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พระเบญจภาคี
พระยอดขุนพล ยอดนิยม
พระเนื้อผง ยอดนิยม
พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระเนื้อดิน ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์-รูปหล่อ-เหรียญหล่อ ยอดนิยม
เครื่องราง ยอดนิยม
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม
พระหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม
พระคณาจารย์จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม
เครื่องรางจังหวัดนครสวรรค์-จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม
พระเครื่องหลวงพ่อเขียน วัดส�ำนักขุนเณร จ.พิจิตร ยอดนิยม
เครื่องราง ทั่วไป
พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ทั่วไป
พระกรุวัดราชบูรณะ-พระเนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม
พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
พระหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ทั่วไป
พระหลวงพ่อเล็ก วัดสันติคีรี จ.กาญจนบุรี ทั่วไป
พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ทั่วไป
พระหลวงพ่อจืด นิมมฺโล วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม ยอดนิยม
พระหลวงพ่อพุฒ สุนทฺโร วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม ทั่วไป
พระหลวงพ่ออั้บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม ทั่วไป
เครื่องรางจังหวัดกาญจนบุรี ทั่วไป
สุดยอดสีผึ้งแดนสยาม ยอดนิยม
พระคณาจารย์เมตตาสายบุญ ทั่วไป
พระวัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1
พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2
พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 3
พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 4
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พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 12
พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 13
พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 1
พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 2
พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1
พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 2
พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และพระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป
พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม
พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป
พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม
พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป
พระคณาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดนิยม
พระคณาจารย์จังหวัดร้อยเอ็ด ทั่วไป
พระคณาจารย์จังหวัดเลย ยอดนิยม
พระคณาจารย์จังหวัดสุรินทร์ ยอดนิยม
พระหลวงปู่เฮง ปภาโส วัดด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ ทั่วไป
พระคณาจารย์จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ยอดนิยม
พระคณาจารย์จังหวัดนครพนม ทั่วไป
พระกรุนาดูน จ.มหาสารคาม ยอดนิยม
พระกรุนาดูน–พระคณาจารย์ จ.มหาสารคาม ยอดนิยม
พระหลวงพ่อมนูญชัย มนุญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา :พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ
วัดป่าวังน�้ำเย็น จ.มหาสารคาม ยอดนิยม
พระคณาจารย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยอดนิยม
พระหลวงปู่วรพรต วิธาน วัดจุมพล จ.ขอนแก่น ทั่วไป
พระคณาจารย์จังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม
พระหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต วัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม
พระหลวงปู่บุญมา วัดปราสาทดิน จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม
พระหลวงปู่บุญมา วัดปราสาทดิน จ.ชัยภูมิ ทั่วไป
พระหลวงปู่จุ่น วัดโพธิ์ตาล จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม
พระครูปลัดสุริยัณ จนฺทวณฺโณ จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม
พระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม วัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม
พระหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต และพระคณาจารย์จังหวัดขอนแก่น ยอดนิยม
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พระเบญจภาคี ยอดนิยม
โต๊ะที่ 1 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (45 รายการ)
1 พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ
2 พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ กรุงเทพฯ
3 พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์เกศบัวตูม กรุงเทพฯ
4 พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ฐานแซม กรุงเทพฯ
5 พระสมเด็จฯ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ
6 พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ
7 พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์ กรุงเทพฯ
8 พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย กรุงเทพฯ
9 พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม กรุงเทพฯ
10 พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม กรุงเทพฯ
11 พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานสังฆาฏิ กรุงเทพฯ
12 พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ กรุงเทพฯ
13 พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ กรุงเทพฯ
14 พระสมเด็จฯ บางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ
15 พระสมเด็จจิตรลดา กรุงเทพฯ ปี2508-2513
16 พระสมเด็จฯ เกศไชโย พิมพ์7ชั้น นิยม จ.อ่างทอง
17 พระสมเด็จฯ เกศไชโย พิมพ์6ชั้น อกตัน จ.อ่างทอง
18 พระสมเด็จฯ เกศไชโย พิมพ์6ชั้น อกตลอด จ.อ่างทอง
19 พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพ์เกศอุ กรุงเทพฯ
20 พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพ์สังฆาฏิ กรุงเทพฯ
21 พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพ์ฐานคู่ กรุงเทพฯ
22 พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุฯ พิมพ์เล็ก กรุงเทพฯ
23 พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหาธาตุฯ-วัดสร้อยทอง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
24 พระก�ำแพงซุ้มกอ เนื้อด�ำ พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.ก�ำแพงเพชร
25 พระก�ำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ จ.ก�ำแพงเพชร
26 พระก�ำแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.ก�ำแพงเพชร
27 พระก�ำแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.ก�ำแพงเพชร
28 พระก�ำแพงลีลา พิมพ์เม็ดขนุน จ.ก�ำแพงเพชร
29 พระก�ำแพงลีลา พิมพ์พลูกลีบ-พิมพ์กลีบจ�ำปา จ.ก�ำแพงเพชร
30 พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่-พิมพ์กลาง จ.ล�ำพูน
31 พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์เล็ก จ.ล�ำพูน
32 พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ต้อ จ.ล�ำพูน
33 พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ตื้น จ.ล�ำพูน
34 พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
35 พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
36 พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
37 พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
38 พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
39 พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
40 พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
41 พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
42 พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
43 พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา
44 พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์แขนอ่อน จ.พระนครศรีอยุธยา
45 พระขุนแผน กรุโรงเหล้า จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระยอดขุนพล ยอดนิยม
โต๊ะที่ 2 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)
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พระพิจิตร เม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
พระหูยาน หน้ายักษ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ลพบุรี
พระนาคปรก ชินเงิน ไม่จ�ำกัดกรุ จ.ลพบุรี
พระร่วงยืน หลังลายผ้า สนิมแดง จ.ลพบุรี
พระร่วงนั่ง กรุม่วงค่อม จ.ลพบุรี
พระรอดหนองมน สนิมแดง จ.ลพบุรี
พระซุ้มกระรอก กระแต จ.ลพบุรี
พระซุ้มนครโกษา ชินเงิน จ.ลพบุรี
พระร่วงยืน หลังรางปืน สนิมแดง จ.สุโขทัย
พระร่วงนั่ง หลังลิ่ม ชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย
พระร่วงยืนทรงเกราะ ชินเขียว จ.สุโขทัย
พระพิจิตร ข้างเม็ด ชินเงิน จ.สุโขทัย
พระท่ามะปราง ชินเงิน จ.สุโขทัย
พระชินราชใบเสมา ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก
พระชินราชซุ้มเส้นคู่ ชินเงิน จ.พิษณุโลก
พระลีลายอดอัฏฐารส ชินเขียว จ.พิษณุโลก
พระท่ามะปราง ชินเงิน ไม่จ�ำกัดกรุ จ.พิษณุโลก
พระลีลาเชยข้างเม็ด จ.ก�ำแพงเพชร
พระยอดขุนพลเสมาตัด ชินเงิน ก�ำแพงเพชร
พระท่ากระดาน เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
พระอู่ทอง สนิมแดง กรุวัดศรีสะอาด จ.เพชรบูรณ์
พระร่วงยืนซุ้มประตู ชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์
พระมเหศวรพิมพ์ใหญ่-ศวรเดี่ยว-ศวรตรง ชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี
พระลีลาชินเงิน ไม่จ�ำกัดกรุ จ.สุพรรณบุรี
พระนาคปรก สนิมแดง ไม่จ�ำกัดกรุ จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงนั่ง สนิมแดง ไม่จ�ำกัดกรุ จ.สุพรรณบุรี
พระท่ากระดานน้อย สนิมแดง กรุท่าเสา-กรุศาลเจ้า จ.ราชบุรี
พระลีลาสรรค์ยืน ชินเงิน จ.ชัยนาท
พระกรุบ้านตาก ชินเงิน-สนิมแดง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ตาก
พระซุ้มนครโกษา เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค์
พระกรุเชียงแสน ชินเงิน-สนิมแดง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระปรกโพธิ์ ชินเงิน-สนิมแดง กรุเชียงแสน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระยอดธงอยุธยา ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิ
พระกรุคอกวัว สนิมแดง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ชัยภูมิ
พระกรุโนนสูง เนื้อสนิมแดง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.นครราชสีมา
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พระเนือ้ ผง ยอดนิยม
โต๊ะที่ 3 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
82 พระสมเด็จ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง
83 พระกรุเจดีย์เล็ก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบางขุนพรหม กรุงเทพฯ
84 พระพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่-ตุ๊กตาเล็ก วัดพลับ กรุงเทพฯ
85 พระพิมพ์สมาธิใหญ่-สมาธิเล็ก-สมาธิเข่ากว้าง วัดพลับ กรุงเทพฯ
86 พระพิมพ์พุงป่องใหญ่-พุงป่องเล็ก วัดพลับ กรุงเทพฯ
87 พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์แซยิด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
88 พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์แปดชั้น แขนหักศอก-แขนกลม วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
89 พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์เจ็ดชั้น หูติ่ง วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
90 พระสมเด็จหลวงปู่ภู พิมพ์สามชั้น ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
91 พระหลวงปู่ภู พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยม-สังกัจจายน์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
92 พระหลวงปู่ภู พิมพ์ยืนอุ้มบาตร-ไสยาสน์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
93 พระหลวงปู่ภู พิมพ์ลีลา-พิมพ์พระปิดตา วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
94 พระเพชรหลีก พิมพ์ขัดสมาธิเพชร-ขัดสมาธิราบ เจ้าคุณทักษิณฯ วัดอินทาราม กรุงเทพฯ
95 พระวัดรังษี ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
96 พระปิลันทน์ พิมพ์ซุ้มประตู วัดระฆัง กรุงเทพฯ
97 พระปิลันทน์ พิมพ์ครอบแก้วใหญ่-ครอบแก้วเล็ก วัดระฆัง กรุงเทพฯ
98 พระปิลันทน์ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่-เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆัง กรุงเทพฯ
99 พระปิลันทน์ พิมพ์สี่เหลี่ยมปรกโพธิ์ วัดระฆัง กรุงเทพฯ
100 พระผงของขวัญ รุ่นแรก วัดปากน�้ำ กรุงเทพฯ
101 พระผงของขวัญ รุ่นสาม พิมพ์ลึก-พิมพ์ตื้น วัดปากน�้ำ กรุงเทพฯ
102 พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานสูง-ฐานเตี้ย กรุงเทพฯ
103 พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสะดุ้งมาร-เล็บมือสมาธิ กรุงเทพฯ
104 พระวัดเงินคลองเตย ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
105 พระวัดท้ายตลาด พิมพ์มารวิชัย ข้างเม็ดขีด-ข้างเส้น กรุงเทพฯ
106 พระวัดท้ายตลาด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
107 พระวัดสามปลื้ม ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
108 พระวัดเฉลิมพระเกียรติ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.นนทบุรี
109 พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ปทุมธานี
110 พระหลวงพ่อพริ้ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบางปะกอก กรุงเทพฯ
111 พระหลวงปู่ศุข แจกแม่ครัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
112 พระหลวงปู่เผือก พิมพ์ขุดสระใหญ่-ขุดสระเล็ก วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
113 สมเด็จพระครูสังฆ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
114 พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่าน วัดทรงประมูล กรุงเทพฯ
115 พระสมเด็จ รุ่นสร้างเขื่อน วัดเกศไชโย จ.อ่างทอง
116 พระสมเด็จ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
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พระเนือ้ ดิน ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 4 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

พระคง จ.ล�ำพูน
พระเปิม จ.ล�ำพูน
พระบาง จ.ล�ำพูน
พระเลี่ยง จ.ล�ำพูน
พระก�ำแพงเม็ดมะลื่น จ.ก�ำแพงเพชร
พระนางก�ำแพง พิมพ์ลึก-พิมพ์ตื้น จ.ก�ำแพงเพชร
พระนางก�ำแพงเม็ดมะเคล็ด จ.ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงปรกลูกยอ จ.ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงเม็ดน้อยหน่า จ.ก�ำแพงเพชร
พระก�ำแพงซุ้มยอ จ.ก�ำแพงเพชร
พระลีลา กรุวัดถ�้ำหีบ จ.สุโขทัย
พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัย
พระร่วงยืนเปิดโลก กรุเตาทุเรียง จ.สุโขทัย
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง จ.สุโขทัย
พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง จ.สุโขทัย
พระเชตุพนหน้าโหนก จ.สุโขทัย
พระท่ามะปราง จ.สุโขทัย
พระนางพญา พิมพ์มีหู-ไม่มีหู กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก
พระท่ามะปราง ไม่จ�ำกัดกรุ จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พิษณุโลก
พระชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก
พระหลวงพ่อโต กรุวัดตาปะขาวหาย จ.พิษณุโลก
พระขุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่-เล็ก จ.สุพรรณบุรี
พระขุนแผนบ้านกร่าง ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ จ.สุพรรณบุรี
พระขุนแผนบ้านกร่าง พลายเดี่ยว จ.สุพรรณบุรี
พระขุนแผนบ้านกร่าง พลายคู่ตัดดี่ยว จ.สุพรรณบุรี
พระขุนแผนไข่ผ่าซีก-แตงกวาผ่าซีก จ.สุพรรณบุรี
พระชุดกิมตึ๋ง กรุวัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
พระถ�้ำเสือ กรุวัดถ�้ำเสือ จ.สุพรรณบุรี
พระเดี่ยวด�ำ-เดี่ยวแดง จ.ลพบุรี
พระหลวงพ่อจุก จ.ลพบุรี
พระซุ้มนครโกษา จ.ลพบุรี
พระสรรค์ยืน จ.ชัยนาท
พระสรรค์นั่ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ชัยนาท
พระพิจิตรเขี้ยวงู จ.พิจิตร
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พระเนือ้ ดิน ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 5 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงไก่หางพวง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงไก่หางรวม จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อปาน พิมพ์หางสามเส้น-สี่เส้น-ห้าเส้น จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงหนุมาน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงครุฑใหญ่-ครุฑเล็ก จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงครุฑปีกแข็ง-ผีเสื้อ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงเม่น จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงนก จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงปลา จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงโบราณ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระวัดตะไกร ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกริ่งทองตะเคียน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนใบพุทธา จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อโป้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน จ.อ่างทอง
พระหลวงพ่อแฉ่ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบางพัง จ.นนทบุรี
พระหลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน จ.นนทบุรี
พระกรุ วัดโปรดเกษ จ.นนทบุรี
พระหลวงพ่อทอง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดราชโยธา กรุงเทพฯ
พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพฯ
พระกรุวัดประยูร ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ กรุงเทพฯ
พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระกรุวัดบางสระแก กรุงเทพฯ
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ กรุงเทพฯ
พระกรุวัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
พระพิมพ์เม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ
พระลีลาพุทธ 25ศตวรรษ ปี2500 กรุงเทพฯ
พระรูปเหมือนในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช กรุงเทพฯ
พระชุดโรงพยาบาลสงฆ์ ปี2500 ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราช กรุวัดเสาธงทอง จ.สุพรรณบุรี
พระกรุ วัดบางยี่หน จ.สุพรรณบุรี
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่องฯ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ 25

พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์-รูปหล่อ-เหรียญหล่อ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 6 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระกริ่ง ตั๊กแตนเขมร ยุคต้น เนื้อส�ำริด ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระชัยวัฒน์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระกริ่งหน้าอินเดีย ปี2482 พิมพ์หน้าใหญ่-พิมพ์หน้าเล็ก สมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ) วัดสุทัศน์ฯ
พระกริ่งหน้าไทย ปี2482 สมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ) วัดสุทัศน์ฯ
รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา รุ่นแรก วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
พระกริ่งหลวงพ่อจาด รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่-กลาง-เล็ก ออกวัดบางหอย
พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม-พิมพ์บัวแหลม ปี2495 วัดบวรฯ
พระกริ่งประภามลฑล ปี2480 วัดดอน ยานนาวา กรุงเทพฯ
พระกริ่งแหลมฟ้าผ่า ปี2484 จ.สมุทรปราการ
พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบางพัง จ.นนทบุรี
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ ปี2515 จ.พิษณุโลก
พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ ปี2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดสามปลื้ม กรุงเทพฯ
พระเนื้อเมฆสิทธิ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดอนงค์ฯ กรุงเทพฯ
พระวัดระฆัง พิมพ์หลังฆ้อน กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งเก่า มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งใหม่ มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิยาว มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน สังฆาฏิสั้น มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ
พระพุทธชินราชอินโดจีน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่มีโค๊ต ปี2485 วัดสุทัศน์ฯ
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม มีห่วงขวาง เนื้อทองผสม วัดปากคลองมะขามเฒ่า
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดปากคลองมะขามเฒ่า
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างอุ เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามลฑล ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดปากคลองมะขามเฒ่า
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน ยันต์ใหญ่-เล็ก วัดปากคลองมะขามเฒ่า
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างรัศมี เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างยันต์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดปากคลองมะขามเฒ่า
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวเม็ด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ เนื้อชินตะกั่ว วัดปากคลองมะขามเฒ่า
พระหลวงปู่ศุข ออกวัดคลองขอม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระอุปคุตเขมร เนื้อส�ำริด
พระหลวงพ่อโสธร 2หน้า ปี2497 ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.ฉะเชิงเทรา
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เครื่องราง ยอดนิยม
โต๊ะที่ 7 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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หมากทุยหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพฯ
เบี้ยแก้หลวงปู่รอด วัดนายโรง กรุงเทพฯ
เบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
เบี้ยแก้หลวงพ่อพักตร์ วัดโบสถ์ จ.อ่างทอง
เขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ
เสือหลวงพ่อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ
เสือหลวงพ่อวงศ์ ไม่จ�ำกัดรุ่น วัดปริวาส กรุงเทพฯ
สิงห์งาแกะหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี
สิงห์งาแกะหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง
หนุมานหลวงพ่อสุ่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ-ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดศาลากุน จ.นนทบุรี
ลิงหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา
องคตหลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ
แพะหลวงพ่ออ�่ำ วัดหนองกระบอก จ.ระยอง
จิ้งจกหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง จ.อยุธยา
สาริกาหลวงพ่อสนิท วัดล�ำบัวลอย จ.นครนายก
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
ตะกรุดโสฬสมงคล ปู่กลิ่น วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
ตะกรุดโสฬสมงคล อาจารย์แปลก วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ
ตะกรุดลูกอมหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี
ตะกรุดกระดูกห่านพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ
ตะกรุดหน้าผากเสือหลองปู่นาค วัดอรุณฯ(วัดแจ้ง) กรุงเทพฯ
พิศมรใบลานหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสาคร
ลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
ลูกอมพระปลัดปาน วัดตุ๊กตา จ.นครปฐม
ยักษ์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ
ปลัดขลิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี
ราหูกะลาแกะหลวงพ่อน้อย ขนาดห้อยคอ วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม
ราหูกะลาแกะอาจารย์ปิ่น ขนาดห้อยคอ วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม
ปลาตะเพียนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
แหวนเก่า ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดส�ำนัก
แหวนพิรอด เก่า ไม่จ�ำกัดส�ำนัก
ตะกรุดเก่า ไม่จ�ำกัดคณาจารย์
มีดหมอเก่า ไม่จ�ำกัดส�ำนัก
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่องฯ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ 27

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 8 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี2497
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ลอยน�้ำใหญ่-เล็ก ปี2502
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี2505
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี2505
พระกริ่งองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนื้อนวะโลหะ ปี2505
พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน(เบตง) เนื้อนวะโลหะ ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "A" เนื้อนวะโลหะ ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "A" เนื้อโลหะผสม ปี2505
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด เนื้อเหลือง ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ หัวมน ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั๊มซ�้ำ ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั๊มซ�้ำ-ไม่ปั๊ม ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก(นิยม) ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่-หน้าเชิด ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็น ปี2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี2500
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น2 ไข่ปลาใหญ่ ปี2502
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น2 ไข่ปลาเล็ก ปี2502
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี2509
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ "ตัว ท " ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "ตัว ท " ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก "มีหู" ปี2505
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "หน้าจีน" ปี2508
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พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 9 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ ปี2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก ปี2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 เนื้อทองแดง ปี2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 เนื้ออัลปาก้า ปี2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น3 เนื้อทองแดง ปี2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น4 เนื้ออัลปาก้า ปี2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น�้ำเต้า ปี2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่-เล็ก แจกปีนัง ปี2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังหนังสือ 5 แถว" ปี2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง(หน้าผาก3เส้น,4เส้น,หนังสือเลยหู)เนื้ออัลปาก้า ปี2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังรุน 1 " ปี2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี2509
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี2511
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา "หน้าเลื่อนหลังเจดีย์" เนื้ออัลปาก้า ปี2511
แหวนหลวงพ่อทวด ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี2503-2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวน กะไหล่ทอง-อัลปาก้า ปี2506-2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังรุ่น1" ปี2511
รูปหล่อพระอาจารย์ทิม ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดช้างให้ ปี2508
เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไข่ห่มคลุม-หันข้าง วัดช้างให้ ปี2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก อุ้มลูกแก้ว เนื้อโลหะ วัดช้างให้ ปี2508
เหรียญหลวงพ่อทวด ทะเลซุง แจกปีนัง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดปี
เหรียญหลวงพ่อทวด ทะเลซุง พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี2508
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี2524
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี2524
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี2524
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี2524
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่หน้าเล็ก (ตอก-ไม่ตอกหมู) วัดคอกหมู ปี2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด เนื้อโลหะผสม วัดไทร จ.นครสวรรค์ ปี2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดพะโคะ ปี2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน วัดเมืองยะลา ปี2506
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่านฝังตะกรุด วัดทรายขาว ปี2514
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พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ยอดนิยม
โต๊ะที่ 10 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระกริ่ง ชินบัญชร
พระชัยวัฒน์ ชินบัญชร
พระสังกัจจายน์ ชินบัญชร
พระปิดตามหาลาภชินบัญชร (ปุ้มปุ้ย)
พระสมเด็จ ชินบัญชร หลังยันต์แดง
พระสมเด็จ วัดไร่วารี
พระผงโสฬสมหาพรหม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญรุ่นแรก ฉลองสมณศักดิ์ ปี 2508
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อกแรก)
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อกแรก)
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ยุคแรก เนื้อกระยาสารท ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์หัวโต - หัวเล็ก
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระสมเด็จ หลังยันต์ห้า
พระปิดตา หลังยันต์ห้า ฝังทับทิม
เหรียญเจริญพร บน
เหรียญเจริญพร ล่าง
เหรียญห่วงเชื่อม 8 รอบ
เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อทองแดง , นวะ
เหรียญนาคปรก 8 รอบ
พระรูปหล่อ รุ่นไตรมาส
เหรียญเจริญพรสอง ไตรมาส
เหรียญนาคปรก ไตรมาส
เหรียญหล่อฉลุ
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม (ยกเว้นเนื้อตะกั่ว)
พระปิดตา หลังรูปเหมือน
พระนาคปรกใบมะขาม (ปรกจ้อย)
เหรียญบาตรน�้ำมนต์
เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์นั่งพาน
เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์หยดน�้ำ
เหรียญรูปไข่ ผูกพัทธสีมา ปี 2517
เหรียญคอน�้ำเต้า หลังนูน
เหรียญกรมหลวงชุมพร รุ่นนาวิกโยธินสร้าง
หนุมาน ก้นอุดผงพรายกุมาร
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พระหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 11 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้ออัลปาก้า ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ A
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ B
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ C
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ D
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์คอตึง
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐานสูง
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง พิมพ์ฐานเตี้ย
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อตะกั่ว
เหรียญหล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์จอบเล็ก ด้านหลังหลวงพ่อเดิม วัดหนองหลวง
เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์เสมา ปี2470
เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์แมงกะปี้หลังแบบ-หลังเรียบ ปี2470
เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก พิมพ์แมงกะปี้หลังตัวหนังสือ ปี2482
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์โค้ง ปี2482
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันทร์ตรง ปี2482
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้อ ปี2482
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี2482
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม- หลวงพ่อคล้าย ปี2483
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้อ บล็อคกลาก ปั๊มห่วงในตัว
เหรียญหน้าหมวกหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ แจกที่วัดท่าฉนวน ปี2483
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม เนื้อเงินลงยา ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม เนื้อเงินข้างไข่ปลา ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงถม หลังอกเลา
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม เนื้อเงินลงถม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ห้าเหลี่ยมนาคปรก ปี2470
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์เปลวเทียน หน้าสั้น ปี2483
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ปักกลด ปี2470
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า-เนื้อตะกั่ว
เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังยันต์ใบพัด เนื้อตะกั่ว
พระกริ่งใหญ่ หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว
เหรียญเปลวเทียนหลวงพ่อเดิม พิมพ์หน้ายาว ปี2483
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ออกวัดอินทาราม ปี2493
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พระคณาจารย์จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม
โต๊ะที่ 12 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)
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พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิยม
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อผงจุ่มรัก
พระเนื้อดินหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์
พระเนื้อดินหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์คอแอล ปี2515
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์นิ้วจุด ปี2515
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ ปี2515
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือเลขแปด ปี2515
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ ปี2515
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก ปี2515
เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี2515
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี2515 ไม่จ�ำกัดหลัง
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.ชุ่มสร้าง ตอกและไม่ตอก "ช"
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ออกวัดห้วยเขน พิมพ์ใหญ่
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ออกวัดห้วยเขน พิมพ์กลาง-เล็ก
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน ออกวัดท้ายน�้ำ ปี2515
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน ออกวัดวังจิก ปี2515
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน ออกวัดหอไกร
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่น อ.ตะพานหิน ปี2522
เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์เสมา ปี2472
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม หลังอุ
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังอุ
เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบใหญ่-จอบเล็ก
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน หลังชินราช ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระปิดตาหลวงปู่ภู พิมพ์หยดน�้ำ เนื้อชินสนิมแดง
พระปิดตาหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก หลังเบี้ย-หลังกระต่าย
เหรียญพระธรรมทัสสีมุนีวงศ์(หลวงพ่อไป๋) รุ่นแรก ปี2479 วัดท่าหลวง
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเตียง รุ่นแรก วัดเขารูปช้าง
ตะกรุดหลวงปู่ภู ถักเชือกตะกร้อลงรัก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
ตะกรุดหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
แหวนหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน ไม่จ�ำกัดรุ่น

32 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่องฯ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ

เครื่องรางจังหวัดนครสวรรค์-จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม
โต๊ะที่ 13 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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คชสีห์,สิงห์ปากเป็ด หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
เสือ หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
ม้ามังกร,หมู,กระต่าย หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอบรูปหัวใจ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอบสี่เหลี่ยม,พิมพ์ข้าวหลามตัด,พิมพ์ทรงกลม หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์สามขวัญ ปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์สองขวัญ ปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์ยกขา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์ปากสาริกา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
พระปิดตางาแกะ พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
พระแม่นางกวักงาแกะ พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
งาแกะปีเกิด 12 นักษัตร ไม่จ�ำกัดพิมพ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
งาแกะพิมพ์ต่าง ๆ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์สี่เหลี่ยม,รูปไข่ เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ,ลงถม
รูปถ่ายเก่า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อัดกระจก ขนาดห้อยคอ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
แหวนลงยา ลงถม หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
ตะกรุดพวงลูกคั่นพระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอ ขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย์)หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอ ขนาดปากกา (แบบด้ามตัด)หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอ ขนาดใบมีด6นิ้ว ไม่เกิน9นิ้ว(แบบธรรมดา) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอ ขนาดใบมีด9นิ้วขึ้นไป(แบบธรรมดา) ไม่จ�ำกัดขนาด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอ ขนาดใบมีด6นิ้ว ไม่เกิน9นิ้ว(สามกษัตริย์) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอ ขนาดใบมีด9นิ้วขึ้นไป ไม่จ�ำกัดขนาด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอ ใบมีดแบบลายนาคคู่ ไม่จ�ำกัดขนาด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอ ขนาดปากกา(แบบธรรมดา) หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
มีดหมอ ขนาดปากกา(แบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
มีดหมอ ขนาด5นิ้วขึ้นไป หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
เสื้อยันต์สิงห์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ถักเชือกลงรัก
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ไม่ถักเชือก
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ถักเชือกลงรัก
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ไม่ถักเชือก
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง สามกษัตริย์ ถักเชือกลงรัก-ไม่ถักเชือก
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่านฝังตะกรุด วัดทรายขาว ปี2514
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พระเครื่องหลวงพ่อเขียน วัดส�ำนักขุนเณร จ.พิจิตร ยอดนิยม
โต๊ะที่ 14 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)
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พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงใหญ่ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงเล็ก ไม่จัดพิมพ์
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก วัดส�ำนักขุนเณร
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก วัดพร้าว
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นก�ำนันเถาว์ รุ่นสร้างศาลา
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นก�ำนันเถาว์ รุ่นสร้างโรงเรียน
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นก�ำนันวิรัตน์ เนื้อเงิน พิมพ์แต่ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นก�ำนันวิรัตน์ เนื้อเงิน พิมพ์ไม่แต่ง
พระกริ่งประทานพร หลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น ส5 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่น ข5 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน จุลกฐิน
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์ฐานหนังสือ วัดชัยมงคล ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน พิมพ์เถ้าแก่หอเตี๊ยะ
เหรียญหลวงพ่อเขียนหลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญเสมาใหญ่นั่งเต็มองค์ รุ่น 100 ปี
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเขียน สระเอขีดยาว
เหรียญกงจักรหลังยันต์หลวงพ่อเขียน บล็อกนิยม
เหรียญใบต�ำลึงหลวงพ่อเขียน บล็อกนิยม
เหรียญ 2 เกจิ หลวงพ่อเขียน-หลวงพ่อทบ
เหรียญอาร์ม หลวงพ่อเขียน วัดวังส�ำโรง
เหรียญกลมเสาร์ห้า หลวงพ่อเขียน บล็อกนิยม
พระผงหลวงพ่อเขียน พิมพ์จอบหลวงพ่อเงิน ปี 2503
เหรียญแสตมป์ หลวงพ่อเขียน วัดท่าหอย บล็อกวัด ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญแสตมป์ หลวงพ่อเขียน วัดท่าหอย บล็อกบ้าน ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเขียน ปี 2505 กะไหล่ทอง
เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเขียน ปี 2505 กะไหล่เงิน
เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเขียน ปี 2506
เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเขียน ปี 2507
เหรียญหลวงพ่อเขียน หลังหลวงปู่ศุข ปี 2507
เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อเขียน วัดชัยมงคล
เหรียญใบโพธิ์เล็ก หลวงพ่อเขียน วัดชัยมงคล
ล็อกเก็ต หลวงพ่อเขียน หลังอะลูมิเนียม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
แหวนหลวงพ่อเขียน ไม่เกิน ปี 2507
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เครื่องราง ทั่วไป
โต๊ะที่ 15 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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หุ่นพยนต์และเครื่องราง อาจารย์ชวง เชียงใหม่ ศิษย์อาจารย์ปี่ แจ้งเจริญ
น�้ำเต้า 100 ปี หลวงพ่อสด วัดปากน�้ำภาษีเจริญ ออกปี 2527
เหรียญโชคดี ไมตรียานุสรณ์ หัวใจเศรษฐี อาจารย์เจ๊ก ณัฐธัญ กับ อาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ
แม่นางกวักเนื้อไม้แกะ หลวงพ่อย้อย วัดใหม่สุคนธาราม จ.นครปฐม
หุ่นพยนต์พี่ตี๋ซอยท่าเรือแดงอยุธยา ตาเงินตาทอง
หุ่นพยนต์พี่ตี๋ซอยท่าเรือแดงอยุธยา ก้านลานสาน
หุ่นพยนต์พี่ตี๋ซอยท่าเรือแดงอยุธยา ก้านลานสาน (ตนเล็ก)
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ถักเชือกจุ่มรัก
ลิงหลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย ไม่จ�ำกัดเนื้อขนาด (ห้อยคอ)
ตุ๊กแกหลวงพ่อหล�่ำ วัดสามัคคีธรรม (ขนาดห้อยคอ)
ปลากัดหลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ (เนื้อไม้)
ปลากัดหลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ (เนื้อโลหะ)
ปลากัดหลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ (เนื้อพิเศษ)
ราหูอมจันทร์ หลวงพ่อแล วัดพระทรง
พ่อแก่พระครูปืน วัดราชชะโด ปี 2556 รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ (ขนาดห้อยคอ)
หนุมานล้มลุกหลวงปู่เกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส ปี 2557 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
กุมารทอง 9 โกศ เนื้อตะกั่ว หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์ ปี 2543
หนุมานรุ่นแรกหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย
ตะกรุดสาริกา หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย
ลูกสะกด หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ จังหวัดชัยนาท
ตะกรุด หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ จังหวัดชัยนาท
มีดเหล็กน�้ำพี้ หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ จังหวัดชัยนาท
หนุมาน รุ่นมงคลชัย วัดสว่างอารมณ์ ปี 2562
ปลาตะเพียน หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว
ลูกสะกด หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
หนุมาน อาจารย์อ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ รุ่นอายุ 65 ปี
เหรียญราหู มหาโชค โภคทรัยพ์ ปี 2562
นางพิมพ์ ตุ๊กตาเล็กทาทองฝังตะกรุด หลวงพ่ออั๊บ วัดไทร
กุมารรุ่นฝังลูกนิมิตร พิมพ์เล็ก หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
กุมารรุ่นฝังลูกนิมิตร พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
ปลากัด เนื้อผงพุทธคุณ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ปี 2562
ปลากัด เนื้อกะไหล่ทอง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ปี 2562
ปลากัด เนื้อกะไหล่เงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ปี 2562
ปลากัด เนื้อกะไหล่เงิน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ปี 2562
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พระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ทั่วไป
โต๊ะที่ 16 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์เศียรโตA
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์เศียรโต B
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์เส้นด้ายลึก
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์เส้นด้ายใหญ่-เล็ก
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ไข่ปลาเลือน บล็อกแรก
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ไข่ปลาเลือน บล็อกสอง
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ต้อใหญ่-เล็ก
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์คะแนน
พระผง รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯโต
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ รุ่น 100 ปี ปี 2515 พิมพ์พระประธาน ไม่จ�ำกัดเนื้อ
รูปเหมือนหล่อสมเด็จฯโต รุ่น 100 ปี ปี 2515
เหรียญรูปเหมือน รุ่น 100 ปี ปี 2515 ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดขนาด
พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี ปี 2523 พิมพ์พระประธานใหญ่Aลึก นิยม
พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี ปี 2523 พิมพ์พระประธานใหญ่ อกล�่ำ นิยม
พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี ปี 2523 พิมพ์พระประธานใหญ่
พระผง รุ่น 108 ปี ปี 2523 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯโต
พระหล่อรูปเหมือนสมเด็จฯโต รุ่น 108 ปี ปี 2523
พระสมเด็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน
เหรียญหล่อสมเด็จ รุ่น 108 ปี ปี 2523 เนื้อตะกั่วถ�้ำชา
พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี ปี 2533 พิมพ์พระประธานใหญ่ ยืด,จัมโบ้ นิยม
พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี ปี 2533 พิมพ์พระประธานใหญ่
พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี ปี 2533 พิมพ์ปรกโพธิ์
พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี ปี พิมพ์ฐานแซม
พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี ปี 2533 พิมพ์คะแนน
พระผง รุ่น 118 ปี ปี 2533 พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จฯโต
พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี ปี 2537 พิมพ์พระประธานใหญ่
พระผงสมเด็จ พิธีเสาร์ห้า รุ่นแรก ปี 2536
พระผงสมเด็จ พิธีเสาร์ห้า รุ่นสอง ปี ปี 2539
พระผงสมเด็จ รุ่น 214 ปีเกิด พิมพ์เกศทะลุซุ้ม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระผงสมเด็จ รุ่น 214 ปีเกิด พิมพ์เกศจรดซุ้ม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระผงสมเด็จ รุ่น 214 ปีเกิด ผิวขัดลายงา ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระผงสมเด็จ รุ่น 231 ปีชาตกาล เกศทะลุซุ้ม
พระผงสมเด็จ รุ่น 231 ปีชาตกาล เกศจรดซุ้ม
พระรูปหล่อสมเด็จโต รุ่น 231 ปีชาตกาล ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระกรุวัดราชบูรณะ-พระเนือ้ ชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม
โต๊ะที่ 17 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระยอดขุนพล กรุวัดราชบูรณะ
พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ
พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ
พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ
พระอู่ทองฐานส�ำเภา กรุวัดราชบูรณะ
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ
พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดราชบูรณะ
พระลีลาก�ำแพงนิ้ว กรุวัดราชบูรณะ
พระขุนแผนบัวห้าจุด กรุวัดราชบูรณะ
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ
พระลีลาดอกไม้ไหว (ไม่โปร) กรุวัดราชบูรณะ
พระพิมพ์จารึกภาษาจีน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ
พระลีลาแจกันคู่ กรุวัดราชบูรณะ
พระขุนแผน พิมพ์แหวกม่าน กรุวัดราชบูรณะ
พระแผงตัด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ
พระพิมพ์วัดราช ขนาดเล็ก ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระพิมพ์วัดราช ขนาดใหญ่ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก กรุวัดราชบูรณะ
พระปรกโพธิ์ พิมพ์ใหญ่ กรุวัดราชบูรณะ
พระขุนแผนใบพุทรา ไม่จ�ำกัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปรุหนังเดี่ยว ไม่จ�ำกัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปรุหนัง พิมพ์บัวเม็ด ไม่จ�ำกัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปรุหนังบัวพันปลา ไม่จ�ำกัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระนาคปรก พรงั่ว กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอู่ทอง คางเครา กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอู่ทอง คางไม่เครา กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระวัดตระไกร เนื้อชิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อโต เนื้อชิน พิมพ์บางกระทิง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระโคนสมอ เนื้อชิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอู่ทองนั่ง กรุบึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปรุหนัง วัดประสาท จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอู่ทอง กรุวัดมเหยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระยอดธง ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระชัย ขนาดห้อยคอ กรุวัดพระศรีเพชญ จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
โต๊ะที่ 18 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระรูปเหมือนพิมพ์หลังเตารีด รุ่นสุริยุปราคา เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2538
นางกวัก รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540
เหรียญหมื่นยันต์ ปี 2553 เนื้ออัลปาก้า
พระขุนแผน โภคทรัพย์ เนื้อเคลือบสังคโลกสีเหลือง ปี 2550
เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อทองแดง
เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อปลอกลูกปืน
เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อทองแดงลงยา
เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อทองแดงซาติน
เหรียญเสมา อายุยืน ปี 2555 เนื้อนวะโลหะลงยาสามสี
ตุ๊กตาทองรวยมงคลลาภ ปี 2555
เหรียญหล่อ พระพรหมรุ่นแรก ปี 2556 เนื้อทองเหลือง
เหรียญ รวยเงิน รวยทอง ปี 2556 เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีแดง
เหรียญ รวยเงิน รวยทอง ปี 2556 เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีน�้ำเงิน
เหรียญ รวยเงิน รวยทอง ปี 2556 เนื้อนวะ
พระขุนแผนเล็ก แจกทาน ปี 2557
เหรียญ ห่วงเชื่อม รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อชนวน
เหรียญ ห่วงเชื่อม รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อทองแดงผิวรุ้ง
เหรียญ ห่วงเชื่อม รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญ ห่วงเชื่อม รวมมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อทองแดงผิวไฟ
เหรียญ ห่วงเชื่อม รวยมหาเศรษฐ๊ ปี 2557 เนื้อทองแดงผิวไฟ
เหรียญ ห่วงเชื่อม รวมมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้ออัลปาก้าสอดไส้สัตตโลหะ
เหรียญ เสมา รวมมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อชนวน
เหรียญ เสมา รวมมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อทองแดงผิวรุ้ง
เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อเงินหน้ากากเงินขอบเงิน ลงยา 3 สี
เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อสัตตโลหะ
เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ปี 2557 เนื้อทองแดงผิวไฟ
เหรียญ กฐิน ยืน ปี 2559 เนื้อทองแดง
เหรียญ รวยโชค เนื้อนวะหน้ากากเงิน ปี 2559
เหรียญ กฐิน รวยโชคดี ปี 2559 เนื้อทองแดง
เหรียญกฐิน รวยเก้าหน้า ปี 2560 เนื้อทองแดง
เหรียญกฐิน รวยๆ เฮงๆ ปี 2560 เนื้อทองแดง
เหรียญเสาร์ห้า มหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540
เหรียญรวยแสนล้าน เนื้อทองแดง ปี 2562
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พระหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
โต๊ะที่ 19 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระพุทธเจ้าหล่อ ประทับครุต รุ่น 1 เนื้อทองระฆัง ปี 2534
พระพุทธเจ้าหล่อ ประทับหนุมาน รุ่น 1 เนื้อทองระฆัง ปี 2534
พระพุทธเจ้าหล่อ ประทับไก่ รุ่น 1 เนื้อทองระฆัง ปี 2534
พระพุทธเจ้าหล่อ ประทับนก รุ่น 1 เนื้อทองระฆัง ปี 2534
พระพุทธเจ้าหล่อ ประทับปลา รุ่น 1 เนื้อทองระฆัง ปี 2534
พระพุทธเจ้าหล่อ ประทับเม่น รุ่น 1 เนื้อทองระฆัง ปี 2534
พระพุทธเจ้าหล่อ ประทับแพะ รุ่น 1 เนื้อทองระฆัง ปี 2534
สมเด็จหล่อ รุ่นเมตตาประทับครุต เนื้อฝาบาตร ปี 2538
สมเด็จหล่อ รุ่นเมตตาประทับไก่ เนื้อฝาบาตร ปี 2538
สมเด็จหล่อ รุ่นเมตตาประทับราชสีห์ เนื้อฝากบาตร ปี 2538
พระพิมพ์รัศมีซ้อนยันต์กลับ เนื้อฝาบาตร ปี 2536
สมเด็จนางพญา รุ่นเมตตามหามงคล เนื้อฝาบาตร ปี 2540
เหรียญเจ้าสัวสิวลีประทับไก่ เนื้อทองระฆัง ปี 2540
เหรียญเจ้าสัวปิดตาประทับไก่ เนื้อทองระฆัง ปี 2540
พระเบญจภาคี เนื้อทองระฆัง ปี 2541
พระยอดขุนพล ที่ระลึกสร้างสะพาน บรรจุผ้าไตรพระราชทาน ปี 2541
พระทุ่งเศรษฐี ที่ระลึกสร้างสะพาน บรรจุผ้าไตรพระราชทาน ปี 2541
พระสมเด็จ ที่ระลึกสสร้างสะพาน บรรจุผ้าไตรพระราชทาน ปี 2541
พระสมเด็จนางพญา รุ่นเมตตามหามงคล เนื้อผงเกสร ปี 2540
พระพุทธเจ้าประทับไก่ หลังยันต์กลับ เนื้อผงใบลาน ปี 2540
พระสังกัจจายน์ เนื้อผงเกสร ปี 2537
พระสมเด็จ 16 ชั้น เสาร์ห้า เนื้อผงเกสร ปี 2536
สมเด็จพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เนื้อผงเกสร ปี 2538
พระสมเด็จอรหัง รุ่น 1 เนื้อผงเกสร ปี 2534
พระสมเด็จซุ้มเรือนแก้ว เนื้อโลหะผสม ปี 2533
พระสังกัจจายน์ลอยองค์ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2534
พระสมเด็จนางพญา รุ่นแรก เนื้อทองระฆัง ปี 2534
พระปิดตากนกข้าง เนื้อฝาบาตร ปี 2535
พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่น 2 เนื้อฝาบาตร ปี 2535
เหรียญพระปิดตามหาลาภ รุ่นแรก ปี 2537
พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อผงเกสร ปี 2534
พระสมเด็จปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2534
พระสมเด็จแซยิด 5 ชั้น เนื้อผงเกสร ปี 2534
พระสมเด็จแซยิด 7 ชั้น เนื้อผงเกสร ปี 2534
พระสมเด็จแซยิด 9 ชั้น เนื้อผงเกสร ปี 2534
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พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 20 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระสมเด็จ เนื้อผงเกสร 108 ปี 2494
พระนางพญา รุ่นแรก เนื้อดินเผา ปี 2506
พระนางพญา รุ่นแรก เนื้อผงเกสร 108 ปี 2517
พระสมเด็จปรกโพธิ์ ปี 2514
พระสมเด็จนาคปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร 108 ปี 2514
พระคะแนนปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร 108 ปี 2514
พระคะแนนปรกโพธิ์ปิดทองกรรมการ ปี 2514
พระสมเด็จฐานสิงห์ ปี 2515
พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อผงเกสร 108 ปี 2515
พระสมเด็จฐานสิงห์ เนื้อผงลายพิเศษ ปี 2515
พระสมเด็จเนื้อผง ปี 2517
พระสมเด็จพิมพ์พระประธาน หลังรูปเหมือน ปี 2518
พระสมเด็จ มหาอุดปิดทองกรรมการ ปี 2516
พระสมเด็จ แพ 3 พัน ปี 2512
เหรียญไตรมาส เอ็ม 16 เนื้อทองแดง ปี 2513
พระสมเด็จ แพ 3 พัน แร่ ปี 2516
พระสมเด็จ แพ 3 พัน เนื้อลายพิเศษ ปี 2512
พระจันทร์ลอย ปี 2512
เหรียญโภคทรัพย์ ปี 2518
พระสังกัจจาย ที่ระลึกครบ 100 ปี วัดพิกุลทอง ปี 2535
พระสมเด็จ เนื้อผงเกสร 108 ปี ปิดทองกรรมการ ปี 2509
พระสมเด็จ เนื้อผงเกสร 108 ปี 2509
พระชัยวัฒน์ ท�ำบุญอายุ 84 ปี 2532
พระชัยวัฒน์ ศิลปลพบุรี ประยุกต์ ปี 2535
พระสมเด็จคะแนน หลังยันต์ ปี 2512
พระคะแนน แพ พัน ปี 2519
พระสมเด็จ แพ 4 พัน ปี 2534
พระสมเด็จ แพ 5 พัน ปี 2534
พระสมเด็จ ที่ระลึกครอบรอบ 100 ปี วัดพิกุลทอง ปี 2535
พระสมเด็จ หล่อโบราณ ที่ระลึกครบรอบ 100 ปี วัดพิกุงทอง ปี 2535
พระปิดตา รุ่นแรก ปี 2513
พระปิดตา ปี 2514
พระปิดตา ลายรัศมี ปี 2514
พระปิดตา รุ่นจงอางศึก ปิดทองแจกกรรมการ ปี 2514
พระปิดตา รุ่นจงอางศึก ปี 2514
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พระหลวงพ่อเล็ก วัดสันติคีรี จ.กาญจนบุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 21 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระท่ากระดาน หลวงพ่อเล็ก
พระร่วงเจ้าทรงผนวช หลวงพ่อเล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระยอดธง
พระร่วงฤทธิ์โรจน์ ขนาดห้อยคอ ไม่จ�ำกัดขนาด
พระร่วงฤทธิ์โรจน์ เปิดโลก เนื้อโลหะ
พระร่วงฤทธิ์โรจน์ เปิดโลก เนื้อดิน,ว่าน
พระปิดตาตามลาภ
พระเนื้อตะกั่ว ทุกพิมพ์ ไม่ซ�้ำรายการเดิม
เหรียญพระร่วงฤทธิ์โรจน์ ปี 2522 ไม่จ�ำกัด
เหรียญพระร่วงฤทธิ์โรจน์ ปี 2534 ไม่จ�ำกัด
เหรียญพระร่วงฤทธิ์โรจน์ ปี 2516 เนื้อทองแดง
เหรียญพระร่วงฤทธิ์โรจน์ ปี 2516 เนื้อตะกั่วสนิมแดง
พระร่วงฤทธิ์โรจน์ ทั้งสามพระองค์ เนื้อดิน, เนื้อว่าน
เหรียญทองค�ำ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระสมเด็จหลวงปู่พระครูด�ำ,หลวงปู่ศุข ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระสมเด็จศรีสรรเพรช หลังครุฑ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระสมเด็จศรีสรรเพรช หลังยันต์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระสมเด็จหลวงปู่ทวด ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญพระร่วงเจ้า ปราบศัตรู
เชือกถัก ประค�ำ
พระสีวลี
พระบูชา พระร่วงฤทธิ์โรจน์ ทั้ง 3 พระองค์ พระซุ้ม
พระบูชา พระร่วงฤทธิ์โรจน์ 21 นิ้ว ไม่จ�ำกัดปี
พระบูชา พระร่วงฤทธิ์โรจน์ 12 นิ้ว ไม่จ�ำกัดปี
พระบูชา พระร่วงฤทธิ์โรจน์ 9 นิ้ว ไม่จ�ำกัดปี
พระบูชา พระศรีสรรเพรช ไม่จ�ำกัดขนาด
พระบูชา พระแม่รัศมี ไม่จ�ำกัดปี
พระพิฆเนศ ไม่จ�ำกัดขนาด
ตะกรุดชุด เชือกถัก เดิม
พระเนื้อว่าน ทุกชนิด ไม่ซ�้ำรายการเดิม
พระสมเด็จจกบาตรปี 11 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
รูปถ่าย รวม ทุกชนิดของวัดสันติคีรี ไม่จ�ำกัดขนาด
ตะกรุดหนังเสือ
พระเนื้อดินไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่ซ�้ำรายการเดิม
พระเนื้อโลหะ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่ซ�้ำรายการเดิม
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พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร ทั่วไป
โต๊ะที่ 22 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน�้ำ ปี 2515
พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2516
พระหลวงพ่อเงิน รุ่นพิเศษ วัดบางคลาน ปี 2525
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นร่วมใจสร้างสะพาน วัดบางคลาน ปี 2528
เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน รุ่นรวมใจสร้างสะพาน วัดบางคลาน ปี 2528
เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน รุ่นรวมใจสร้างสะพาน วัดบางคลาน ปี 2528
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างโรงเรียนปริยัติธรรม เนื้อเมฆพัตร วัดหนองบัว ปี 2530
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นด�ำรงสุข วัดท้ายน�้ำ ปี 2530
พระหลวงพ่อเงิน รุ่นฉลองสะพาน วัดท้ายน�้ำ ปี 2531
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นล้อแม็ก วัดบางคลาน ปี 2535
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฉัตรมงคล วัดบางคลาน ปี 2535
เหรียญหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ รุ่นฉัตรมงคล วัดบางคลาน วัดบางคลาน ปี 2535
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก รุ่นฉัตรมงคล วัดบางคลาน วัดบางคลาน ปี 2535
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเทพประธาน วัดท้ายน�้ำ ปี 2535
พระหลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ วัดบางคลาน ปี 2537
เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ วัดบางคลาน ปี 2537
พระปิดตาโภคทรัพย์หลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ วัดบางคลาน ปี 2537
เหรียญบาตรน�้ำมนต์ 3 เกจิ รุ่น พระพิจิตร 42-43 วัดดาน ปี 2543
รูปหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 วัดท้ายน�้ำ ปี 2543
เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 วัดท้ายน�้ำ ปี 2543
เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 วัดท้ายน�้ำ ปี 2543
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม พิมพ์เอ รุ่นสร้างวิหาร วัดท้ายน�้ำ ปี 2546
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม พิมพ์บี รุ่นสร้างวิหาร วัดท้ายน�้ำ ปี 2546
พระหลวงพ่อเงิน รุ่นโครงการแบ่งบุญหนุนการศึกษา วัดบางคลาน ปี 2545
พระหลวงพ่อเงิน รุ่นมงคลมหาลาภ 51 วัดบางคลาน ปี 2551
พระหลวงพ่อเงิน รุ่นเบิกเนตร วัดท้ายน�้ำ ปี 2558
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติเนื้อนวะ วัดท้ายน�้ำ ปี 2561
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติเนื้อทองทิพย์ วัดท้ายน�้ำ ปี 2561
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ เนื้อทองแดง วัดท้ายน�้ำ ปี 2561
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน เนื้อชนวนเก่า รุ่นเงินสามัคคี 61 วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561
เหรียญหลวงพ่อเงิน เนื้อทองพระประธานรมชาติ รุ่นเงินสามัคคี 61 วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561
เหรียญหลวงพ่อเงิน เนื้อทองแดงรมชาติ รุ่นเงินสามัคคี 61 วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561
เหรียญหลวงพ่อเงิน เนื้อทองพระประธาน รุ่นเงินสามัคคี 61 วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561
เหรียญหลวงพ่อเงิน เนื้อทองแดง รุ่นเงินสามัคคี 61 วัดนิคมสามัคคีธรรม ปี 2561
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสุโข วัดบึงนาราง ปี 2562
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พระหลวงพ่อจืด นิมมฺโล วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม ยอดนิยม
โต๊ะที่ 23 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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เหรียญหล่อชนะมาร พิมพ์ใหญ่ เหรียญหล่อหัวลูกปืน (ชนะมารพิมพ์เล็ก)
พระผลชนะมาร พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่
พระสมเด็จ ปี 2511 หลังปั๊มราหูเศียรครู หลังเรียบ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระผงไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2511
เหรียญหล่อหน้าการ์ตูน ไม่จ�ำกัดเนื้อ
กะลาแกะราหูอมจันทร์เผือก ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหล่องมงกุฏพระเจ้า พิมพ์มใหญ่
เศียรครู งาแกะ ราหูอมจันทร์ งาแกะ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์สามเกลอ
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์หน้าแม่ทัพ พิมพ์ใหญ่,พิมพ์เล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นาคเกี้ยว
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์มาลัยดอกรัก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์ใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์เล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมากลาง
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาใหญ่
กะลาแกะ พิมพ์เศียรครู แบบเสมาเล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ แบบกลมใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ แบบกลมเล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดากลาง
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาเล็ก
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นพเกล้า
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ศิลป์พิเศษ
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์รูปดาว
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เต่าใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์พิมพ์ปลา
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ตัวต่อเล็ก
กะลาแกะ ปิดตา พิมพ์รูปไข่ใหญ่
กะลาแกะ ปิดตา พิมพ์รูปไข่เล็ก
กะลาแกะ พิมพ์รูปเหมือนอาจารย์จืด ฝังตะกรุด ฝังตะกรุด,ไม่ฝังตะกรุด
กะลาแกะ ศิลป์ลุงศรี ศรีเล็ก,ศรีใหญ่
กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ 5 เกลอ
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พระหลวงพ่อพุฒ สุนทฺโร วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม ทั่วไป
โต๊ะที่ 24 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2505
เหรียญเสมาครึ่งองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505
เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒรุ่น 2 เต็มองค์ ปี 2513
เหรียญตลับยาหม่อง หลวงพ่อพุฒ รุ่น 4 ปี 2528
เหรียญเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒรุ่น 6(ปืนไขว้)ไม่จ�ำกัดเนื้อปี 2533
เหรียญหล่อเสมาเต็มองค์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 9 (ปืนไขว้) จ�ำกัดเนื้อ ปี 2533
เหรียญเสมาครึ่งองค์ อายุ 80 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญกงจักรปืนไขว้ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระบูชา หลวงพ่อพุฒ(ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว
พระบูชา หลวงพ่อพุฒ(ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม) ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
พระรูปหล่อเหมือน หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก ปี 2522
งาช้างแกะรูปเหมือนหลวงพ่อพุฒ
กะลาแกะรูปเหมือน หลวงพ่อพุฒ
กะลาแกะพระราหู ยุดแรกพิมพ์ใหญ่
กะลาแกะพระราหู ยุดแรกพิมพ์เล็ก
กะลาแกะพระราหูพิมเสมา (กะลาเผือก)
กะลาแกะพระราหู พิมเสมาเจาะหู
กะลาแกะพระราหู (ศิลป์ลุงหนุ่ย)
กะลาแกะพระราหูเสมาหูตัน
กะลาแกะพระราหูเสมาไม่มีหู
กะลาแกะพระราหูพิมพัดยศ
กะลาแกะพระราหูลอยองค์ พิมใหญ่
กะลาแกะพระราหู ลอยองค์พิมเล็ก
กะลาพระราหูไม่จ�ำกัดพิม (พิมอื่น..ที่ไม่มีในรายการข้างต้น)
กะลาแกะพระราหู ขนาดบูชา (เต็มลูก)
ตระกรุต หลวงพ่อพุฒ
พระโคขนาดจิ๋วเหลี่ยมเดิมไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระโคเนื้อพุทราขนาดจิ๋ว
พระโคเนื้อครั่งขนาดกลาง
พระโคครั่งพุทราขนาดใหญ่
พระโคเนื้อโลหะ
พระโคครั่งพุทราขานแช็ก
หนังช้างปั๊มยันต์พนาช้าง
ผ้ายันต์ขนาดใหญ่ ปี 2536
เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อสมหวัง ปี 2556
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พระหลวงพ่ออั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม ทั่วไป
โต๊ะที่ 25 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระสมเด็จ รุ่นแรก ปี 2507 (เนื้อผงกระดูก.เนื้อกล้วยหอมและพิมพ์สมเด็จโต) หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญรุ่นแรก ปี 2509 หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญรุ่นแรก ปี 2535 (ไหล่ขีด) หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
พระนาคปรก พิมพ์ใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2535 หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญเสมาหลังหลวงพ่อพุทธมนต์ ปี 2535 หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญสิงห์คู่ ปี 2538 หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญท้องกะทะ ปี 2542 หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญจิ๊กโก๋เล็ก ปี 2543 หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญสุขเกษม ปี 2545 หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญจิ๊กโก๋ใหญ่ ปี 2548 หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญกรมศุล ปี 2551 หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญสตางค์สิบ ปี 2553 หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญหล่อ หน้าเสือ รุ่นแรก ปี 2535 (เนื้อทองระฆัง)หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญหล่อ คอน�้ำเต้า รุ่นแรก ปี 2536 (เนื้อเงิน) หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญหล่อ คอน�้ำเต้า รุ่นแรก ปี 2536 (เนื้อทองระฆัง) หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2546 (เนื้อทองแดง,ทองเหลือง) หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
พระยอดธง หล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2546 (เนื้อทองแดง,ทองเหลือง) หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไร่ จ.นครปฐม
แม่นางพิม หลวงปู่อั๊บ รุ่นแรก (พระอาจารย์ปุ้ม สร้างปี 2546 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร) วัดท้องไทร จ.นครปฐม
แม่นางพิม หลวงปู่อั๊บ รุ่นแรก (พระอาจารย์จิตร สร้างปี 2548 พิมพ์สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม) วัดท้องไทร จ.นครปฐม
แม่นางพิม หลวงปู่อั๊บ (พระอาจารย์จิตร สร้างปี 2549-2554) วัดท้องไทร จ.นครปฐม
แม่นางพิม หลวงปู่อั๊บ กะลาแกะ (พระอาจารย์ขวัญชัย สร้าง ปี 2550) วัดท้องไทร จ.นครปฐม
แม่นางพิม หลวงปู่อั๊บ (พระอาจารย์ขวัญชัย สร้าง ปี 2551 พิมพ์กลัดไม่ขีด) วัดท้องไทร จ.นครปฐม
แม่นางพิม เนื้อไม้มงคล ยิงเลเซอร์ (พระอาจารย์ขวัญชัย สร้าง ปี 2552) หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
แม่นางพิมพ์ หลวงปู่อั๊บ (อาจารย์อั้น สร้างปี 2550 พิมพ์หยดน�้ำ) วัดท้องไทร จ.นครปฐม
แม่นางพิ หลวงปู่อั๊บ (รุ่นทันหลวงปู่เสก 2546-2555) วัดท้องไทร จ.นครปฐม (ไม่จ�ำกัดพิมพ์)
แม่นางพิม ขนาดบูชา หลวงปู่อั๊บ (พระอาจารย์จิตร สร้างปี 2548-2554) วัดท้องไทร จ.นครปฐม
แม่นางพิม ขนาดบูชา หลวงปู่อั๊บ (รุ่นทันหลวงปู่เสก 2545-2554) วัดท้องไทร จ.นครปฐม (ไม่จ�ำกัดพิมพ์)
ล็อกเก็ต หลวงปู่อั๊บ (ทันหลวงปู่อั๊บ ปลุกเสก ปี 2535-2549) วัดท้องไทร จ.นครปฐม
ล็อกเก็ต หลวงปู่อั๊บ (ทันหลวงปู่อั๊บ ปลุกเสก ปี 2550-2554) วัดท้องไทร จ.นครปฐม
เหรียญหลวงปู่อั๊บ ทุกรุ่นทันหลวงปู่เสก วัดท้องไทร จ.นครปฐม (ไม่จ�ำกัดพิมพ์)
พระบูชา (รวมรุ่น)หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
พระบูชาหลวงปู่อั๊บ นั่งหมู ปี 2547 วัดท้องไทร จ.นครปฐม
พระสังกัจจายน์ ขนาดบูชา ทุกพิมพ์ หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
ตะกรุดกันงู หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
ผ้ายันต์ หลวงปู่อั๊บ วัดท้องไทร จ.นครปฐม
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่องฯ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ 45

เครื่องรางจังหวัดกาญจนบุรี ทั่วไป
โต๊ะที่ 26 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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มีดหมอ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
พิรอดนิ้ว หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
ประค�ำ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
ลูกอมด้ายสาวพรมหมจรรย์ หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
พิรอดแขน หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
ประคตคาดเอว-หวายคาดเอว หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
ตระกรุดโทน หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
เสือ-สิงห์ (ไม่จ�ำกัดเนื้อ) หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
องค์เกียรติมุข รุ่นแรก (ไม่จ�ำกัดพิมพ์) หลวงพ่อเล็กวัดเขาดิน
พิรอดนิ้ว หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
พิรอดแขน หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน
องค์เกียรติมุข รุ่น 2 (ไม่จ�ำกัดพิมพ์) หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
ตระกรุดโทนเชือกคาดเอว หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
ลูกอมด้ายสายสิญจน์ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
หนุมานง�ำเมือง เนื้อดิน-แร่ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
สิงห์งานแกะ หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
มหาโชค มหาลาภ (เนื้อทองเหลือง-สังฆวานร)หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
ลูกอม หลวงพ่อแน่น ลูกใหญ่ วัดหนองขาว
ลูกอม หลวงพ่อแน่น ลูกกลาง-เล็ก วัดหนองขาว
ตระกรุดหนังเสือ หลวงพ่อแน่น วัดหนองขาว
พระราหูเนื้อตะกั่ว หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว
เสื้อยันต์-ผ้ายันต์ หลวงปู่เปลี่ยน วัดใต้
หนุมานง�ำเมือง เนื้อว่าน-ผง หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
พระราหูกะลาแกะ พิมพ์เสมา หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว
พระราหูกะลาแกะ พิมพ์สามเหลี่ยม หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว
พระราหูกะลาแกะ พิมพ์กลม หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์เลี้ยว
พญาเสือมหาอ�ำนาจ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
พญาครุต น�ำลาภ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
พระราหูกะลาแกะ ขนาดบูชา-ศิลป์พิเศษ หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์เลียว
ตะกรุดเกราะเพชร (ไม่จ�ำกัดเนื้อ) หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
ครอบน�้ำมนต์ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน (ไม่จ�ำกัดรุ่น)
หนุมานห้ามทัพ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญครูพลายชุมพล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ) หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน
ตะกรุดหลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน (ไม่จ�ำกัดรุ่น)
ผ้ายันต์ หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน (ไม่จ�ำกัดพิมพ์)
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สุดยอดสีผึ้งแดนสยาม ยอดนิยม
โต๊ะที่ 27 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (31 รายการ)
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สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง ตลับเงินขนาดห้อยคอ ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์
สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง ตลับทองค�ำขนาดห้อยคอ ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์
สีผึ้งหลวงปู่โป๊ะ วัดบ้านบิง ตลับครูบูชา ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์
พระกริ่งนครวัตรหลวงปู่โป๊ะ ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์
พระปิดตาขอมด�ำดินหลวงปู่โป๊ะ ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์
สีผึ้งทานบารมี รุ่น 1 ตลับทองเหลืองรูปทรงหัวใจ
สีผึ้งมหาเวทย์ ขุขันธ์ ขนาด 3.3 ซ.ม. เนื้อเงินบริสุทธิ์และลงยา
สีผึ้งมหาเวทย์ ขุขันธ์ ขนาด 1.3 ซ.ม. เนื้อเงินบริสุทธิ์และลงยา
สีผึ้งชาติพยัคฆ์กระหลั่ยเงิน
สีผึ้งชาติพยัคฆ์(กรรมการ)กระหลั่ยเงินลงยา
สีผึ้ง 7 ฆราวาสเนื้อทองเหลือง
สีผึ้ง 7 ฆราวาสเนื้อเงิน
สีผึ้งมหามงคล 99 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อทองเหลือง
สีผึ้งมหามงคล 99 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อเงิน
สีผึ้งมหามงคล 99 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อทองค�ำ
สีผึ้งอาจารย์บึ ขุนหาญ รุ่น 1
สีผึ้งเบ็ด อาจารย์อ้วนหมอผี
สีผึ้งพะยองค�ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์
สีผึ้งไก่ป่า ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า
สีผึ้งหลวงปู่สังข์ วัดนากันตม ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์
สีผึ้งครูบาวัง วัดบ้านเด่น ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์
สีผึ้งหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์
สีผึ้งหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
สีผึ้งหลวงปู่ทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง ไม่จ�ำกัดเนื้อ
สีผึ้งหลวงพ่อทบ ออกวัดช้างเผือก
สีผึ้งหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เฉพาะตลับพลาสติกออกวัด
ตลับสีผึ้ง รุ่นศรีวิชัยนามปี ปี 2544 วัดถลุงทอง ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์
ตลับสีผึ้ง มงคลจักรวาล พุทธาคมเขาอ้อ ปี 2545 ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์
สีผึ้งเก่าแท้ ไม่ทราบที่ คณาจารย์ทั่วประเทศ ตลับขนาดห้อยคอ
สีผึ้งเก่าแท้ ไม่ทราบที่ คณาจารย์ทั่วประเทศ ตลับขนาดบูชา (ตลับครู)
สีผึ้งคณาจารย์ทั่วประเทศ ประเภทสร้างสรรค์ (แบ่งตลับเลี่ยมกรอบเงิน,ทอง,นาค)
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พระคณาจารย์เมตตาสายบุญ ทั่วไป
โต๊ะที่ 28 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

เหรียญหลวงพ่อคูณพิมพ์ครึ่งองค์ รุ่นเมตตา เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ,เงินหลังแบบ,เงินไม่ตัดปีก,เงินหลังยันต์
เหรียญหลวงพ่อคูณพิมพ์ครึ่งองค์ รุ่นเมตตา เนื้อนวะ,ชนวนพระกริ่ง
เหรียญหลวงพ่อคูณพิมพ์ครึ่งองค์ รุ่นเมตตา เนื้ออัลปาก้า,ทองบ้านเชียง,ทองทิพย์
เหรียญหลวงพ่อคูณพิมพ์เต็มองค์ รุ่นเมตตา ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ตอกแจก
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นมหาปราบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อคูณ ใบขี้เหล็กเจริญพร รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองค�ำ
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อเงินไม่ตัดปีก,เงิน9รอบ,เงินลงยา,เงินหลังยันต์
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อนวะโลหะ,เนื้อมหาชนวน,เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน เนื้อทองทิพย์,ทองแดงรมด�ำ,ทองแดงผิวไฟ
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขน ตอกกรรมการ ไม่จ�ำกัดเนื้อ,รวมโค้ด
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเมตตา ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ,เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ,เนื้อนวะหน้ากากทองค�ำ,
เงินลงยา, เงินหลังยันต์
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวะลงยา ,นวะ,ทองแดงลงยา,ชนวนกริ่ง
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว เนื้ออัลปาก้า,ทองฝาบาตร,ทองแดงผิวไฟ,ทองแดงรมมันปู
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว กรรมการ หลังเรียบ,รวมโค้ด
เหรียญหลวงปู่เปรื่อง รุ่นเมตตา ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงปู่จื่อ พันธมุตโต รุ่นอายุยืน ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญกลมหลวงพ่อสะอาด รุ่นอายุวัฒนะมงคล6รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระอุปคุตหลวงปู่ค�ำจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน
พระอุปคุตหลวงปู่ค�ำจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อขันลงหิน,ชนวนรมซาติน
พระอุปคุตหลวงปู่ค�ำจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อสัตตะเปียกทอง
พระอุปคุตหลวงปู่ค�ำจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อสัมฤทธิ์โบราณ
พระอุปคุตหลวงปู่ค�ำจันทร์ รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดงเถื่อน,ทองแดงผิวรุ้ง
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ วัดทุ่งแฝก
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงินลงยา,เนื้อเงิน วัดทุ่งแฝก
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวะหน้ากากเงิน,นวะหน้ากากชุบทอง,นวะ วัดทุ่งแฝก
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อชนวนพระกริ่งต่าง ๆ วัดทุ่งแฝก
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อสัตตะเปียกทองต่าง ๆ วัดทุ่งแฝก
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้ออัลป้าก้าต่าง ๆ วัดทุ่งแฝก
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองเทวฤทธิ์ต่าง ๆ วัดทุ่งแฝก
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อสัมฤทธิ์โบราณต่าง ๆ วัดทุ่งแฝก
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองทิพย์ผิวรุ้งต่าง ๆ ,เนื้อทองแดงเถื่อน,ทองแดงผิวไฟ,เนื้อตะกั่ว วัดทุ่งแฝก
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดงรมมันปูต่าง ๆ วัดทุ่งแฝก
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พระวัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
โต๊ะที่ 29 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)
991 พระพิมพ์ ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2498
992 พระพิมพ์ ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2498
993 พระพิมพ์ ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2498
994 พระพิมพ์ ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2498
995 พระพิมพ์ ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2498
996 พระพิมพ์ ทรงนก เนื้อดิน ปี 2498
997 พระพิมพ์ ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2511
998 พระพิมพ์ ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2511
999 พระพิมพ์ ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2511
1000 พระพิมพ์ ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2511
1001 พระพิมพ์ ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2511
1002 พระพิมพ์ ทรงนก เนื้อดิน ปี 2511
1003 พระพิมพ์ ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527
1004 พระพิมพ์ ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2527
1005 พระพิมพ์ ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2527
1006 พระพิมพ์ ทรงปลา เนื้อดิน ปี 2527
1007 พระพิมพ์ ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2527
1008 พระพิมพ์ ทรงนก เนื้อดิน ปี 2527
1009 พระพิมพ์ ทรงไก่ เนื้อดิน, เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533
1010 พระพิมพ์ ทรงครุฑ เนื้อดิน, เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533
1011 พระพิมพ์ ทรงหนุมาน เนื้อดิน, เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533
1012 พระพิมพ์ ทรงปลา เนื้อดิน, เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533
1013 พระพิมพ์ ทรงเม่น เนื้อดิน, เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533
1014 พระพิมพ์ ทรงนก เนื้อดิน, เนื้อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533
1015 พระพิมพ์ ทรงไก่ เนื้อดิน, เนื้อผง รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536
1016 พระพิมพ์ ทรงครุฑ เนื้อดิน, เนื้อผง รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536
1017 พระพิมพ์ ทรงหนุมาน เนื้อดิน, เนื้อผง รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536
1018 พระพิมพ์ ทรงปลา เนื้อดิน, เนื้อผง รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536
1019 พระพิมพ์ ทรงเม่น เนื้อดิน, เนื้อผง รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536
1020 พระพิมพ์ ทรงนก เนื้อดิน, เนื้อผง รุ่นสู่พุทธภูมิ บล็อกแรก ปี 2536
1021 พระพิมพ์ ทรงไก่ เนื้อดิน รุ่นบูรณะพระอุโบสถ, รุ่นสร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548
1022 พระพิมพ์ ทรงครุฑ เนื้อดิน รุ่นบูรณะพระอุโบสถ, รุ่นสร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548
1023 พระพิมพ์ ทรงหนุมาน เนื้อดิน รุ่นบูรณะพระอุโบสถ, รุ่นสร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548
1024 พระพิมพ์ ทรงปลา เนื้อดิน รุ่นบูรณะพระอุโบสถ, รุ่นสร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548
1025 พระพิมพ์ ทรงเม่น เนื้อดิน รุ่นบูรณะพระอุโบสถ, รุ่นสร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548
1026 พระพิมพ์ ทรงนก เนื้อดิน รุ่นบูรณะพระอุโบสถ, รุ่นสร้างเขื่อน บล็อกแรก ปี 2548
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พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 30 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
1027
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เหรียญเต่า หลวงปู่ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นแคล้วคลาด ร�่ำรวย เนื้อทองค�ำ เนื้อเงิน เนื้อนวะทุกชนิด จ.กาญจนบุรี
เหรียญเต่า หลวงปู่ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นแคล้วคลาด ร�่ำรวย เนื้อทองทิพย์ เนื้อชนวนทุกชนิด จ.กาญจนบุรี
เครื่องรางลูสะกดและน�้ำเต้าไอ้ไข่ รุ่นอิ่มทรัพย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ และขนาด จ.นครศรีธรรมราช
เหรียญเต่า หลวงปู่ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นปลอดภัย ปลดหนี้ เนื้อทองค�ำ เนื้อเงิน เนื้อนวะทุกชนิด จ.กาญจนบุรี
เหรียญเต่า หลวงปู่ทวด วัดเขาตองเมืองลับแล รุ่นปลอดภัย ปลดหนี้ ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.กาญจนบุรี
เหรียญรุ่น อิ่มทรัพย์วัดทุ่งนาใหม่ ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ จ.นครศรีธรรมราช
เหรียญเต่า หลวงปู่บุญให้ วัดท่าม่วง รุ่น 1 บุญให้ รวยรวยรวย ปลดหนี้ ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.กาญจนบุรี
เหรียญเต่า ล.บุญให้ วัดท่าม่วงรุ่น 1 บุญให้ รวยรวยรวย ปลดหนี้ เนื้ออัลปาก้าเนื้อทองทิพย์และอื่นๆจ.กาญจนบุรี
เหรียญค้าขายดี วัดเขาวงษ์หนองม่วง พิมพ์ท้าวเวช-ไอ้ไข่ ทุกเนื้อ
เหรียญปั๊มเต่า หลวงปู่บุญให้ วัดท่าม่วง รุ่น 1 บุญให้ รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ทุกชนิด จ.กาญจนบุรี
เหรียญหลวงพ่อด�ำ วัดศรีสินมา รุ่นแรก ปี 2555
เหรียญหลวงพ่อด�ำ วัดศรีสินมา เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ ปี 2557
เหรียญหลวงพ่อด�ำ วัดศรีสินมา รุ่นสร้างบารมี ปี 2558
เหรียญหลวงพ่อด�ำ วัดศรีสินมา รุ่นหนุนดวง ปี 2560
เหรียญเต่ามังกร หลวงปู่หลา วัดดอนรวบ ทุกชนิด
เหรียญพญาเต่า รุ่นรวยไม่หยุด พิมพ์ หลวงปู่อิ่ม วัดทุ่งนาใหม่ ทุกเนื้อ
เหรียญพญาเต่า รุ่นรวยไม่หยุด พิมพ์ ท้าวเวช-ไอ้ไข่ วัดทุ่งนาใหม่ ทุกเนื้อ
เหรียญค้าขายดี วัดเขาวงษ์หนองม่วง พิมพ์ท้าวเวช-ไอ้ไข่ ทุกเนื้อ
นางกวักจิ๋วเนื้อดินผสมใบลาน และเนื้อผงพุทธคุณ ปี 2505 วัดใหม่กระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง
พระเนื้อดิน เนื้อผง หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกรูด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ (ไม่ซ�้ำโต๊ะยอดนิยม) จ.นครปฐม
นกสาริกาเนื้อผง หลวงพ่อสนิท วัดล�ำบัวลอย ไม่จ�ำกัดขนาด จ.นครนายก
พระนางตราปี 2500 หลวงปู่ชูวัดมุมป้อม พิมพ์กลางเนื้อขาว จ.นครศรีธรรมราช
สีผึ้งหลวงปู่ทาบ แบบเลี่ยมแบ่ง เงิน ทอง นาค วัดกระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง
นางกวักจิ๋วหลวงปู่ทาบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดกระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง
พระนางตราปี 2500 หลวงปู่ชูวัดมุมป้อม พิมพ์กลางไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.นครศรีธรรมราช
เครื่องรางหลวงพ่อสนิท วัดล�ำบัวลอย ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.นครนายก
ขุนแผนเนื้อดินผสมผงใบลาน หลวงปู่ทาบ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดกระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง
พระเนื้อดินผสมผงใบลาน เนื้อผงพุทธคุณ เนื้อผงคลุกลัก ปี 2500-2505 วัดกระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง
เหรียญรุ่น๑-๒ หลวงปู่ทาบวัดกระบกขึ้นผึ้งจ.ระยอง
ปิดตาเนื้อผงคลุกลัก เนื้อดินผสมผงใบลาน ปี 2503-2505 หลวงปู่ทาบวัดกระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง
หลวงปู่ทวดหลังกระดานปี 2500 เนื้อดินผสมผงใบลานหลวงปู่ทาบ หลวงปู่ทิม ปลุกเสก จ.ระยอง
พระพิมพ์ทวด-ทาบ เนื้อดินผสมผงใบลาน ปี 2505 วัดใหม่กระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง
พระเนื้อดินผสมผงใบลาน หลวงพ่อวงษ์วัดทุ่งผักกรูด พิมพ์เล็ก (ไม่จ�ำกัดหลัง) จ.นครปฐม
พระเนื้อดินเผาจุ่มลักน�้ำเกลี้ยง (ทั่วไป)ปี 2505-2507 วัดใหม่กระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง
เบี้ยแก้อาจารย์วรา รุ่นแรก วัดโพธิ์ ไม่จ�ำกัดขนาด จ.กรุงเทพ
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ปลัดขิกไม้เขยตาย หลวงปู่เมฆ วัดล�ำกระดาน กรุงเทพฯ
ปลัดขิกลิงเกาะ หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
เหรียญแจกทาน หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อทองแดง
ลิงไม้แกะ ขนาดพกพา ไม่เกิน 3 ซ.ม. หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
นกไม้แกะ หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
วัตถุมงคลไม้แกะ ไม่จ�ำกัดศิลป์และขนาด หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
วัตถุมงคลและเครื่องรางไม้แกะ ชุดที่ 1 หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
วัตถุมงคลและเครื่องรางไม้แกะ ชุดที่ 2 หลวงพ่อกลั่น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
ปลัดขิก หลวงพ่อส�ำราญ วัดสง่างาม ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปิดตารุ่นแรก รวยทรัพย์ ปี 2539 หลวงพ่อรวย จ.พระนครศรีอยุธยา
พระพิมพ์ทรงสัตว์ เนื้อดินเผา หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา
พระสังกัจจาย์ ผงน�้ำมัน ปี 2529 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระรูปเหมือนปั๊ม,บูชา,หล่อ ปี2533-2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระสมเด็จปรกโพธิ์ (ผงธูป) พิมพ์ใหญ่ รุ่นแรก ปี 2515 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพ์เล็ก รุ่นแรก ปี 2515 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปิดตาต่อลาภ ปี 2535 ทุกพิมพ์ หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปิดตาจัมโบ้ (มหาลาภ) ปี 2536 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญเสมาลงยาไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2533 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อสีชมพูไม่เกิน ปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญเสมา 8 รอบพิมพ์กรรมการหน้าทอง ปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญเสมา 8 รอบทุกพิมพ์ปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปิดตายันต์ยุ่ง ทุกพิมพ์ทุกเนื้อปี 2537 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญเสมารุ่นพิเศษปี 2533 หลวงปู่สด วัดพิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระรูปเหมือนใบโพธิ์ทุกรุ่นไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่เกินปี 2536 หลวงปู่สด วัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระผง รุ่นศรฤทธิ์ ปี 2557 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปิดตา รุ่นเสาร์ 5ปี หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปิดตา รุ่นรวย มหาศาลปี 2539 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา
พระสมเด็จไม่จ�ำกัดรุ่น หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อแดง วัดทุ่งดอก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี
เบี้ยแก้ หลวงปู่ตี๋ วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่นแรก ปี 2556 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผน รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2550 ไม่จ�ำกัดเนื้อ หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา
พระบูชาหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์-รูปหล่อ-รูปเหมือน หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่เกิน ปี 2552
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เหรียญหลวงพ่อส�ำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม หน้าเณร รุ่นแรก ปี 2493 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อส�ำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม รุ่นสรงน�้ำ ปี 2498 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อส�ำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม หน้าเณรหลังศาลา ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อส�ำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม รุ่นกรมหลวงชุมพร(หมอพร) ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระผงหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อส�ำเนียง อยู่สถาพร จ.นครปฐม รุ่นสิบล้อ
เข็มกลัดยันต์ นะฤาชา พ่อส�ำเนียง อยู่สถาพร จ.นครปฐม ไม่จ�ำกัดรุ่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ล็อกเก็ตไม่จ�ำกัดรุ่น หลวงพ่อส�ำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม
หนุมานแกะ รุ่น 2 หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ศิลป์มาตราฐาน ขนาดมาตราฐาน
หนุมานแกะ รุ่น 3 หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ศิลป์มาตราฐาน ขนาดมาตราฐาน
พระกริ่งนิรันตราย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระแก้วมรกต กรมสรรพมิต ปี 2539 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญสะเดาะเคราะห์ ปี 2530 วัดตาก้อง จ.นครปฐม
พระพิมพ์ทวา ปี 2521 วัดตาก้อง จ.นครปฐม
กุมารดูดรก ปี 2518 วัดตาก้อง จ.นครปฐม ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อเปาะ วัดช่องลม รุ่นแรก ปี 2549 บล็อกไม่มีผด จ.ราชบุรี
เหรียญหลวงพ่อเปาะ วัดช่องลม รุ่นแรก ปี 2549 บล็อกมีผด จ.ราชบุรี
เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อเปาะ วัดช่องลม รุ่น 2 ปี 2497 จ.ราชบุรี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเสมาใหญ่ หลวงพ่อเปาะ วัดช่องลม รุ่น 2 ปี 2497 จ.ราชบุรี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพระอาจารย์ติ๊ก ฐิตสวโร ดงตาพระยา รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2561 จ.สระแก้ว ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงปู่แสน ปสันโน รุ่นเจริญพร 111 ปี วัดบ้านหนองจิกปี 2561 จ.ศรีสะเกษ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อจื่อ พันธมุตโต วัดเขาตะเงาะอุดมพร ปี 2560 จ.ชัยภูมิ
เหรียญหลวงพ่อสมคิด จันทธัมโม รุ่นพยัคฆ์เรียกทรัพย์ วัดศิริวัน จ.อุบลราชธานี ปี 2561
พระกริ่งหลวงพ่อด�ำ วัดทุ่งน้อย รุ่นแรก ปี 2513 เนื้อทองผสม
เหรียญเสมาใหญ่ หลวงพ่อด�ำ รุ่นแรก วัดทุ่งน้อย ปี 2513 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อเงิน หลังหลวงพ่อผล วัดเทียนดัด ปี 2519 เนื้อทองแดง จ.นครปฐม
เหรียญหน้าวัวใหญ่ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี 2516 เนื้อทองแดง จ.นครปฐม
เหรียญหน้าวัวใหญ่ หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ปี 2516 เนื้อทองแดง จ.นครปฐม
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆกะพัด จ.นครปฐม
เหรียญไข่ หลวงปู่จ้อย วัดบางช้างเหนือ ปี 2515 ไม่จ�ำกัดเนื้อ จ.นครปฐม
พระหล่อหลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีดใหญ่ วัดคอกหมู ปี 2505
พระมเหศวร เนื้อชินเขียว กรุวัดพระศรีมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระหูยาน ชินเขียว จ.ลพบุรี
ตะกรุด หลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์
เขี้ยวเสือ แกะ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม
มีดหมอ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม
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โต๊ะที่ 33 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)
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พระนางพญาโบสถ์ใหม่ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
พระขุนแผนโบสถ์ใหม่ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
พระนางพญาโบสถ์ใหม่ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
พระลีลาเม็ดขนุน หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
พระเม็ดมะลื่น หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
พระซุ้มกอ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
พระรอด หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
พระผงสุพรรณพิมพ์เล็ก หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
พระผงสุพรรณพิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
พระนางพญาอู่ทองออกศึก เนื้อด�ำ ปี 2510
พระนางพญาอู่ทองออกศึก เนื้อแดง ปี 2510
พระขุนแผน หลวงพ่อมุ่ย ออกวัดหนองโรง ปี 2508
พระผงสุพรรณ หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2516
พระรอดหลวงพ่อดี วัดพระรูป
พระซุ้มกอ หลวงพ่อดี วัดพระรูป
พระสมเด็จหลวงพ่อดี วัดพระรูป
พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อกอก
พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อกอก
พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอปี 2548
พระสมเด็จรุ่นพิเศษ หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ ปี 2547
พระพิมพ์สรรค์นั่ง รุ่นพิเศษ หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ ปี 2548
พระรอด รุ่นพิเศษ หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ ปี 2547
พระนางพญาหลังลายผ้า หลวงพ่อดี วัดพระรูป
พระขุนแผน หลวงพ่อถิร วัดป่าเรไร
พระขุนไกร หลวงพ่อถิร วัดป่าเรไร
พระขุนแผนปลัดทวี ปี 2492
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อดี วัดพระรูป
พรางพญาหน้าตั๊กแตน หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2497
พระพุทธโคดม หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัวปี 2514
พระสมเด็จจอมพล หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว ปี 2515
พระขุนแผน หลังปลากัด พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ
พระขุนแผน หลังปลากัด พิมพ์เล็ก หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ
พระสมเด็จ หลังปลากัด หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ
พระสมเด็จรัศมี หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม เนื้อด�ำ
พระสมเด็จรัศมี หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม เนื้อขาว
พระปิดตา เจ้าคุณทรัพย์ วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่องฯ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ 53

พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 5
โต๊ะที่ 34 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระกริ่งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2536-2556 เนื้อทองเหลือง
พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
พระกริ่งเจริญพร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
พระกริ่งบารมี 80 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
พระกริ่งบารมี 84 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
พระพุทธชินราช ปี 2536-2556 เนื้อนวโลหะ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
พระกริ่งพุทธสิริมงคล สมเด็จพระญารสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
พระกริ่ง อิ สา วะ สุ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
พระกริ่งอรหัง พิมพ์หน้าใหญ่ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
พระกริ่งปวเรศ รุ่น 100 ปี เนื้อนว-ทองเหลือง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ
เหรียญเต่าปลดหนี้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี เนื้อนว-ทองแดง
เหรียญพระพรหม หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี เนื้อนว-ทองแดง
พระกริ่ง รุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
พระสมเด็จคะแนน หลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2509
พระปิดตา รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2513
เหรียญไตรมาศ 2 (เอ็ม 16) หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2513 เนื้อเงิน-ทองแดง
เหรียญสมเด็จโต หลัง หลวงพ่อแพ หลวงพ่อแพ วัดพิกุงทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2515
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2518
พระรูปหล่อ 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2535
พระสังกัจจายณ์ 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2535
พระสมเด็จหล่อโบราณ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุงทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2535
เหรียญนั่งพาน รุ่นแพบารมี 91 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2537
เหรียญ รวย เจริญ มงคล หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ นครสวรรค์ เนื้อทองเหลือง-ทองแดง
เหรียญเสมา กนกดอกบัว มหาเศรษฐีรวยทรัพย์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อทองเหลือง-ทองแดง
เหรียญใบขี้เหล็ก หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อทองแดง-ทองเหลือง
เหรียญรูปเหมือน รุ่น ชินบัญชรมหาเศรษฐี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อทองชมพู ลงยา 3 สี
เหรียญรูปเหมือน รุ่น ชินบัญชรมหาเศรษฐี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อปลอกกระสุน ลงยา 3 สี
เหรียญรูปเหมือน รุ่น ชินบัญชรมหาเศรษฐี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อทองชมพู ลงยา
เหรียญรูปเหมือน รุ่น ชินบัญชรมหาเศรษฐี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อปลอกกระสุนลงยา
เหรียญรูปเหมือน รุ่น เฮง เฮง เฮง หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อทองแดง-ทองเหลืองลงยา
เหรียญูรูปเหมือน รุ่น ไตรมาส หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อทองแดง
เหรียญรูปเหมือน รุ่นไตรมาส หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เนื้อทองเหลือง
พระรูปหล่อโบราณ(น�ำฤกษ์) พิมพ์ฐานสูง รุ่น ยกฐานะ หลวงพ่อพัฒน์ จ.นครสวรรค์ ปี 2562 เนื้อทองเหลือง-ทองแดง
พระรูปหล่อโบราณ(น�ำฤกษ์) พิมพ์ฐานเตี้ย รุ่น ยกฐานะ หลวงพ่อพัฒน์ จ.นครสวรรค์ ปี 2562 เนื้อทองเหลือง-ทองแดง
เหรียญหลวงปู่ทวด พิมพ์นั่งพาน หลวงพ่อเขียว จ.ปัตตานี เนื้อทองเหลือง-ทองแดง
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พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 6
โต๊ะที่ 35 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระขุนแผนเคลือบ รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน ปี 2544
พระขุนแผน 8 รอบ เนื้อเกสรฝังตะกรุด หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2552
พระขุนแผน 8 รอบ เนื้อเกสรโรยพลอย หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2552
พระขุนแผนพรายกุมารเคลือบ รุ่นแรก หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 2540
พระขุนแผน รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2522
พระสมเด็จครบรอบอายุ 90 ปี หลวงปุ่ทิม วัดพระขาว ปี 2546
พระปิดตามหาเสน่ห์ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2543
พระปิดตาข้าวก้นบาตร หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2524
พระปิดตาฟ้าลั่น หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2517
พระปิดตา หลังพระราหู หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2538
พระสิวลี รุ่นแรก เนื้อผงเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516
พระผงพิมพ์จันทร์ลอย รุ่นแรก เนื้อผงเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512
พระมเด็จคะแนน พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514
พระพิมพ์ลีลาทุ่งเศรษฐี รุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511
พระพิมพ์พระรอด เนื้อผงเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514
พระพิมพ์พระรอด เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514
พระปิดตา รุ่น 87 ปี เนื้อผงเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2533
พระปิดตาจิ๋ว รุ่นท�ำบุญอายุ 70 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517
พระปิดตามหาอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514
พระปิดตา รุ่น 2 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514
พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539
พระสมเด็จคะแนน หลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512
พระลีลาทุ่งเศรษฐี รุ่นแรก พิมพ์กลาง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511
รูปหล่อเสาร์ห้า รุ่นพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2537
พระนางพญา รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2506
พระลีลาทุ่งเศรษฐี รุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511
พระพิมพ์ปรกลอยองค์ เสาร์ห้า เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2536
พระพิมพ์ซุ้มลพบุรี เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519
พระกริ่ง รุ่น 3 เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535
พระชัยวัฒน์ รุ่น 3 เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535
พระพิมพ์พระร่วง หลังยันต์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515
พระชินราชฐานผ้าทิพย์ ฝังตะกรุดหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2537
เหรียญนางกวัก เนื้อทองแดง หลวงพ่อเกษม เขมโก ส�ำนักสุสานไตรลักษณ์ ปี 2521
เหรียญมหาลาภ เนื้อทองแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2540
เหรียญแจกทาน พิมพ์หยดน�้ำ เนื้อทองแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2539
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่องฯ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ 55
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เหรียญท่านท้าวมหาพรหม เอราวัณ รุ่นดวงเศรษฐี หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2535
เหรียญกันภัย เนื้อเงินลงยา หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2537
เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นแรกเนื้อกะไหล่ทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุทอง ปี 2518
เหรียญไตรมาส เอ็ม 16 เนื้อทองแดง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2513
เหรียญแซยิด 6 รอบ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537
พระปิดตาขี่หมู รุ่นพิเศษ หลวงปู่เส็ง วัดบางนา ปี 2538
พระสังกัจจายน์ขี่หมู รุ่นพิเศษ หลวงปู่เส็ง วัดบางนา ปี 2538
พระสมเด็จขี่หมู รุ่นพิเศษ หลวงปู่เส็ง วัดบางนา ปี 2538
พระสมเด็จ 3 ชั้น หลังรูปเหมือน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2518
พระสมเด็จปรกโพธิ์ รุ่นแรก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2536
พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539
พระสมเด็จฐานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539
พระสมเด็จหลังยันต์นะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509
พระสมเด็จหลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512
พระสมเด็จไกเซอร์ หลังลายเซ็น หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519
พระสมเด็จไกเซอร์ หลังลายยันต์มหาอุดหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516
พระสมเด็จ แพ 4 พัน เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534
พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534
พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534
พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบบ เนื้อลายรัศมี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535
พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบบ เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535
พระสมเด็จ 100 ปี พิมพ์วัดเกษ เนื้อลายรัศมี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535
พระสมเด็จ 100 ปี พิมพ์วัดเกษ เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514
พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515
พระสมเด็จฐานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517
พระสมเด็จ แพ แร่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516
พระสมเด็จปั๊ม หลังยันต์ เนื้อทองแดง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514
เหรียญหล่อโบราณ รุ่น 100 ปี เนื้อขันลงหิน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535
พระสมเด็จ พิมพ์นาคปรก อายุ 91 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2538
พระสมเด็จ เขมังกโร รุ่น 2 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519
พระสมเด็จแพ 9 พัน ฝังตะกรุดปิดทองในพิมพ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2536
ตะกรุดโทน 2 นิ้ว เลี่ยมเดิม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524
ตะกรุดโทน 3 นิ้ว เลี่ยมเดิม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524
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พระสมเด็จเจริญลาภ หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2535
พระสมเด็จพิมพ์เกษไชโย หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2535
พระปิดตาล้มลุก เนื้อทองระฆัง หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2535
พระปิดตาฝังพลอย ฉลองอายุ 76 ปี หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2535
พระสังกัจจายน์โฆสะปัญโญ เนื้อนวะ หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2534
พระปิดตาฝังพลอย กิมบ่อเซี่ยง หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธาตุมหาวิชัย ปี 2536
พระปิดตาแช่น�้ำมนต์ มหามงคล หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธาตุมหาวิชัย ปี 2537
พระกริ่งล้มลุก เนื้อสตางค์ทองเหลืองโบราณ หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2450
เหรียญพรหมหล่อโบราณ เนื้ออัลปาก้า หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ปี 2560
เหรียญพรหมหล่อโบราณ เนื้อชนวนทองแดง หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ปี 2560
เหรียญพรหมหล่อโบราณ เนื้อนวโลหะ หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก ปี 2560
เหรียญพรปีใหม่ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537
พระสมเด็จพิมพ์นาคปรก หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2542
พระผงรูปเหมือน รุ่นทหารพราน ลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2526
เหรียญพญาเต่าเรือน เนื้อทองแดง หลวงปู่ค�ำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย ปี 2538
พระเนื้อผงรูปเหมือน 5 เหลี่ยม รุ่นอายุ 93 ปี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี ปี 2553
พระผงยืนรูปเหมือน รุ่นอายุยืน หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี ปี 2551
พระขุนแผนกุมารทอง เสาร์ 5 พิมพ์เล็ก หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน ปี 2553
พระปิดตาข้าวตอกแตก เนื้อก้นครก หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน ปี 2552
พระขุนแผนกุมารทอง เสาร์ 5 พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน ปี 2553
พระผงนางพญาเสน่ห์จันทร์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2528
พระผงพิมพ์รูปเหมือน หลังท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2527
พระพุทธโสธร ฉลองอายุ 80 ปี หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2534
พระผงปิดตาน�ำโชค หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2538
พระพิจิตรข้างเม็ด หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2525
พระปิดตาหลังเต่า รุ่นเงินล้าน หลวงปู่พรหมมา วัดสวนหินผานางคอย ปี 2538
ลูกอมพระบรมครู รุ่นแรก หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน ปี 2547
พระปิดตามหามงคล หลวงพ่อไสว วัดศาลาปูน ปี 2538
พระปิดตาเนื้อผงจุ่มรัก รุ่นแรก หลวงพ่อประสิทธ์ วัดไทรน้อย
พระปิดตาพิมพ์หูกระต่าย รุ่นฉลอง 100 ปี เนื้อเมฆพัด วัดห้วยจระเข้ ปี 2540
พระปิดตาพิมพ์ท้องแฟบ รุ่นฉลอง 100 ปี เนื้อเมฆพัด วัดห้วยจระเข้ ปี 2540
พระปิดตาพิมพ์ท้องป่อง รุ่นฉลอง 100 ปี เนื้อเมฆพัด วัดห้วยจระเข้ ปี 2540
พระลีลา เนื้อผงแป้งเสก หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข ปี 2537
พระสมเด็จชนะจน หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540
พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่องฯ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ 57
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เหรียญหลวงปู่แสน รุ่นมหาปราบ วัดบ้านหนองจิกปี 2560
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรับทรัพย์ ปี 2561
เหรียญหลวงปู่มี รุ่นพญาพยัคฆ์ วัดโพนทอง ปี 2561
เหรียญพญานกยูงทอง ครูบาตาล วัดวังมน ปี 2561
เหรียญหลวงปู่แสน รุ่นแสนดวงดี วัดบ้านหนองจิกปี 2561
เหรียญหลวงปู่สอ รุ่นชินบัญชร วัดโพธิ์ศรี ปี 2561
เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่นบารมี 30 ทัศ วัดโลกโมฬี ปี 2561
เหรียญหลวงพ่อหวั่น รุ่นพญาปราบ วัดคลองคูณ ปี 2561
เหรียญหลวงพ่อหวั่น รุ่นสยบไพรี วัดคลองคูณ ปี 2561
เหรียญพญาเต่าเรือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่นฉลองเจดีย์ วัดดอยฮวก ปี 2562
เหรียญหลวงปู่พวง รุ่นพยัคฆ์พนมรุ้ง วัดโคกตาสิงห์ ปี 2562
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่มี วัดโพนทอง รุ่นแรก ปี 2562
รูปหล่อพยัคฆ์เวนไตย หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นแรก ปี 2562
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นพรหมสารพัดนึก วัดห้วยด้วน
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อเงิน กระบองทองค�ำ วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อเงินลงยาทุกสี วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อเงิน วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อเงินไม่ตัดปีก วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้ออัลปาก้าลงยาทุกสี วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อมหาชนวนลงยาทุกสี วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อทองทิพย์ลงยาทุกสี วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อทองทิพย์ไม่ตัดปีก โค๊ด 9 รอบ วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อทองแดงลงยาทุกสี วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อทองแดงไม่ตัดปีก โค๊ด 9 รอบ วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อสามกษัตริย์ วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อเงินลงยา กระบองทองค�ำ วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นราบไตรภพ เนื้อเงินรมด�ำซาติน วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อทองแดงรมด�ำซาติน วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อทองแดงรมมันปู วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อเงินยวง วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อสุชาติ รุ่นปราบไตรภพ เนื้อทองระฆัง วัดศิลาดอกไม้
เหรียญหลวงพ่อ ดร.พระครูสมุห์หาญ รุ่นธนบาลหัตถี วัดป่าอาเจียง ปี 2560
เหรียญหลวงพ่อสังวาลย์ รุ่นอายุวัฒนะมงคล 7 รอบ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ปี 2561
เหรียญพันท้ายนรสิงห์ ที่ระลึกงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา ปี 2562
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เหรียญหลวงพ่ออินทร์ (พิมพ์เล็ก) วัดเกาะหงษ์ จ.นครสวรรค์ ปี 2504
เหรียญพระราชพรหมาภรณ์ วัดพรหมจริยาวาส จ.นครสวรรค์ ปี 2513
เหรียญหลวงพ่อท้าว วัดวชิรกัลยาณ์ จ.นครสวรรค์ ปี 2523
เหรียญพระครูนิยุตธรรมศาสน์ วัดส้มเสี้ยว จ.นครสวรรค์ ปี 2525
เหรียญหลวงพ่อครุฑ วีดจอมคีรีนาคพรต จ.นครสวรรค์ ปี 2531
พระกริ่งหลวงพ่อบุญน�ำ พระศรีสวรรค์มิ่งมงคล วัดนครสวรรค์ ปี 2535
พระรูปหล่อพระครูนิสัยจริยคุณ (หลวงพ่อโอด) วัดจันทร์เสน จ.นครสวรรค์ ปี 2536
เหรียญพระครูนิสัยจริยคุณ (หลวงพ่อโอด) รุ่นฉลองมณฑป วัดจันแสน จ.นครสวรรค์ ปี 2536
เหรียญหลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ รุ่นรับเสด็จฯเปิดหอสมุด วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรคค์ ปี 2539
พระนางพญา หลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม (บางไผ่เตี้ย) จ.สมุทรสาคร
พระซุ้มชินราช เนื้อผง หลวงพ่อกล้าย วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ
พระผงหลวงปู่จันทร์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดนางหนู จ.ลพบุรี
พระหลวงพ่อโต เนื้อดิน วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี
พระลีลา เนื้อดินเผา หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ จ.สุพรรณบุรี
พระหลวงพ่อหอม วัดบางเตยกลาง จ.ปทุมธานี
พระสมเด็จพระครูสุพจน์ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระพิมพ์ใบโพธิ์ พระครูสุพจน์ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระกลีบบัว หลวงพ่อสุพจน์ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระประจ�ำวัน หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน กรุงเทพฯ
พระสมเด็จหลวงพ่อกล้าย เนื้อด�ำ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จรัศมี กรุวัดคลองขอม จ.สุพรรณบุรี
พระประจ�ำวัน หลวงพ่อจาด วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
พระนางพญา หลวงพ่อครื้น เนื้อดิน วัดสังโฆ จ.สุพรรณบุรี
พระลีลา หลวงพ่อคร้าม เนื้อดิน วัดบางระก�ำ จ.นครปฐม
พระกลีบบัว สมเด็จพระสังฆราชอยู่ เนื้อดิน วัดสระเกศ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จนะฤาชา หลวงพ่อส�ำเนียง พิมพ์สามเหลี่ยมยอดมน วัดเวฬุวัน จ.นครปฐม
พระพุทธชินราช เนื้อผงไคลเจดีย์ วัดโบสถ์ จ.ราชบุรี
พระสมเด็จ เนื้อขาว, เนื้อด�ำ วัดเสน่หา จ.นครปฐม
พระผงยันต์เกราะเพชร หลวงพ่อเล็ก วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา
พระซุ้มกอ หลวงพ่อปี้ ทินโน วัดลานหอย จ.สุโขทัย
พระยศเศรษฐี เนื้อดิน วัดศิลาชลเขต จ.นครศรีธรรมราช ปี 2509
พระอู่ทองออกศึก รุ่นแจกทหารจงอางศึก ปี 2510
พระสมเด็จแสน พิมพ์ใหญ่ วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ ปี 2512
พระสมเด็จแสน พิมพ์เล็ก วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ ปี 2512
พระนางพญา ค่ายอดิศร จ.สระบุรี ปี 2514
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พระผงหลวงพ่อเกษม เขมโก หลังพญาครุฑ แช่น�้ำมนต์ ปี 2532
พระผงกลีบบัวข้างกนก หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2532
พระชัยวัฒน์ ญ.สส.หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2533
พระผงเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2535
พระปิดตามหาลาภแช่น�้ำมนต์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2538
พระสมเด็จแช่น�้ำมนต์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2538
พระสมเด็จหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม ปี 2534
พระปิดตา หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ (แช่น�้ำมนต์) ปี 2535 จ.สมุทรสงคราม
พระปิดตา หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ ปี 2535 จ.สมุทรสงคราม
พระปรกมะขาม วัดสัมพันธวงศ์ (เนื้อนวะ) ปี 2535 กรุงเทพฯ
พระปรกมะขาม วัดสัมพันธวงศ์ (เนื้อทองแดง)ปี 2535 กรุงเทพฯ
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง (ลงยา) ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ทองด�ำ วัดท่าทอง ปี 2537 จ.อุตรดิตถ์
พระปิดตามหาเศรษฐี หลวงพ่อแล วัดพระทรง ปี 2539 จ.เพชรบุรี
พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ดุลย์-ปู่มั่น วัดบูรพาราม ปี 2557 จ.สุรินทร์
พระรูปหล่อ พระอาจารย์เชาวรัตน์ วัดท่าวังหิน ปี 2557 จ.สกลนคร
พระรอดหล่อโบราณ รุ่นนิรันตราย 57 วัดพระยืน จ.ล�ำพูน
เหรียญหลวงปู่ขันตรี รุ่นเมตตา เจริญ ลาภยศ วัดป่าม่วงไข่ ปี 2558 จ.เลย
เหรียญหลวงปู่ส�ำลี วัดถ�้ำคูหาวารี รุ่นพิเศษเศรษฐี ปี 2558 จ.เลย
เหรียญเม็ดแตงเศรษฐี หลวงปู่ส�ำลี วัดถ�้ำคูหาวารี ปี 2558 จ.เลย
เหรียญสตางค์สิบ รศ.234 รุ่นแรก หลวงปู่บุญ วัดปอแดง จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นอาจารย์ใหญ่ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
พระรูปหล่อหลวงพ่อเมียน วัดบ้านจเนียง รุ่นโชคดีรวย(เบ้าดินเผา) ปี 2558 จ.บุรีรัมย์
พระรูปหล่อหลวงพ่อเมียน วัดบ้านจเนียง รุ่นโชคดีรวย(เนี้อขันลงหิน) ปี 2558 จ.บุรีรัมย์
เหรียญพญานาคคู่ หลวงพ่อเมียน วัดบ้านจเนียง ปี 2560 จ.บุรีรัมย์
พระเชียงรุ้งพุทธรัตนมณี วัดพระธาตุพนม ปี 2559
เหรียญโภคทรัพย์หลวงพ่อจักษ์ วัดชุ้ง ปี 2561 จ.สระบุรี
พระปิดตาหลังรูปเหมือน หลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ รุ่นแรก จ.พิษณุโลก
พระพรหมผงพุทธคุณ หลวงพ่อวาส วัดสะพานสูง ปี 2550 จ.นนทบุรี
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ รุ่นพันธ์ทวี วัดบางสะพาน จ.พิษณุโลก
เหรียญหล่อฉลุ หลวงพ่อสิน วัดมะเขือแจ้ รุ่นแรก จ.ตาก
พระหลวงปู่ทวด รุ่นคุ้มภัย หลวงปู่เก่ง วัดบ้านนาแก จ.อุบลราชธานี
เหรียญหลวงปู่เฮง รุ่นเฮง เฮง เงินมาไม่ขาดสาย วัดพัฒนาธรรมาราม ปี 2559 จ.สุรินทร์
พระกริ่งกันทรวิชัย รุ่น 150 ปี จ.มหาสารคาม ปี 2558
เหรียญชินราชเม็ดแดง หลวงปู่พรหมมี วัดตะเคียนทอง ปี 2557 จ.พิษณุโลก
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พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จหลวงปู่หิน วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
เหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ รุ่นมีทรัพย์เหลือล้น หลวพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
พระสมเด็จแหวกม่าน รุ่น 1 เสาร์ 5 หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ จ.ชัยนาท
ล็อกเก็ตหลวงปู่โต๊ะ ที่ระลึกเททองหล่อรูปเหมือน วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
เหรียญพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
เบี้ยแก้ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่อารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
พระสมเด็จพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
ตะกรุดพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
ขุนทะเลหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
พระสมเด็จเศรษฐีดวงดี หลวงพ่อนวณปริสุทโธ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อนวณปริสุทโธ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
พระปิดตาโภคทรัพย์ หลวงพ่อนวณปริสุทโธ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
หนุมานที่ระลึก 80 ปี หน้ากระบี่ หลวงปู่สุ่น วัดศาลากุล จ.นนทบุรี
หนุมานที่ระลึก 80 ปี หน้าโขนหลวงปู่สุ่น วัดศาลากุล จ.นนทบุรี
เหรียญเสมาลงยา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 122 ปี ปี 2544 จ.ระยอง
เหรียญเสมาทองแดง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 122 ปี ปี 2544 จ.ระยอง
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 122 ปี ปี 2544 จ.ระยอง
แหวนยันต์ตรีนิสิงเห พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
ลูกอม หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
สีผึ้ง หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
ตะกรุด หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
พระสมเด็จไตรมาส หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
เครื่องรางยุคต้น หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
กุมารพี่ทองสุข รุ่นแรก หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
เหรียญพระสังกัจจายน์ปลดหนี้ หลวงพ่อต๋อง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ ปี 2508 หลวงพ่อผล วัดเชิงหวาย กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ พิมพ์เกศบัวตูม ปี 2508 หลวงพ่อผล วัดเชิงหวาย กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ ปี 2508 ไม่จ�ำกัดพิมพ์ หลวงพ่อผล วัดเชิงหวาย กรุงเทพฯ
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีคุ้มดวง ไม่จ�ำกัดเนื้อ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ
เหรียญสุขสมบูรณ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ
เหรียญมหาสมบูรณ์มหาปราบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ
เหรียญรุ่นบารมี ไม่จ�ำกัดเนื้อ หลวงปู่แผ้ว ผลปัญโญ ส�ำนักปฏิบัติธรรมบ้านใสหลวง จ.พัทลุง
เหรียญหล่อฤาษีทรงฤทธิ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ หลวงปู่แผ้ว ผลปัญโญ ส�ำนักปฏิบัติธรรมบ้านใสหลวง จ.พัทลุง
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พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 13
โต๊ะที่ 42 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)
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พระกริ่งบาเก็งหลวงพ่อเกษม เขมโก(อ.ย.)4 พิธี ปี2535-36 เนื้อนวะ จ.ล�ำปาง
พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นแรก(อุปสมบท60พรรษา) ปี2536 จ.ล�ำปาง
พระปิดตาปลดหนี้หลวงพ่อเกษม เขมโก หลังยันต์นะ ปี2537 จ.ล�ำปาง
พระปิดตาเงินล้านหลวงพ่อเกษม เขมโก หลังยันต์นะ ปี2537 จ.ล�ำปาง
พระกริ่งอวโลกิเตศวรหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นแรก มหาบารมี เนื้อเงิน-นวะโลหะ จ.นครสวรรค์
ตะกรุดหลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี
พระขรรค์หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี
ปลัดขิกหลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี
พระผงพระสังข์เรียกทรัพย์พระอาจารย์ทิน รุ่นแรก วัดชายนา จ.เพชรบุรี
เพชรพญาธรหล่อพระอาจารย์ทิน รุ่นแรก วัดชายนา จ.เพชรบุรี
พระขุนแผนนายร้อยพระอาจารย์ทิน รุ่นแรก วัดชายนา จ.เพชรบุรี
พระนาคปรกใบมะขามพระอาจารย์ทิน รุ่นแรก เนื้อเงิน-ทองแดง วัดชายนา จ.เพชรบุรี
ล็อกเก็ตพระสังข์เรียกทรัพย์พระอาจารย์ทิน รุ่นแรก วัดชายนา จ.เพชรบุรี
เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่หา รุ่นแรก เนื้อทองค�ำ-เงิน (ไม่จ�ำกัดสีลงยา)
เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่หา รุ่นแรก เนื้อนวะหน้ากากเงิน 3K -เนื้อส�ำริด-เนื้อชนวนมวลสาร ลงยา
เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่หา รุ่นแรก ชุดกรรมการ
เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่หา รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อและสีลงยา
เหรียญเมตตาหลวงปู่หา ไม่จ�ำกัดเนื้อและสีลงยา
เหรียญเจ้าสัวพันล้านหลวงปู่หา รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อและสีลงยา
เหรียญเจริญพรหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง-ทองแดง วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์
ครุฑหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นรวยหมื่นล้าน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง-ทองแดง วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นเศรษฐีปากน�้ำโพ เนื้อทองเหลือง วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์
เหรียญนั่งพานหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นไตรมาส63 เนื้อทองเหลือง-ทองแดง วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์
เหรียญเสมาหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นไตรมาส63 เนื้อทองเหลือง-ทองแดง วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์
เหรียญรูปเหมือนเต็มองค์หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นไตรมาส63 เนื้อทองเหลือง-ทองแดง วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์
เหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นไตรมาส63 เนื้อทองเหลือง-ทองแดง วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์
พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 5 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 5 พัน หลวงพ่อแพ เนื้อใบลาน วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 5 พัน หลวงพ่อแพ เนื้อเกสร วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 7 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 8 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จแพ 9 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระปิดตาจัมโบ้เนื้อขาวหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จฐานสิงห์พิมพ์ย้อนยุค หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จฐานแซมพิมพ์ย้อนยุค หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระกริ่งศิลปลพบุรีประยุกต์ รุ่น3 หลวงพ่อแพ ปี2535 เนื้อนวโลหะ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 43 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อคง ปี2516
เหรียญหยดน�้ำหลวงพ่อคง ปี2517
พระผงจันทร์ลอย ปี2517
พระผงปิดตาจัมโบ้ คูณลาภ รุ่นแรก ปี2517
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ญส ปี2519
พระเนื้อผงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ออกวัดพันอ้น ไม่จ�ำกัดรุ่น-ปี
พระขุนแผนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ไม่จ�ำกัดรุ่น-ปี
พระปิดตาเนื้อผงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ออกวัดพันอ้น ไม่จ�ำกัดรุ่น-ปี
พระรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นั่งสมาธิ ออกวัดสระแก้ว ปี2527
ผ้ายันต์รอยเท้าหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เหยียบขมิ้นสด
ตะกรุดหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ไม่จ�ำกัดรุ่น-ปี
ล๊อกเก็ตหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ไม่จ�ำกัดรุ่น-ปี
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสหกรณ์(โดดตึก) ปี2530
เหรียญกลมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างโรงเรียน ปี2533
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์เสมา เนื้อทองค�ำ-เงิน-นวะ ปี2535
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง
เหรียญเจริญพรบน(ครึ่งองค์)หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อเงิน-นวะ ปี2536
เหรียญเจริญพรบน(ครึ่งองค์)หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อทองแดง ปี2536
เหรียญเจริญพรล่าง(ครึ่งองค์)หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อทองค�ำ-เงิน-นวะ ปี2536
เหรียญเจริญพรล่าง(ครึ่งองค์)หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อทองแดง ปี2536
เหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นชนะมาร เนื้อทองค�ำ เงิน ปี2537
เหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นชนะมาร เนื้อนวะ ปี2537
เหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นชนะมาร เนื้อฝาบาตร เนื้อทองแดง
เหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นชนะมาร รวมโค๊ด เนื้อเงิน นวะ
เหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นชนะมาร รวมโค๊ด เนื้อฝาบาตร ทองแดง
เหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นชนะมาร ย�้ำร�่ำย�้ำรวย รวมเนื้อ
ล๊อกเก็ตรูปไข่ทรัพย์สมบูรณ์ฉากด�ำ หลังเรืองแสง ปี2540
ล๊อกเก็ตรุ่นพระราชวิทยาคมฯ ฉากขาว(กูให้มึงมีเมตตา เสกตลอดไตรมาส)ออกวัดมะระ ปี2545
พระปิดตาเนื้อผงคูณลาภหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นย้อนยุค วัดมะระ ปี2543
พระขุนแผนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณสุดยอด เนื้อโลหะ พิมพ์ใหญ่ ปี2553
พระขุนแผนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณสุดยอด เนื้อโลหะ พิมพ์เล็ก ปี2553
พระขุนแผนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณสุดยอด เนื้อผง ฝังตะกรุดทองค�ำ ปี2553
พระขุนแผนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณสุดยอด เนื้อผง ปี2553
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ไม่จ�ำกัดรุ่น-ปี
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์พระพุทธ
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์พระสังกัจจายน์
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์นางกวัก
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่องฯ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ 63

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 2
โต๊ะที่ 44 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)
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เหรียญรุ่นแรก วัดแจ้งนอก ปี 2512
เหรียญพระพุทธชินราช วัดแจ้งนอก ปี 2512
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ วัดสระแก้ว ปี 2517
เหรียญสี่เหลี่ยมหลังก�ำแพง ปี 2517
เหรียญสี่เหลี่ยมพิมพ์พระพุทธ วัดโคกรักษ์ ปี 2516,2517
พระนาคปรกใบมะขาม ปี 2517
เหรียญสร้างบารมี ปี 2519
พระปิดตาหัวจรวด ปี 2519
เหรียญสี่เหลี่ยมสมเด็จปริสุทโธ มีหู ปี 2519
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม ปี 2519
เหรียญลูกเสือชาวบ้าน ปี 2520
พระผงวัดพันอ้น ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2523
เหรียญสร้างบารมีเล็ก วัดบ้านบุ ปี 2526
เหรียญผ้าป่านนท์ ปี 2529
พระปิดตาเนื้อผง วัดโพธิ์ปรือแวง ปี 2529
เหรียญยืนท�ำน�้ำมนต์ ออกวัดใหม่อัมพร ปี 2528
เหรียญสหกรณ์ ปี 2530
พระกริ่งญาณวิทยาคม ปี 2535
พระชัยญาณวิทยาคม ปี 2535
เหรียญพัดยศเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2535
พระกริ่ง ส.ก.ปี 2536
เหรียญฉลุ ส.ก. ปี 2536
เหรียญเจริญพรบน ครึ่งองค์ ปี 2536
เหรียญเจริญพรล่าง ครึ่งองค์ ปี 2536
เหรียญเสมาวัดปรก ปี 2536
เหรียญรุ่นไตรมาสสร้างบารมี เนื้อเงินลงยาน�้ำเงิน ปี 2536
พระรูปเหมือนปั๊ม รุ่นเทพประทานพร ปี 2536
เหรียญรูปไข่ รุ่นคุณเทพประทานพร ปี 2536
เหรียญเสมา รุ่นคุณเทพประทานพร ปี 2536
เหรียญรูปไข่ รุ่นมหาบารมี ปี 2536
พระปิดตาคูณพันล้าน ปี 2537
พระกริ่งคูณพันล้าน ปี 2537
พระกริ่งรุ่นทวีคูณ ปี 2537
เหรียญนั่งพานชนะมาร ปี 2537 เนื้อทองค�ำ.เนื้อเงิน
เหรียญนั่งพานชนะมาร ปี 2537 เนื้อนวะ
เหรียญนั่งพานชนะมาร ปี 2537 เนื้อทองเหลือง,ทองแดง
เหรียญนั่งพาน วัดบ้านคลอง ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1
โต๊ะที่ 45 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)
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พระพิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงสีชมพู ปี 2517
พระพิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงสีสีด�ำ ปี 2517
พระปิดตา รุ่นทหารพาน ปี 2526
พระสังกัจจายน์ รุ่นทหารพาน ปี 2526
พระควัมบดีมหาลาภ วัดใหม่อัมพร ปี 2526
พระปิดตาเนื้อผงต้นคูณศักดิ์สิทธิ์ ภควัมบดีคูณลาภ ปี 2532
พระชุด รุ่นกูคูณศรีสองรกให้รวย ปี 2536
เหรียญรูปไข่ ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา ปี 2536
เหรียญเสมาหลังพระประจ�ำวัน ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา ปี 2536
เหรียญรุ่พิเศษรูปไข่นั่งยองสูบยา ปี 2536 กะหลั่ยทอง
เหรียญกลมของขวัญสร้างบารมี ปี 2536
เหรียญรุ่นเสาร์ห้าคูณทวี เหลือกินเหลือใช้ ปี 2536
เหรียญรุ่นเสาร์ห้าคูณทวี ปี 2536
พระกริ่งรุ่นอุปถมภ์ วัดบ้านแปรง ปี 2536 เนื้อกะหลั่ยทอง
พระกริ่งรุ่นอุปถมภ์ วัดบ้านแปรง ปี 2536 เนื้อทองแดงรมด�ำ
พระสมเด็จสายรุ้งปริสุทโธ ตะกรุดทอง ปี 2536
พระสมเด็จสายรุ้งปริสุทโธ ตะกรุดเงิน ปี 2536
พระสมเด็จสายรุ้งปริสุทโธ ไม่มีตะกรุด ปี 2536
พระผงสมเด็จหลวงพ่อคูณ ผสมไม้กาฝาก 9 อย่าง รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
พระผงปิดตามหาลาภ รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537
พระรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อคูณ รุ่น เงิน คูณ เงิน พิมพ์ใหญ่ ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น เงิน คูณ เงิน พิมพ์ใหญ่ ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระปิดตาลอยองค์ บรรจุกริ่ง เนื้อเงิน รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537
พระสมเด็จฝังตะกรุดเงิน รุ่นคูณบารมี กูให้สร้าง ปี 2537
เหรียญยอดธง กูสร้างเพชรเมืองจันทร์ ปี 2537
พระสมเด็จฝังตะกรุดทองค�ำ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
พระปิดตาหัวจรวด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อเงิน ปี ปี 2537
พระสามสมัย รุ่นคูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539
เหรียญหล่อพิมพ์เอกลักษณ์ลายฉลุ รุ่นคูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539
เหรียญรุ่นเลื่อนมาณศักดิ์สองเทพ วัดบึง ปี 2553
เหรียญเจ้าสัวอายุยืน วัดบึง ปี 2555
เหรียญเม็ดแตง ไม่ตัดปีก รุ่นเจ้าสัวอายุยืน
พระกริ่งมหามงคล นวะ ก้นอุดผงและเกศา วัดบ้านไร่ ปี 2557
พระชัยมหามงคล นวะ ก้นอุดผงและเกศา วัดบ้านไร่ ปี 2557
พระบูชาพิมพ์พระพุทธ ไม่จ�ำกัดรุ่น ไม่เกิน ปี 2536
พระสังกัจจายน์บูชา หน้าตัก 5 นิ้ว ไม่จ�ำกัดรุ่น ไม่จ�ำกัดปี
พระรูปเหมือนบูชา หน้าตัก 5 นิ้ว ไม่จ�ำกัดรุ่น ไม่จ�ำกัดปี
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พระสมเด็จพญางิ้วตา รุ่นพิเศษ เนื้อผง ออกวัดใหม่บ้านดอน ปี 2519
พระสมเด็จพญางิ้วด�ำ รุ่นเกียรติ-นิยม ออกวัดใหม่บ้านดอน ปี 2523
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างหอฉันและก�ำแพง วัดใหม่อัมพร ปี 2528
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดใหม่อัมพร ปี 2531
เหรียญหลวงพ่อคูณ พิมพ์หันข้าง หลังเทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว ปี 2534 ออกวัดใหม่อัมพร
พระชัยวัฒน์ รุ่นมหาบารมี ปี 2536
ตะกรุดปั๊มรูปเหมือน รุ่นมหาบารมี ปี 2536 เนื้อเงิน
ตะกรุดรูปเหมือน รุ่นมหาบารมี ปี 2536 เนื้อทองแดง
เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว รุ่นมารุมค้าคูณอุดหนุน เนื้อนวโลหะ ปี 2536
เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว รุ่นมารุมค้าคูณอุดหนุน เนื้อนวโลหะทอง ปี 2536
เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว รุ่นบารมี ปี 2536
พระปิดตา รุ่นพิทักษ์ชายแดน เนื้อผงฝังพลอย ปี 2536
นางกวักพญางิ้วดา รุ่นพิเศษเสาร์ห้า วัดใหม่บ้านดอน ปี 2536
พระสมเด็จพญางิ้วด�ำ รุ่นมหาลาภ วัดใหม่บ้านดอน ปี 2536
พระสมเด็จพญางิ้วด�ำ พิมพ์ใบโพธิ์ วัดใหม่บ้านดอน ปี 2536
พระสมเด็จพญางิ้วด�ำ พิมพ์สารพัดนึก วัดใหม่บ้านดอน ปี 2536
พระกริ่ง รุ่นคูณทอง ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระสมเด็จฝังรูปเหมือนฝังตะกรุด รุ่นคูณทอง ปี 2537
พระปิดตามหาลาภ เนื้อฝังตะกรุด รุ่นคูณทอง พิมพ์ใหญ่ ปี 2537
พระปิดตามหาลาภ เนื้อฝังตะกรุด รุ่นคูณทอง พิมพ์เล็ก ปี 2537
เหรียญรูปไข่ พิมพ์ครึ่งองค์ รุ่นคูณทอง ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญรูปไข่ พิมพ์เอกลักษณ์ รุ่นคูณทอง ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ตะกรุดทองค�ำ ปี 2537
พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ตะกรุดเงิน ปี 2537
พระเนื้อผง พิมพ์พญาเต่าเรือน รุ่นเงินคูณเงิน ปี 2537
พระเนื้อผง พิมพ์ซุ้มกอ รุ่นเงินคูณเงิน ปี 2537
พระเนื้อผง พิมพ์พ่อแก่ฤาษี รุ่นเงินคูณเงิน ปี 2537
เหรียญรุ่นเพชรเพิ่มพูน คูณให้ลาภ ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงปู่ทวด ออกวัดใหม่อัมพร รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญปาดตาล พิมพ์เล็ก ปี 2537
เหรียญกลม รุ่นคูณอุปถัมภ์ ปี 2537 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญกลมขอบสตางค์ รุ่นกูให้ลาภ ปี 2537
พระเนื้อผงพิมพ์เจ้าสัว รุ่นเหลือกินเหลือใช้ ปี 2537
เหรียญเสมาหล่อ พิมพ์สมเด็จหลังหลวงพ่อคูณ เนื้อทองเหลือง รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537
พระปิดตาสาลิกามหาลาภ เนื้อผง ปี 2539 พิมพ์กลาง
พระปิดตาสาลิกามหาลาภ เนื้อผง ปี 2539 พิมพ์กลาง
เหรียญเม็ดแตง รุ่นเสาร์ 5 คูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539
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ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณหน้าหนุ่ม รุ่น มจร.นม.ปี 2553 พิมพ์ใหญ่
ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณหน้าหนุ่ม รุ่น มจร.นม.ปี 2553 พิมพ์เล็ก
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ รุ่น มจร.นม.ออกวัดบึง ปี 2553 เนื้อเงิน
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ รุ่น มจร.นม.ออกวัดบึง ปี 2553 เนื้อทองแดงไม่ตัดปีก
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ รุ่น มจร.นม.ออกวัดบึง ปี 2553 เนื้อทองแดง
พี่หมูคูณทอง 88 หลวงพ่อคูณ (ค�้ำ คูณ หนุน น�ำ) ปี 2553 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ รุ่นบูรณะก�ำแพงแก้ว วัดบึง ปี 2553 เนื้อเงิน
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ รุ่นบูรณะก�ำแพงแก้ว วัดบึง ปี 2553 เนื้อนวโลหะ
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ รุ่นบูรณะก�ำแพงแก้ว วัดบึง ปี 2553 เนื้อทองแดง
ยอดธง รุ่น มจร.นม.ปี 2553 หลวงพ่อคูณปลุกเสก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ลูกอมหลวงพ่อคูณ รุ่นบารมีปริสุทโธ ปี 2555 ตะกรุดทองค�ำ,เงิน,นาก
ลูกอมหลวงพ่อคูณ รุ่นบารมีปริสุทโธ ปี 2555 ตะกรุดชนวน
ลูกอมหลวงพ่อคูณ รุ่นบารมีปริสุทโธ ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
สมเด็จรูปเหมือนหลวงพ่อทองเนื้อผง รุ่นแรก ปี 2554
พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อทอง รุ่นแรก ปี 2557 เนื้อทองค�ำ.เงิน,นวโลหะ
พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อทอง รุ่นแรก ปี 2557 เนื้ออัลปาก้า,ทองแดง,ทองเหลือง
เหรียญหล่อฉลุหลวงพ่อทอง รุ่นแรก ปี 2558 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ผ้ายันต์รอยมือหลวงพ่อทอง รุ่นแรก ปี 2559
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทอง รุ่นกฐินทอง 58 (อายุ 66) ปี 2558 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหยดน�้ำหลวงพ่อทอง รุ่นกฐินทอง 58 ปี 2558 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ล็อกเก็ตเต็มองค์หลวงพ่อทอง รุ่นมีทรัพย์ ปี 2561 ฉากสีด�ำแดงหลังแผ่นทองค�ำ,เงิน
ล็อกเก็ตหลวงพ่อทอง รุ่นมีทรัพย์ ปี 2561 ฉากสีน�้ำเงินหลังแผ่นตะกั่ว
ล็อกเก็ตครึ่งองค์หลวงพ่อทอง รุ่นมีทรัพย์ ปี 2561 ฉากสีด�ำแดงหลังแผ่นทองค�ำ,เงิน
ล็อกเก็ตครึ่งองค์หลวงพ่อทอง รุ่นมีทรัพย์ ปี 2561 ฉากสีน�้ำเงินหลังแผ่นตะกั่ว
ล็อกเก็ตเต็มองค์หลวงพ่อทอง,ครึ่งองค์ รุ่นมีทรัพย์ ปี 2561 ฉากสีเขียว
ล็อกเก็ตเต็มองค์หลวงพ่อทอง,ครึ่งองค์ รุ่นมีทรัพย์ ปี 2561 ฉากสีทอง
พระปิดตาสังกัจจายน์หลวงพ่อทอง รุ่นถุงทรัพย์ ปี 2562 เนื้อทองค�ำ,เนื้อเงิน
พระปิดตาสังกัจจายน์หลวงพ่อทอง รุ่นถุงทรัพย์ ปี 2562 เนื้อเมฆสิทธิ์
พระปิดตาสังกัจจายน์หลวงพ่อทอง รุ่นถุงทรัพย์ ปี 2562 เนื้อเมฆพัตร
พระปิดตาสังกัจจายน์หลวงพ่อทอง รุ่นถุงทรัพย์ ปี 2562 เนื้อทองแดง
พระปิดตาสังกัจจายน์หลวงพ่อทอง รุ่นถุงทรัพย์ ปี 2562 เนื้อทองเหลือง
พระปิดตาสังกัจจายน์หลวงพ่อทอง รุ่นถุงทรัพย์ ปี 2562 เนื้อเกสร
พระนาคปรกหลวงพ่อทอง รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2562 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระไพรีพินาศหลวงพ่อทอง รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2562 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระสมเด็จหลวงพ่อทอง รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2562 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ลูกอมหลวงพ่อทอง รุ่นโภคทรัพย์ ปี 2562 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
มีดหมอ รุ่นมหาบารมี
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พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม
โต๊ะที่ 48 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704

เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 2 รุ่นบารมี
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 3 ที่ระลึกสร้างอุโบสถ
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 4 เสมาไหว้พระบาท
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 5 เมตตา
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 6 ลาภยศ
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 7 เสมาใหญ่ วัดเขายายหอม
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 8 บูชาครู 1 ออกวัดสระแก้ว
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 9 ห่วงเชื่อมไตรภาคี
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล บูชาครู 2 ออกวัดสระแก้ว
ล็อกเก็ตครึ่งองค์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
สมเด็จทองพันชั่งหลวงพ่อทอง สุทธสีโล
พระรูปเหมือนหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
เหรียญหล่อโบราณจอบใหญ่หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
เหรียญหล่อโบราณจอบเล็กหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
พระปิดตายันต์ยุ่งหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
ตระกรุดโทนหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ขนาด5 นิ้ว ลงรักปิดทอง รุ่นแรก
พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว
พระกริ่งใหญ่-กริ่งทองใบหยก หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
พระกริ่งแก้วสามประการ หลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระชัยวัฒน์หล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดสระแก้ว
เหรียญที่ระลึกศิษย์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
เหรียญที่ระลึกศิษย์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 2
เหรียญที่ระลึกศิษย์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 3
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว
พระรูปเหมือนหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว
พระปิดตาหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ออกวัดสระแก้ว
เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดปรก
ลูกอมหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ปี 2558
เหรียญสมเด็จสุทธฺสีโล รุ่นแรก หลังถุงทอง เนื้อนวะ, เนื้อทองแดง
เหรียญสมเด็จสุทธฺสีโล รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระขุนแผนหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก เนื้อว่าน
พระขุนแผนหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก เนื้อเกสร
เหรียญหยดน�้ำหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นกฐิน ปี 2558
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พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป
โต๊ะที่ 49 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739

เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อทองค�ำ
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อเงินหน้าทองค�ำ
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อเงินลงยาแดง
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อเงินลงยาน�้ำเงิน
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อเงินลงยาลายธงชาติ
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อเงินลงยาจีวรเหลือง
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อนวะหน้ากากเงิน
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อนวะลงยาแดง ไม่ตัดปีก
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้ออัลปาก้าลงยาฟ้า ไม่ตัดปีก
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้ออัลปาก้าลงยาลายเสือ
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อสัตตะลงยาม่วง
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อสัตตะลงยาด�ำ
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อสัตตะลงยาลายธงชาติ ไม่ตัดปีก
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อมหาชนวนลงยาสีส้ม
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อทองระฆังลงยาลายธงชาติ ไม่ตัดปีก
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพร71 เนื้อทองระฆังลงยาไม่จ�ำกัดสี
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นหนุนดวง เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นหนุนดวง เนื้อเงิน ตอกโค๊ต9รอบ(กรรมการ)
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นหนุนดวง เนื้อตะกั่วหลังเรียบ ตอกโค๊ต9รอบ(กรรมการ)
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นหนุนดวง เนื้อเงินลงยาแดง-เหลือง-ไม่ลงยา
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นหนุนดวง เนื้อนวะหน้ากากเงิน
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นหนุนดวง เนื้อสัตตโลหะ-ลงยาแดง-เหลือง-ไม่ลงยา
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นหนุนดวง เนื้อทองแดงผิวไฟ-ลงยาแดง-เหลือง-ไม่ลงยา
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นหนุนดวง เนื้อมหาชนวน-ลงยาแดง-เหลือง-ไม่ลงยา
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นหนุนดวง เนื้อทองแดงผิวรุ้ง
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นหนุนดวง เนื้อทองแดงรมด�ำ
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นหนุนดวง เนื้อทองแดงมันปู
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นหนุนดวง เนื้ออัลปาก้า สอดไส้ทองทิพย์(กรรมการ)
พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นแรก เนื้อสายรุ้ง หน้ากากทองระฆัง
พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นแรก เนื้อผงใบลาน หน้ากากทองแดง
เหรียญปาดตาดหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล หลังพระนารายณ์แผงศร เนื้อเงิน-เนื้อเงินลงยา
เหรียญปาดตาดหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล หลังพระนารายณ์แผงศร ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญครึ่งองค์หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจ้าสัวเมตตามหานิยม ปี2561 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญครึ่งองค์หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นเจริญพรบนเสาร์ห้าพารวย ปี2563 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม
โต๊ะที่ 50 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774

เหรียญหลวงพ่อเสี่ยง รุ่นแรก วัดเสมาใหญ่
พระผงหลวงพ่อเสี่ยง รุ่นแรก วัดเสมาใหญ่
เหรียญรูปไข่พระครูปัญญาภินันท์(หลวงพ่อเคน) รุ่นแรก ปี2512 วัดประชานิมิตร
เหรียญรูปไข่พระครูพัฒนกิจจาทร(หลวงพ่อก�่ำ ภัทรจิตโต)รุ่น1 วัดบ้านไร่
เหรียญพระปทุมญาณมุนี(หลวงพ่อเขียว)รุ่นแรก ปี2513 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบัวใหญ่
เหรียญพระครูสรารักษ์(หลวงพ่อบุญถม ธมุมธีโร)รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดป่าหนองบัวลาย
เหรียญหลวงพ่อชัยยศ ฐานิสสโร รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดประชานิมิตร
เหรียญพระมหาธนิต ปญญาปสุโต ปี2513 เนื้อทองแดง วัดบัวใหญ่
พระนาคปรกพิมาย ขนาดบูชา ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระนาคปรกพิมาย ขนาดห้อยคอ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระนาคปรกหลวงพ่อโต พิมพ์ปรกเจ็ดเศียร(นิยม) วัดบ้านกล้วย
พระนาคปรกหลวงพ่อโต พิมพ์ปรกห้าเศียร(นิยม) วัดบ้านกล้วย
พระปิดตามัดข้าวต้มหลวงพ่อโต พิมพ์กลาง(นิยม) วัดบ้านกล้วย
พระปิดตามัดข้าวต้มหลวงพ่อโต พิมพ์ใหญ่(นิยม) วัดบ้านกล้วย
พระหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์สังกัจจายน์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์และขนาด วัดบ้านกล้วย
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์โมคคัลลานั่ง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบ้านกล้วย
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์พระพุทธสองหน้า ไม่จ�ำกัดพิมพ์และขนาด วัดบ้านกล้วย
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์พระพุทธหน้าเดียว ไม่จ�ำกัดพิมพ์และขนาด วัดบ้านกล้วย
พระหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์ต่างๆ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดขนาด วัดบ้านกล้วย
เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร บล็อคหน้าที่ระลึก ห.รูเรียบ วัดบ้านกล้วย
เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร บล็อค ห.รูกลาก ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบ้านกล้วย
เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นแรก เนื้อฝาบาตร บล็อค ห.ต้น โต่ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบ้านกล้วย
เหรียญเจริญทรัพย์หลวงพ่อโต บล็อคธรรมดา เนื้อทองแดง วัดบ้านกล้วย
เหรียญเจริญทรัพย์หลวงพ่อโต บล็อค จ.แตก เนื้อทองแดง วัดบ้านกล้วย
พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ สองหน้า พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดโคกสวาย
พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ สองหน้า พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดโคกสวาย
พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์เล็บมือ พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์และวัด
พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์เล็กฐานสูง ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดโคกสวาย
พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์เล็กฐานเตี้ย ข้างองค์พระมียันต์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดโคกสวาย
พระผงพิมพ์พระประจ�ำวัน7วันในองค์เดียว องค์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์ วัดบึงและวัดโคกสวาย
พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ หน้าเดียว ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์ ออกวัดบึง
พระผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ สองหน้า ไม่จ�ำกัดเนื้อและพิมพ์ ออกวัดบึง
พระกริ่งปากช่อง(ป.ช.) อ�ำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นแรก หูเดียว ปี2508 วัดตะคร้อ
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคง รุ่นสอง หูเดียว วัดดอนใหญ่
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พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป
โต๊ะที่ 51 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

พระกรุวัดสะแก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
พระกลีบบัว เนื้อผงคลุกรัก ปี2481 วัดบูรณ์
พระหล่อหลวงพ่อเสียบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี2485 วัดบ้านเกาะ
พระชัยวัฒน์หลวงปู่เปลี่ยน ปี2485 วัดบึง
พระกลีบบัวหลวงพ่อใหญ่ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดระเว
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่ออุปัชฌาย์โม่ รุ่นแรก วัดคอนน้อย
เหรียญหลวงพ่ออุปัชฌาย์โม่ รุ่นแรก วัดคอนน้อย
เหรียญหลวงปู่แจ้ง รุ่นแรก ปี2500 วัดใหม่สุนทร
เหรียญหลวงพ่อดัด รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดถนนถั่ว
พระกริ่งหลวงพ่อสังข์ ชุติมันโต รุ่นแรก ปี2527 วัดบ้านใหม่กลอ
เหรียญหลวงพ่อสังข์ ชุติมันโต รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบ้านใหม่กลอ
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) รุ่นพานแตก ปี2516 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่ออินทร์ รุ่นแรก ปี2519 วัดบ้านบัว
เหรียญหลวงปู่บุญสวนนิพพาน รุ่นแรก ปี2552 ออกวัดปอแดง
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นแรก ประค�ำแตก ปี2534 วัดโนนไทย
เหรียญหลวงพ่อแสง รุ่นแรก ปี2522 วัดบ้านเขว้า
เลสข้อมือหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่ออ่อน สังวโร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี2519 วัดตะเคียน อ.ด่านขุนทด
เหรียญหล่อ-เครื่องราง หลวงพ่อโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดบ้านกล้วย
เหรียญโล่ห์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองค�ำ ปี2554 วัดบ้านคลอง
เหรียญโล่ห์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อนวะ ปี2554 วัดบ้านคลอง
เหรียญโล่ห์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองระฆัง ปี2554 วัดบ้านคลอง
เหรียญโล่ห์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี2554 วัดบ้านคลอง
เหรียญหล่อพระราหูหลวงปู่เฉย เทวดาเหนือโลก รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ศิษย์โคราชสร้างถวาย
ล๊อกเก็ตหลวงปู่เฉย เทวดาเหนือโลก รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ศิษย์โคราชสร้างถวาย
พระรูปหล่อหลวงปู่เฉย เทวดาเหนือโลก รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ศิษย์โคราชสร้างถวาย
พระผงเทวดาหลวงปู่เฉย เทวดาเหนือโลก รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ศิษย์โคราชสร้างถวาย
ปู่ฤาษีหลวงปู่เฉย เทวดาเหนือโลก รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ศิษย์โคราชสร้างถวาย
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นกายทิพย์ รุ่น1 ปี2556 วัดบ้านไร่
ล๊อคเก็ตหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ มจร.
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเจริญพรบน ปี2557 สืบสานต�ำนานบล็อคแรก วัดแจ้งนอก
เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่จื่อ พันธมุตโต 72ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เสือคุ้มภัยหลวงปู่จื่อ พันธมุตโต รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพระประจ�ำวันพระอุปัชฌาย์อ้าย ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดคลองตะแบก
เหรียญกลมกลวงปู่ค�ำ ปี2512 วัดใหญ่สีคิ้ว
เหรียญสี่เหลี่ยมเจ้าพ่อพญาสีเขี้ยว รุ่นแรก อ.สีคิ้ว
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พระคณาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 52 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (41 รายการ)
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851

พระรูปหล่อหลวงปู่สุข ธมฺมโชโต ปี2512-2515 ไม่จ�ำกัดรุ่น วัดโพธิ์ทรายทอง
เหรียญหลวงปู่สุข ธมฺมโชโต บล็อคกลาก ปี2512-2515 ไม่จ�ำกัดรุ่น วัดโพธิ์ทรายทอง
พระพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงปู่สุข ธมฺมโชโต ปี2512 ออกวัดชิโนรสฯ
หนุมานหลวงปู่เม้า พลวิริโย ปี2517-2518 ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดสี่เหลี่ยม
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเป็น โฆสกาโม ปี2513 วัดเจริญนิมิต
เหรียญหลวงพ่อเป็น โฆสกาโม รุ่นแรก ปี2517 ไม่จ�ำกัดบล็อค วัดเจริญนิมิต
เหรียญหลวงพ่อด้วม ฐิตธัมโม รุ่นแรก ปี2537 วัดโคกไม้แดง
เหรียญพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล ปี2554
เหรียญหล่อหลวงพ่อผาด ฐิติปัญโญ รุ่นมหาเศรษฐี ปี2557 วัดบ้านกรวด
พระขุนแผนหลวงพ่อผาด ฐิติปัญโญ รุ่นฉลองกุฏิ ปี2557 ออกวัดตาอี
พระรูปหล่อหลวงพ่ออุทัย อุทโย รุ่นแรก ปี2560 วัดตาด่าน
เหรียญหลวงพ่ออุทัย อุทโย รุ่นแรก ปี2560 วัดตาด่าน
เหรียญหลวงพ่อเบ้า รุ่นแรก ปี2496 วัดเจริญราษฏร์บ�ำรุง
เหรียญหลวงพ่อยิ้ม รุ่นแรก ปี2516 วัดสมศรี
พระกริ่งสุภัทรบพิตร รุ่นแรก ปี2514
เหรียญสุภัทรบพิตร รุ่นแรก ปี2514 ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญเสมาสุภัทรบพิตร "พระคู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์” ปี2562
เหรียญกลมพระบรมนุสาวรีย์รัชกาลที่1 จ.บุรีรัมย์ ปี2542
พระรูปหล่อท่านเจ้าคุณอาจ รุ่นแรก ปี2535 วัดทุ่งโพธิ์
เหรียญหลวงพ่อด้วง รุ่นแรก ปี2500 วัดประชาบูรณะ
เหรียญหลวงพ่อสุธีร์ รุ่นแรก ปี2535 วัดมงคลศิริราช
เหรียญหลวงพ่อวัดป่า รุ่นแรก ปี2559 วัดป่าพรชัยเทพนิมิตร
เหรียญครึ่งองค์หลวงพ่อวัดป่า "รุ่นซื้อที่ดิน” ปี2562 วัดป่าพรชัยเทพนิมิตร
เหรียญเจริญพรบนหลวงปู่เหลือง ปี2559 วัดกระดึงทอง
พระกริ่งมหากรุณาธคุณหลวงปู่เหลือง "รุ่นรวมพุทธคุณ92” ปี2562 วัดกระดึงทอง
เหรียญมังกรหลวงปู่เหลือง "รุ่นรวมพุทธคุณ92” ปี2562 วัดกระดึงทอง
เหรียญหล่อหลวงปู่เหลือง "รุ่นรวมพุทธคุณ92” ปี2562 วัดกระดึงทอง
พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่เหลือง "รุ่นรวมพุทธคุณ92” ปี2562 วัดกระดึงทอง
ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อพวง รุ่นแรก ปี2562 วัดเทพนรสิงห์
สมเด็จฟูจิหลวงพ่อฤทธิ์ พิมพ์ฐาน7ชั้น,ฐาน9ชั้น ปี2542 วัดชลประทานราชด�ำริ
สมเด็จเก้าฤทธิ์หลวงพ่อฤทธิ์ ปี2542 ไม่จ�ำกัดตระกรุด วัดชลประทานราชด�ำริ
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเมียน รุ่นลาภผลพูนทวี ปี2554 วัดบ้านจะเนียง
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเมียน รุ่นโชคดีรวย ปี2558 วัดบ้านจะเนียง
พระกริ่งหลวงพ่อเมียน รุ่นชินบัญชรชนะมาร ปี2557 วัดบ้านจะเนียง
เหรียญเสมาหลวงพ่อเมียน รุ่นเจริญโชค(หลังหนุมาน) ปี2557 วัดบ้านจะเนียง
เหรียญเสมาหลวงพ่อเมียน รุ่นเจริญลาภ ปี2559 วัดบ้านจะเนียง
เหรียญนั่งพานหลวงพ่อเมียน รุ่นชินบัญชรชนะมาร ปี2557 วัดบ้านจะเนียง
เหรียญหันข้างหลวงพ่อเมียน รุ่นยอดกฐิน ปี2560 วัดบ้านจะเนียง
พระปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงพ่อเมียน รุ่นชินบัญชรชนะมาร ปี2557 วัดบ้านจะเนียง
ล๊อกเก็ตหลวงพ่อเมียน รุ่นยอดกฐิน ปี2560 วัดบ้านจะเนียง
ตะกรุดหลวงพ่อเมียน รุ่นสร้างบารมี วัดบ้านจะเนียง
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พระคณาจารย์จังหวัดร้อยเอ็ด ทั่วไป
โต๊ะที่ 53 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
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พระนาคปรกเมืองไพร (รุ่นศิษย์เก่าจุฬาสร้าง ปี 2538) เนื้อเงิน
พระนาคปรกเมืองไพร (รุ่นศิษย์เก่าจุฬาสร้าง ปี 2538) เนื้อแดงรมด�ำ
พระนาคปรกเมืองไพร (รุ่นศิษย์เก่าจุฬาสร้าง ปี 2538) เนื้อไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเสมาพระสังกัจจายน์สมโภชน์หลักเมืองร้อยเอ็ด ปี 2543 เนื้อทองค�ำ
เหรียญเสมาพระสังกัจจายน์สมโภชน์หลักเมืองร้อยเอ็ด ปี 2543 เนื้อเงิน
เหรียญเสมาพระสังกัจจายน์สมโภชน์หลักเมืองร้อยเอ็ด ปี 2543 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญเสมาพระสังกัจจายน์สมโภชน์หลักเมืองร้อยเอ็ด ปี 2543 เนื้อไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเสมาวัดสระพังทอง ปี 2520 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพุทธมิ่งเมืองร้อยเอ็ด ส�ำนักพุทธศาสนา จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553 เนื้อนวะ
เหรียญพุทธมิ่งเมืองร้อยเอ็ด ส�ำนักพุทธศาสนา จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระหลวงปู่ทวด หลังเตารีด วัดวิมลนิวาส ปี 2545 เนื้อนวะ
พระหลวงปู่ทวด หลังเตารีด วัดวิมลนิวาส ปี 2545 เนื้อโลหะผสม
พระหลวงปู่ทวด หลังเตารีด วัดวิมลนิวาส ปี 2545 เนื้อทองผสม
พระหลวงปู่ทวด หลังเตารีด วัดวิมลนิวาส ปี 2545 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดวิมลนิวาส ปี 2545 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดวิมลนิวาส ปี 2545 เนื้อนวะ
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดวิมลนิวาส ปี 2545 เนื้อทองแดง
เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด วัดวิมลนิวาส ปี 2546 เนื้อเงินหลังทอง
เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด วัดวิมลนิวาส ปี 2546 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด วัดวิมลนิวาส ปี 2546 เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด วัดวิมลนิวาส ปี 2546 เนื้อทองแดงรมด�ำ
เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด วัดวิมลนิวาส ปี 2546 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเจ้าปู่กุดเป่ง ปี 2541 อ.โพนทอง เนื้ออัลปาก้า
เหรียญเจ้าปู่กุดเป่ง ปี 2541 อ.โพนทอง ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเสมาพระสังกัจจายน์ ปี 2562 วัดสระทอง เนื้อเงิน
เหรียญเสมาพระสังกัจจายน์ ปี 2562 วัดสระทอง เนื้อนวะ
เหรียญเสมาพระสังกัจจายน์ ปี 2562 วัดสระทอง ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระพุทธรัตนมณี (เชียงรุ้ง) ปี 2559 ออกธาตุพนม เนื้อเงิน ตอกหมายเลข
พระพุทธรัตนมณี (เชียงรุ้ง) ปี 2559 ออกธาตุพนม เนื้อนวะกลับด�ำ ตอกหมายเลข
พระพุทธรัตนมณี (เชียงรุ้ง) ปี 2559 ออกธาตุพนม เนื้อทองแดง ตอกหมายเลข
พระพุทธรัตนมณี (เชียงรุ้ง) ปี 2559 ออกธาตุพนม ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระหลวงปู่ทวด หลังเตารีด รุ่นพลังบุญ ปี 2554 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระหลวงปู่ทวด หลังเตารีด รุ่นสร้างโบสถ์ ปี 2555 เนื้อนวะ
พระหลวงปู่ทวด หลังเตารีด รุ่นสร้างโบสถ์ ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระหลวงปู่ทวด หลังเตารีด รุ่นนิรันตราย ปี 2553 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระรูปหล่อบัวรอบหลวงปู่ทวด วัดวิมลนิวาส ปี 2550 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่องฯ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ 73

พระคณาจารย์จังหวัดเลย ยอดนิยม
โต๊ะที่ 54 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสะโม ปี 2514 รุ่นแรก
เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสะโม รุ่นพิเศษ ปี 2514
เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสะโม รุ่น พ.2 ปี 2514
เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสะโม รุ่นพิเศษ 2
เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสะโม รุ่นโภคทรัพย์
เหรียญหลวงปู่ชอบ หยดน�้ำหลัง ร.5 (ออกวัดบ้านแก่ง)
เหรียญหลวงปู่ชอบ รุ่นเมตตา 77 ปี 2520
เหรียญหลวงพ่อหลุย วัดถ�้ำผาบิ้ง ปี 2514 รุ่นแรก
เหรียญพระท่านเจ้าคุณก้างปลา รุ่นแรก
เหรียญหลวงปู่ศรีจันทร์ รุ่นแรก ออกวัดศรีภูมิ
เหรียญหลวงปู่ศรีจันทร์ รุ่นขวานฟ้า รุ่นแรก
เหรียญพระครูสันทัดคุณานุกร รุ่นแรก ปี 2515 วัดโพธิ์ศรี
เหรียญพระธาตุสัจจะ รุ่นแรก
เหรียญหลวงปู่ชามา วัดป่าอัมพวัน ปี 2515 รุ่นแรก
เหรียญหลวงปู่ค�ำดี ปภาโส ปี 2516 รุ่นแรก
เหรียญหลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน ปี 2533 รุ่นแรก
เหรียญหลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน รุ่น สธ.สร้างห้องสมุด
เหรียญหลวงปู่ขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ ปี 2538 รุ่นแรก
เหรียญหลวงปู่ขันตี ญาณวโร รุ่นสมปรารถนา ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงปู่ขันติ ญาณวโร รุ่นเมตตา 74 ปี
เหรียญหลวงปู่ขันติ ญาณวโร รุ่นมหาลาภ เนื้อเงินองค์ทองค�ำ,เงิน,นวะ
เหรียญหลวงปู่ขันติ ญาณวโร รุ่นมหาลาภ เนื้ออัลปาก้า,ฝาบาตร.ทองแดงผิวไฟ
เหรียญหลวงปู่ขันติ ญาณวโร รุ่นบูชาครูมหาบารมี เนื้อเงินทุกรายการ
เหรียญหลวงปู่ขันติ ญาณวโร รุ่นบูชาครูมหาบารมี เนื้ออัลปาก้า.เนื้อซาติน,ฝาบาตรซาติน.ทองแดงซาติน
เหรียญปู่ส�ำลี วัดถ�้ำคูหาวารี รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงปู่ส�ำลี วัดถ�้ำคูหาวารี รุ่นพุทธศิลป์เศรษฐกิจ
เหรียญหลวงปู่ส�ำลี วัดถ�้ำคูหาวารี รุ่นพิเศษเศรษฐี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงปู่ส�ำลี วัดถ�้ำคูหาวารี รุ่นขวานฟ้า ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พญาเต่าเรือน หลวงปู่ส�ำลี วัดถ�้ำคูหาวารี รุ่นแรก
เหรียญหลวงปู่เทือง วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก
พระกริ่งภูหลวง หลวงปู่เทือง วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก
หนุมานหลวงปู่เทือง วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก
พระขุนแผนหลวงปู่เทือง วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก
พญาครุฑหลวงปู่เทือง วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก
เหรียญพิทักษ์เลย รุ่นแรก

74 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่องฯ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ

พระคณาจารย์จังหวัดสุรินทร์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 55 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

เหรียญโล่ห์หลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน เนื้อทองค�ำ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญโล่ห์หลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญโล่ห์หลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน เนื้อนวะ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญโล่ห์หลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน เนื้อชนวน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญโล่ห์หลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน เนื้อ3k,เนื้อสัตตะลงยา,เนื้อกะหลั่ยทองลงยา,
เนื้อปลอกลูกปืนลงยา
เหรียญโล่ห์หลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน ชุดกรรมการ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญโลห์หลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน เนื้อทองแดงขอบปลอกลูกปืนหน้ากากเงินลงยา,
ทองแดงมันปู,ทองแดงชนวน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหล่อฉลุหลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน เนื้อทองค�ำ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหล่อฉลุหลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงิน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหล่อฉลุหลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน เนื้อนวะ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหล่อฉลุหลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน เนื้อชนวน ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหล่อฉลุหลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน เนื้อเหล้กน�้ำพี้ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เหรียญหล่อฉลุหลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน เนื้อทองนพคุณไวท์บรอนซ์ลงยา(2k)

1936 เหรียญหล่อฉลุหลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรกรุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน ชุดกรรมการ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
1937 เหรียญหล่อฉลุหลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นแรก รุ่นเฮงทรัพย์แสนล้าน เนื้อทองแดงพราวรุ้งหน้ากากเงินลงยา,
เนื้อทองแดง,เนื้อเทวฤทธิ์ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
1938 เหรียญเสมาหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ รุ่นขุดสระ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
1939 เหรียญซุ้มกอหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
1940 เหรียญหยดน�้ำพุฒซ้อนเสาร์ห้าหลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
1941 เหรียญหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ รุ่นพรหมบุตร ไม่จ�ำกัดเนื้อ
1942 เหรียญหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ รุ่นสมเด็จมหาปรารถนา ไม่จ�ำกัดเนื้อ
1943 พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ แซยิด80 รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
1944 พระรูปเหมือนปั้มหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
1945 พระสมเด็จหล่อหลวงปู่เฮง ปภาโส รุ่นเศรษฐีชินบัญชร ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบ้านด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
1946 เหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่เฮง ปภาโส (รุ่นแรก) รุ่น เศรษฐีเฮงพันล้าน ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบ้านด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
1947 เหรียญเสมาหลวงปู่เฮง ปภาวโส รุ่นเฮงเฮงเฮง เงินมาไม่ขาดสาย ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบ้านด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
1948 เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์หลวงปู่เฮง ปภาวโส รุ่นเมตตา ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบ้านด่านช่องจอม จ.สุรินทร์
1949 พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่เฮง ปภาโส ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว รุ่นเฮงเฮงเฮงเงินมาไม่ขาดสาย ไม่จ�ำกัดเนื้อ
วัดบ้านด่านช่องจอม
1950 เหรียญเสมาหลวงปู่รอด อาภัสสโร รุ่นรอด-ปลอดภัย ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดโคกกรม จ.สุรินทร์
1951 เหรียญมังกรคู่หลวงปู่รอด อาภัสสโร รุ่นเศรษฐี ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดโคกกรม จ.สุรินทร์
1952 เหรียญหล่อครึ่งองค์หลวงปู่รอด อาภัสสโร รุ่นมหาเศรษฐีโภคทรัพย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดโคกกรม จ.สุรินทร์
1953 พระรูปเหมือนหล่อเบ้าทุบหลวงปู่รอด อาภัสสโร รุ่นมหาเศรษฐีโภคทรัพย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดโคกกรม จ.สุรินทร์
1954 พระบูชารูปเหมือนหลวงปู่รอด อาภัสสโร ขนาดหน้าตัก5นิ้ว รุ่นมหาเศรษฐีโภคทรัพย์ วัดโคกกรม จ.สุรินทร์
1955 ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นรวยทันใจ หลวงปู่รอด อาภัสสโร วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
1956 ล็อกเก็ต รุ่นรวยทันใจ หลวงปู่รอด อาภัสสโร วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ ไม่จ�ำกัดฉาก ไม่จ�ำกัดขนาด
1957 เหรียญพระพุทธปริตร ไม่จ�ำกัดเนื้อ
1958 เหรียญสมเด็จสุรินทร์หลังพระอินทร์ทรงช้างปี 2513 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่องฯ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชัยภูมิ 75

พระหลวงปู่เฮง ปภาโส วัดด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ ทั่วไป
โต๊ะที่ 56 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
1959 เหรียญเจริญพรหลวงปู่เฮง ปภาโส เนื้อทองค�ำ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี2555
1960 เหรียญเจริญพรหลวงปู่เฮง ปภาโส เนื้อเงิน-นวะ-ทองแดง ปี2555
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

เหรียญเจริญพรหลวงปู่เฮง ปภาโส เนื้อเงิน-นวะ-ทองแดง ไม่ตัดปีก ปี2555
เหรียญเจริญพรหลวงปู่เฮง ปภาโส เนื้อนาก-เงิน-นวะ โค้ดเฮงใหญ่-เฮงเล็ก ปี2555
เหรียญเจริญพรหลวงปู่เฮง ปภาโส เนื้อเงิน-นวะ-ทองแดง ไม่ตัดปีก โค้ดเฮงใหญ่-เฮงเล็ก ปี2555
เหรียญเจริญพรหลวงปู่เฮง ปภาโส เนื้อตะกั่ว-นวะ-ทองแดง โค้ดพิเศษ-กรรมการ ปี2555
เหรียญเสมาใหญ่พระเจ้าห้าพระองค์หลวงปู่เฮง ปภาโส เนื้อทองค�ำ-เงิน-นวะ-ทองทิพย์-ทองแดง
เหรียญเสมาใหญ่พระเจ้าห้าพระองค์หลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ-ไม่ตัดปีก
เหรียญเสมาใหญ่พระเจ้าห้าพระองค์หลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ-หลังเรียบ
เหรียญเสมาใหญ่พระเจ้าห้าพระองค์หลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ-น�ำฤกษ์
เหรียญเสมาใหญ่พระเจ้าห้าพระองค์หลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ-น�ำฤกษ์-ไม่ตัดปีก
พระผงรูปเหมือนหลวงปู่เฮง ปภาโส ที่ระลึกพิธีไหว้ครู ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระกริ่งช่องจอมหลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ ก้นปราสาท
พระกริ่งช่องจอมหลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ ก้นตัน
เหรียญช่องจอมหลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ-หลังปราสาท
พระผงช่องจอมหลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ล๊อกเก็ตจัมโบ้หลวงปู่เฮง ปภาโส ตะกรุดทองค�ำ-เงิน-ทองแดง
พระรูปเหมือนหล่อโบราณหลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ ก้นตัน
พระรูปเหมือนหล่อโบราณหลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ ก้นปราสาท
เหรียญเจริญพรล่างหลังเต่าหลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเจริญพรเม็ดแตงหลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเจริญพรเม็ดแตงหลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ-ไม่ตัดปีก
เหรียญเจริญพรเม็ดแตงหลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ-พิเศษ88-กรรมการ
เหรียญหล่อโบราณเสือนอนกินหลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระรูปเหมือนปั๊มปลดหนี้หลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ-น�ำฤกษ์-ไม่ตัดปีก
พระรูปเหมือนปั๊มปลดหนี้หลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระรูปเหมือนปั๊มปลดหนี้หลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ-กรรมการ
เหรียญนั่งพานหลวงปู่เฮง ปภาโส ที่ระลึกสร้างพระอุโบสถวัดอุดมพร ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญนั่งพานหลวงปู่เฮง ปภาโส ที่ระลึกสร้างพระอุโบสถวัดอุดมพร ไม่จ�ำกัดเนื้อ-ไม่จ�ำกัดหน้ากาก
เหรียญนั่งพานตัดขอบชิดหลวงปู่เฮง ปภาโส ที่ระลึกฉลองหอระฆัง ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระขุนแผนหลวงปู่เฮง ปภาโส ที่ระลึกฉลองหอระฆัง ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเลื่อนมณศักดิ์หลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ-น�ำฤกษ์-ไม่ตัดปีก
เหรียญเลื่อนมณศักดิ์หลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ-หลังเรียบ-ไม่ตัดปีก
เหรียญเลื่อนมณศักดิ์หลวงปู่เฮง ปภาโส ไม่จ�ำกัดเนื้อ-หลังยันต์
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พระคณาจารย์จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 57 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

พระบูชาพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นแรก ปี 2508
เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นแรก ปี 2508
เหรียญพระเหลาเทพนิมิต ปี 2510
เหรียญพระศรีเจริญ ปี 2517
เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์ค�ำบุ ธัมมธโร วัดสันติวนาราม บ้านเหล่าขวาว ปี 2525 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญพระครูทัศนประกาศ วัดส�ำราญนิเวศ ปี 2511 (ไม่จ�ำกัดพิมพ์)
ล็อกเก็ต หลวงปู่บุญหลาย อัคคจิตโต (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก ครึ่งองค์ หลวงปู่บุญหลาย อัคคจิตโต (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่แสง ปริปุณโณ วัดป่าฤกษ์อุดม ปี 2533 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรกพระครูรัตนทีปคุณ(พรหมา) วัดเทพนิมิตธรรมาราม ปี 2519
เหรียญรุ่นแรกครูบาชัย รุ่นวังนาคินทร์ ที่พักสงฆ์กุดน�้ำค�ำ ปี 2560 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินครูบาชัย รุ่นอุดมทรัพย์ ที่พักสงฆ์กุดน�้ำค�ำ ปี 2561 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระกริ่งรุ่นแรกครูบาชัย รุ่นทรัพย์เศรษฐี ที่พักสงฆ์กุดน�้ำค�ำ ปี 2558
พระผงขุนแผนพรายนางยัว ครูบาชัย ที่พักสงฆ์กุดน�้ำค�ำ ปี 2562
พระขุนแผนสะกดทัพรุ่นแรก บูรพาจารย์ วัดส�ำราญนิเวศน์ ปี 2548 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระสมเด็จพิมพ์สามชั้นรุ่นแรก บูรพาจารย์ วัดส�ำราญนิเวศน์ ปี 2548 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระบูรพาจารย์ รุ่นแรก วัดส�ำราญนิเวศน์ ปี 2548 ไม่จ�ำกัดพิมพ์และเนื้อ
พระสมเด็จทิพย์อ�ำนาจรุ่นแรก ที่ระลึกเจ้าคณะจังหวัดอ�ำนาจเจริญ วัดส�ำราญนิเวศน์ ปี 2538
เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อทองค�ำและเนื้อพิงค์โกลด์
เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อทองทิพย์ลงยา (ไม่จ�ำกัดสี)
เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อเงินลงยา
เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อเงิน
เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อนวโลหะ
เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อสามกษัตริย์
เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อทองแดงหน้ากาก (ไม่จ�ำกัดหน้ากาก)
เหรียญพระมงคลมิ่งเมือง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์5 เนื้อทองแดง
ล็อกเก็ตรุ่นแรก รุ่นสร้างบารมี พระครูโสภณธรรมสโรช (พระอาจารย์ก้องเกียรติ)
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญใบโพธิ์ รุ่นแรก ปี2537
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญรุ่น 72 เจริญสุข เฉพาะเนื้ออัลปาก้าหลังยันต์
หลวงปู่แสง ญาณวโร พระกริ่งรุ่นล�่ำซ�ำ (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
หลวงปู่แสง ญาณวโร พระรูปหล่อรุ่นล�่ำซ�ำ (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
หลวงปู่แสง ญาณวโร เหรียญหล่อรุ่นล�่ำซ�ำ (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
หลวงปู่แสง ญาณวโร ล็อกเก็ตรุ่นก้าวหน้าบารมี ฉากทอง
หลวงปู่แสง ญาณวโร ล็อกเก็ตรุ่นก้าวหน้าบารมี ฉากเขียว
หลวงปู่แสง ญาณวโร ล็อกเก็ตรุ่นก้าวหน้าบารมี ฉากฟ้า
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พระคณาจารย์จังหวัดนครพนม ทั่วไป
โต๊ะที่ 58 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063

เหรียญเจริญพร รุ่นแรก หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงปู่พัน วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระผงเกลียวเชือก รุ่น เศรษฐีพันล้าน หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระหล่อปั๊มรุ่นแรก หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญมนต์พระกาฬ หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระรูปหล่อรวยทันใจ หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระปิดตาเนื้อโลหะ รุ่นรวยมหาลาภ หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญหันข้าง รุ่นมหาเศรษฐี หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญสร้างบารมี หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญปั๊มตัดชิด หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระขุนแผนเนื้อผง รุ่นบูรณะกุฏิ หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีด รุ่น มหาบารมี หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล(ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญเสริมบารมี หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญ เมตตามหานิยม หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระปิดตาเนื้อผง รุ่น มหาโชค มหาลาภ หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระกริ่งชินบัญชร หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญอายุวัฒนมงคล หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระชัยวัฒ รุ่น สร้างศาลา หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญอามสองหน้า รุ่น สมปราถณา หลวงปู่พัน ฐานกโร วัดโพธิ์ชัยมงคล (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ไท สัจจวโร วัดโคกชาด จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงปู่ไท สัจจวโร วัดโคกชาด จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระขุนแผนโลหะ หลวงปู่ไท สัจจวโร วัดโคกชาด จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญอาม รุ่นเจริญพร หลวงปู่ไท สัจจวโร วัดโคกชาด จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระผงดวงอัฐิธาตุ หลวงปู่ไท สัจจวโร วัดโคกชาด จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่ทอง สุคันโธ รุ่นแรก วัดสิงห์ทอง จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
ล็อกเก็ตหลวงปู่ทอง สุคันโธ วัดสิงห์ทอง จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่วันดี อาภากโร รุ่นแรก จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่โท จันทูปโม วัดธรรมะประดิษฐ์ จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่แก้ว ฐิตเมโธ จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่จอม สุวัณโณ จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เสริม เดชปัญโญ วัดศรีมงคล จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่เขียน กิตติวังโส วัดโพธิ์ศรี จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญหลวงปู่สนธิ์ ธรรมะเดโช รุ่นแรก วัดท่าสว่าง จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ระ สุรวังโส วัดใหม่ชัยภูมิ จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระบูชาขนาด 3 นิ้ว รุ่นแรก ลวงปู่พัน วัดโพธิ์ชัยมงคล จ.นครพนม (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
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พระกรุนาดูน จ.มหาสารคาม ยอดนิยม
โต๊ะที่ 59 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระนาดูน นาคปรกเดี่ยว พิมพ์ใหญ่ กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ลีลา กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ปฐมเทศนา (พิมพ์นั่งเมือง) กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ยมกปาฏิหาริย์ กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ประทานพร กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ซุ้มโพธิ์ กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูนพิมพ์นาคปรกคู่ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงสี่เหลี่ยม พิมพ์ 63 อรหันต์ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงสี่เหลี่ยม พิมพ์ 54 อรหันต์ กรุพระธาตุนาดูน
พระพิมพ์นาดูน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงนาดูน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน นาคปรกคู่ตัดเดี่ยว กรุพระธาตุนาดูน
พระพิมพ์ยอดตัด ปางปาฏิหาริย์ กรุพระธาตุนาดูน
พระพิมพ์ยอดปรกคู่ตัด กรุพระธาตุนาดูน
พระพิมพ์นาดูน ตัดเฉพาะองค์พระประธาน กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูนตัด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า พิมพ์ปรกจิ๋ว กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า พิมพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า พิมพ์เม็ดแตง กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า พิมพ์นั่งสลับ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ปรกจิ๋ว กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งสลับ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งบัว กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์อรหันต์ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์เม็ดแตง กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดสี่ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดขนาด กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า พิมพ์ประภามณฑล กรุหนองโง้ง
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ประภามณฑลใหญ่ กรุหนองโง้ง
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ประภามณฑลเล็ก กรุหนองโง้ง
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ขอบกระด้ง กรุหนองโง้ง
พระแผงตัด ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ไม่จ�ำกัดขนาด กรุหนองโง้ง
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พระกรุนาดูน-พระคณาจารย์ จ.มหาสารคาม ยอดนิยม
โต๊ะที่ 60 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระนาดูน พิมพ์นาคปรกเดี่ยว กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ปางปฐมเทศนา (นั่งเมือง) กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ปางยมกปาฏิหาริย์ กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ปางประธานพร กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์ซุ้มโพธิ์ กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์นาคปรกคู่ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน
พระนาดูน พิมพ์นาคปรกคู่ตัดเดี่ยว กรุพระธาตุนาดูน
พระพิมพ์-พระแผง นาดูน ไม่จ�ำกัดพิมพ์- ไม่จ�ำกัดขนาด กรุพระธาตุนาดูน
พระพิมพ์ยอดตัด ปางยมกปาฏิหาริย์ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า พิมพ์นาคปรกจิ๋ว กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า พิมพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเก้า พิมพ์เม็ดแตง กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นาคปรก กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งบัว กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์อรหันต์ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งสลับ กรุพระธาตุนาดูน
พระแผง พิมพ์ประภามณฑล (ไม่จ�ำกัดขนาด)
พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ประภามณฑล
เหรียญพระแก้วมรกต รุ่นแรก ปี 2473 ไม่จ�ำกัดบล็อค วัดมหาชัย
เหรียญพระครูสุนทรสาธุกิจ(หลวงพ่อซุน) รุ่นแรก ปี 2500 วัดเสือโก้ก
เหรียญพระครูสุนทรสาธุกิจ(หลวงปู่ซุน) รุ่นสอง ไม่จ�ำกัดบล็อค ปี 2502 วัดเสือโก้ก
เหรียญหลวงพ่อป้อ ธัมมสิริ รุ่นแรก ปี 2492 วัดบ้านเอียด
เหรียญหลวงปู่ศรีธรรมศาสน์ รุ่นแรก ปี 2497 วัดใต้โกสุม
เหรียญพระครูสีหราช รุ่นแรก วัดบ้านแก่นท้าว
เหรียญหลวงปู่สา รุ่นแรก ปี 2509 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดบ้านเหล่า
เหรียญหลวงปู่สิงห์ คัมภีโร รุ่นแรก ปี 2521 วัดบ้านศรีสุข
เหรียญพระประธานกันทรวิชัย (มศว.) ปี 2524
เหรียญจอมมหาสารคาม ปี 2519 วัดศรีสวัสดิ์
พระรูปเหมือนปั้มหลวงปู่ข�ำ รุ่นแรก (ไม่จ�ำกัดเนื้อ) วัดหนองแดง
เหรียญมังกรทรัพย์เทวาหลวงปู่ข�ำ (ไม่จ�ำกัดเนื้อ) วัดหนองแดง
เหรียญจอบต่อชะตาหลวงปู่ข�ำ (ไม่จ�ำกัดเนื้อ) วัดหนองแดง
เหรียญหลวงปู่ปัน สัมปันนธัมโน รุ่นแรก
เหรียญมังกรหลวงปู่ปัน สัมปันนธัมโม รุ่นแรก
ล็อกเก็ตหลวงปู่ปัน สัมปันนธัมโม รุ่นแรก
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พระหลวงพ่อมนูญชัย มนฺญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา :
พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ วัดป่าวังน�้ำเย็น จ.มหาสารคาม ยอดนิยม
โต๊ะที่ 61 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อมนูญชัย รุ่นแรก ปี2557 วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
พระรูปหล่อหลวงพ่อมนูญชัย รุ่นแรก ปี2557 วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
เหรียญหล่อระฆังหลวงพ่อมนูญชัย วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
พระกริ่งหลวงพ่อมนูญชัย รุ่นเจริญยิ่ง วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
เหรียญรางวัลพระธาตุนาดูนทองค�ำ หลวงพ่อมนูญชัย วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
เหรียญหลวงพ่อมนูญชัย รุ่นเจริญทรัพย์ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
พระผงหลวงพ่อมนูญชัย รุ่นเจริญลาภ ตะกรุดทองค�ำ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
พระผงหลวงพ่อมนูญชัย รุ่นเจริญลาภ ตะกรุดเงิน วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
ล๊อกเก็ตหลวงพ่อมนูญชัย รุ่นเจริญมงคล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
ล็อกเก็ตหลวงพ่อมนูญชัย รุ่นพรปีใหม่ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
พระชัยวัฒน์ตรีโลกเชษฐ์ หลวงพ่อมนูญชัย เนื้อเงิน วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
พระผงหลวงพ่อมนูญชัย รุ่นเจริญโชค วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
พระชัยวัฒน์ตรีโลกเชษฐ์ หลวงพ่อมนูญชัย ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
พระสีวลีมหาลาภหลวงพ่อมนูญชัย รุ่นแรก ตะกรุดคู่ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
พระสีวลีมหาลาภหลวงพ่อมนูญชัย รุ่นแรก ตะกรุดเดี่ยว วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
เหรียญขวัญถุงมหาเศรษฐี (น�่ำเทียน) หลวงพ่อมนูญชัย เนื้อทองค�ำ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
เหรียญขวัญถุงมหาเศรษฐี (น�่ำเทียน) หลวงพ่อมนูญชัย เนื้อเงิน วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
เหรียญขวัญถุงมหาเศรษฐี (น�่ำเทียน) หลวงพ่อมนูญชัย ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
ตะกรุดหลวงพ่อมนูญชัย ไม่จ�ำกัดรุ่น วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
พระราหูหลวงพ่อมนูญชัย (หลังปิดทอง) วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
เหรียญพระอาจารย์สุริยันต์ รุ่นแรก วัดป่าวังน�้ำเย็น
พระกริ่งใหญ่พระอาจารย์สุริยันต์ รุ่นมหาสมปรารถนา ปี2557 วัดป่าวังน�้ำเย็น
พระชัยวัฒน์พระอาจารย์สุริยันต์ รุ่นมหาสมปรารถนา ปี2557 วัดป่าวังน�้ำเย็น
พระรูปหล่อพระนาคปรกพระอาจารย์สุริยันต์ รุ่นปกปักรักษา (กรรมการ) วัดป่าวังน�้ำเย็น
พระรูปหล่อพระนาคปรกพระอาจารย์สุริยันต์ รุ่นปกปักรักษา ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดป่าวังน�้ำเย็น
เหรียญหล่อพระนาคปรกพระอาจารย์สุริยันต์ รุ่นมงคลมหาปรารถนา วัดป่าวังน�้ำเย็น
พระนาคปรกใบมะขามพระอาจารย์สุริยันต์ รุ่นมหาสมปรารถนา (รุ่นแรก) วัดป่าวังน�้ำเย็น
พระรูปหล่อพระพุทธชินราช รุ่นแรก ปี 2563 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระรูปเหมือนปั๊มพระอาจารย์สุริยันต์ รุ่นแรก ปี2555 วัดป่าวังน�้ำเย็น
พระรูปเหมือนปั๊มเตารีดพระอาจารย์สุริยันต์ รุ่นแรก ปี2556 วัดป่าวังน�้ำเย็น
ล๊อกเก็ตพระอาจารย์สุริยันต์ รุ่นเฮงตลอดกาล วัดป่าวังน�้ำเย็น
พระผงดวงเศรษฐีพระอาจารย์สุริยันต์ วัดป่าวังน�้ำเย็น
พระผงเทพทันใจพระอาจารย์สุริยันต์(มีตะกรุด) วัดป่าวังน�้ำเย็น
พระสมเด็จไม้แก่นขามพระอาจารย์สุริยันต์รุ่นมหาเศรษฐี ปี2556 วัดป่าวังน�้ำเย็น
เหรียญรูปไข่พระเจ้าศรีโสภณสัตตนาค (ม.ราชภัฏ) ปี 2558
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พระคณาจารย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 62 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อทองค�ำ วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีเขียว วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้ากากทองค�ำ ลงยาสีแดง วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแดง วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาจีวรสีเหลือง วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อนวะ หน้ากากเงิน ลงยาสีส้ม วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อชุบ 3 กษัตริย์ (3K) วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อชุบทองด้าน วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้ออัลปาก้า ลงยาสีธงชาติ วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้ออัลปาก้ารมซาติน ลงยาจีวรสีเหลือง วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อส�ำริด ลงยาสีชมพู วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อพิงค์โกลด์ หน้ากากปลอกลูกปืน ลงยาสีฟ้า วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อปลอกลูกปืน หน้ากากอัลปาก้า วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อนวะโลหะ ลงยาสีเขียว (กรรมการ) วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้ออัลปาก้า ลงยาสีเหลือง (กรรมการ) วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อชนวน ลงยาสีแดง (กรรมการ) วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีฟ้า, เนื้อเงินบริสุทธิ์ วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อชุบเงินด้าน ลงยาจีวรสีเหลือง วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อชนวน ตอกรวมโค๊ด วัดสักกะวัน
เหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรก “เจ้าสัว มหามงคล” หลวงปู่หา สุภโร เนื้อโลหะผสมผิวรุ้ง (แจกในงานพิธี) วัดสักกะวัน
พระรูปหล่อ รุ่นแรก 4ส. พระพุทธสัมฤทธิ์ (หลวงพ่อองค์ด�ำ) ปี2516 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดกลางกาฬสินธุ์
เหรียญพระเทพวิสุทธาจารย์ (สุข) รุ่นแรก ปี2516 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดกลางกาฬสินธุ์
เหรียญพระแก้วมรกต รุ่นแรก ปี 2514 วัดอุมังคละบ้านนาเรียง
เหรียญหลวงปู่อ่อน รุ่นแรก ปี 2514 วัดประชานิยม
ล๊อกเก็ตหลวงปู่อ่อน รุ่นแรก ปี 2516 วัดประชานิยม
พระกริ่ง พระพรหมภูมิปาโล รุ่นแรก ปี 2511 อ.สหัสขันธ์
เหรียญกลมพระอาจารย์หนูอินทร์ กิติสาโร รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดป่าพุทธมงคล
เหรียญนั่งนับประค�ำพระอาจารย์หนูอินทร์ กิติสาโร รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดป่าพุทธมงคล
พระรูปหล่อพระอาจารย์หนูอินทร์ กิติสาโร รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดป่าพุทธมงคล
พระกริ่งหลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตฺโม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดป่าฉันทนิมิต
เหรียญหลวงปู่สังข์ รุ่นแรก ปี 2518 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดแก้งกะอาม อ.สมเด็จ
พระพิมพ์นาคปรก รุ่น 1 เนื้อตะกั่ว วัดบ้านท่ากลาง
เหรียญพระพุทธไสยาสน์ (ภูปอ) รุ่นแรก ปี 2535
เหรียญหลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล รุ่นแรก ปี 2541 เนื้ออัลปาก้า วัดรังสีปาลิวัน
พระกริ่งฟ้าแดด รุ่นสร้างโรงพยาบาล ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระหลวงปู่วรพรต วิธาน วัดจุมพล จ.ขอนแก่น ทั่วไป
โต๊ะที่ 63 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระผงรูปเหมือนหลวงปู่วรพรต วิธาน เนื้อดิน 7 ป่าช้า ปี 2485
เหรียญรูปไข่หลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ชุปนิเกิล ปี 2504
เหรียญรูปไข่หลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2504
เหรียญกลมหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นแรก บล็อคแรก ปี 2504
เหรียญกลมหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นแรก บล็อก 2 หรือบล็อคปลาโลมา ปี 2507
เหรียญกลมหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่น 2 ปี 2510
พระรูปเหมือนหล่อโบราณหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นแรก ปี 2510
เหรียญรูปไข่หลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2518
เหรียญรูปไข่หลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2518
เหรียญรูปไข่หลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2518
เหรียญฉลองใบตราตั้งเจ้าคณะอ�ำเภอแวงน้อง ปี 2519
เหรียญหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นสร้างโบสถ์ ปี 2534
เหรียญหล่อฉีดหลวงปู่วรพรต วิธาน อายุ 90 ปี ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2534
เหรียญเหยียบรถกระดกหลวงปู่วรพรต วิธาน อายุ 90 ปี รุ่นแรก ปี 2534
พระรูปหล่อหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นสร้างโบสถ์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
พระปิดตาหัวจรวดหลวงปู่วรพรต วิธาน ปี 2535
พระสมเด็จหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2535
พระปิดตาหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2535
พระปิดตาหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2535
พระผงสมเด็จห้าแผ่นดินหลวงปู่วรพรต วิธาน เนื้อ 7 ป่าช้า ปี 2536
เหรียญห้าแผ่นดินหลวงปู่วรพรต วิธาน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญรูปหล่อเหมือนใบโพธิ์หลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นเสาร์ห้า ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญกนกข้างหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นเสาร์ห้า ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
เหรียญฝังลูกนิมิตหลวงปู่วรพรต วิธาน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2536
พระกริ่งรูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นทิ้งทวน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2538
พระกริ่งมหาลาภหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2538
พระกริ่งมหาลาภหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นทิ้งทวน เนื้อทองเหลืองและรมด�ำ ปี 2538
เหรียญนั่งพานโภคทรัพย์หลวงปู่วรพรต วิธาน เนื้อเงิน ปี 2538
เหรียญนั่งพานโภคทรัพย์หลวงปู่วรพรต วิธาน เนื้อกะไหลทองและทองแดง ปี 2538
เหรียญรูปไข่เกลียวเชือกหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2538
เหรียญรูปไข่เกลียวเชือกหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นทิ้งทวน เนื้อกะไหลทองและทองแดง ปี 2538
พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นอายุครอบ 94 ปีไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี2538
ล๊อกเก็ตหลวงปู่วรพรต วิธาน ไม่จ�ำกัดรุ่น
เหรียญหล่อฉีดลายไทยหลวงปู่วรพรต วิธาน รุ่นทิ้งทวน ไม่จ�ำกัดเนื้อ ปี 2538
พระบูชาหลวงปู่วรพรต วิธาน ไม่จ�ำกัดรุ่น
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พระคณาจารย์จังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 64 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (41 รายการ)
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เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นแรก ปี 2496 หน้าหนุ่ม, หน้าแก่, ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นสร้างอนุสาวรีย์ ปี 2507 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการ ปี 2521 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระรูปหล่อนั่งเจ้าพ่อพญาแล ปี 2521
เหรียญรูปไข่เจ้าพ่อพญาแล ปี 2521 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
แหวนเจ้าพ่อพญาแล ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดรุ่น
เหรียญนั่งบัลลังก์เจ้าพ่อพญาแล ปี 2535 พิมพ์ใหญ่-เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพระครูพินิจสมณะวัด รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพระครูจตุรัสศีลคุณ รุ่นแรก วัดทรงธรรม
เหรียญหลวงปู่หลักค�ำ รุ่นแรก ปี 2510 วัดกลางเมืองเก่า
เหรียญหลวงปู่ผา นายะโก รุ่นแรก ปี 2510 วัดโนนทราย
ตระกรุดพอกครั่งหลวงปู่ผา นายะโก วัดโนนทราย
เหรียญหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตโต ปี 2519 ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดป่าชัยภูมิวนาราม
พระกริ่ง ปี 2525 วัดป่าชัยภูมิวนาราม
เหรียญปู่หลานหลวงปู่จื่อ รุ่นแรก ปี 2530 บล๊อกนิยม วัดเขาตาเงาะอุดมพร
เหรียญปู่หลานรุ่นแรกหลวงปู่จื่อ ปี 2530 บล๊อกทองค�ำ วัดเขาตาเงาะอุดมพร
เหรียญเกี่ยวทรัพย์หลวงปูจื่อ พันธมุตโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร
เหรียญพระครูโอภาสสารภูมิ รุ่นแรก วัดสวนหมาก
เหรียญสร้างบารมีพระอาจารย์นาวา สุนฺทโร วัดสมศรี
เหรียญหล่อเจริญพร พระอาจารย์นาวา สุนฺทโร วัดสมศรี
เหรียญเมตตาพระอาจารย์นาวา สุนฺทโร วัดสมศรี
เหรียญหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม รุ่นแรก วัดป่าห้วยกุ่ม
เหรียญหลวงปู่วิไลย์ เขมิโย รุ่นแรก วัดถ�้ำพญาช้างเผือก
พระปิดตาหินแกะพระครูถาวรศีลวัฒน์ วัดบัวบาน
เหรียญสามเหลี่ยมหลวงพ่อศรีทัต วิปสฺสโน ไม่จ�ำกัดรุ่น ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระสมเด็จหลวงพ่อศรีทัต วิปสฺสโน ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น
เหรียญจิ๊กโก๋หลวงพ่อศรีทัต วิปสฺสโน วัดพระธาตุหนองสามหมื่น
เหรียญเสมาหลวงพ่อศรีทัต วิปสฺสโน ปี 2510 วัดพระธาตุหนองสามหมื่น
พระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดนครบาล
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ วัดนครบาล
เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อคง รุ่น 1 วัดเฝือแฝง
เหรียญเสมาหลวงพ่อคง 7 รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดเฝือแฝง
พระผงนั่งตั่งมหาเศรษฐีหลวงพ่อคง ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดเฝือแฝง
พระปิดตาไม้พยุงแกะหลวงพ่อคง วัดเฝือแฝง
เสือไม้พยุงแกะหลวงพ่อคง วัดเฝือแฝง
เหรียญหลวงปู่นวย กิติปุญโญ รุ่น 1 สี่เหลี่ยมโค๊ตสี่จุด ไม่มีวงกลม วัดเทพประทานพร (ถ�้ำวัวแดง)
เหรียญหลวงปู่นวย กิติปุญโญ รุ่น 1 ปั๊ม2 โค๊ตสี่จุดมีวงกลม วัดเทพประทานพร (ถ�้ำวัวแดง)
เหรียญรูปไข่หลวงปู่นวย กิติปุญโญ รุ่น 2 นั่งเต็มองค์ วัดเทพประทานพร (ถ�้ำวัวแดง)
เหรียญหลวงปู่นวย กิติปุญโญ รุ่น 3 หันข้างพรมน�้ำมนต์ วัดเทพประทานพร (ถ�้ำวัวแดง)
เหรียญเสมาหลวงปู่นวย กิติปุญโญ รุ่น 4 วัดเทพประทานพร (ถ�้ำวัวแดง)
พระสมเด็จหลวงปู่นวย กิติปุญโญ เนื้อว่านหลังตัวหนังสือ วัดเทพประทานพร (ถ�้ำวัวแดง)
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พระหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต วัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 65 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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พระพุทธชินราช รุ่นแรก
พระรูปหล่อหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระรูปหล่อหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ล�้ำซ�ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญบารมีหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ห่วงเชื่อม 72 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์หลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต 6 รอบ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญรูปไข่เต็มองค์หลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต 6 รอบไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญกลมเพิ่มทรัพย์หลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญซุ้มเรือนแก้วหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
แพะมหาลาภหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
แหวนเพชรกลับหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระปิดตาอุตโมหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหันข้างหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต เพิ่มบุญบารมี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระรูปหล่อหัวโตหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญรูปไข่หลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต หลังลายเซ็น ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญรูปไข่หลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต รุ่นสรงน�้ำ 59 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญห่มคลุมหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ประทานพร ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระชัยมงคลยอดฉัตรหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญมงคล 74 หลังพญานาคหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหล่อหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ล้อแม็ก พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหล่อหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ล้อแม็ก พิมพ์เล็ก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระสมเด็จหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต อุดมมงคล ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระปิดตาหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญสร้างเขื่อนหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เสือคุ้มภัยหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระสมเด็จ สุวิมลภาวนาคุณ ไม่จ�ำกัดเนื้อ ไม่จ�ำกัดพิมพ์
เต่าปลดหนี้หลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต กฐิน 62 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต รุ่นเจ้าสัว รวย รวย รวย ไม่จ�ำกัดเนื้อ
น�้ำเต้ารวยรับทรัพย์ 77 เนื้อทองค�ำ
น�้ำเต้ารวยรับทรัพย์ 77 เนื้อมหาชนวนน�ำฤกษ์ หล่อช่อ 9 องค์
น�้ำเต้ารวยรับทรัพย์ 77 เนื้อเงินตะกรุดทองค�ำ, เนื้อเงินก้นทองค�ำ, เนื้อเงิน
น�้ำเต้ารวยรับทรัพย์ 77 เนื้อเงินลงยาแดง, เนื้อเงินลงยาเขียว
น�้ำเต้ารวยรับทรัพย์ 77 เนื้ออัลปาก้า ลงยาร่องแดง, เนื้ออัลปาก้า ลงยาร่องน�้ำเงิน, เนื้ออัลปาก้า
น�้ำเต้ารวยรับทรัพย์ 77 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเตารีดหลวงปู่ทวดหลวงปู่จื่อ พันฺธมุตฺโต รุ่นปาฏิหาริย์ มหาบารมี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
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พระหลวงปู่บุญมา วัดปราสาทดิน จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 66 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (34 รายการ)
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เหรียญเสมาหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นแรก ปี 2532 เนื้อเงิน วัดผาเกิ้ง
เหรียญเสมาหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นแรก ปี 2532 เนื้อทองแดง วัดผาเกิ้ง
เหรียญเต่าหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต ปี 2533 วัดผาเกิ้ง
เหรียญหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต หลังเจดีย์ ปี 2536 วัดผาเกิ้ง
เหรียญหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต ครบ 5 รอบ ปี 2541 เนื้อเงิน วัดผาเกิ้ง
เหรียญหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต ครบ 5 รอบ ปี 2541 เนื้อนวะ, ทองแดง, ตะกั่ว วัดผาเกิ้ง
เหรียญหยดน�้ำหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นยอดชัย ปี 2544 เนื้อหน้าทองค�ำ วัดผาเกิ้ง
เหรียญหยดน�้ำหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นยอดชัย ปี 2544 เนื้อเงินลงยา วัดผาเกิ้ง
เหรียญหยดน�้ำหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นยอดชัย ปี 2544 เนื้ออัลปาก้า, ทองแดง วัดผาเกิ้ง
พระกริ่งหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นยอดชัย ปี 2544 เนื้อเงิน, ทองค�ำ วัดผาเกิ้ง
พระกริ่งหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นยอดชัย ปี 2544 เนื้อนวะก้นทองค�ำ วัดผาเกิ้ง
พระกริ่งหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นยอดชัย ปี 2544 เนื้อนวะ, เนื้อสัมฤทธิ์ วัดผาเกิ้ง
พระรูปหล่อโบราณเบ้าทุบดินไทย หลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต ปี 2544 เนื้อนวะ วัดผาเกิ้ง
พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต ปี 2544 เนื้อนวะ, เนื้อสัมฤทธิ์ วัดผาเกิ้ง
พระรูปหล่อหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นแรก ก้นธรรมจักร เนื้อเงิน, ทองเหลือง วัดผาเกิ้ง
พระรูปหล่อหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่น 2 ออกวัดมหาคงคา
รูปหล่อพระสังกัจจายน์มหาลาภหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต ไม่จ�ำกัดเนื้อ วัดผาเกิ้ง
เหรียญพัดยศหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต (เทียนกระโดด) ปี 2547 เนื้อทองค�ำ, เนื้อเงิน
เหรียญพัดยศหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต(เทียนกระโดด) ปี 2547 เนื้อทองแดง
พระรูปหล่อหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นเศรษฐี ปี 2555 วัดปราสาทดิน
เหรียญเจริญพรบนหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต(ฉลองพุทธยันตรี) ปี 2555 เนื้อทองค�ำ, เงินลงยา, เงิน
เหรียญเจริญพรบนหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต(ฉลองพุทธยันตรี) ปี 2555 เนื้อนวะ,ปลอกลูกปืน, ทองแดง
เหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชภาวนาวราจารย์ ปี 2557 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญฉลองสมณศักดิ์พัดยศ (พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์) เนื้อทองค�ำ, เงิน
เหรียญฉลองสมณศักดิ์พัดยศ (พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์) เนื้อนวะ, ทองแดง
เหรียญหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นประทานพร ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพระเทพภาวนาวิกรม วิ. รุ่นน�ำโชค (ใหญ่) ปี 2559 เนื้อทองค�ำ, เนื้อทองค�ำลงยา
เหรียญพระเทพภาวนาวิกรม วิ. รุ่นน�ำโชค (ใหญ่) ปี 2559 เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ,เนื้อเงินลงยา
เหรียญพระเทพภาวนาวิกรม วิ. รุ่นน�ำโชค (ใหญ่) ปี 2559 เนื้อนวะ, เนื้อฝาบาตร
เหรียญพระเทพภาวนาวิกรม วิ. รุ่นน�ำโชค (ใหญ่) ปี 2559 เนื้อสัตตะฯ, เนื้อทองแดง, ตอก 9 รอบ
เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นแรก ไม่มีหน้ากาก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นแรก มีหน้ากาก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระปิดตาไม้พยุงแกะหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต ไม่จ�ำกัดตะกรุด
พระบูชาปิดตาไม้พยุงแกะหลวงปู่บุญมา ปุญญาภิรโต
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พระหลวงปู่บุญมา วัดปราสาทดิน จ.ชัยภูมิ ทั่วไป
โต๊ะที่ 67 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)
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2354
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2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
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2380
2381
2382
2383
2384

พระผงพระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ ผาเกิ้ง ปี 2530 (พระผงแป้งเจิม)
พระพิมพ์สมเด็จ หลังตรายาง
พระพิมพ์สมเด็จ หลังพิมพ์ปากน�้ำ ปี 2536
พระพิมพ์สมเด็จ พลอยแดง
พระผงของขวัญ พิมพ์ปากน�้ำ
พระสังกัจจายน์โภคทรัพย์ เนื้อผง หลังฝังพลอย ปี 2536
พระรูปหล่อ หลวงปู่บุญมา เปิดท้ายวิทยาลัยสงฆ์
เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล 79 (สรงน�้ำ) เนื้อทองค�ำลงยา, เนื้อทองค�ำ วัดปราสาทดิน
เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล 79 (สรงน�้ำ) เนื้อเงินหน้ากากทองค�ำ วัดปราสาทดิน
เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล 79 (สรงน�้ำ) เนื้อนวะหน้าทองค�ำ วัดปราสาทดิน
เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล 79 (สรงน�้ำ) เนื้อเงินลงยา, เนื้อเงิน วัดปราสาทดิน
เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล 79 (สรงน�้ำ) เนื้อนวะหน้าเงิน วัดปราสาทดิน
เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล 79 (สรงน�้ำ) เนื้อนวะ วัดปราสาทดิน
เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล 79 (สรงน�้ำ) เนื้อชนวนหน้าทองฝาบาตร วัดปราสาทดิน
เหรียญเสมา อายุวัฒนมงคล 79 (สรงน�้ำ) เนื้อทองแดง วัดปราสาทดิน
พระผงพิมพ์หยดน�้ำ รุ่นสร้างโรงพญาบาล หนองบัวแดง
ล๊อกเก็ต หลวงปู่บุญมา ไม่จ�ำกัดรุ่น
ล๊อกเก็ต หลวงปู่บุญมา รุ่นรับทรัพย์ เนื้อตัวถังทองค�ำ
ล๊อกเก็ต หลวงปู่บุญมา รุ่นรับทรัพย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญกลม หลวงปูบุญมา ฉลองวัดเขต ปี 2544 เนื้อเงิน, เนื้อทองแดง
พระพิมพ์สมเด็จ รุ่นสรงน�้ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระผงปิดตา หลวงปู่บุญมา รุ่นมงคล 77 ฝังพระธาตุ ตะกรุดทองค�ำ
พระผงปิดตา หลวงปู่บุญมา รุ่นมงคล 77 ทูโทน ตะกรุดทองค�ำ
พระผงปิดตา หลวงปู่บุญมา รุ่นมงคล 77 ตะกรุดตพกั่ว
พระผงปิดตา หลวงปู่บุญมา รุ่นมงคล 77 เนื้อเกสร
พระผงปิดตา หลวงปู่บุญมา รุ่นมงคล 77 เนื้อว่าน
พระผงบารมีนั่งรวย ตะกรุดทองค�ำ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระผงบารมีนั่งรวย ตะกรุดเงิน ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระผงบารมีนั่งรวย ตะกรุดทองแดง ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระผงบารมีนั่งรวย ไม่ฝังตะกรุด ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ลูกอมมงคล 77
เหรียญนาคปรกกฐิน ปี 2562 เนื้อทองค�ำ
เหรียญนาคปรกกฐิน ปี 2562 เนื้อเงิน
เหรียญนาคปรกกฐิน ปี 2562 เนื้อนวะ, เนื้อโลหะผสม, เนื้อทองแดง
เหรียญบารมี หลวงปู่บุญมา ปี 2555 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญหลวงพ่อก่อ ออกวัดมหาคงคา
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พระหลวงปู่จุ่น วัดโพธิ์ตาล จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 68 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (30 รายการ)
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414

กะลาแกะราหู หลวงพ่อนิล วัดโพธิ์ตาล
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นแรก ปี 2546 เนื้อทองแดง ไม่จ�ำกัดบล็อก
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นสอง ปี 2547 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นสาม ปี 2549 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นสี่ ปี 2547 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นสี่ ปี 2547 เนื้อนวะ
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นสี่ ปี 2547 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นห้า “พุทธปาฏิหารย์” ปี 2559 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นห้า “พุทธปาฏิหารย์” ปี 2559 เนื้อนวะ
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นห้า “พุทธปาฏิหารย์” ปี 2559 เนื้อลงยาสีแดง
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นห้า “พุทธปาฏิหารย์” ปี 2559 เนื้อฝาบาตร
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นห้า “พุทธปาฏิหารย์” ปี 2559 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นหก “อายุวัฒนะมงคล 5 รอบ” ปี 2560 เนื้อเงิน พิมพ์เต็มองค์
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นหก “อายุวัฒนะมงคล 5 รอบ” ปี 2560 เนื้อเงิน พิมพ์ครึ่งองค์
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นหก “อายุวัฒนะมงคล 5 รอบ” ปี 2560 เนื้อนวะ พิมพ์เต็มองค์
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นหก “อายุวัฒนะมงคล 5 รอบ” ปี 2560 เนื้อนวะ พิมพ์ครึ่งองค์
เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นหก “อายุวัฒนะมงคล 5 รอบ” ปี 2560 เนื้อทองแดง พิมพ์เต็มองค์
เหรียญราหู หลวงพ่อจุ่น ปี 2561 เนื้อเงิน
เหรียญราหู หลวงพ่อจุ่น ปี 2561 เนื้อนวะ
เหรียญราหู หลวงพ่อจุ่น ปี 2561 เนื้อทองแดง
พระรูปหล่อ หลวงพ่อจุ่น รุ่นแรก ปี 2547
พระรูปหล่อ หลวงพ่อจุ่น รุ่นสอง ปี 2549
พระเนื้อผง หลวงพ่อจุ่น พิมพ์จับเข่า ปี 2554
พระสมเด็จเนื้อผง หลวงพ่อจุ่น พิมพ์หูบายศรี หลังตราวัด ปี 2540
เหรียญเม็ดแตง “สมปรารถนา” หลวงพ่อจุ่น ปี 2562 เนื้อเงิน
เหรียญเม็ดแตง “สมปรารถนา” หลวงพ่อจุ่น ปี 2562 เนื้อนาก
เหรียญเม็ดแตง “สมปรารถนา” หลวงพ่อจุ่น ปี 2562 เนื้อเงินหน้าทอง
เหรียญเม็ดแตง “สมปรารถนา” หลวงพ่อจุ่น ปี 2562 เนื้อนวะหน้าเงิน
เหรียญเม็ดแตง “สมปรารถนา” หลวงพ่อจุ่น ปี 2562 เนื้อเงินลงยาทุกสี
เหรียญเม็ดแตง “สมปรารถนา” หลวงพ่อจุ่น ปี 2562 เนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์
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พระครูปลัดสุริยัณ จนฺทวณฺโณ จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 69 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
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พระผงหลวงปู่เทพโลกอุดร รุ่นแรก
พระผงรูปเหมือนหลังหนุมาน รุ่นแรก
พระผงมหาลาภ รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระผงขุนแผน รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระผงแหวงม่านชนะจน หลังหมึกแดง
พระผงปรกโพธิ์ 9 ใบ หลังแม่พระธรณี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเศรษฐีนวโกฏิ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเสมา หลังเรียบ,หลังยันต์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญมงคลจักรแก้ว2 ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลังยันต์ หลังพัดยศ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญแจกทาน ศีล สมาธิ ปัญญา
เหรียญเจริญพร ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญสมเด็จองค์ปฐม รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญกลมหนุมาน ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญเสมา รุ่นมหาบารมีสมปรารถนา
เหรียญมหาลาภพระสิวลี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญขวัญถุงโภคทรัพย์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญท�ำน�้ำมนต์ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
เหรียญท�ำน�้ำมนต์ลงยาราชาวดี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ล็อคเก็ตรุ่นแรก เต็มองค์ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก
ล็อคเก็ตรุ่น 2 ครึ่งองค์
ภาพถ่าย รุ่นแรก
พระกริ่งมงคลจักรแก้ว รุ่นแรก ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระกริ่งโปร่งฟ้า รวยทันใจ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระรูปหล่อ รุ่นโคตรเศรษฐี ไม่จ�ำกัดเนื้อ
พระรูปหล่อ รุ่นเศรษฐีทันใจ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
หมากทุย
เสือมหาอ�ำนาจ โลหะ รุ่นแรก
เสื้อ เนื้อผง รุ่นแรก สีแดง,สีด�ำ
มีดหมอ รุ่น 1, รุ่น 2, รุ่น 3
พระขรรค์จักรพรรดิ ไม่จ�ำกัดเนื้อ
ผ้ายันต์ลายมือ,เท้า
แหวนมงคลจักรแก้ว
ตะกรุดมงคลจักรแก้ว
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พระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม วัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม
โต๊ะที่ 70 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)
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พระกริ่งดอกบัวพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม (กริ่งใหญ่) ปี2534
พระปิดตามหาอุดพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2534
เหรียญหล่อหยดน�้ำพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2537
เหรียญโหดนั่งพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม รุ่น1 ปี2536 (เนื้อโลหะไม่จ�ำกัดบล็อค)
เหรียญเหี้ยมนั่งพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม รุ่น1 ปี2537 (เนื้อโลหะ)
เหรียญหดนั่งพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม รุ่น1 ปี2538 (เนื้อโลหะ)
เหรียญทายาทพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2539
พระกริ่งข้าวโพดพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ (กริ่งตั๊กแตน) ปี2540
เหรียญเจ็ดศาสตราพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2548
พระปิดตาเก้านกพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2558 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระรูปหล่อเก้านกนั่งตอพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2558 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญหล่อระฆังเต็มองค์-ครึ่งองค์ พระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2558
พระรูปหล่อเศรษฐีพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม พิมพ์เล็ก ปี2558 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พญาสาลิกาหลงรังพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อส�ำฤทธิ์ ปี2558
พญาปลิงดูดทรัพย์พระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2559
บัวสวรรค์พระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2559
พญาคชสีห์พระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2559
เทพสามตาพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2559
เขี้ยวหมูพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม รุ่นแรก ปี2559
เหรียญเจ้าสัวพันปีพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2560
เหรียญฆ้องพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2560
เหรียญหล่อสังข์เรียกทรัพย์พระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม ปี2560
มักรีผลพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2560
เหรียญหล่อปลดหนี้จัมโบ้พระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2560 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญหล่อพิษหลีกจัมโบ้พระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2560 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
กวางเหลียวหลังคู่พระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะ ปี2560
เหรียญหล่อจันทคราสพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี2561
เหรียญหล่อสุริยคราสพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี2561
ขุนโจรกลับใจพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อโลหะทั้งหมด ปี2561
เหรียญนางฟ้าโปรยดอกไม้พระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี2561
เหรียญหล่อพระกาฬสะท้านภพพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม ปี2562 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
เหรียญวิรุฬจ�ำบังเล็ก-ใหญ่พระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม ปี2562 (เฉพาะเนื้อโลหะทั้งหมด)
เหรียญพญาพาลีพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม ปี2562 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
หมูพระนารายณ์เขี้ยวเพรชพลิกแผ่นดินพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม ปี2562 (เนื้อโลหะทั้งหมด)
เหรียญซ่อนกลพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม ปี2563 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
พระรูปหล่อเหี้ยมพระอาจารย์นก ฐิตฺธมโม ปี 2537 (ไม่จ�ำกัดเนื้อ)
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พระหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต และพระคณาจารย์จังหวัดขอนแก่น ยอดนิยม
โต๊ะที่ 71 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
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2504
2505
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2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต บล็อกสระเอคงเคคอติ่ง ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต บล็อกสระเอคงเค ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต บล็อกสระอาหน้าตรงเล็ก ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต บล็อกสระอาหน้าเอียง ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต บล็อกแท้งน�้ำเนื้อทองแดง ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต บล็อกแท้งน�้ำเนื้อเงิน ปี 2512
เหรียญกลมไข่รุ่นสองบาตรข้าง หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2513
เหรียญกลมรุ่นสอง (พิเศษ) หลังบาตร หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2513
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดป่าสุมนามัย อ.บ้านไผ่ ปี 2513
เหรียญจอบรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2514
เหรียญจอบรุ่นพิเศษ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2515
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดศรีษะละเลิง บล็อกทองแดง ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2515
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดศรีษะละเลิง บล็อคเงิน ปี 2515
รูปถ่ายขาวด�ำรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2516
ล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดศรีแก้งคร้อวนาราม ปี 2516
ล็อกเก็ตกลมไข่รุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2516
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นอนามัยคุ้มภัย-ให้ลาภ ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2519
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดดงเค็ง บล็อกลึก ปี 2514
พระรูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดดงเค็ง ปี 2517
พระรูปหล่อโบราณรุ่นแรก หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ก้นตอกผาง-ฉ ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นนิรภัย ปี 2520
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นสร้างศาลาการเปรียญ (เข็มงอ) ปี 2517
พระผงหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดบึงแก้ว ไม่จ�ำกัดพิมพ์ ปี 2519
เหรียญกลม หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่น 9 หน้า 9 หลัง ปี 2519
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นกฐินโค้วยู่ฮะ ปี 2522
พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต กรมต�ำรวจ เนื้อทองแดง-ทองแดงกะไหล่ทองปี 2519
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต รุ่นน�ำโชค ปี 2522
เหรียญพระพุทธลีลา หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต วัดหนองแวง ปี 2515
พระรูปหล่ออุ้มบาตร (บาตรเปิด) หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519
พระรูปหล่ออุ้มบาตร (บาตรปิด) หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต ปี 2519
พระชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์ หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต (เลี่ยมเก่า) วัดบึงแก้ว ปี 2519
เหรียญพระมุนีวรญานเถรมหานาโม (เขียว) วัดศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ปี 2516
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อชม ปภัสสโร วัดสุทธาราม จ.ขอนแก่น ปี 2517
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พระเครื่องอาจารย์วรา ปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ทั่วไป
โต๊ะที่ 72 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)
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ปู่เจ้าสมิงพราย ขนาดบูชา
ล็อกเก๊ตปู่เจ้าสมิงพราย รุ่นบูชาครู (ฉากฟ้า) อุดผงอาถรรพณ์
ปู่เจ้าสมิงพราย เนื้อข้าวสารหิน เลี่ยมน�้ำมันอาถรรพณ์
ปู่เจ้าสมิงพราย เนื้อไม้ตะเคียนแกะ ติดชิ้นอาถรรพณ์ เลี่ยมน�้ำมัน
ปู่เจ้าสมิงพราย เนื้อไม้ตะเคียนแกะ ไม่ติดชิ้นอาถรรพณ์ เลี่ยมน�้ำมัน
ปู่เจ้าสมิงพราย เนื้อไม้กระไดแม่ม่าย อุดผงพราย
ปู่เจ้าสมิงพราย ลอยองค์ เนื้อผง ติดชิ้นอาถรรพณ์ เลี่ยมน�้ำมันอาถรรพณ์
ปู่เจ้าสมิงพราย ลอยองค์ เนื้อผง ไม่ติดชิ้นอาถรรพณ์ เลี่ยมน�้ำมันอาถรรพณ์
ปู่เจ้าสมิงพราย ลอยองค์ เนื้อผง เลี่ยมน�้ำมัน
ปู่เจ้าสมิงพราย ลอยองค์ เนื้อผง ไม่เลี่ยมน�้ำมัน
ปู่เจ้าสมิงพราย เนื้อผงเสน่ห์ยาแฝด (ทรงสี่เหลี่ยม) อุดผงพราย
ปู่เจ้าสมิงพราย เนื้อผงเสน่ห์ยาแฝด (ทรงสี่เหลี่ยม) ไม่อุดผงพราย
พระขุนแผน เนื้อแม่กระดูกลูก ด้านหลังอุดผงพราย พิมพ์ใหญ่ (แบบมีตะกรุดด้านหน้า)
พระขุนแผน เนื้อแม่กระดูกลูก ด้านหลังอุดผงพราย พิมพ์ใหญ่ (แบบไม่มีตะกรุดด้านหน้า)
พระขุนแผน เนื้อแม่กระดูกลูก ด้านหลังอุดผงพราย พิมพ์เล็ก (พิมพ์ที่1)
พระขุนแผน เนื้อแม่กระดูกลูก ด้านหลังอุดผงพราย พิมพ์เล็ก (พิมพ์ที่2)
พระขุนแผน เนื้อแม่กระดูกลูก ด้านหลังอุดชิ้นพราย พิมพ์เล็ก (พิมพ์ที่1)
พระขุนแผน เนื้อแม่กระดูกลูก ด้านหลังอุดชิ้นพราย พิมพ์เล็ก (พิมพ์ที่2)
อิ่นไม้ตะเคียนตายพราย เลี่ยมน�้ำมันอาถรรพณ์
แม่ทองสร้อย ลอยองค์ เนื้อไม้ เลี่ยมน�้ำมันอาถรรพณ์
แม่ทองสร้อย ลอยองค์ เนื้อผง ติดชิ้นอาถรรพณ์ เลี่ยมน�้ำมันอาถรรพณ์
แม่ทองสร้อย ลอยองค์ เนื้อผง ไม่ติดชิ้นอาถรรพณ์ เลี่ยมน�้ำมันอาถรรพณ์
แม่ทองสร้อย ลอยองค์ เนื้อผง ติดชิ้นอาถรรพณ์ ไม่เลี่ยมน�้ำมัน
แม่ทองสร้อย ลอยองค์ เนื้อผง ไม่ติดชิ้นอาถรรพณ์ ไม่เลี่ยมน�้ำมัน
แม่ทองสร้อย ทรงกลม ด้านหน้า หน้ากากเงิน เนื้อผง
แม่ทองสร้อย ทรงกลม เนื้อผง
เจ้าเงาะเนื้อโลหะ ลอยองค์ เลี่ยมน�้ำมันอาถรรพณ์
กุมารทอง เจ้าแกละ ลอยองค์ เนื้อผง ติดชิ้นอาถรรพณ์ เลี่ยมน�้ำมันอาถรรพณ์
กุมารทอง เจ้าแกละ ลอยองค์ เนื้อผง ไม่ติดชิ้นอาถรรพณ์ เลี่ยมน�้ำมันอาถรรพณ์
กุมารทอง เจ้าแกละ ลอยองค์ เนื้อผง ไม่ติดชิ้นอาถรรพณ์
แม่โหงพราย เนื้อข้าวสารหิน เลี่ยมน�้ำมันอาถรรพณ์
แม่โหงพราย เนื้อผง ไม่เลี่ยมน�้ำมันอาถรรพณ์
พระศรีอารยเมตรัย
พระปิดตา เนื้อผงอาถรรพณ์ พ่อ แม่ ลูก ไม่เลี่ยมน�้ำมันอาถรรพณ์
กระดาษยันต์ กัณหา ชาลี
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