองค์ รุ่นสร้างหอสมุดวัดแจ้งนอก เนื้อตะกั่ว สอดตะกรุดทองค�า ปี 2536

ตะกรุดปั๊มรูปเหมือน รุ่นมหาบารมี ปี 2536 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญหล่อ พิมพ์เจ้าสัว รุ่นมารุมค�้าคูณอุดหนุน เนื้อนวะโลหะ ปี 2536

เหรียญหล่อ พิมพ์เจ้าสัว รุ่นมารุมค�้าคูณอุดหนุน เนื้อกะหลั่ยทอง ปี 2536

เหรียญหล่อ พิมพ์เจ้าสัว รุ่นบารมี ปี 2536

พระปิดตา รุ่นพิทักษ์ชายแดน เนื้อผงฝังพลอย ปี 2536

นางกวักพญางิ้วด�า รุ่นพิเศษเสาร์ห้า ปี 2536 วัดใหม่บ้านดอน

พระสมเด็จพญางิ้วด�า รุ่นมหาลาภ ปี 2536 วัดใหม่บ้านดอน

พระสมเด็จพญางิ้วด�า พิมพ์ใบโพธิ์ ปี 2536 วัดใหม่บ้านดอน

พระสมเด็จพญางิ้วด�า พิมพ์สารพัดนึก ปี 2536 วัดใหม่บ้านดอน

พระกริ่ง รุ่นคูณทอง ปี 2537 ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระสมเด็จหลังรูปเหมือน ฝังตะกรุด รุ่นคูณทอง ปี 2537

พระปิดตามหาลาภ เนื้อผงฝังตะกรุด รุ่นคูณทอง ปี 2537

เหรียญรูปไข่ พิมพ์ครึ่งองค์ รุ่นคูณทอง ปี 2537 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญรูปไข่ พิมพ์เอกลักษณ์ รุ่นคูณทอง ปี 2537 ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537 ตะกรุดทองค�า

พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537 ตะกรุดเงิน

พระเนื้อผง พิมพ์พญาเต่าเรือน รุ่นเงินคูณเงิน ปี 2537

พระเนื้อผง พิมพ์ซุ้มกอ รุ่นเงินคูณเงิน ปี 2537

พระเนื้อผง พิมพ์พ่อแก่ฤาษี รุ่นเงินคูณเงิน ปี 2537

เหรียญรุ่นเพชรเพิ่มพูนคูณให้ลาภ ปี 2537 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญหลวงปู่ทวด ออกวัดใหม่อัมพร รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2537 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญกลม รุ่นคูณอุปถัมภ์ ปี 2537 ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระเนื้อผง พิมพ์เจ้าสัว รุ่นเหลือกินเหลือใช้ ปี 2537

เหรียญเสมาหล่อพิมพ์สมเด็จหลังหลวงพ่อคูณ เนื้อทองเหลือง รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537

พระปิดตาสาริกามหาลาภ เนื้อผง ปี 2539

เหรียญเม็ดแตง รุ่นเสาร์ห้า คูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539

ลูกอม รุ่นบารมีปริสุทโธ ตะกรุดทองค�า,เงิน,นาก ปี 2555 

ลูกอม รุ่นบารมีปริสุทโธ ตะกรุดชนวนฯ ปี 2555 

รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ รุ่นบารมีปริสุทโธ ปี 2555

โต๊ะที่

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ทั่วไป ชุดที่ 2 8
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สมเด็จนางพญางิ้วด�า รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสถ พิมพ์ใหญ่ ปี2521 วัดใหม่บ้านดอน

สมเด็จนางพญางิ้วด�า รุ่นเททองและยกช่อฟ้าอุโบสถ พิมพ์กลาง ปี2521 วัดใหม่บ้านดอน

พระสมเด็จนาคปรก รุ่นทหารพราน ปี2526

พระปิดตา รุ่นทหารพราน ปี2536

พระสังกัจจายน์ รุ่นทหารพราน ปี2536

พระผงพิมพ์ขุนแผน ไม่จ�ากัดปี วัดพันอ้น

พระผงพิมพ์ปิดตา ไม่จ�ากัดปี วัดพันอ้น

พระผง ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดปี วัดพันอ้น

เหรียญรุ่นเสาร์ห้าทวีคูณ ปี2536

พระชุด รุ่นกูคูณศรีสองรักให้รวย ปี2536

เหรียญรูปไข่ รุ่นที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา ปี2536

เหรียญเสมาหลังพระประจ�าวัน รุ่นที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา ปี2536

เหรียญรุ่นพิเศษรูปไข่นั่งยองสูบยา กะหลั่ยทอง ปี2536

เหรียญกลมของขวัญสร้างบารมี ปี2536

พระกริ่งรุ่นอุปถัมภ์ เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง ปี2536 วัดบ้านแปรง

พระกริ่งรุ่นอุปถัมภ์ เนื้อทองแดงรมด�า ปี2536 วัดบ้านแปรง

พระสมเด็จสายรุ้งปริสุทโธ ตะกรุดทองค�า ปี2536

พระสมเด็จสายรุ้งปริสุทโธ ตะกรุดเงิน ปี2536

พระสมเด็จสายรุ้งปริสุทโธ ไม่มีตะกรุด ปี2536

พระผงสมเด็จหลวงพ่อคูณ ผสมไม้กาฝาก๙อย่าง รุ่นเงิน คูณ เงิน ปี2537

พระผงปิดตามหาลาภ รุ่นเงิน คูณ เงิน ปี2537

พระรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อคูณ รุ่นเงิน คูณ เงิน พิมพ์ใหญ่ ปี2537

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเงิน คูณ เงิน พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี2537 

พระปิดตาหัวจรวด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อเงิน ปี2537

พระสมเด็จ ฝังตะกรุดทองค�า รุ่นคูณรุ่งโรจน์  ปี2537

พระสมเด็จ ฝังตะกรุดเงิน รุ่นคูณบารมี กูให้สร้าง ปี2537

พระยอดธง รุ่น มจร. ปี2553

เหรียญรุ่น มจร. ปี2536 วัดบึง

เหรียญพระยอดขุนพล รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ สองเทพ ปี2553 วัดบึง

เหรียญเสมา รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ สองเทพ ปี2553 วัดบึง

เหรียญรูปไข่ รุ่นอายุยืน ปี2553 วัดบึง

เหรียญรุ่นเจ้าสัวอายุยืน ปี2555 วัดบึง

พระกริ่งมหามงคล นวะก้นอุดผงและเกษา ปี2557 วัดบ้านไร่

พระชัยมหามงคล นวะก้นอุดผงและเกษา ปี2557 วัดบ้านไร่

พระรูปเหมือนบูชา หน้าตัก5นิ้ว รุ่นเงิน คูณ เงิน ปี2537

โต๊ะที่

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ทั่วไป ชุดที่ 39
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เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นแรก ปี 2496 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นสร้างอนุสาวรีย์ ปี 07 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการ ปี 21 ไม่จ�ากัดเนื้อ

รูปหล่อนั่งเจ้าพ่อพญาแล ปี 21 เนื้อนวะโลหะ

เหรียญรูปไข่เจ้าพ่อพญาแล ปี 21 ไม่จ�ากัดเนื้อ

แหวนเจ้าพ่อพญาแล ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่จ�ากัดรุ่น

เหรียญรูปไข่เจ้าพ่อพญาแล ปี 30 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญนั่งบัลลังก์เจ้าพ่อพญาแล ปี 35 พิมพ์ใหญ่ เล็ก ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญพระครูพินิจสมณะวัด รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญพระครูจตุรัสศีลคุณ รุ่นแรก วัดทรงธรรม

เหรียญหลวงปู่หลักค�า รุ่นแรก ปี 10 วัดกลางเมืองเก่า

เหรียญหลวงปู่ผา รุ่นแรก ปี 10 บล๊อกโอใหญ่ วัดโนนทราย 

ตระกรุดพอกครั่งหลวงปู่ผา วัดโนนทราย

เหรียญหลวงปู่ผาง ปี 19 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดป่าชัยภูมิวนาราม 

พระกริ่ง ปี 25 วัดป่าชัยภูมิวนาราม

เหรียญปู่หลานหลวงปู่จื่อ รุ่นแรก ปี 30 บล๊อกนิยม วัดเขาตาเงาะอุดมพร 

เหรียญปู่หลานรุ่นแรกหลวงปู่จื่อ  ปี 30 บล๊อกทองค�า วัดเขาตาเงาะอุดมพร

เหรียญเกี่ยวทรัพย์หลวงปูจื่อ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร 

เหรียญเสมาหลวงปู่บุญมา รุ่นแรก ปี 32 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดผาเกิ้ง

เหรียญ 5 รอบหลวงปู่บุญมา ปี 41 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดผาเกิ้ง 

พระรูปหล่อหลวงปู่บุญมา รุ่นยอดชัย ปี 44 วัดผาเกิ้ง 

เหรียญหลวงปู่บุญมา รุ่นน�าโชค(ใหญ่) ปี 59 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดผาเกิ้ง 

เหรียญเสมาสรงน�้า 79 หลวงปู่บุญมา ปี 61 ไม่จ�ากัดเนื้อ  วัดปราสาทดิน

เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่บุญมา รุ่นแรก ปี 62 เนื้อเงินหน้าทองค�า-เงินลงยา วัดปราสาทดิน

เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่บุญมา รุ่นแรก ปี 62 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดปราสาทดิน

พระปิดตาไม้พยุงแกะหลวงปู่บุญมา ปี 62 วัดปราสาทดิน 

เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อคง รุ่นแรก ปี 32 วัดเผือแฝง 

เหรียญเสมา 7 รอบหลวงปู่คง ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดเฝือแฝง 

พระผงนั่งตั่งมหาเศรษฐีหลวงปู่คง ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดเฝือแฝง

เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นแรก ปี 46 ไม่จ�ากัดบล๊อก วัดโพธิ์ตาล

เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่น 5 พุทธปาฎิหารย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ  วัดโพธิ์ตาล

เหรียญหล่อเจริญพรพระอาจารย์นาวา รุ่นแรก วัดสมศรี 

เหรียญสร้างบารมีพระอาจารย์นาวา วัดสมศรี

เหรียญเมตตาพระอาจารย์นาวา วัดสมศรี 

พระกริ่งสุนทโร พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี 

เหรียญหลวงปู่วิไลย์ เขมิโย รุ่นแรก วัดถ�้าพญาช้างเผือก

โต๊ะที่

พระคณาจารย์จังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม 10
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พระพุทธชินราช รุ่นแรก

เหรียญ ๕ รอบ สมาธิเต็มองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระรูปหล่อ รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระรูปหล่อ ล�่าซ�า (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญบารมี ห่วงเชื่อม ๗๒ ปี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญรูปไข่ ๖ รอบ ครึ่งองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญรูปไข่ ๖ รอบ เต็มองค์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญกลมเพิ่มทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญซุ้มเรือนแก้ว (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

แพะมหาลาภ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

แหวนเพชรกลับ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระปิดตาอุตตโม (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญหันข้าง เพิ่มบุญ เพิ่มบารมี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระรูปหล่อหัวโต (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญรูปไข่ หลังลายเซ็นต์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญรูปไข่ สรงน�้า ๕๙ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญห่มคลุม ประทานพร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระชัยมงคลยอดฉัตร (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญมงคล ๗๔ หลังพญานาค (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญหล่อ ล้อแม็ก พิมพ์ใหญ่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญหล่อ ล้อแม็ก พิมพ์เล็ก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระสมเด็จ อุดมมงคล (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระปิดตา พันธมุตโต   (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญสร้างเขื่อน  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระกริ่ง มหาบารมี  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เสือคุ้มภัย  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระสมเด็จ สุวิมลภาวนาคุณ  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เขี้ยวพญานาคราช  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

มีดหมอเทพศาสตร์ตรา

เต่าปลดหนี้  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระนาคปรกใบมะขาม กฐิน๖๒  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

สิงห์มหาลาภ  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญพรหมเศรษฐี  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญครึ่งองค์ รุ่นมงคลบารมี 6 รอบ ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญเต็มองค์ รุ่นมงคลบารมี 6 รอบ ปี 2558 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญครึ่งองค์ห่มคลุม รุ่นแซยิดครบรอบ 72 ปี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

โต๊ะที่

หลวงปู่จื่อ พนฺธมุตโต จังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม ชุดที่ 1 11
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พระกริ่งปวเรศ 108 พระนามมงคล นวะเกศทองค�า,นวะก้นทองค�า

พระกริ่งปวเรศ 108 พระนามมงคล นวะก้นเงิน

พระชัยวัฒน์ 108 พระนามมงคล นวะเกศทองค�า,นวะก้นทองค�า

พระชัยวัฒน์ 108 พระนามมงคล นวะก้นเงิน

พระกริ่งเพชรกลับ 77 ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระกริ่งเพชรกลับ 77 เนื้อชนวน

พระชัยวัฒน์เพชรกลับ 77 ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระชัยวัฒน์เพชรกลับ 77 เนื้อชนวน

พระรูปเหมือนหล่อเบ้าทุบ รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระอุปคุตหล่อลอยองค์ รุ่นพิชิตมาร ชนะจน ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระบัวเข็มหล่อลอยองค์ รุ่นมหาลาภ คุ้มภัย ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระปิดตา อุดมโชคโภคทรัพย์77 ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระสังกัจจายน์ อุดมโชคโภคทรัพย์77 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญเสมารุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญตัดชิดห่วงเชื่อม รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญเม็ดแตง รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญนั่งพาน รุ่นพิชิตมาร ชนะจน ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญเปิดโลก ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญมหาลาโภ ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นแรก กฐิน57 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญปักกลดกรรมฐาน ที่ระลึก 6 รอบ ปี 58 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญมรรค8 กฐินพระราชทาน ปี 58 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญธรรมน�้ามนต์ เสาร์5 ปี 2560 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญโภคทรัพย์ ขวัญถุงขอบสตางค์ ปี 61 ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระปิดตาองค์จ้อย หลังรูปเหมือน รุ่นพิชิตมาร ชนะจน ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระปิดตาองค์จ้อย หลังรูปเหมือน รุ่นพิชิตมาร ชนะจนไม่ตัดปีก ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญห้าเหลี่ยมพิมพ์พระนาคปรก มาฆบูชา 2560 ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระเนื้อผงพิมพ์รูปเหมือน รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ บรรจุตะกรุด

พระเนื้อผงพิมพ์รูปเหมือน รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ ไม่มีตะกรุด

พระปิดตาเนื้อผง รุ่นพิชิตมาร ชนะจน เนื้อทูโทน บรรจุตะกรุด

พระปิดตาเนื้อผง รุ่นพิชิตมาร ชนะจน ไม่จ�ากัดเนื้อ บรรจุตะกรุด

พระปิดตาเนื้อผง รุ่นพิชิตมาร ชนะจน ไม่จ�ากัดเนื้อ ไม่มีตะกรุด

พระเนื้อผงพิมพ์เตารีด พิมพ์พระเพชรกลับ 77 เนื้อทูโทน

พระเนื้อผงพิมพ์เตารีด พิมพ์พระเพชรกลับ 77 บรรจุตะกรุด

พระเนื้อผงพิมพ์เตารีด พิมพ์พระเพชรกลับ 77 ไม่มีตะกรุด

โต๊ะที่

หลวงปู่จื่อ พนฺธมุตโต จังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม ชุดที่ 2 12
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พระผงหลวงปู่เทพโลกอุดร รุ่นแรก

พระผงรูปเหมือนหลังหนุมาน รุ่นแรก

พระผงมหาลาภ รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระผงขุนแผน รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระผงแหวกม่านชนะจน หลังหมึกแดง 

พระผงปรกโพธิ์ ๙ใบ หลังแม่พระธรณี ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญเศรษฐีนวโกฏิ ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญเสมา หลังเรียบ,หลังยันต์ ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญมงคลจักรแก้ว๒ ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลังยันต์ หลังพัดยศ ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญแจกทาน ศีล สมาธิ ปัญญา

เหรียญเจริญพร ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญสมเด็จองค์ปฐม รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญกลมหนุมาน ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญเสมา รุ่นมหาบารมีสมปรารถนา

เหรียญมหาลาภพระสิวลี ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญขวัญถุงโภคทรัพย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญท�าน�้ามนต์ ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญท�าน�้ามนต์ลงยาราชาวดี ไม่จ�ากัดเนื้อ

ล๊อคเก็ต รุ่นแรก เต็มองค์ พิมพ์ใหญ่,พิมพ์เล็ก

ล๊อคเก็ต รุ่นสอง ครึ่งองค์

ภาพถ่าย รุ่นแรก 

พระกริ่งมงคลจักรแก้ว รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระกริ่งโปร่งฟ้า รวยทันใจ ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระรูปหล่อ รุ่นโคตรเศรษฐี ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระรูปหล่อ รุ่นเศรษฐีทันใจ ไม่จ�ากัดเนื้อ

หมากทุย

เสือมหาอ�านาจ โลหะ รุ่นแรก

เสือ เนื้อผง รุ่นแรก สีแดง,สีด�า

มีดหมอ รุ่น1-รุ่น2-รุ่น3

พระขรรค์จักรพรรดิ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ

ผ้ายันต์ลายมือ,เท้า

แหวนมงคลจักรแก้ว

ตะกรุดมงคลจักรแก้ว

โต๊ะที่

พระครูปลัดสุริยัณ จนฺทวณฺโณ จังหวัดชัยภูมิ ทั่วไป 13
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พระรูปหล่อหลวงปู่สุข ปี 2512-2515 ไม่จ�ากัดรุ่น วัดโพธิ์ทรายทอง 

เหรียญหลวงปู่สุขบล็อคกลาก ปี 2512-2515 ไม่จ�ากัดรุ่น วัดโพธิ์ทรายทอง 

พระพิมพ์เล็บมือหลวงปู่สุข ปี 2512 ออกวัดโพธิ์ทรายทอง 

พระเนื้อผงหลวงปู่สุข ปี 2513 ไม่จ�ากัดพิมพ์ ออกวัดป่าหลังโรงเลื่อย 

หนุมานหลวงปู่เม้า ปี 2517-2518 ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดสี่เหลี่ยม 

พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเป็น ปี 2513 วัดเจริญนิมิต 

เหรียญหลวงพ่อเป็น รุ่นแรก ปี 2517 ไม่จ�ากัดบล็อค วัดเจริญนิมิต

เหรียญหลวงพ่อโหน รุ่นแรก ปี 2529 วัดโพธิ์ย้อย

เหรียญหลวงพ่อด้วม รุ่นแรก ปี 2537  วัดโคกไม้แดง

เหรียญรุ่นสร้างกุฏิหลวงพ่อผาด ปี 2547 วัดบ้านกรวด 

เหรียญหล่อรุ่นมหาเศรษฐีหลวงพ่อผาด ปี 2557 วัดบ้านกรวด 

พระรูปหล่อปั๊ม(มหาสิทธิโชค)หลวงพ่อผาด รุ่นแรก ปี 2557 วัดบ้านกรวด

พระขุนแผนฉลองกุฏิหลวงพ่อผาด  ปี 2557 ออกวัดตาอี

พระรูปหล่อหลวงพ่ออุทัย รุ่นแรก ปี 2560 วัดตาด่าน 

เหรียญหลวงพ่ออุทัย รุ่นแรก ปี 2560 วัดตาด่าน

พระกริ่งสุภัทรบพิตร รุ่นแรก ปี 2514

เหรียญสุภัทรบพิตร รุ่นแรก ปี 2514 ไม่จ�ากัดพิมพ์

เหรียญเสมาสุภัทรบพิตร”พระคู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์” ปี 2562 

เหรียญพระพุทธมหากรุณาธิคุณ(หลักเมืองบุรีรัมย์) รุ่นแรก ปี 2527

พระกริ่งพนมรุ้งหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง ปี 2517

พระปิดตาพนมรุ้งหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง ปี 2518

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทิพย์ รุ่นสารพัดนึก ปี 2517 วัดโพธิ์ทอง

เหรียญกลมหลวงพ่อทิพย์ รุ่นสารพัดนึก ปี 2517 วัดโพธิ์ทอง

พระรูปหล่อปั๊มพระเจ้าใหญ่  รุ่นแรก ปี 2497 วัดหงษ์ 

เหรียญหลวงพ่อยิ้ม รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมด�า ปี 2516 วัดสมศรี

เหรียญหลวงพ่อยิ้ม รุ่นแรก ปี 2516 เนื้อทองแดงผิวไฟ วัดสมศรี

เหรียญหลวงพ่อเบ้า รุ่นแรก ปี 2496 วัดเจริญราษฏร์บ�ารุง

เหรียญพระครูสุจิตต์ รุ่นแรก ปี 2514 วัดสุจิตธรรมาราม 

พระรูปหล่อท่านเจ้าคุณอาจ รุ่นแรก ปี 2535 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดทุ่งโพธิ์

พระรูปหล่อหลวงปู่เหลือง รุ่นแซยิด88ปี ปี 2558 วัดกระดึงทอง

เหรียญหลวงปู่เหลือง รุ่นแซยิด88ปี ปี 2558 วัดกระดึงทอง

เหรียญเจริญพรบนหลวงปู่เหลือง ปี 2559 วัดกระดึงทอง 

พระสมเด็จการไฟฟ้าหลวงพ่อฤทธิ์ ปี 2544 วัดชลประทานราชด�าริ 

พระสมเด็จฟูจิหลวงพ่อฤทธิ์ วัดชลประทานราชด�าริ พิมพ์ฐาน7ชั้น,ฐาน9ชั้น ปี 2542 

พญาครุฑพิฆเนศวรหลวงพ่อเมียน วัดบ้านจะเนียง ปี 2561

โต๊ะที่

พระคณาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดนิยม 14
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พระนาคปรกเมืองไพร เนื้อดิน กรุบ้านเมืองไพร

เหรียญหลวงพ่อพิมพา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2482 วัดบ้านหัน

เหรียญหลวงพ่อพระสังกัจจายน์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2492 วัดสระทอง

เหรียญหลวงพ่อโชคชัย รุ่นแรก เนื้อทองผสม ปี 2512 วัดบ้านโนนขวาง

เหรียญรูปไข่พระครูวิจิตรปัญญาคุณ รุ่นแรก ปี 2512 วัดบ้านหนองเต่า

เหรียญหลวงพ่ออินทร์ รุ่นแรก ปี 2512 วัดบ้านศรีแก้ว

เหรียญกลมพระครูอึปการโพธิกิจ หลวงพ่อแพง รุ่นแรก ปี 2497

เหรียญหลวงปู่มา ญาณวโร รุ่นแรก เนื้อทองแดง บล็อคนิยม ปี 2517

เหรียญรูปไข่หลังดาวหลวงปู่ศรี มหาวีโร รุ่นแรก ปี 2526 วัดป่ากุง

พระหลวงปู่ทวด พิมพ์หลังเตารีด ตอก ว ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2545 วัดวิมลนิวาส

เหรียญรูปไข่หลวงปู่ทวด รุ่นเปิดโลก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2545 วัดวิมลนิวาส

เหรียญหลวงปู่สุข ยโสธโร รุ่นแรก บล็อคนิยมสองขอบ เนื้อทองแดง วัดบูรพา

ล๊อคเก็ตหลวงปู่สุข ยโสธโร ไม่จ�ากัดรุ่น วัดบูรพา

พระขุนแผนหลวงปู่สุข ยโสธโร พิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบูรพา

เหรียญพระสังกัจจายน์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2562 วัดสระทอง

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทอง ถาวโร ยันต์ห่าง ปี 2502

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทอง ถาวโร ยันต์ชิด ปี 2503

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทอง ถาวโร ยันต์สาริกา ปี 2516

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทอง ถาวโร เนื้อเงิน-นวะโลหะ ปี 2518

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทอง ถาวโร เนื้อกะหลั่ยเงิน-กะหลั่ยทอง ปี 2518

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทอง ถาวโร เนื้อทองแดง ปี 2518

เหรียญกลมขวัญถุงหลวงพ่อทอง ถาวโร เนื้อเงิน-นวะโลหะ ปี 2518

เหรียญกลมขวัญถุงหลวงพ่อทอง ถาวโร เนื้อกะหลั่ยเงิน-กะหลั่ยทอง ปี 2518

เหรียญกลมขวัญถุงหลวงพ่อทอง ถาวโร เนื้อทองแดง ปี 2518

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทอง ถาวโร พิมพ์หน้าแก่ กะหลั่ยทอง ปี 2518

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทอง ถาวโร พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2518

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทอง ถาวโร พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2518

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทอง ถาวโร พิเศษ(หลังยันต์สถูป) ปี 2518

เหรียญหลังพระพรหม หลวงพ่อทองมา ถาวโร ปี 2521

เหรียญกนกหลวงพ่อทองมา ถาวโร ปี 2519

เหรียญหยดน�้าหลวงพ่อทองมา ถาวโร ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2517

พระผงสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อทองมา ถาวโร ปี 2532

พระกริ่งศรีเทพหลวงพ่อทองมา ถาวโร ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2533

เหรียญหายห่วงหลวงพ่อทองมา ถาวโร ปี 2533

ล๊อกเก็ตภาพถ่ายหลวงพ่อทองมา ถาวโร ไม่จ�ากัดรุ่น

โต๊ะที่

พระคณาจารย์จังหวัดร้อยเอ็ด ยอดนิยม 15
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พระบูชาพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นแรก ปี 2508

เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นแรก ปี 2508

เหรียญพระเหลาเทพนิมิต ปี 2510

เหรียญพระศรีเจริญ ปี 2517

เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์ค�าบุ ธัมมธโร วัดสันติวนาราม บ้านเหล่าขวาว ปี 2525(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญพระครูทัศนประกาศ วัดส�าราญนิเวศ ปี 2511 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)

ล๊อกเก็ต หลวงปู่บุญหลาย อัคคจิตโต(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญรุ่นแรก ครึ่งองค์ หลวงปู่บุญหลาย อัคคจิตโต(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่แสง ปริปุณโณ วัดป่าพฤกษ์อุดม ปี 2533(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญรุ่นแรกพระครูรัตนทีปคุณ(พรหมา)วัดเทพนิมิตธรรมาราม ปี 2519

เหรียญรุ่นแรกครูบาชัย รุ่นวังนาคินทร์ ที่พักสงฆ์กุดน�้าค�า ปี 2560(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินครูบาชัย รุ่นอุดมทรัพย์ ที่พักสงฆ์กุดน�้าค�า ปี 2561(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระกริ่งรุ่นแรกครูบาชัย รุ่นทรัพย์เศรษฐี ที่พักสงฆ์กุดน�้าค�า ปี 2558

พระผงขุนแผนพรายนางอัว ครูบาชัย ที่พักสงฆ์กุดน�้าค�า ปี 2562

พระขุนแผนสะกดทัพรุ่นแรก บูรพาจารย์ วัดส�าราญนิเวศน์ ปี 2548(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระสมเด็จพิมพ์สามชั้นรุ่นแรก  บูรพาจารย์ วัดส�าราญนิเวศน์ ปี 2548(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

พระกริ่งทิพย์อ�านาจรุ่นแรก ที่ระลึกเจ้าคณะจ�าหวัดอ�านาจเจริญ วัดส�าราญนิเวศน์ ปี 2538

พระสมเด็จทิพย์อ�านาจรุ่นแรก ที่ระลึกเจ้าคณะจ�าหวัดอ�านาจเจริญ วัดส�าราญนิเวศน์ ปี 2538

เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นเก้าหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อทองค�าและเนื้อพิงค์โกลด์

เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นเก้าหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อทองทิพย์ลงยา (ไม่จ�ากัดสี)

เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นเก้าหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อเงินลงยา

เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นเก้าหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อเงิน

เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นเก้าหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อนวะโลหะ

เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นเก้าหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อสามกษัตริย์

เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นเก้าหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อทองแดงหน้ากาก(ไม่จ�ากัดหน้ากาก)

เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นเก้าหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อทองแดง

ล๊อกเก็ตรุ่นแรก รุ่นสร้างบารมี พระครูโสภณธรรมสโรช(พระอาจารย์ก้องเกียรติ)

หลวงปู่แสง ญาณวโร พระผงสมเด็จแสงจันทร์108

หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญใบโพธิ์ รุ่นแรก ปี 2537

หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญรุ่น72เจริญสุข เฉพาะเนื้ออัลปาก้าหลังยันต์

หลวงปู่แสง ญาณวโร พระกริ่งรุ่นล�่าซ�า(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

หลวงปู่แสง ญาณวโร รูปหล่อรุ่นล�่าซ�า(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญหล่อรุ่นล�่าซ�า(ไม่จ�ากัดเนื้อ)

หลวงปู่แสง ญาณวโร รูปหล่อรุ่นปาฏิหารย์ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

หลวงปู่แสง ญาณวโรเหรียญหล่อรุ่นแสงจันทร์ (ไม่จ�ากัดเนื้อและพิมพ์)

โต๊ะที่

พระคณาจารย์จังหวัดอำานาจเจริญ ยอดนิยม 16
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เหรียญเสมาหลวงปู่หงษ์ รุ่นขุดสระ ไม่จ�ากัดเนื้อ 

เหรียญซุ้มกอหลวงปู่หงษ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ 

เหรียญหยดน�้าพุฒซ้อนเสาร์ห้าหลวงปู่หงษ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ 

เหรียญพรหมบุตรหลวงปู่หงษ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ 

เหรียญสมเด็จมหาปรารถนาหลวงปู่หงษ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ 

พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่หงษ์แซยิด80 รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ 

พระรูปเหมือนปั้มหลวงปู่หงษ์ รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ 

พระสมเด็จหล่อ ลป.เฮง ปภาโส รุ่นเศรษฐีชินบัญชร ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบ้านด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ 

เหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่เฮง ปภาโส (รุ่นแรก) รุ่น เศรษฐีเฮงพันล้าน  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบ้านด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ 

เหรียญเสมาหลวงปู่เฮง ปภาโส  รุ่น เฮงเฮงเฮง เงินมาไม่ขาดสาย  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบ้านด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ 

เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์หลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นเมตตา ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบ้านด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ 

พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่เฮง ปภาโส ขนาดหน้าตัก5นิ้ว รุ่นเฮงเฮงเฮงเงินมาไม่ขาดสาย  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดบ้านด่านช่องจอม

เหรียญเสมารอด-ปลอดภัยหลวงปู่รอด อาภัสสโร ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ 

เหรียญมังกรคู่หลวงปู่รอด อาภัสสโร รุ่นเศรษฐี ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ 

เหรียญหล่อครึ่งองค์หลวงปู่รอด อาภัสสโร รุ่นมหาเศรษฐีโภคทรัพย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ 

พระรูปเหมือนหล่อเบ้าทุบหลวงปู่รอด อาภัสสโร รุ่นมหาเศรษฐีโภคทรัพย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ 

พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่รอด อาภัสสโร ขนาดหน้าตัก5นิ้ว รุ่นมหาเศรษฐีโภคทรัพย์ วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ 

เหรียญไข่รุ่นเมตตาหลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดสัทธารมณ์ จ.สุรินทร์ 

เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ รุ่นมหาลาภ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดสัทธารมณ์ จ.สุรินทร์ 

พระผงรุ่นขุนแผนอาจีงหลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ วัดสัทธารมณ์ จ.สุรินทร์ 

เหรียญหลวงพ่อพระชีว์ ปี 2518 เนื้อทองแดงผิวเดิม 

พระกริ่งหลวงพ่อพระชีว์ ปี 2518 ไม่จ�ากัดเนื้อ 

เหรียญเก้าเหลี่ยมหลวงปู่ดูลย์ ปี 2518 ไม่จ�ากัดบล็อค

เหรียญหลวงปู่ดูลย์ รุ่นกายทิพย์ ปี 2521 เนื้อทองแดงผิวเดิม 

พระรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ดูลย์ รุ่นก้นอุ ปี 2526 ไม่จ�ากัดเนื้อ 

พระรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ดูลย์ รุ่นก้น ๙๖ ปี 2526 ไม่จ�ากัดเนื้อ 

เหรียญหลวงปู่ดูลย์แปดรอบ ปี 2526 ไม่จ�ากัดเนื้อ 

เหรียญจอมสุรินทร์ ปี 2513 ไม่จ�ากัดเนื้อ 

พระผงจอมสุรินทร์หลังปราสาท ปี 2513 ไม่จ�ากัดเนื้อ 

พระผงสมเด็จสุรินทร์หลังช้าง ไม่จ�ากัดเนื้อ 

พระกริ่งพระพุทธปริตร ไม่จ�ากัดเนื้อ 

เหรียญพระพุทธปริตร ไม่จ�ากัดเนื้อ 

เหรียญเสมานั่งเต็มองค์หลวงปู่สาม รุ่นเสาร์ห้าปี 2521ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญหลวงปู่สาม รุ่นเจ็ดตอกโค้ด จ ไม่จ�ากัดเนื้อ 

พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่จียม รุ่นตั้งมูลนิธิ

โต๊ะที่

พระคณาจารย์จังหวัดสุรินทร์ ยอดนิยม 17
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พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม อภิลาโส หน้ากากทอง ตะกรุดทองค�าคู่ วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม อภิลาโส หน้ากากทอง ตะกรุดทองค�าคู่เงิน วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม หน้ากากทอง ตะกรุดเงินคู่ วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม ตะกรุดทองค�าคู่เงิน วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม ตะกรุดเงินคู่ วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม ตะกรุดเงินเดี่ยว วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม โรยผงตะไบทอง วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม อภิลาโส ธรรมดา วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม อภิลาโส หน้ากากเงิน ตะกรุดทองค�าคู่ วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระกริ่งศรีเทพดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม อภิลาโส เนื้อเงิน ไม่จ�ากัดก้น วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระกริ่งศรีเทพดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม อภิลาโส เนื้อกะไหล่ทอง ไม่จ�ากัดก้น วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระกริ่งศรีเทพดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม อภิลาโส เนื้อนวะ ไม่จ�ากัดก้น วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระรูปหล่อมหาเศรษฐีหลวงปู่กลม อภิลาโส เนื้อเงิน ไม่จ�ากัดก้น วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระรูปหล่อมหาเศรษฐีหลวงปู่กลม อภิลาโส เนื้อนวะ ไม่จ�ากัดก้น วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระรูปหล่อมหาเศรษฐีหลวงปู่กลม อภิลาโส เนื้อบ้านเชียง ไม่จ�ากัดก้น วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

พระรูปหล่อมหาเศรษฐีหลวงปู่กลม อภิลาโส เนื้อทองแดง ไม่จ�ากัดก้น วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

เหรียญรูปไข่หลวงปู่กลม อภิลาโส รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม

เหรียญเจริญพรหลวงปู่พัน ฐานกโร รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

ล๊อคเก็ตหลวงปู่พัน ฐานกโร รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

พระผงเกลียวเชือกหลวงปู่พัน ฐานกโร  รุ่นเศรษฐีพันล้าน ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

พระรูปหล่อปั๊มหลวงปู่พัน ฐานกโร  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

เหรียญมนต์พระกาฬหลวงปู่พัน ฐานกโร  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

พระรูปหล่อรวยทันใจ หลวงปู่พัน ฐานกโร  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

พระปิดตาหลวงปู่พัน ฐานกโร  เนื้อโลหะ รุ่นรวยมหาลาภ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

เหรียญหันข้างหลวงปู่พัน ฐานกโร  รุ่นมหาเศรษฐี ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

เหรียญสร้างบารมีหลวงปู่พัน ฐานกโร  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

เหรียญปั๊มตัดชิดหลวงปู่พัน ฐานกโร  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

พระขุนแผนหลวงปู่พัน ฐานกโร  เนื้อผง รุ่นบูรณะกุฏิ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

พระหลวงปู่ทวดหลวงปู่พัน ฐานกโร พิมพ์เตารีด รุ่นมหาบารมี ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

เหรียญเสริมบารมีหลวงปู่พัน ฐานกโร  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

เหรียญเมตตามหานิยมหลวงปู่พัน ฐานกโร  ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

พระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่พัน ฐานกโร รุ่นมหาโชค มหาลาภ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

พระกริ่งชินบัญชรหลวงปู่พัน ฐานกโร ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

เหรียญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่พัน ฐานกโร ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

พระชัยวัฒน์หลวงปู่พัน ฐานกโร รุ่นสร้างศาลา ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม

โต๊ะที่

พระคณาจารย์จังหวัดนครพนม ยอดนิยม 18
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เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสะโม รุ่นแรก ปี 2514

เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสะโม รุ่นพิเศษ ปี 2514

เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสะโม รุ่น พ.2 ปี 2514

เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสะโม รุ่นพิเศษ2 

เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสะโม รุ่นโภคทรัพย์

 เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสะโม หยดน�้าหลัง ร.5 (ออกวัดบ้านแก่ง)

เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสะโม  รุ่นเมตตา 77 ปี 2520

เหรียญหลวงพ่อหลุย รุ่นแรก ปี 2514 วัดถ�้าผาบิ้ง

เหรียญพระท่านเจ้าคุณก้างปลา รุ่นแรก

เหรียญหลวงปู่ศรีจันทร์ รุ่นแรก ออกวัดศรีภูมิ

เหรียญหลวงปู่ศรีจันทร์ รุ่นขวานฟ้า รุ่นแรก

เหรียญพระครูสันทัดคุณากร รุ่นแรก ปี 2515 วัดโพธิ์ศรี

เหรียญพระธาตุสัจจะ รุ่นแรก

เหรียญหลวงปู่ชามา รุ่นแรก ปี 2515 วัดป่าอัมพวัน

เหรียญหลวงปู่ค�าดี ปภาโส รุ่นแรก ปี 2516

เหรียญหลวงปู่ท่อน รุ่นแรก ปี 2533 วัดศรีอภัยวัน

เหรียญหลวงปู่ท่อน รุ่น สธ.สร้างห้องสมุด วัดศรีอภัยวัน

เหรียญหลวงปู่ขันตี ญาณวโร รุ่นแรก ปี 2538 วัดป่าม่วงไข่

เหรียญหลวงปู่ขันตี ญาณวโร รุ่นสมปรารถนา ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญหลวงปู่ขันตี ญาณวโร รุ่นเมตตา 74ปี

เหรียญหลวงปู่ขันตี ญาณวโร รุ่นมหาลาภ เนื้อเงินองค์ทองค�า,เงิน,นวะ

เหรียญหลวงปู่ขันตี ญาณวโร รุ่นมหาลาภ เนื้ออัลปาก้า,ฝาบาตร,ทองแดงผิวไฟ

เหรียญหลวงปู่ขันตี ญาณวโร รุ่นบูชาครูมหาบารมี เนื้อเงินทุกรายการ

เหรียญหลวงปู่ขันตี ญาณวโร รุ่นบูชาครูมหาบารมี เนื้ออัลปาก้า,เนื้อซาติน,ฝสบาตรซาติน,ทองแดงซาติน

เหรียญหลวงปู่ส�าลี รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดคูหาวารี

เหรียญหลวงปู่ส�าลี รุ่นพุทธศิลป์เศรษฐี วัดคูหาวารี

เหรียญหลวงปู่ส�าลี รุ่นพิเศษเศรษฐี ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดคูหาวารี

เหรียญหลวงปู่ส�าลี รุ่นขวานฟ้า ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดคูหาวารี

พญาเต่าเรือนหลวงปู่ส�าลี รุ่นแรก วัดถ�้าคูหาวารี

เหรียญหลวงปู่เทือง รุ่นแรก วัดโพธิ์ชัย

พระกริ่งภูหลวงหลวงปู่เทือง รุ่นแรก วัดโพธิ์ชัย

หนุมานหลวงปู่เทือง รุ่นแรก วัดโพธิ์ชัย

พระขุนแผนหลวงปู่เทือง รุ่นแรก วัดโพธิ์ชัย

พญาครุฑหลวงปู่เทือง รุ่นแรก วัดโพธิ์ชัย

เหรียญพิทักษ์เลย รุ่นแรก

โต๊ะที่

พระคณาจารย์จังหวัดเลย ยอดนิยม 19
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เหรียญหลวงพ่อตุ้ย รุ่นแรก ปี 2534 วัดห้วยอ้อย จ.อุตรดิตถ์

พระสมเด็จหลังลายเซ็นต์หลวงพ่อแกง รุ่นแรก ปี 2536 วัดน�้าปึง จ.อุตรดิตถ์

เหรียญหลวงพ่อแกง รุ่นแรก ปี 2537 วัดน�้าปึง จ.อุตรดิตถ์

เหรียญสร้างโบสถ์หลวงพ่อแกง รุ่นแรก ปี 2540 วัดน�้าปึง จ.อุตรดิตถ์

เหรียญหลวงพ่อจ�าลอง รุ่นแรก ปี 2535 วัดโพนดู่ จ.อุตรดิตถ์

พระหลวงพ่อจ�าลอง รุ่นแรก ปี 2535 ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดโพนดู่ จ.อุตรดิตถ์

เหรียญปู่ตาพญาปาด รุ่นแรก ปี 2537 จ.อุตรดิตถ์

พระกรุ เนื่อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดคุ้งยาง จ.สุโขทัย

เหรียญหลวงพ่อเอม ไม่จ�ากัดรุ่น วัดคลองโปร่ง จ.สุโขทัย

เหรียญพระมหาบาง ไม่จ�ากัดรุ่น วัดคุ้งวารี จ.สุโขทัย

เหรียญพระครูวินิยสาร(มา) ปี 2482 วัดสาธุการาม จ.สิงห์บุรี

เหรียญสมเด็จพระวันรัต(เผื่อน) ปี 2490 วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ

เหรียญพระวิมลเมธาจารย์ ปี 2491 วัดไผ่ล้อม จ.ตราด

เหรียญหลวงพ่อทอง ปี 2492 วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี

เหรียญวัดศรีทศเทพ ปี 2492 กรุงเทพฯ

เหรียญพระพุทธชินราช ปี 2493 วัดเศวตฉัตร กรุงเทพฯ

เหรียญพระพุทธไสยาสน์ ปี 2493 วัดถ�้ายะลา จ.ยะลา

เหรียญพระศรีอาริย์ ปี 2492 วัดมหาวงศ์

เหรียญหลวงพ่อเล็ก ปี 2494 วัดกลาง

เหรียญพระครูวรกิจวิจารณ์ รุ่นแรก ปี 2495 วัดแก้วฟ้าล่าง กรุงเทพฯ

เหรียญหัวใจเล็กหลวงพ่อเสือ ปี 2495 วัดสามกอ จ.ฉะเชิงเทรา

เหรียญพระนิรันตรายหลวงพ่อเจริญ ปี 2495 วัดทองนพคุณ จ.เพชรบุรี

เหรียญหลวงพ่อสุด ปี 2495 วัดเขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เหรียญพระประจ�าวัน ปี 2496 วัดไผ่แก้ว จ.ฉะเชิงเทรา

เหรียญพระอินทรเขมาจารย์(เปาะ) ปี 2497 วัดช่องลม จ.ราชบุรี

เหรียญพระประจ�าวันหลวงปู่ใจ ปี 2497(ดอกจิก) วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม

เหรียญพระพุทธชินราช ปี 2497 วัดโพธิ์ท่าทราย จ.สุพรรณบุรี

เหรียญพระประจ�าวันหลวงปู่ค�ามี ปี 2497 วัดถ�้าคูหาสุวรรณ จ.ลพบุรี

เหรียญอินทรสี16สภากาชาด ปี 2498 รุ่นแรก กรุงเทพฯ

เหรียญพระพุทธชินราช ปี 2498 วัดเชิงเลน จ.นครปฐม

เหรียญพระพุทธชินราชพระธรรมจารี ปี 2498 วัดขันเงิน จ.ชุมพร

เหรียญพระภาวนาภิรามเถร ปี 2498 วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

เหรียญพระครูวิมลญาณสุนทร(ก้อย) ปี 2499 วัดกลางอ่างแก้ว จ.สมุทรสาคร

เหรียญพระครูอุดมญาณ(ต๊วด) ปี 2499 วัดเสาธงทอง จ.นนทบุรี

เหรียญพระประธาน วัดสุทัศน์ ปี 2499 กรุงเทพฯ

เหรียญพระครูวชิรกิโสภณ(เห่ง) ปี 2499 วัดอุตมิงคาวาส จ.เพชรบุรี

เหรียญสมเด็จพระพุทธาจารย์(นวม) รุ่นแรก ปี 2500 วัดอนงค์ กรุงเทพฯ

โต๊ะที่

พระคณาจารย์จังหวัดอุตรดิตถ์-พระคณาจารย์ทั่วไป ชุดที่1 20
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เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองค�า ,เนื้อเงินหน้ากากทองค�า

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหลังแบบ,เงินไม่ตัดปีก,เงินหลังยันต์

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวะหลังแบบ,นวะหลังยันต์

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อชนวนพระกริ่ง

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า,ทองบ้านเชียง

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองทิพย์3โค๊ด,เนื้อทองทิพย์

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองค�า ,เนื้อเงินหน้ากากทองค�า,เงินลงยา,เงินหลังยันต์

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวะ,ชนวนพระกริ่ง,อัลปาก้า,ทองทิพย์

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ตอก แจก

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นมหาปราบ ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญหลวงพ่อคูณ ใบขี้เหล็กเจริญพร รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองค�าลงยา,ทองค�า,เงินหน้ากากทองค�า

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อเงินไม่ตัดปีก,เงิน9รอบ

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อเงินลงยา,เงินหลังยันต์

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อนวะโลหะ,เนื้อมหาชนวน

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศฝังตะกรุดท้องแขน เนื้ออัลปาก้า,เนื้อทองทิพย์

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองแดงรมด�า,ทองแดงผิวไฟ ตอก แจก

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศฝังตะกรุดท้องแขน ตอก กรรมการ ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศฝังตะกรุดท้องแขน รวมโค๊ด ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเมตตา ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย เม็ดแตง รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินหน้ากากทองค�า,เนื้อนวะหน้ากากทองค�า,เนื้อเงินลงยา,เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวะลงยา,นวะ,ทองแดงลงยา,ชนวนพระกริ่ง

เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้ออัลปาก้า,ทองฝาบาตร,ทองแดงผิวไฟ,ทองแดงรมมันปู

เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว กรรมการหลังเรียบ,รวมโค๊ด

เหรียญหลวงปู่จื่อ พันธมุตโต รุ่นอายุยืน ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญหลวงปู่เปรื่อง รุ่นเมตตา ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญกลมหลวงพ่อสะอาด รุ่นอายุวัฒนะมงคล6รอบ ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระอุปคุต หลวงปู่ค�าจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน

พระอุปคุต หลวงปู่ค�าจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อขันลงหิน

พระอุปคุต หลวงปู่ค�าจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อชนวนรมซาติน

พระอุปคุต หลวงปู่ค�าจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อสัตตะเปียกทอง

พระอุปคุต หลวงปู่ค�าจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ

พระอุปคุต หลวงปู่ค�าจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดงเถื่อน

พระอุปคุต หลวงปู่ค�าจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดงผิวรุ้ง ตอกแจก

โต๊ะที่

พระคณาจารย์เมตตาสายบุญทั่วไป ชุดที่ 2 21
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พระกริ่งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อเงิน-ทองแดง ปี 2536-2556 วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ่งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร รุ่น 100ปี เนื้อทองเหลือง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ่งเจริญพร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ่งปวเรศสมเด็จพระญาณสังวร  รุ่น100ปี เนื้อทองชนวน วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ่งสมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองชนวน ปี 2540-2556 วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ่งบารมี 80สมเด็จพระญาณสังวร พิมพ์หล่อโบราณ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ่งบารมี 84 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ่งพุทธสิริมงคลสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ่งอรหังสมเด็จพระญาณสังวร พิมพ์หน้าเล็ก รุ่น 100 ปี วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ่งอรหังสมเด็จพระญาณสังวร พิมพ์หน้าใหญ่ รุ่น 100 ปี  วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ่งเจริญโภคทรัพย์สมเด็จพระญาณสังวร รุ่น 100 ปี  วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ่งเจริญ สุวัฑฒโน สมเด็จพระญาณสังวร รุ่น 100 ปี  วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ่งชินสีห์สมเด็จพระญาณสังวร  ปี 2546-2556 

พระกริ่งชินบัญชรสมเด็จพระญาณสังวร รุ่น 100 ปี เนื้อนวะโลหะ ก้นทองแดง 

พระกริ่งชินบัญชรสมเด็จพระญาณสังวร  รุ่น 100 ปี เนื้อนวะโลหะ อุดผงพรายกุมาร 

พระปิดตาน�าโชคสมเด็จพระญาณสังวร เนื้อผงคลุกรัก ปี 2531  

พระปิดตากนกข้างสมเด็จพระญาณสังวร ตะกรุดเงิน รุ่น7รอบ 

พระปิดตากนกข้างสมเด็จพระญาณสังวร ตะกรุดทองค�า รุ่น7รอบ 

พระหลวงปู่ทวดสมเด็จพระญาณสังวร พิมพ์นิ้วกระดก 

พระสมเด็จศาสดาสมเด็จพระญาณสังวร รุ่น7รอบ ปี 2540 วัดบวรนิเวศ

พระสมเด็จแพ 7 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระสมเด็จแพ 8 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อเพชร วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

เหรียญท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อเอก เฮงรับทรัพย์ วัดบางพุธโธ จ.ลพบุรี

เหรียญเต่าปลดหนี้หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

เหรียญพระพรหมหลวงพ่อเพชร  รุ่นแรก วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

พระกริ่งหลวงพ่อเพชร  รุ่นแรก วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

เหรียญหลวงพ่อปกาศิต รุ่นแรก วัดหลักสาม กรุงเทพฯ

เหรียญตอก 1 หลวงพ่อปกาศิต วัดหลักสาม กรุงเทพฯ

ลูกอมหลวงพ่อปกาศิต วัดหลักสาม กรุงเทพฯ

เหรียญเสาร์ 5 หลวงพ่อปกาศิต วัดหลักสาม กรุงเทพฯ

พระขุนแผน หลวงพ่อปกาศิต วัดหลักสาม กรุงเทพฯ

ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อแสวง วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อจุ่น รุ่นแรก วัดมุขอุดม จ.นครพนม

พระกริ่งก้นลายเซ็นต์หลวงพ่อคล้อย รุ่นแรก เนื้อทองแดง วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง

โต๊ะที่
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พระขุนแผนหลวงพ่อตัด รุ่นแรก วัดชายนา จ.เพชรบุรี

เพชรพญาธรพระอาจารย์ทิน วัดชายนา จ.เพชรบุรี

ตะกรุดหลวงพ่อตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี

ตะกรุดมนต์จินดามณีพระอาจารย์ทิน วัดชายนา จ.เพชรบุรี

ตะกรุดปลอกลูกปืนหลวงพ่อตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี

ภาพในกรอบอะคริลิค ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน�้า63 จ.นครศรีธรรมราช

ภาพอัดกระจกหลังปิดแผ่นเงิน รุ่นแรกไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน�้า63 จ.นครศรีธรรมราช

ตะกรุดลุกอม รุ่นแรก ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน�้า63 จ.นครศรีธรรมราช

เหรียญไม้ปั๊ม หน้ากากเงิน-ทอง ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน�้า63 จ.นครศรีธรรมาราช

พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อขาว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อด�า หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์ย้อนยุค  วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระสมเด็จฐานสิงห์ พิมพ์ย้อนยุค  วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระสมเด็จฐานแซม พิมพ์ย้อนยุค  วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระขุนแผน หลวงพ่อแพ พิมพ์ใหญ่ ปี 2509 วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระสมเด็จคะแนนหลวงพ่อแพ หลังยันต์ตรี ปี 2509 วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระปิดตาหลวงพ่อแพ  รุ่นแรก ปี 2513 วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

เหรียญไตรมาส2(เอ็ม16)หลวงพ่อแพ ปี 2513 เนื้อนวะ-ทองแดง วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

เหรียญสมเด็จโต หลังหลวงพ่อแพ ปี 2515 เนื้อเงิน-ทองแดง วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

เหรียญโภคทรัพย์หลวงพ่อแพ ปี 2518 เนื้อเงิน-ทองแดง วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระรูปหล่อ 100 ปี หลวงพ่อแพ ปี 2535 เนื้อเงิน-ทองแดง วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระสังกัจจายน์ 100 ปี หลวงพ่อแพ ปี 2535 เนื้อเงิน-ทองแดง วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระสมเด็จหล่อโบราณ 100 ปี หลวงพ่อแพ ปี 2535 เนื้อเงิน-ทองแดง วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระนางพญาหลวงพ่อแพ เนื้อดินเผา ปี 2506 วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

เหรียญนั่งพานหลวงพ่อแพ รุ่นแพบารมี 91 ปี 2537 เนื้อเงิน-ทองแดง วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระปิดตาพุฒซ้อนหลวงพ่อแพ รุ่น 1 ปี 2532 วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

พระจันทร์ลอยหลวงพ่อแพ ปี 2512 วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

เหรียญเต่าเจ้าสัวเรียกทรัพย์หลวงพ่อพัฒน์ ปี 2562 เนื้อทองเหลือง-ทองแดง วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นชินบัญชรมหาเศรษฐี เนื้ออัลปก้า-ทองชมพู วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นชินบัญชรมหาเศรษฐี เนื้อทองชมพู ลงยา3สี วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นชินบัญชรมหาเศรษฐี เนื้อปลอกลูกปืน ลงยา3สี วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นชินบัญชรมหาเศรษฐี เนื้อทองชมพู ลงยา2สี วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นชินบัญชรมหาเศรษฐี เนื้อปลอกลูกปืน ลงยา2สี วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นชินบัญชรมหาเศรษฐี เนื้อทองชมพู-ปลอกลูกปืน ลงยา วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นเฮง เฮง เฮง เนื้อทองเหลือง-ทองแดง ลงยา วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

โต๊ะที่
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เสือคาบดาบ 1 ปู่แสน รายการลุ้นโชคทุกรายการ

เสือคาบดาบ 1 ปู่แสน รายการจองทุกรายการ

เสือคาบดาบ 1 ปู่แสน รายการแจกทุกรายการ

เสือคาบดาบ 2 ปู่แสน รายการลุ้นโชคทุกรายการ

เสือคาบดาบ 2 ปู่แสน รายการจองทุกรายการ

เสือคาบดาบ 2 ปู่แสน รายการแจกทุกรายการ

เต่ารวยแสนล้านบารมีปู่แสน รวมทุกรายการ

เสมาเลื่อนสมณศักดิ์ เศรษฐโภคทรัพย์ หลวงพ่อไหล รวมทุกรายการ

เสมาเสือรุ่นแรกหลวงพ่อทอง ลุ้นโชคทุกรายการ

เสมาเสือรุ่นแรกหลวงพ่อทอง จองและแจกทุกรายการ

เสมามหาสมปรารถนารุ่นแรกหลวงพ่อทอง ลุ้นโชคทุกรายการ

เสมามหาสมปรารถนารุ่นแรกหลวงพ่อทอง จองและแจกทุกรายการ

เต่าเฮงรับทรัพย์หลวงพ่อทอง รวมทุกรายการ

นั่งพานเฮงพันล้านหลวงพ่อทอง ลุ้นโชคทุกรายการ

นั่งพานเฮงพันล้านหลวงพ่อทอง จองและแจกทุกรายการ

เสมาเสือคาบดาบหลวงพ่อทอง ลุ้นโชคทุกรายการ

เสมาเสือคาบดาบหลวงพ่อทอง รายการจองทุกรายการ

เสมาเสือคาบดาบหลวงพ่อทอง รายการแจกศูนย์ แจกกรรมการและแจกทาน

เสมาเสือคาบดาบหลวงพ่อทอง แจกทุกรายการ

พยัคฆ์เสาร์ห้าหลวงพ่อทอง ลุ้นโชคทุกรายการ

พยัคฆ์เสาร์ห้าหลวงพ่อทอง จองและแจกทุกรายการ

เต่าเจ้าสัวโคตรเศรษฐีหลวงพ่อพัฒน์ ทุกรายการ

พยัคฆ์สะท้านบารมีหลวงพ่อพัฒน์ ลุ้นโชคทุกรายการ

พยัคฆ์สะท้านบารมีหลวงพ่อพัฒน์ จองและแจกทุกรายการ

นั่งพานเฮงพันล้านหลวงพ่อพัฒน์ ลุ้นโชคทุกรายการ

นั่งพานเฮงพันล้านหลวงพ่อพัฒน์ จองและแจกทุกรายการ

เสมาเสือคาบดาบ 1 หลวงพ่อพัฒน์ ลุ้นโชคทุกรายการ

เสมาเสือคาบดาบ 1 หลวงพ่อพัฒน์ จองทุกรายการ

เสมาเสือคาบดาบ 1 หลวงพ่อพัฒน์ แจกทุกรายการ

หล่อลอยองค์ รุ่นแรก หลวงพ่อทองแดง รวมทุกรายการ

เหรียญครึ่งองค์ หลวงพ่อทอง รุ่นเจริญพรล่าง ๖๙ ปี 59 ไม่จ�ากัดเนื้อ 

เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเจริญบน เสาร์๕พารวย ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นสร้างบารมี กฐินปี 60  ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญครึ่งองค์ หลวงพ่อทอง รุ่นสร้างบารมี ๖๙ ปี 60 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญเต็มองคองค์ หลวงพ่อทอง รุ่นสร้างบารมี๖๙ ปี60 ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญครึ่งองค์หลวงพ่อทอง รุ่นเจ้าสัว เมตตามหานิยม  ปี61ไม่จ�ากัดเนื้อ

โต๊ะที่
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พระปิดตาหลวงปู่ค�าพันธ์ เนื้อดินเก้าบัง วัดธาตุมหาชัย ปี 2529-2536

พระปิดตาหลวงปู่ค�าพันธ์ เนื้อผงเกสร วัดธาตุมหาชัย ปี 2529-2536

เหรียญจันทร์เพ็ญ มหาปรารถนา หลวงปู่ค�าพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2535

พระชัยวัฒน์ เนื้อทองผสม รุ่นมหาชัย หลวงปู่ค�าพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2535

พระปิดตา เนื้อทองผสม รุ่นมหาชัย หลวงปู่ค�าพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2535

พระสมเด็จปรกโพธิ์สดุ้งกลับ เนื้อทองฝาบาตร  รุ่นมหาชัย หลวงปู่ค�าพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2535

พระสมเด็จ เจริญลาภ2 เนื้อผงน�้ามัน หลวงปู่ค�าพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2535

พระรูปเหมือน รุ่นอุดมมงคล ผู้พิพากษาจัดสร้าง หลวงปู่ค�าพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2536

พระพุทธศักดิ์ รุ่นเจริญดี หลวงปู่ค�าพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2536

พระปิดตากินบ่อเซียง รุ่นเมตตาบารมี หลวงปู่ค�าพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2536

พระนางพญาหลังยันต์ หลวงปู่ค�าพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2542

พระอุปคุตมหาลาโภ หลวงปู่ค�าพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2545

เหรียญอาร์มค่ายศรีสกุลวงศ์ หลวงปู่ค�าพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2537

ล๊อคเก็ต หลวงปู่ค�าพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ไม่จ�ากัดรุ่น ไม่จ�ากัดปี

พระหลวงปู่ค�าพันธ์ ออกวัดแก่งตอย จ.อุบลราชธานี ไม่จ�ากัดพิมพ์

พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ รุ่นทหารพราน วัดสระแก้ว ปี 2526

พระสมเด็จหลวงพ่อคูณ รุ่นทหารพราน วัดสระแก้ว ปี 2526

พระรูปหล่อกริ่งเอกลักษณ์หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2536

พระสมเด็จ12ราศี หลวงพ่อคูณ ออกวัดเขาวงษ์หนองม่วง ปี 2536

พระผงหลวงพ่อคูณหลังสิงห์ วัดบ่านไร่ ปี 2537

พระสมเด็จเจ้าสัว คูณพันล้าน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

เหรียญแซยิด 6 รอบ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

เหรียญครบ6รอบ สงเคราะห์คนชรา หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นอนุรักษ์ชาติ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

เหรียญเจ้าแม่กวนอิม รุ่นเจริญรุ่งเรือง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2538

พระสมเด็จ รุ่นมั่งมีทวีคูณ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2539

พระยอดธง รุ่น5 หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ 

เหรียญหลวงพ่อคูณหลังปิดตา ออกวัดอินทราวาส ปี 2547

พระผงรูปเหมือนนั่งท�าน�้ามนต์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2547

เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นย้อนยุค รุ่นสร้างบารมี ออกวัดใหม่อัมพวัน ปี 2554

พระรูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อคูณ รุ่น EOD วัดบ้านไร่ ปี 2556

ล๊อคเก็ตหลวงพ่อคูณ รุ่นคูณพันล้าน วัดบ้านไร่ ปี 2557

พระกริ่งชินบัญชร รุ่นแรก หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ ปี 2559

เหรียญเสมาประทานพร พิมพ์จิ๋ว หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ ปี 2560

หนูเทพมหารวย รุ่นแรก หลวงปู่ถ้า อนาลโย วัดป่าทศพลมังคลาราม ปี 2560

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ภาคอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 1 25
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เหรียญหลวงพ่อจีน อินทฺวีโร รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2554 วัดนาขนวน

เหรียญหลวงพ่อจีน อินทฺวีโร รุ่นรวยรวย เนื้อทองค�า,เงิน,นวะ ปี 2561 วัดนาขนวน

เหรียญหลวงพ่อจีน อินทฺวีโร รุ่นรวยรวย เนื้อทองทิพย์,ทองทิพย์ผิวรุ้ง ปี 2561 วัดนาขนวน

เหรียญหลวงพ่อจีน อินทฺวีโร รุ่นรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2561 วัดนาขนวน

เหรียญมังกรเล็กหลวงพ่อจีน อินทฺวีโร รุ่นบูชาครู เนื้อทองค�า,เงิน ปี 2562 วัดนาขนวน

เหรียญมังกรเล็กหลวงพ่อจีน อินทฺวีโร รุ่นบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2562 วัดนาขนวน

เหรียญมังกรเล็กหลวงพ่อจีน อินทฺวีโร รุ่นบูชาครู เนื้อทองทิพย์,ฝาบาตรผิวรุ้ง ปี 2562 วัดนาขนวน

พระยอดขุนพลพระยาการเวกหลวงพ่อจีน อินทฺวีโร รุ่นบูชาครู โค๊ดทองค�า ปี 2562 วัดนาขนวน

พระยอดขุนพลพระยาการเวกหลวงพ่อจีน อินทฺวีโร รุ่นบูชาครู โค๊ดเงิน ปี 2562 วัดนาขนวน

พระยอดขุนพลพระยาการเวกหลวงพ่อจีน อินทฺวีโร รุ่นบูชาครู โค๊ดฝาบาตร ปี 2562 วัดนาขนวน

พระยอดขุนพลพระยาการเวกหลวงพ่อจีน อินทฺวีโร รุ่นบูชาครู เนื้อลายเสือ ตอกโค๊ด ปี 2562 วัดนาขนวน

ตลับสีผึ้งฤาษีประทานพรหลวงพ่อจีน อินทฺวีโร รุ่นบูชาครู ปี 2562 วัดนาขนวน

พระนาคปรกเมืองศรีหลวงพ่อส�าเริง เนื้อเงิน,เหล็กน�้าพี้ ปี 2561 วัดโพธิ์พระองค์

พระนาคปรกเมืองศรีหลวงพ่อส�าเริง เนื้อนวะ ปี 2561 วัดโพธิ์พระองค์

พระนาคปรกเมืองศรีหลวงพ่อส�าเริง เนื้อชนวน ปี 2561 วัดโพธิ์พระองค์

พระขุนแผนบานหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ รุ่นสมโภชพระ เนื้อชานหมาก ปี 2547 วัดสุสานทุ่งมน

พระขุนแผนบานหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ รุ่นสมโภชพระ เนื้อว่านพุทธคุณ ปี 2547 วัดสุสานทุ่งมน

พระพิฆเนศหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ รุ่นมหาฤทธิ์ต่อโชคลาภเงินทอง ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2550 วัดสุสานทุ่งมน

เหรียญมังกรคู่หลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นสมปรารถนาครอบจักรวาล ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2560 วัดโพธิ์ศรี

เหรียญหมานเงินหมานหลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

เหรียญมหามงคล113ปีหลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

เหรียญเมตตาบารมีหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นสุดท้าย ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

เหรียญมนต์พระกาฬหลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

เหรียญหล่อ ร.ศ.237หลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

เหรียญหล่อเสมาหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นรวยล้นฟ้า ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

พระรูปหล่อนั่งพญาเต่าหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นเพชรนครพนม ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

พระกริ่งชินบัญชรหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นสบายดี ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

พระกริ่งสายรกพระพุทธเจ้าหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นสบายดี ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

พระปิดตามหาลาภดวงเศรษฐีหลวงปู่สอ ขันติโก เนื้อโลหะ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

พระปิดตามือไขว้หลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นรับทรัพย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

พระผงดวงเศรษฐีหมายเงินหมายทองหลวงปู่สอ ขันติโก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

พระผงดวงมหาเศรษฐีล�่าซ�าหลวงปู่สอ ขันติโก เนื้อก้นครกตะกรุดเงิน ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

พระผงดวงมหาเศรษฐีล�่าซ�าหลวงปู่สอ ขันติโก เนื้อก้นครกหน้าทาทอง ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

พระผงดวงมหาเศรษฐีล�่าซ�าหลวงปู่สอ ขันติโก เนื้อน�้าพี้ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

พระผงดวงมหาเศรษฐีล�่าซ�าหลวงปู่สอ ขันติโก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2561 วัดโพธิ์ศรี

โต๊ะที่

พระคณาจารย์ภาคอีสาน ทั่วไป ชุดที่ 2 26
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เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น2 รุ่นบารมี

เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น3 ที่ระลึกสร้างพระอุโบสถ

เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น4 เสมาไหว้พระบาท

เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น5 เมตตา

เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น6 ลาภยศ

เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น7 เสมาใหญ่ วัดเขายายหอม

เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น8 บูชาครู1 ออกวัดสระแก้ว

เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น9 ห่วงเชื่อม ไตรภาคี

เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล เสมาบูชาครู2 ออกวัดสระแก้ว

ล๊อกเก็ตครึ่งองค์หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

พระสมเด็จทองพันชั่งหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล

พระรูปเหมือนหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

เหรียญหล่อโบราณจอบใหญ่หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

เหรียญหล่อโบราณจอบเล็กหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

พระปิดตายันต์ยุ่งหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

ตะกรุดโทนหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล ขนาด5นิ้ว ลงรักปิดทอง รุ่นแรก

พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

พระกริ่งใหญ่หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล กริ่งทองใบหยก รุ่นแรก

พระกริ่งแก้วสามประการหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล ไม่จ�ากัดพิมพ์

พระชัยวัฒน์หล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล ออกวัดสระแก้ว

เหรียญที่ระฤกศิษย์หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

เหรียญที่ระฤกศิษย์หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น2

เหรียญที่ระฤกศิษย์หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น3

เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

พระรูปเหมือนหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

พระปิดตาหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์

เหรียญเสมาวัดปรกหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล

เหรียญเสมาวัดปรกฉลุยกองค์หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล

พระปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

พระรูปเหมือนปั๊มกฐินคิงส์ยนต์หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล 

พระผงรูปเหมือนห้าเหลี่ยมหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

เหรียญที่ระลึกพระกริ่งเพิ่มทรัพย์หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล 

โต๊ะที่

พระหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล ยอดนิยม 27
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พระปิดตาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณวิเศษ ปี 2517

ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2516

เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นั่งพานชนะมาร2 (วัดสร้าง) ปี57 เนื้อทองค�า,เงินหน้ากากทองค�า ,เนื้อเงิน,ทุกแบบ

เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นั่งพานชนะมาร2 (วัดสร้าง) ปี57 เนื้อนวะ,ทองฝาบาตร,ทองแดง,ทุกแบบ

เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจริญพร2 พรหมเทพ ปี57 เนื้อทองค�า,เงินหน้าทองค�า,เนื้อเงิน ทุกแบบ

เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจริญพร2 พรหมเทพ ปี57 เนื้อนวะ,อัลปาก้า,ทองฝาบาตร,ทองแดง,ทุกแบบ

พระกริ่งญาณวิทยาคม2 หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี57 เนื้อทองค�า,เงิน,นวะ,ทุกแบบ

เหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี2537 เนื้อทองแดง หลังเรียบ 3โค๊ต วัดบ้านคลอง

เหรียญหลวงพ่อทอง เสาร์ห้าพารวย ปี63 หลังเรียบไม่ตัดปีก เนื้อทองค�า,เนื้อเงิน,เนื้อนวะ

เหรียญนั่งพานหลวงพ่อทอง เสาร์ห้าพารวย ปี63 หลังยันต์ไม่ตัดปีก เนื้อทองค�า,เนื้อเงิน,เนื้อนวะ

เหรียญนั่งพานหลวงพ่อทอง เสาร์ห้าพารวย ปี63 หลังเรียบ เนื้อทองค�า,เนื้อเงิน,เนื้อนวะ

เหรียญนั่งพานหลวงพ่อทอง เสาร์ห้าพารวย ปี63 หลังยันต์ เนื้อทองค�า,เนื้อเงิน,เนื้อนวะ

เหรียญนั่งพานหลวงพ่อทอง เสาร์ห้าพารวย ปี63 เนื้อเงินหน้ากากทองค�า

เหรียญนั่งพานหลวงพ่อทอง เสาร์ห้าพารวย ปี63 เนื้อเงิน

เหรียญนั่งพานหลวงพ่อทอง เสาร์ห้าพารวย ปี63 เนื้อนวะ,เนื้อฝาบาตร,เนื้อทองแดง

เหรียญนั่งพานหลวงพ่อทอง เสาร์ห้าพารวย ปี63 เนื้อเงินหลังยันต์ รวมโค๊ต

เหรียญนั่งพานหลวงพ่อทอง เสาร์ห้าพารวย ปี63 หลังยันต์ รวมโค๊ต เนื้อนวะ,ฝาบาตร,ทองแดง

เหรียญนั่งพานหลวงพ่อทอง เสาร์ห้าพารวย ปี63 เนื้อเงินลงยา,นวะลงยา,ฝาบาตรลงยา,ทองแดงลงยา

หมูมหาลาภทองทวี หลวงพ่อทอง ปี61 เนื้อทองค�า,เนื้อเงิน

หมูมหาลาภทองทวี หลวงพ่อทอง ปี61 เนื้อนวะ,ฝาบาตร,ทองแดง

หมูมหาลาภทองทวี หลวงพ่อทอง ปี61 เนื้อชนวนโบราณ

หมูมหาลาภทองทวี หลวงพ่อทอง ปี61 เนื้อทองแดง ชุบทอง,เงิน,นาค

กะลาตาเดียว ราหูอมจันทร์ หลวงพ่อทอง ปี62 องค์ใหญ่

กะลาตาเดียว ราหูอมจันทร์ หลวงพ่อทอง ปี62 องค์เล็ก

พระปิดตาเสาร์ห้าพารวย หลวงพ่อทอง ปี63 หน้ากากทองค�า,หน้ากากเงิน,หน้ากากทองแดง

พระปิดตาเสาร์ห้าพารวย หลวงพ่อทอง ปี63 ตะกรุดทอง หน้ากากทอง,หน้ากากเงินตะกรุดเงิน

พระปิดตาเสาร์ห้าพารวย หลวงพ่อทอง ปี63 ตะกรุดทอง 3ดอก,ตะกรุดเงิน 3ดอก

พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อทอง รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ หน้ากากเงิน ตะกรุดทองค�า

พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อทอง รุ่นแรก เนื้อสายรุ้ง หน้ากากทองระฆัง ตะกรุดเงินคู่

พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อทอง รุ่นแรก เนื้อผงใบลาน หน้ากากทองแดง

เหรียญปาดตาลหลังพระนารายณ์แผงศรหลวงพ่อทอง ไม่จ�ากัดเนื้อ

เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง รุ่นหนุนดวง เนื้อเงินหน้ากากทองค�า-เงินลงยา

เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง รุ่นหนุนดวง เนื้อทองแดงผิวรุ้ง-รมด�า-มันปู

เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง รุ่นหนุนดวง เนื้อสัตตโลหะ-มหาชนวนทองแดงผิวไฟ

โต๊ะที่

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ-หลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ ทั่วไป 28
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หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อทองค�า

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อเงินหน้าทองค�า

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อเงินลงยาแดง

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อเงินลงยาน�้าเงิน

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อเงินลงยาลายธงชาติ

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อเงินลงยาจีวรเหลือง

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อนวะหน้ากากเงิน

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อนวะลงยาแดงไม่ตัดปีก

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้ออัลปาก้าลงยาฟ้าไม่ตัดปีก

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้ออัลปาก้าลงยาลายเสือ

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อสัตตะลงยาม่วง

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อสัตตะลงยาด�า

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อสัตตะลงยาลายธงชาติไม่ตัดปีก

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อมหาชนวนลงยาสีส้ม

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อทองระฆังลงยาลายธงชาติไม่ตัดปีก

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อทองระฆังลงยารวมสี

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อทองแดงรมด�าลายเสือ

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อผิวไฟลงยารวมสี

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อทองแดงลงยารวมสี

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อตะกั่วหน้าทองทิพย์

หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 71 เนื้อ 3 K

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้อทองค�า

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้อเงินลงยารวมสี

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้อเงินลงยาลายเสือ

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้อนวะลงยาไม่ตัดปีกฝังพลอย

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้อ 3 K

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้ออัลปาก้าลงยา รวมสี

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้อทองฝาบาตรลงยาด�าไม่ตัดปีก

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้อทองแดงลงยาสีแดง

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้อทองแดงลงยาสีเขียว

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้อทองแดงลงยาลายธงชาติ

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้อทองแดง ฝาบาตร ตะกั่ว ชนวน ไม่ตัดปีก

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้อทองแดงอัลปาก้าฝาบาตรธรรมดา

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีกรวมลงยา

หลวงปู่แสน รุ่นกายทิพย์ วัดบ้านหนองจิก เนื้อทองแดงไม่ตัดปีก ลงยาฝังพลอย

โต๊ะที่

หลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ ทั่วไป 29
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