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พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย กรุงเทพฯ
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จจิตรลดา ปี 2508-2513 กรุงเทพฯ
พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุ-วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม จ.อ่างทอง
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน จ.อ่างทอง
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด จ.อ่างทอง
พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.ก�าแพงเพชร
พระลีลาเม็ดขนุน-ลีลาพลูจีบ-ลีลากลีบจ�าปา จ.ก�าแพงเพชร
พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน
พระรอด พิมพ์กลาง,พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน
พระรอด พิมพ์ต้อ-พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี
พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์อกใหญ่ ฐานสูง,ฐานเตี้ย กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์แขนอ่อน(พิมพ์เล็ก) กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

พระเบญจภาคี
โต๊๊ะที่ี� 1 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (38 รายการ)
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พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ไหล่ตรง จ.อ่างทอง
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แข้งหมอน จ.อ่างทอง
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์7ช้ัน หูประบ่า จ.อ่างทอง
พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แขนติ�ง,พิมพ์5ช้ัน,พิมพ์7ช้ัน อกตัน-อกวี จ.อ่างทอง
พระกรุเจดีย์เล็ก พิมพ์ฐานคู่ วัดบางขุนพรหม
พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา
พระวัดพลับ พิมพ์ตุ�กตาใหญ่
พระวัดพลับ พิมพ์ตุ�กตาเล็ก
พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องใหญ่
พระวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก
พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิเข่ากว้าง
พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิ
พระวัดพลับ พิมพ์ปิดตา
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์ฐานคู่ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์ยืนอุ้มบาตร วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์ไสยาสน์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์ลีลา ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์แซยิด ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์8ช้ัน แขนหักศอก วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์8ช้ัน แขนกลม วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์7ช้ัน แขนกลม วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์3ช้ัน ทรงเจดีย์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์3ช้ัน หูบายศรี วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์3ช้ัน หูติ�งพิมพ์โย้ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์สมาธิห้าเหลี�ยม วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์สังกัจจายน์ห้าเหลี�ยม ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
พระหลวงปู่ภูู พิมพ์ปิดตา ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร
พระสมเด็จ พิมพ์แหวกม่าน วัดทรงประมูล
พระวัดรังษี พิมพ์ใหญ่-พิมพ์กลาง ห้าเหลี�ยม
พระเพชรหลีก พิมพ์ขัดสมาธิเพชร,พิมพ์ขัดสมาธิราบ วัดอินทราม วัดใต้
พระวัดปากน�้า รุ่นแรก มีเคลือบ
พระวัดปากน�้า รุ่นแรก ไม่เคลือบ
พระวัดปากน�้า รุ่นสาม พิมพ์ต้ืน
พระวัดปากน�้า รุ่นสาม พิมพ์ลึก
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่ วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์3ช้ัน ยันต์ห้าตัว
พระวัดเฉลิมพระเกียรติ ไม่จ�ากัดพิมพ์

พระเนื้้�อผง ยอดนื้ิยม ชุุดที่ี� 1
โต๊๊ะที่ี� 2 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (39 รายการ)
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พระปิลันทน์ พิมพ์ซุ้มประตู วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ปางปฐมเทศนา วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ครอบแก้วใหญ่ วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์โมคคัลลา-สารีบุตร วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์ปิดตา วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์สี�เหลี�ยมปรกโพธ์ิ วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ พิมพ์หยดแป้ง วัดระฆังฯ
พระปิลันทน์ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดระฆังฯ
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์พระสังกัจจายน์
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานสูง
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ ฐานเต้ีย
พระวัดเงินคลองเตย พิมพ์เล็บมือสมาธิ,เล็บมือสดุ้งมาร
พระวัดเงินคลองเตย ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระวัดสามปล้ืม พิมพ์เศียรโล้น
พระวัดสามปล้ืม พิมพ์ห้าเหลี�ยม ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระวัดสามปล้ืม พิมพ์สามเหลี�ยม ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระวัดสามปล้ืม พิมพ์กลีบบัว ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิบัวสองช้ัน
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ป่าเลไลย์
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ไสยาสน์
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์นาคปรก
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พระพุทธ,ขัดสมาธิเพชร,ขัดสมาธิราบ
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธกวัก
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิเล็กข้างกนก
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์เล็บมือ
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิจิ�ว ข้างเม็ด,ข้างเส้น
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ปิดตา ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระหลวงปู่ป้�น พิมพ์ทรงกรวย ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดสะพานสูง
พระนาคปรก วัดพระแก้ว พิมพ์สี�เหลี�ยม ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระสมเด็จพระครูสังฆ์ ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระครูสังฆ์ ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่ซ�้ารายการเดิม
พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง พิมพ์ชินราช จ.ปทุมธานี
พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง พิมพ์หน้าตุ�กตา จ.ปทุมธานี

พระเนื้้�อผง ยอดนื้ิยม ชุุดที่ี�2
โต๊๊ะที่ี� 3 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (36 รายการ)



21 

114.
115.
116.
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.

พระหลวงพ่อจาด วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
พระวัดนก พิมพ์นางกวัก จ.อ่างทอง
พระวัดนก พิมพ์ใหญ่3ช้ัน ข้างอุ จ.อ่างทอง
พระวัดนก พิมพ์ประภูามณฑล จ.อ่างทอง
พระผงของขวัญ วัดจันทรังษี จ.อ่างทอง
พระพิมพ์เล็บมือหลวงพ่อชื�น วัดป่ามุนี จ.อ่างทอง
พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดศีลขันธ์ จ.อ่างทอง
พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นสร้างเขื�อน พิมพ์7ช้ัน จ.อ่างทอง
พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นสร้างเขื�อน พิมพ์3ช้ัน จ.อ่างทอง
พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์7ช้ัน จ.อ่างทอง
พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ ไม่จ�ากัดพิมพ์(ยกเว้นพิมพ์7ช้ัน) จ.อ่างทอง
พระกรุวัดปากบาง ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อฉ��า พิมพ์สมาธิบัวฟ้ันปลา วัดท้องคุ้ง จ.สมุทรปราการ
พระหลวงพ่อโบสถ์์น้อย รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ
พระกรุวัดอัมพวา ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระพิมพ์สามเหลี�ยมเกศอุ วัดสะพานสูง กรุงเทพฯ
พระท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา พิมพ์เล็บมือ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระผงเกสร พิมพ์ชินราชฐานบัว วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ
พระประจ�าวัน ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระเล็บมือเจ้าคุณจุ้ย วัดสามปล้ืม กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า พิมพ์อกร่อง วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ รุ่น พล.ต.อ.เผ่า พิมพ์ทรงเจดีย์ วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จพระครูมูล ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ
พระขุนแผนหลวงพ่อโชติ วัดตะโน กรุงเทพฯ
พระพิมพ์เม็ดบัวหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่นาค ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดระฆัง กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญวัดปากน�้า พิมพ์สี�เหลี�ยม รุ่น4 กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญวัดปากน�้า พิมพ์สามเหลี�ยม รุ่น4 กรุงเทพฯ
พระผงของขวัญวัดปากน�้า รุ่น6 กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ เน้ือขาว ปี 2506 วัดปราสาทบุญญาวาส กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ เน้ือด�า-เทา ปี 2506 วัดปราสาทบุญญาวาส กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัดเน้ือ ปี 2506 วัดปราสาทบุญญาวาส กรุงเทพฯ
พระสมเด็จ พิมพ์แขนกว้าง วัดปราสาทบุญญาวาส กรุงเทพฯ
พระวัดปราสาทฯ ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระวัดคู้สลอด ลงกรุ ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระวัดคู้สลอด ไม่ลงกรุ ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระผงของขวัญ วัดเกาะจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

พระเนื้้�อผง ที่่�วไป
โต๊๊ะที่ี� 4 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (38 รายการ)
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177.
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180.
181.

พระร่วงยืนหลังรางปืน เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สวรรคโลก จ.สุโขทัย
พระร่วงทรงเกราะ เน้ือชินเขียว จ.สุโขทัย
พระร่วงหลังนั�งลิ�ม เน้ือชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย
พระท่ามะปราง เน้ือชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.สุโขทัย
พระศาสดา เน้ือชินเงิน กรุเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย
พระลีลาถ์�้าหีบ เน้ือชินเงิน ตะกั�วสนิมแดง จ.สุโขทัย
พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์ใหญ่ เน้ือชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์เล็ก เน้ือชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระลีลาอัฏฐารส เน้ือชินเขียว กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระลีลาวังหิน เน้ือชินเงิน จ.พิษณุโลก
พระชินสีห์ เน้ือชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระลีลาไก่เขี�ย เน้ือชินเงิน ตะกั�วสนิมแดง วัดสุดสวาท จ.พิษณุโลก
พระซุ้มกอ เน้ือชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ จ.ก�าแพงเพชร
พระลีลาเชยคางข้างเม็ด เน้ือชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร
พระท่ามะปราง เน้ือชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร
พระยอดขุนพลเสมาตัด เน้ือชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร
พระลีลาก�าแพงขาว เน้ือชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงห้าร้อยตัดเก้า เน้ือชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร
พระนาคปรกลูกยอ เน้ือชินเงิน จ.ก�าแพงเพชร
พระอู่ทอง เน้ือชินเงิน กรุวัดวังพาน จ.ก�าแพงเพชร
พระซุ้มนครโกษา เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค์
พระนางพญา เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุวัดหัวเมือง จ.นครสวรรค์
พระหูยาน เน้ือชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.ชัยนาท
พระลีลาเมืองสวรรค์ เน้ือชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ จ.ชัยนาท
พระร่วงนั�ง เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุดอนกระโดน จ.ชัยนาท
พระยอดขุนพล เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุวิหารพระ จ.ชัยนาท
พระนาคปรก สนิมแดง กรุวัดดอนคา จ.ชัยนาท
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุศรีโสฬส จ.สิงห์บุรี
พระซุ้มนครโกษา เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บุรี
พระนาคปรก เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุป่าไม้แดง จ.สิงห์บุรี

พระยอดขุุนื้พล ยอดนื้ิยม ชุุดที่ี� 1
โต๊๊ะที่ี� 5 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (30 รายการ)



23 

182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

พระร่วงยืนหลังลายผ้า เน้ือตะกั�วสนิมแดง -ชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระหูยานพิมพ์ใหญ่ เน้ือชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี (กรุเก่า)
พระหูยานพิมพ์ใหญ่ เน้ือชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี (กรุใหม่)
พระหูยานพิมพ์กลาง เน้ือชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระหูยานพิมพ์เล็ก เน้ือชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เน้ือชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
พระนาคปรก เน้ือชินเงิน กรุวัดศรีรัตนมหาธาตุปืน จ.ลพบุรี
พระนาคปรก เน้ือชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี
พระหลวงพ่อแขก เน้ือชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรี
พระร่วงยืน เน้ือชินเงิน กรุถ์�้ามหาเถ์ร จ.ลพบุรี
พระร่วงนั�ง เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุม่วงค่อม จ.ลพบุรี
พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์ใหญ่ เน้ือชินเงิน จ.ลพบุรี
พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์เล็ก เน้ือชินเงิน จ.ลพบุรี
พระซุ้มนครโกษา เน้ือชินเงิน จ.ลพบุรี
พระร่วงยืน เน้ือชินเงิน,ตะกั�วสนิมแดง กรุวิหารกรอ จ.ลพบุรี
พระนารายณ์ทรงปืน ไม่จ�ากัดเน้ือและพิมพ์ จ.ลพบุรี
พระเทริดขนนก เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
พระรอดหนองมน เน้ือตะกั�วสนิมแดง จ.ลพบุรี
พระร่วงนั�ง เน้ือชินเงิน กรุช่างกล จ.ลพบุรี
พระปรุหนัง เน้ือชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหูยาน เน้ือชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระนาคปรก เน้ือชินเงิน กรุวัดพระงั�ว จ.พระนครศรีอยุธยา
พระยอดขุนพล เน้ือชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระยอดธง เน้ือทองค�า,เงิน,ชินเงิน,ส�าริด จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอู่ทองคางเครา,คางไม่มีเครา เน้ือชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระร่วงนั�ง พิมพ์รัศมี เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุวัดกลาง จ.นครปฐม
พระร่วงนั�ง เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุบ้านโนนสูง จ.นครราชสีมา
พระร่วงนั�ง เน้ือตะกั�วสนิมแดง-ชินเงิน กรุคอกควาย จ.ชัยภููมิ
พระร่วงยืน เน้ือตะกั�วสนิมแดง-ชินเงิน กรุคอกวัว จ.ชัยภููมิ
พระเทริดขนนก เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุเสมา 3 ช้ัน จ.เพชรบุรี
พระหูยาน เน้ือตะกั�วสนิมแดง ไม่จ�ากัดกรุ จ.เพชรบุรี

พระยอดขุุนื้พล ยอดนื้ิยม ชุุดที่ี� 2
โต๊๊ะที่ี� 6 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (31 รายการ)
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พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เน้ือตะกั�วสนิมแดง ไม่จ�ากัดกรุ จ.ลพบุรี,จ.สิงห์บุรี,จ.กาญจนบุรี
พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เน้ือตะกั�วสนิมแดง ไม่จ�ากัดกรุ จ.ลพบุรี, จ.กาญจนบุรี
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุถ์�้าพุพระ จ.กาญจนบุรี
พระร่วงยืน ไม่จ�ากัดพิมพ์ เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี
พระท่ากระดานหูช้าง เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี
พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุเก่าศรีสวัสด์ิ  จ.กาญจนบุรี
พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุใหม่วัดเทวสังฆาราม กรุถ์�้าสังขละ จ.กาญจนบุรี
พระขุนแผนห้าเหลี�ยม เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุวัดเหนือ(วัดเทวสังฆาราม)จ.กาญจนบุรี
พระสุพรรณยอดโถ์ เน้ือชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ เน้ือชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระมเหศวร พิมพ์กลาง เน้ือชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระมเหศวร พิมพ์เล็ก เน้ือชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระมเหศวรเดี�ยว-ศวรตรง เน้ือชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระลีลา ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระเน้ือชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์  กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระนาคปรก พิมพ์ปรกแบน เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี
พระนาคปรก พิมพ์ผมเม็ด,ชีโบ เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี
พระนาคปรก พิมพ์เล็ก เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุวัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงยืน กรุวัดบ้านหัวเกาะ จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงนั�ง กรุวัดบ้านหัวเกาะ จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงยืน พิมพ์รัศมี กรุหนองแจง จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงนั�ง กรุหนองแจง จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงยืน กรุสองพี�น้อง จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงนั�ง กรุบ้านละหาร จ.สุพรรณบุรี
พระนาคปรก กรุบ้านละหาร จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงยืน พิมพ์เศียรโต เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุวัดปู่บัว,ราชเดชะ จ.สุพรรณบุรี
พระร่วงนั�ง เน้ือตะกั�วสนิมแดง กรุบ้านดงเชือก จ.สุพรรณบุรี
พระลีลา พิมพ์ใหญ่ กรุวัดชุมนุมสงฆ์ จ.สุพรรณบุรี
พระกรุวัดชุมนุมสงฆ์ ไม่จ�ากัดพิมพ์ เช้ือชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
พระลีลา กรุวัดการ้อง ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี

พระยอดขุุนื้พล ยอดนื้ิยม ชุุดที่ี� 3
โต๊๊ะที่ี� 7 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (30 รายการ)
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260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

พระก�าแพงลีลา กลีบจ�าปา จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงเปิดโลก เม็ดทองหลาง จ.ก�าแพงเพชร
พระนางก�าแพงกลีบบัว จ.ก�าแพงเพชร
พระนางก�าแพงกลีบบัว ฐานตาราง จ.ก�าแพงเพชร
พระนางก�าแพง พิมพ์ต้ืน จ.ก�าแพงเพชร
พระนางก�าแพง พิมพ์ลึก จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงเม็ดมะลื�น จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงเม็ดมะเคล็ด จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงงบน�้าอ้อย จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงปรกลูกยอ จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงซุ้มยอ จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงหน้าอิฐ จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงลีลา จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงลูกแป้งคู่ จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงลูกแป้งเดี�ยว จ.ก�าแพงเพชร
พระก�าแพงหน้าโหนก จ.ก�าแพงเพชร
พระเม็ดน้อยหน่า จ.ก�าแพงเพชร
พระร่วงนั�งเข่ากว้าง กรุ สปอ. จ.ก�าแพงเพชร
พระยอดขุนพล จ.ก�าแพงเพชร
พระแม่ย่า จ.สุโขทัย
พระหลวงพ่อโต กรุวัดป่าม่วง-วัดสระศรี จ.สุโขทัย
พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัย
พระลีลา กรุวัดถ์�้าหีบ จ.สุโขทัย
พระร่วงยืนเปิดโลก จ.สุโขทัย
พระร่วงนั�งเชตุพน จ.สุโขทัย
พระงบน�้าอ้อย จ.สุโขทัย
พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง จ.สุโขทัย
พระนาง กรุทับขุนวัง จ.สุโขทัย
พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง จ.สุโขทัย
พระเม็ดน้อยหน่า จ.สุโขทัย-จ.ก�าแพงเพชร

พระเนื้้�อดินื้ ยอดนื้ิยม ชุุดที่ี� 1
โต๊๊ะที่ี� 8 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (30 รายการ)
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273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.

พระชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระนางพญา กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์มีหู จ.พิษณุโลก
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม่มีหู จ.พิษณุโลก
พระท่ามะปราง กรุวัดสะดือ จ.พิษณุโลก
พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
พระท่ามะปราง ไม่จ�ากัดกรุ จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤาษีหลังนาง จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มเปลวเพลิง จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราช จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์รัศมีหน้าเดียว จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์นางสองหน้า จ.พิษณุโลก
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มข้างเม็ด จ.พิษณุโลก
พระหลวงพ่อโต กรุวัดชีปะขาวหาย จ.พิษณุโลก
พระถ์�้าเสือ กรุเก่า พิมพ์ใหญ่ จ.สุพรรณบุรี
พระถ์�้าเสือ กรุเก่า พิมพ์หน้าแก่ จ.สุพรรณบุรี
พระถ์�้าเสือ กรุเก่า ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี
พระซุ้มนครโกษา กรุวัดล�าปะซิว จ.สุพรรณบุรี
พระนางท่ามะปราง กรุวัดล�าปะซิว จ.สุพรรณบุรี
พระกรุวัดชายทุ่ง ไม่จ�ากัดเน้ือ จ.สุพรรณบุรี
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายเดี�ยว พิมพ์ทรงพลใหญ่ จ.สุพรรณบุรี
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายเดี�ยว พิมพ์ทรงพลเล็ก จ.สุพรรณบุรี
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายเดี�ยว พิมพ์ห้าเหลี�ยมอกใหญ่ จ.สุพรรณบุรี
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายเดี�ยว พิมพ์หน้าเทวดา-หน้าฤาษี จ.สุพรรณบุรี
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายเดี�ยว ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายคู่ พิมพ์หน้าเทวดา-หน้าฤาษี จ.สุพรรณบุรี
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายคู่ ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พรายคู่ ตัดเดี�ยว ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี
พระขุนแผน ไข่ผ่าซีก-แตงกวาผ่าซีก กรุวัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
พระชุดกิมตึ�ง กรุวัดพระรูป ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี

พระเนื้้�อดินื้ ยอดนื้ิยม ชุุดที่ี� 2
โต๊๊ะที่ี� 9 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (30 รายการ)
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303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.

พระสวรรค์นั�งไหล่ยก จ.ชัยนาท
พระสวรรค์นั�ง จ.ชัยนาท
พระสวรรค์ยืน จ.ชัยนาท
พระหลวงพ่อหมอ กรุมหากัณฑ์ จ.ลพบุรี
พระหลวงพ่อจุก จ.ลพบุรี
พระเดี�ยวด�า-แดง จ.ลพบุรี
พระนารายณ์ทรงปืน จ.ลพบุรี
พระซุ้มกระรอก กระแต จ.ลพบุรี
พระปางปาฏิหาริย์ จ.ลพบุรี
พระซุ้มนครโกษา จ.ลพบุรี
พระนาคปรก กรุเขาสะพึง จ.ลพบุรี
พระยอดขุนพล ไม่จ�ากัดกรุ จ.ลพบุรี
พระท่ามะปราง กรุมะละกอ จ.พิจิตร
พระเม็ดน้อยหน่า หลังไม่มียันต์ จ.พิจิตร
พระหลวงพ่อเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระขุนแผนใบพุทรา จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผน กรุวัดมณเฑียร จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกริ�งคลองตะเคียน พิมพ์2หน้า จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกริ�งคลองตะเคียน พิมพ์หน้าใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกริ�งคลองตะเคียน ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่ซ�้ารายการเดิม จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤาษี จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อโต ปางสมาธิ กรุบางกระทิง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อโต ปางมารวิชัย กรุบางกระทิง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ จ.สระบุรี
พระนาคปรกเมืองไพร จ.ร้อยเอ็ด
พระนางตรา จ.นครศรีธรรมราช
พระกรุท่าเรือ จ.นครศรีธรรมราช
พระนางพญา กรุวัดโพธ์ิท่าเตียน กรุงเทพฯ
พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดอัมพวัน จ.นนทบุรี
พระยอดขุนพล ไม่จ�ากัดกรุ ไม่จ�ากัดจังหวัด ไม่ซ�้ารายการเดิม

พระเนื้้�อดินื้ ยอดนื้ิยม ชุุดที่ี� 3
โต๊๊ะที่ี� 10 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (32 รายการ)
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335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
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352.
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355.
356.
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358.
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362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.

พระกรุวัดทัพผ้ึง ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ จ.สระบุรี
พระสมเด็จหลวงพ่อนุ่ม ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดนางใน จ.อ่างทอง
พระนางพญากรุวัดเวียง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนใบเสมา กรุวัดมณเฑียร จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อโป้ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระงบน�้าอ้อยหลวงปูย้ิม วัดเจ้าเสด็จ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระหลวงพ่อขัน ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดนกกระจาบ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระพุทธโคดม ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.สุพรรณบุรี
พระพุทธชินราช กรุวัดเสาธงทอง จ.สุพรรณบุรี
พระกรุวัดบางยี�หน จ.สุพรรณบุรี
พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี
พระหลวงปู่โต�ะ วัดก�าแพง จ.สิงห์บุรี
พระวัดประยูร ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระบัณฑูร กรุวังหน้า กรุงเทพฯ
พระกรุขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ กรุงเทพฯ
พระกรุวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระกลีบบัว กรุวัดบางสะแก กรุงเทพฯ
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ กรุงเทพฯ
พระพิมพ์เม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อโบสถ์์น้อย วัดอัมรินทร์ กรุงเทพฯ
พระหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา กรุงเทพฯ
พระลีลาพุทธ25ศตวรรษ ปี 2500 กรุงเทพฯ
พระรูปเหมือนในหลวง ร.9 ทรงผนวช กรุงเทพฯ
พระกลีบบัวอรหังหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน กรุงเทพฯ
พระนางพญาขาโต�ะ กรุวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อข�า วัดแก้ว กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่ออ๋อย พิมพ์เม็ดบัว วัดไทร กรุงเทพฯ
ท้าวเวสสุวรรณพระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ
พระกรุวัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
พระโคนสมอ ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระรอด กรุวัดโปรดเกษ จ.นนทบุรี
พระหลวงพ่อหร��า วัดกร่าง จ.ปทุมธานี
พระนางพญาอาจารย์ถ์นอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก

พระเนื้้�อดินื้ ที่่�วไป
โต๊๊ะที่ี� 11 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระปิดตา หลวงปู่เอี�ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข่า เน้ือชินตะกั�ว
พระปิดตา หลวงปู่เอี�ยม วัดหนัง พิมพ์หัวบานเย็น เน้ือผง
พระปิดตา หลวงปู่เอี�ยม วัดหนัง พิมพ์ข้าวตอกแตก เน้ือชินตะกั�ว
พระปิดตา หลวงปู่เอี�ยม วัดหนัง พิมพ์สังฆาฏิ เน้ือชินตะกั�ว
พระมหาอุด หลวงปู่เอี�ยม วัดหนัง พิมพ์สัมฤทธ์ิ
พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ เน้ือเมฆสิทธ์ิ พิมพ์แต่ง
พระปิดตา หลวงพ่อทับ วัดอนงค์ เน้ือเมฆสิทธ์ิ พิมพ์ไม่แต่ง
พระมหาอุด หลวงพ่อทับ วัดทอง เน้ือสัมฤทธ์ิ
พระปิดตา หลวงปู่เอี�ยม วัดสะพานสุง เน้ือผงคลุกรัก กรุเก่า จ.นนทบุรี
พระปิดตา หลวงปู่เอี�ยม วัดสะพานสุง เน้ือผงคลุกรัก กรุใหม่ จ.นนทบุรี
พระปิดตา แร่บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมลี จ.นนทบุรี
พระปิดตา วัดท้ายย่าน เน้ือแร่พลวง พิมพ์กบ-พิมพ์เขียด
พระปิดตา วัดท้ายย่าน เน้ือแร่พลวง พิมพ์ชีโบ
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล พิมพ์ป้�นบอยองค์ ผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เน้ือผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เน้ือตะกั�ว จ.ชลบุรี
พระปิดตา หลวงปู่ภูู่ วัดนอก จ.ชลบุรี
พระปิดตา หลวงปู่เจียม วัดก�าแพง จ.ชลบุรี
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่อง วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ เน้ือผงคลุกรัก วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์ห้าเหลื�ยมกรมหลวงชุมพรฯ เน้ือชินตะกั�ว วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์สี�เหลื�อม หลังฝ้ังตะกรุด วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์แขนชิด เน้ือชินตะกั�ว วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระปิดตา อาจารย์เปิง วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี
พระปิดตา หลวงปู่จีน วัดท่าลาด ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.ฉะเชิงเทรา
พระปิดตา หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย จ.สิงห์บุรี
พระปิดตา วัดโพธ์ิเอน พิมพ์เข่าบุ๋ม ไม่จ�ากัดพิมพ์-ไม่จ�ากัดเน้ือ จ.สระบุรี
พระปิดตา วัดห้วยจระเข้ ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.นครปฐม
พระปิดตา หลวงปู่ย้ิม พิมพ์ใหญ่ วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ย้ิม พิมพ์ใหญ่ วัดศรีอุปลาราม จ.กาญจนบุรี
พระปิดตา หลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เน้ือเมฆพัด จ.ราชบุรี
พระปิดตา พระครุญาณ วัดสัมปะทวน จ.ฉะเชิงเทรา
พระปิดตา หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
พระปิดตา วัดอัมพวัน ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระมหาอุด หลวงพ่อเกิด วัดบางเดี�อ จ.นนทบุรี
พระปิดตา พิชัย ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระปิดตา หลวงพ่อเชย พิมพ์แขนกลม วัดบางกระสอบ เน้ือผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
พระปิดตา หลวงพ่อเชย พิมพ์หักศอก วัดบางกระสอบ เน้ือผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
พระปิดตา หลวงพ่อแย้ม วัดด่านส�าโรง เน้ือผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ

พระปิดต๊า - พระมหาอุด ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 12 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (39 รายการ)
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พระกริ�งตั�กแตนยุคต้น เน้ือสัมฤทธ์ิ ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระกริ�งพรหมมุณี สมเด็จพระสังฆราช(แพ) ปี 2479 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระกริ�งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) ปี 2479 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระกริ�งหน้าอินเดีย ปี 2482 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระกริ�งหน้าไทย ปี 2482 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระกริ�ง วัดช้าง ปี 2484 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระกริ�งอุบาเก็ง เจ้าคุณศรีฯ(สนธ์ิ) รุ่น1-4 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระกริ�งคันธราช ปี 2484 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระกริ�งน�้าท่วม ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งเก่า ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระพุทธชินราชอินโดจีน แต่งใหม่ ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวไม่ขีด ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว มีโค�ต ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิส้ัน มีโค�ต ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระพุทธชินราชอินโดจีน ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่มีโค�ต ปี 2485 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระกริ�งจาตุรงค์ ปี 2490 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระกริ�งพิมพ์บาง ปี 2493 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระกริ�งทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ กะไหล่ทอง สมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ) วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ หุ้มก้น สมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ) วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ หม่อมมิตร สมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ) วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ สมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ) ปี 2479 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์น�้าเตาเอียง สมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ) วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ สมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ) ปี 2483 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์เฉลิมพล สมเด็จพระสังฆราชฯ(แพ) ปี 2484 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ ปี 2487 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ทองทิพย์ ปี 2495 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ท่านเจ้ามา พิมพ์ล้มลุก วัดสามปล้ืม
พระชัยวัฒ่น์ท่านเจ้ามา พิมพ์ รศ.118 วัดสามปล้ืมฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ท่านเจ้ามา พิมพ์หน้าครุฑ วัดสามปล้ืมฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ท่านเจ้ามา พิมพ์แม่ค้า วัดสามปล้ืมฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ท่านเจ้ามา พิมพ์เศียรไทย วัดสามปล้ืมฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ท่านเจ้ามา พิมพ์หน้ากระบี� วัดสามปล้ืมฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ท่านเจ้ามา พิมพ์ฐานสูง วัดสามปล้ืมฯ กรุงเทพ

พระกริ�ง-พระชุ่ยว่ฒนื้์ ยอดนื้ิยม ชุุดที่ี� 1
โต๊๊ะที่ี� 13 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระชัยวัฒ่น์สามเหลี�ยม ปี 2466 วัดราชบพิธฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ฐานสูง ปี 2481 วัดราชบพิธฯ กรุงเทพ
พระกริ�งอังคีรส ปี 2481 วัดราชบพิธฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์หลวงปู่เอี�ยม พิมพ์เขื�อนใหญ่ วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒ่น์หลวงปู่เอี�ยม พิมพ์เขื�อนเล็ก วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒ่น์หลวงปู่เอี�ยม พิมพ์เบ้าแตก เขื�อนใหญ่ วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒ่น์หลวงปู่เอี�ยม พิมพ์โคนต้นจันทร์ วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒ่น์หลวงปู่เอี�ยม พิมพ์เขื�อนใหญ่ วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒ่น์หลวงปู่เอี�ยม พิมพ์เขื�อนใหญ่ วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระกริ�งบัวรอบ รุ่นนายควง วัดบวรฯ กรุงเทพ
พระกริ�งชินสี ปี 2491 วัดบวรฯ กรุงเทพ
พระกริ�งสัมพุทโธ ปี 2491 วัดบวรฯ กรุงเทพ
พระกริ�งอุบาเก็ง ปี 2491 วัดบวรฯ กรุงเทพ
พระกริ�งไพรีพินาศ พิมพ์บัวแหลม ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพ
พระกริ�งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี�ยม ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ไพรีพินาศ พิมพ์บัวแหลม ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพ
พระกริ�ง7รอบ ปี 2499 วัดบวรฯ กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพ
พระกริ�ง อ.กึ�น พิมพ์กรรมการ ปี 2480 วัดดอนยานนาวา กรุงเทพ
พระกริ�งประภูามณฑล อ.กึ�น ปี 2480 วัดดอนยานนาวา กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ อ.กึ�น ปี 2480 วัดดอนยานนาวา กรุงเทพ
พระกริ�งใหญ่ ปี 2484 วัดชนะสงคราม กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ ปี 2484 วัดชนะสงคราม กรุงเทพ
พระชัยวัฒ่น์ พระครูลืม วัดอรุณฯ กรุงเทพ
พระกริ�งหลวงปู่กลีบ ปี 2494 วัดตลิ�งชัน กรุงเทพ
พระสังกัจจายน์ ปี 2485 วัดสุทัศน์ กรุงเทพ
พระสุนทรีวาณี ปี 2495 ไม่จ�ากัดหลัง วัดสุทัศน์ กรุงเทพ
รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ กรุงเทพ
พระกริ�ง วัดแหลมฟ้ัาผ่า ปี 2484 จ.สมุทรปราการ
พระชัยวัฒ่น์ วัดแหลมฟ้ัาผ่า ปี 2484 จ.สมุทรปราการ
พระกริ�งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.นนทบุรี
พระชัยวัฒ่น์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.นนทบุรี
พระกริ�งหลวงพ่อมงคลบพิตร ปี 2485 หลังยันต์ วะ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระกริ�งหลวงพ่อจาด พิมพ์ใหญ่ วัดบางหอย จ.ปราจีนบุรี
พระกริ�งหลวงพ่อจาด พิมพ์กลาง-เล็ก วัดบางหอย จ.ปราจีนบุรี

พระกริ�ง-พระชุ่ยว่ฒนื้์ ยอดนื้ิยม ชุุดที่ี� 2
โต๊๊ะที่ี� 14 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (32 รายการ)
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พระนาคปรก วัดบรมนิวาส-วัดสุป้ฎฯ
พระพุทธชินราชสามเหลี�ยม ไม่จ�ากัดหลัง ปี 2493 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระพุทธชินราชห้าเหลี�ยม ไม่จ�ากัดหลัง ปี 2494 วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ
พระประจ�าวันเจ้าคุณศรีสนธ์ิ วัดสุทัศน์ฯ ปี 2494 กรุงเทพฯ
พระกริ�งวัดตรีทศเทพ ปี 2491 วัดตรีทศเทพฯ กรุงเทพฯ
พระกริ�งอรหัง วัดราชาธิวาส ปี 2493 กรุงเทพฯ
พระหล่อหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒ่น์พระครูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ
พระกริ�งปรมา เจ้าคุณเจีย วัดโพธ์ิ กรุงเทพฯ
พระกริ�งปืนเที�ยง วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพฯ
พระกริ�งใหญ่ วัดอรุณฯ กรุงเทพฯ
พระกริ�งอรหังหลวงพ่อโอภูาสี อาศรมบางมด กรุงเทพฯ
พระกริ�งหลังปิ วัดสุทัศน์ ปี  2506 กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒ่น์หล่อโบราณ ก้นอุดชันโรง เจ้าคุณผล วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระชัยวัฒ่น์พิมพ์ป๊้ม ก้นอุดชันโรง เจ้าคุณผล วัดหนัง กรุงเทพฯ
พระกริ�งอาจารย์เช้ือ วัดสะพานสูง ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
พระกริ�งวัดประสาทบุญญาวาส ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2506 กรุงเทพฯ
พระกริ�ง ภู.ป.ร. วัดบวรนิเวศฯ ปี 2508 กรุงเทพฯ
พระกริ�งโสฬส ม.ปร. วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515 กรุงเทพฯ
พระหล่อหลวงปู่เพิ�ม ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดแค กรุงเทพฯ
พระกริ�งเสาร์ห้า วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ
พระกริ�งสมเด็จย่า ปี 2515 กรุงเทพฯ
พระกริ�งบดินทร วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพฯ
พระเหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ รุ่นสอง กรุงเทพฯ
พระรูปหล่อไต้ฮงกง รุ่นแรก กรุงเทพฯ
พระรูปหล่อไต้ฮงกง รุ่นสอง กรุงเทพฯ
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างอ�าเภูอ ปี 2522 จ.พิจิตร
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ วัดท้ายน�้า ปี 2526 จ.พิจิตร
พระกริ�งพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี
พระกริ�งหลวงพ่อโสธร ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
พระกริ�งโสธร รุ่น 80 ปี กรมต�ารวจ เน้ือทองค�า จ.ฉะเชิงเทรา
พระกริ�งโสธร รุ่น 80 ปี กรมต�ารวจ เน้ือสามกษัตริย์ จ.ฉะเชิงเทรา
พระกริ�งโสธร รุ่น 80 ปี กรมต�ารวจ เน้ือเงิน จ.ฉะเชิงเทรา
พระกริ�งหลวงพ่อโสธร ปี 2530 จ.ฉะเชิงเทรา
พระอุปคุตเขมร เน้ือสัมฤทธ์ิ

พระกริ�ง-พระชุ่ยว่ฒนื้์-พระรูปเหม้อนื้ ที่่�วไป
โต๊๊ะที่ี� 15 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์ A ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์ B วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์ C วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์ D วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อเดิม พิมพ์คอตึง วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์กลีบบัวหูปลิง วัดท่าหลวง จ.พิจิตร
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี�ยม วัดท่าหลวง จ.พิจิตร
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ วัดบางคลาน จ.พิจิตร
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ข้ีตา วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อชุ่มสร้าง วัดท้ายน�้า จ.พิจิตร
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดห้วยเขน จ.พิจิตร
รูปหล่อพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อเงิน พิมพ์คอแอล ปี 2515 เน้ืออัลปาก้า วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2515 เน้ืออัลปาก้า วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2515 เน้ือทองเหลือง วัดบางคลาน จ.พิจิตร
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน รุ่นแรก พิมพ์หน้าลิง จ.พิจิตร
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี�เหลี�ยม ข้างรัศมี เน้ือทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี�เหลี�ยม ข้างไม่รัศมี เน้ือทองแดง วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด เน้ือเงิน, เน้ือสัมฤทธ์ิฝัาบาตร,ชินตะกั�ว วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างอุ เน้ือชินตะกั�ว วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างยันต์ เน้ือชินตะกั�ว วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภูามณฑล ข้างรัศมี เน้ือชินตะกั�ว วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภูามณฑล ข้างเรียบ เน้ือชินตะกั�ว วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
พระหลวงปู่ศุข เน้ือชินตะกั�ว พิมพ์วัดหัวหาด
พระหลวงปู่ศุข เน้ือชินตะกั�ว พิมพ์วัดส้มเส้ียว
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์คลองขอม ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภูามณฑล ข้างรัศมี เน้ือทองแดง ออกวัดโคกหม้อ
พระรูปหล่อ เน้ือเมฆสิทธ์ิ วัดอนงคาราม พิมพ์ปางซ่อนหา กรุงเทพ
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ พิมพ์จอบ รุ่นแรก วัดก�าแพง กรุงเทพ
เหรียญหล่อ วัดชัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพ
พระวัดระฆังหลังฆ้อน กรุงเทพ
รูปหล่อพระเจ้าตาก ปี 2493 วัดสุทัศน กรุงเทพ
เหรียญหล่อหลวงปู่รอด พิมพ์สามเหลี�ยม พนมมือ วัดบางน�้าวน จ.สมุทรสาคร
เหรียญหล่อหลวงพ่อรุ่ง พิมพ์สามเหลี�ยม วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร

พระรูปเหม้อนื้ - เหรียญหล่อ ยอดนื้ิยม ชุุดที่ี� 3
โต๊๊ะที่ี� 16 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (38 รายการ)
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หมากทุยหลวงปู่เอี�ยม วัดหนัง
พิศมรใบลานหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
ตะโพนหลวงพ่อภัูกตร์ วัดโบสถ์์
ลูกอมเน้ือเมฆสิทธ์ิ วัดอนงคาราม
แหวนพิรอดเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก
ลูกอมพระปลัดปาน วัดตุ�กตา
เบ้ียแก้หลวงปู่รอด วัดนายโรง
เบ้ียแก้หลวงพ่อค�า วัดโพธ์ิปล�้า
เบ้ียแก้หลวงพ่อภัูกตร์ วัดโบสถ์์
รูปถ่์ายนั�งเก้าอ้ีหวายหลวงปู่ศุข ขนาดห้อยคอ วัดปากคลองมะขามเฒ่่า
รูปถ่์ายนั�งมือกลับหลวงปู่ศุข ขนาดห้อยคอ วัดปากคลองมะขามเฒ่่า
รูปถ่์ายพัดเดี�ยวหลวงปู่ศุข ขนาดห้อยคอ วัดปากคลองมะขามเฒ่่า
พญาเต่าเรือนหลวงปู่ศุข เน้ือชินตะกั�ว วัดปากคลองมะขามเฒ่่า
ประค�ายอดบายศรีหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่่า
ตะกรุด หน้าผากเสือ หลวงปู่นาค วัดแจ้ง
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ วัดระฆัง
ตะกรุดไม้รวกหลวงพ่อตา วัดพะเนียงแตก
ตะกรุดหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
ตะกรุดโสฬสหลวงปู่กลิ�น วัดสะพานสูง
ตะกรุดลูกอมหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
ตะกรุด หน้าผากเสือ หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ
ตะกรุด หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
ตะกรุดเก่า ไม่จ�ากัดคณาจารย์
ปลัดขลิกหลวงพ่ออี� วัดสัตหีบ
ปลัดขลิกหลวงพ่อเหลือ พิมพ์หัวกระจ่า จารอุ วัดสาวชะโงก
ปลัดขลิกหลวงพ่อเหลือ พิมพ์ก้นลูกแก้ว วัดสาวชะโงก
ปลัดขลิกพระครูสัมฤทธ์ิ วัดอู่ทอง
ปลัดขลิกหลวงพ่อฟ้ัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
หลวงพ่อกี� วัดหูช้าง
หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม
หลวงพ่อไสว วัดล�าบัวลอย
เส้ือยันต์วิรุฬจ�าบังหลวงพ่อคง วัดบางกระพร้อม
ผ้ายันต์จันทร์เพ็ญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
ผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธ
ผ้ายันต์ม้าเสพนาง ครูบาวัง ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบ้านเด่น
ผ้ายันต์ม้าเสพนาง ครูบาต�า ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบ้านเหล่า
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เหรียญพรหมสี�หน้าอาจารย์เฮง ไพรวัลย์
เหรียญพรหมสี�หลวงปู่สี วัดสะแก
ผ้ายันต์อาจารย์เฮง ไพรวัลย์ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดสะแก
มีดหมอ หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม
องคตหลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ
ลิงหลวงพ่อดิ�ง วัดบางวัว
หนุมานหลวงพ่อสุ่น ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดศาลากุน
เข้ียวเสือแกะหลวงพ่อปาน พิมพ์หุบปาก วัดบางเห้ีย
เข้ียวเสือแกะหลวงพ่อปาน พิมพ์อ้าปาก วัดบางเห้ีย
คชสิงห์หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
คชสิงห์หลวงปู่รอด วัดศรีษะทอง
สิงห์งาแกะหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก
เสือหลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
เสือหลวงพ่อนก วัดสังกะสี
เสือหลวงพ่อวงศ์ ไม่จ�ากัดรุ่น วัดปริวาส
เครื�องรางหลวงพ่อสังข์ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดนากันตม จ.ศรีสะเกษ
วัวธนูหลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง
ปลัดขลิกหลวงพ่อกลั�น วัดอินทราวาส จ.อ่างทอง
ราหูกะลาแกะหลวงพ่อน้อย ขนาดห้อยคอ วัดศรีษะทอง
ตะกรุดโสฬสมงคล อาจารย์แปลก ร้อยบาง วัดสะพานสูง
ตะกรุดโสฬสมงคล (ย้อนยุค) วัดสะพานสูง
สี�หู-ห้าตา ครูบาบุญยัง ไม่จ�ากัดรุ่น วัดห้วยน�้าอุ่น จ.ล�าพูน
น�้าเต้าหลวงพ่อสด รุ่นแรก ภูาพขาวด�า วัดปากน�้า
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธ
แหวนนะป้ดตลอดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง
สาริกาหลวงพ่อสนิท วัดล�าบัวลอย
กะลาแกะครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้
จ้ิงจกหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง
แพะหลวงพ่ออ��า วัดหนองกระบอก จ.ระยอง
ราหูกะลาแกะอาจารย์ปิ�น ขนาดห้อยคอ วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม
ปลาตะเพียนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
แหวนเก่า ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดส�านัก
แหวนพิรอดเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก
ตะกรุดเก่า ไม่จ�ากัดคณาจารย์
มีดหมอเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก
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คชสีห์,สิงห์ปากเป็ด หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
เสือหลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
ม้ามังกร,หมู,กระต่าย หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอบรูปหัวใจ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอบรูปสี�เหลี�ยม,พิมพ์ข้าวหลามตัด,พิมพ์ทรงกลม หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์สามขวัญปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์สองขวัญปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์ยกขา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
สิงห์งาแกะ พิมพ์ปากสาริกา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
นางกวักงาแกะ หลังปิดตา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
นางกวักงาแกะ พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
งาแกะปีเกิด12นักษัตร ไม่จ�ากัดพิมพ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
นางกวักงาแกะ ไม่จ�ากัดพิมพ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์สี�เหลี�ยม,รูปไข่,เน้ือเงินลงยาสีธงชาติ,ลงถ์ม
รูปถ่์ายเก่าหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อัดกระจกขนาดห้อยคอ ไม่จ�ากัดพิมพ์
แหวนลงยาลงถ์ม หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
ตะกรุดพวงลูกคั�นพระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอสาริกา ขนาดเล็ก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอขนาดปากกา (แบบธรรมดา) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอขนาดปากกา (แบบด้านตัด) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอขนาด6น้ิวไม่เกิน9น้ิว (แบบธรรมดา) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอขนาด6น้ิวไม่เกิน9น้ิว (แบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอขนาด9น้ิวข้ึนไป ไม่จ�ากัดขนาด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอใบมีดแบบลายนาคคู่ ไม่จ�ากัดขนาด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
มีดหมอขนาดปากกา (แบบธรรมดา) หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
มีดหมอขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
มีดหมอขนาด5น้ิวข้ึนไป หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
เส้ือยันต์สิงห์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั�ว ถั์กเชือกลงรัก
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั�ว ไม่ถั์กเชือก
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ เน้ือฝัาบาตรและไม่จ�ากัดเน้ือ
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั�ว ถั์กเชือกลงรัก
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั�ว ไม่ถั์กเชือก
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั�ว ถั์กเชือกลงรัก
ตะกรุดหลวงพ่อเตียง สามกษัตริย์ถั์กเชือกลงรัก-ไม่ถั์กเชือก
รูปถ่์ายเก่าหลวงพ่อพิธ วัดระฆัง ขนาดห้อยคอ ไม่จ�ากัดรุ่น

เคร้�องรางจ่งหว่ดพิจิต๊ร-นื้ครส่วรรค์ ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 19 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (38 รายการ)
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พระหลวงพ่อทวด เน้ือว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เน้ือว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เน้ือว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เน้ือว่าน พิมพ์กลางลึก ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เน้ือว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เน้ือว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เน้ือว่าน พิมพ์พระรอดใหญ่ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เน้ือว่าน พิมพ์พระรอดเล็ก ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เน้ือว่าน พิมพ์ลอยน�้าใหญ่-เล็ก ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เน้ือว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2497
พระหลวงพ่อทวด เน้ือว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2497
พระกริ�งพระองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เน้ือนวะโลหะ ปี 2505
พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขใต้ฐาน(เบตง) เน้ือนวะโลหะ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เน้ือนวะโลหะ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “A” เน้ือโลหะผสม ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด เน้ือเหลือง ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เน้ือเมฆพัด(เข่าตุ่ม) พิมพ์นิยม ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เน้ือเมฆพัด ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เน้ือแร่ ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “B” หัวมน ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “C” หัวมน ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ป๊้มซ�้า ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ป๊้มซ�้า-ไม่ซ�้า ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก “แข้งขีด” (หน้าอาปาเช่) ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก (หน้าอาปาเช่) ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่-หน้าเชิด ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็นต์ ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เน้ือทองแดง ปี 2500
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น2 ไข่ปลาใหญ่ ปี 2502
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น2 ไข่ปลาเล็ก ปี 2502
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื�อนสมณศักด์ิ เน้ือทองแดง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื�อนสมณศักด์ิ เน้ืออัลปาก้า(พิมพ์นิยม) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื�อนสมณศักด์ิ เน้ืออัลปาก้าชุบนิเก้ิล(ผ่าปาก) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด รุ่นเลื�อนสมณศักด์ิ เน้ืออัลปาก้าชุบนิเก้ิล(ไม่ผ่าปาก) ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒ่ซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509
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พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “ตัว ท” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ตัว ท” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ “เสาอากาศ-สายฝัน” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “ว. มีจุด” ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่  ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก  ปี 2505
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่-กลาง “ป๊้ม”  ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก “มีหู” ปี 2505
พระกริ�งอุบาเก็ง วัดเอี�ยมวรนุช ปี 2506
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ “หน้าจีน”  ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่ กะไหล่ทอง ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือใหญ่  ปี 2508
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังสือเล็ก  ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 บล็อค3ขีดใน “กิ�งไผ่” ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 บล็อคสองจุด ไม่จ�ากัดเน้ือ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 บล็อคหน้าผากสองเส้น ประคตขาด ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 เน้ือทองแดง ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา บล็อคช้างปล้อง, พ ขีด,หน้าผากสามเส้นครึ�ง อัลปาก้า ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น3 เน้ืออัลปาก้า ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น3 ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น4 เน้ืออัลปาก้า ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2504
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไข่ รุ่น4 เน้ือทองแดง ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น�้าเต้า “หน้าแก่” ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น�้าเต้า “หน้าหนุ่ม” ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี�ยมเล็ก “หลังหนังสือ5แถ์ว” ปี 2505
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี�ยมใหญ่-เล็ก แจกปีนัง ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง(หน้าผาก3เส้น,4เส้น,หนังสือเลยหู,ปีกกา) เน้ืออัลปาก้า ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี�ยม เน้ือทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี�ยมเล็ก “หลังรุน ๑” ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เน้ืออัลปาก้า ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒ่ซ้อนเล็ก เน้ืออัลปาก้า ปี 2509
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒ่ซ้อนเล็ก เน้ืออัลปาก้า ปี 2511
เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา “หน้าเลื�อนหลังเจดีย์” เน้ืออัลปาก้า ปี 2511
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พระกริ�ง ชินบัญชร
พระชัยวัฒ่น์ ชินบัญชร
พระสังกัจจายน์ ชินบัญชร
พระปิดตามหาลาภูชินบัญชร (ปุ้มปุ้ย)
พระสมเด็จ ชินบัญชร หลังยันต์แดง
พระสมเด็จ วัดไร่วารี
พระผงโสฬสมหาพรหม ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญรุ่นแรก ฉลองสมณศักด์ิ ปี 2508
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อคแรก)
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อคแรก)
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ยุคแรก เน้ือกระยาสารท ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระขุนแผน ผงพรายกุมาร ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระสมเด็จ หลังยันต์ห้า
พระปิดตา หลังยันต์ห้า ฝ้ังทับทิม
เหรียญเจริญพร บน
เหรียญเจริญพร ล่าง
เหรียญห่วงเชื�อม 8 รอบ
เหรียญเสมา 8 รอบ ลงยา ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเสมา 8 รอบ เน้ือทองแดง, เน้ือนวะ
เหรียญนาคปรก 8 รอบ
พระรูปหล่อ รุ่นไตรมาส
เหรียญเจริญพรสอง ไตรมาส
เหรียญนาคปรก ไตรมาส
เหรียญหล่อฉลุ
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตตโม
พระปิดตา หลังรูปเหมือน
พระนาคปรกใบมะขาม องค์จ้อย
เหรียญบาตรน�้ามนต์
เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์นั�งพาน
เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา พิมพ์หยดน�้า
เหรียญรูปไข่ ผูกพัทธสีมา ปี 2517
เหรียญคอน�้าเต้า หลังนูน
เหรียญกรมหลวงชุมพร รุ่นนาวิกโยธินสร้าง
หนุมาน กันอุดผงพรายกุมาร
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พระหลวงปู�ที่ิม ว่ดละหารไร่ จ่งหว่ดระยอง ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 22 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (34 รายการ)
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765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
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779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.

พระสมเด็จขาโต�ะ รุ่นแรก
พระสมเด็จเจ็ดช้ัน
พระสมเด็จก้างปลา
พระสมเด็จปรกโพธ์ิ 8ขีด
พระสมเด็จปรกโพธ์ิ 6ขีด
พระแช่น�้ามนต์ รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระสมเด็จปรกโพธ์ิ ฐานเกย
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เน้ือเกสร
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เน้ือใบลาน
พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เน้ือผงธูป
พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เน้ือผงธูป
พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เน้ือใบลาน
พระปิดตามหาเสน่ห์ เน้ือใบลาน
พระปิดตามหาเสน่ห์ เน้ือเกสร
พระปิดตาปลดหน้ี หลังยันต์นะ เน้ือเกสร
พระปิดตาปลดหน้ี หลังยันต์นะ เน้ือใบลาน
พระปิดตาปลดหน้ี หลังยันต์ตรี
พระปิดตาเงินล้าน เน้ือเกสร
พระปิดตาเงินล้าน เน้ือใบลาน
พระปิดตา พิมพ์ตุ�กตาใหญ่
พระปิดตา พิมพ์ตุ�กตาเล็ก เน้ือเกสร,เน้ือใบลาน
พระปิดตาหลังเต่า
พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เน้ือเกสร
พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง เน้ือใบลาน
พระปิดตา นะ ทะ นะ เน้ือเกสร
พระปิดตา นะ ทะ นะ เน้ือใบลาน
พระสังกัจจายน์ เน้ือใบลาน,เน้ือเกสร ปี 2520
พระกริ�งใหญ่ รุ่นเป๋งย้ง
พระชัยวัฒ่น์ รุ่นเป๋งย้ง
พระกริ�ง รุ่นสายฟ้ัา
พระชัยวัฒ่น์ รุ่นสายฟ้ัา
เหรียญรุ่นแรก ปี 2510
พระกริ�ง รุ่นแรก 16แฉก,9แฉก
เหรียญรุ่นสาม กลมใหญ่(จิ�กโก๋) ปี 2512

พระหลวงปู�โต๊๊ะ ว่ดประดู่ฉิิมพลี กรุงเที่พฯ ยอดนื้ิยม ชุุดที่ี� 1
โต๊๊ะที่ี� 23 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระสมเด็จ ชุนดูฮวาน
พระสังกัจจายน์ สามโค�ต
เหรียญล้อแม็กซ์ใหญ่
พระผงรูปเหมือนเตารีด พิมพ์ใหญ่
พระผงรูปเหมือนหันข้าง หลังตาชั�ง
พระสมเด็จ ฐานสิงห์ หลังตาชั�ง
พระสมเด็จปรกโพธ์ิ หลังข้าวสารด�า
พระสมเด็จฐานสิงห์ หลังข้าวสารด�า
พระกริ�ง รุ่นพุทโธ
พระชัยวัฒ่น์ รุ่นพุทโธ
พระชัยวัฒ่น์ รุ่นปวเรศ
 พระชัยวัฒ่น์ รุ่นไชยปราการ
พระกริ�ง รุ่นไชยปราการ
พระปรกใบมะขาม หลังยันต์ตรี
พระปรกใบมะขาม หลังยันต์นะ
เหรียญรุ่นสาม ขนาดกลมกลาง-กลมเล็ก ปี 2512
เหรียญรุ่นสอง ปี 2511
เหรียญพัดยศ พิมพ์ใหญ่ ปี 2516
เหรียญพัดยศ พิมพ์เล็ก ปี 2516
เหรียญเสมา หลังยันต์ตรี ปี 2517
เหรียญรุ่นแรก สร้างคร้ังที�2 ปี 2516
เหรียญเสมา หลังพัดยศ ปี 2518
เหรียญรูปไข่ หลังพัดยศ ปี 2518
พระสมเด็จปรกโพธ์ิ ปี 2518
พระสมเด็จปรกโพธ์ิ ปี 2519 เยือนอินเดีย
เหรียญรุ่นเยือนอินเดีย ปี 2519
พระผงกรรมฐาน ปี 2521
พระสิวลี ปี 2521 พิมพ์สี�เหลี�ยม
พระสิวลี ปี 2521 พิมพ์รูปไข่
พระกลีบบัว ปี 2521
ล็อกเก็ต ไม่จ�ากัดรุ่น,พิมพ์
พระผงของขวัญ ปี 2521
พระสมเด็จปรกโพธ์ิ หลังยันต์ตรี ปี 2521
พระรูปเหมือนใบโพธ์ิ ปี 2523
เหรียญหยดน�้ายอดขุนพล
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835.
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เหรียญกลมใหญ่หลวงพ่อพรหม รุ่นแรก เน้ืออัลปาก้า ปี 2507
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อพรหม รุ่นแรก เน้ือทองแดง ปี 2507
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อพรหม พิมพ์น้ิวกระดก ปี 2507
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อพรหม พิมพ์หูกาง ปี 2508
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อพรหม รุ่น2 ปี 2508
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อพรหม พิมพ์ก้นระฆัง เน้ือทองเหลือง ปี 2512
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อพรหม พิมพ์ก้นระฆัง เน้ือทองแดง ปี 2512
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อพรหม รุ่นเสาร์5 เน้ือเงิน ปี 2512
เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อพรหม ครึ�งองค์ ปี 2512
เหรียญเสมาหลวงพ่อพรหม เต็มองค์ ปี 2512
เหรียญใบสาเกหลวงพ่อพรหม ปี 2512
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพรหม รุ่นฟ้ัาผ่า ปี 2512
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อพรหม รุ่นแม่ชีกุหลาบ ปี 2513
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อพรหม รุ่นผู้ใหญ่ลี ปี 2513
เหรียญกลมหลวงพ่อพรหม หลังพระปิดตา ปี 2513
เหรียญหลวงพ่อพรหม รุ่น ส.ช. ปี 2513
เหรียญมณฑปหลวงพ่อพรหม ปี 2514
เหรียญแจกทานหลวงพ่อพรหม พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2515
เหรียญแจกทานหลวงพ่อพรหม พิมพ์สังฆาฏิส้ัน ปี 2515
เหรียญหลวงพ่อพรหม คร้ังที�2 ปี 2515
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อพรหม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เน้ือทองระฆัง ปี 2516
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อพรหม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เน้ือทองแดง ปี 2516
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อพรหม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม เน้ือตะกั�ว ปี 2516
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อพรหม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เน้ือทองระฆัง ปี 2516
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อพรหม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เน้ือตะกั�ว ปี 2516
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อพรหม พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เน้ือตะกั�วชุบทอง ปี 2516
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อพรหม พิมพ์เข่ากว้าง ไม่จ�ากัดหลัง ปี 2516
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม หลังยัน์สิบ เน้ือทองระฆัง ปี 2516
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม หลังเรียบ เน้ือทองระฆัง ปี 2516
เหรียญมหาลาภูหลวงพ่อพรหม ปี 2516
เหรียญโล่ใหญ่หลวงพ่อพรหม ปี 2516
เหรียญหลวงพ่อพรหม รุ่นสรงน�้า ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อพรหม รุ่น 90 ปี ปี 2517
พระผงหลวงพ่อพรหม รุ่นเมตตา
รูปถ่์ายหลวงพ่อพรหม ขนาดห้อยคอ
เหรียญสลึงตอกโค�ตระฆัง เล็ก-ใหญ่

พระหลวงพ่อพรหม ว่ดชุ่องแค จ.นื้ครส่วรรค์ ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 25 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (36 รายการ)
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เหรียญวัดนางเหลียว ปี 2514
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก พิมพ์ระฆัง ที�ระลึก5รอบ ปี 2515
เหรียญกลมรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก  ที�ระลึก5รอบ ปี 2515
เหรียญระฆังหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นสิริมงคล เสาร์5 ปี 2516
พระกริ�ง-พระชัยวัฒ่น์หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นศิริราช ปี 2517
พระผงมงคลเกษมหลวงพ่อเกษม เขมโก  รุ่น1 ปี 2517
พระผงไตรเกษม(มงคลเกษม2)หลวงพ่อเกษม เขมโก  ปี 2517
พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อเกษม เขมโก หลังลายเซ็นต์ รุ่นแรก ปี 2517
เหรียญนวรัตน์หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2517
เหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษม เขมโก  ปี 2517
เหรียญวัดพลับพลา ปี 2517
เหรียญกลมรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นศาลากลาง ปี 2517
เหรียญกลมพระพุทธนิโคคันตรายชัยวัฒ่น์จตุรทิศหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นศาลากลาง ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นกองพันล�าปาง ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวีละ ปี 2518
เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นกองพันเชียงราย ปี 2518
เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่น มทบ.7ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ปี 2518
เหรียญกิ�งไผ่หลวงพ่อเกษม เขมโก เน้ือทองค�า,เน้ือเงิน ปี 2518
เหรียญกิ�งไผ่หลวงพ่อเกษม เขมโก เน้ือทองแดง ปี 2518
พระกริ�งอวโลกิเตศวรหลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518
พระกริ�งอวโลกิเตศวรหลวงพ่อเกษม เขมโก ไม่จ�ากัดรุ่น (ยกเว้นรุ่นแรก)
พระรูปหล่อก้นหนู-ก้นตอกจันทร์หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518
พระปิดตามหาอุตหลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518
พระปิดตาสารพัดดีหลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518
พระปิดตามหาโชคหลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518
พระปิดตามหาลาภูหลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก หลัง ภูปร. เน้ือทองค�า,เน้ือเงิน ปี 2523
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก หลัง ภูปร. เน้ือทองแดง ปี 2523
เหรียญกลมรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก ที�ระลึก6รอบ ปี 2526
พระรูปหล่อยลอยองค์หลวงพ่อเกษม เขมโก ที�ระลึก6รอบ ปี 2526
เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นแรก ปี 2535
เหรียญระฆังหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นเซ็งล้ีฮ้อ(หลังมรกร) ปี 2536
เหรียญนั�งพานหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นเมตตามหาบารมี (3 ม.ต.) ปี 2537
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อเกษม เขมโก ที�ระลึก7รอบ ปี 2538
เหรียญแจกทานหลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2538
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พระหลวงพ่อเกษม เขุมโก จ.ลำาปาง ที่่�วไป
โต๊๊ะที่ี� 26 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง
พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม
พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น
พระพิมพ์ทรงไก่หางสี�เส้น ไก่ฟ้ัา
พระพิมพ์ทรงไก่หางสี�เส้น ไก่ต�อก
พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น
พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ทรงเครื�อง
พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ไม่ทรงเครื�อง
พระพิมพ์ยันต์แถ์วเดียว ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น
พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน
พระพิมพ์ทรงครุฑเล็ก
พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ลึก
พระพิมพ์ทรงครุฑใหญ่ พิมพ์ต้ืน
พระพิมพ์ทรงครุฑปีกแข็ง
พระพิมพ์ทรงครุฑผีเส้ือ
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวช้ันเดียว
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองช้ัน7จุด
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองช้ัน8จุด
พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร
พระพิมพ์ทรงเม่น บัวโค้ง
พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก
พระพิมพ์ทรงเม่น หัวกลับ
พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิชัย
พระพิมพ์ทรงปางสมาธิ บัวเม็ด
พระพิมพ์ทรงนก ฐานสามช้ัน
พระพิมพ์ทรงนก ฐานสายบัว-บัวฟ้ันปลา
พระพิมพ์ทรงปลาจีน
พระพิมพ์ทรงปลากัด
พระพิมพ์ทรงปลาหมอ
พระพิมพ์ทรงปลาหมู
พระพิมพ์ทรงโบราณ ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระเน้ือผงพุทธคุณ ไม่จ�ากัดพิมพ์
ผงลูกอม

พระหลวงพ่อปานื้ ว่ดบางนื้มโค ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 27 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระสมเด็จหลวงพ่อกวย พิมพ์ปรกโพธ์ิเก้าใบ ไม่จ�ากัดหลัง
พระแหวกม่านหลวงพ่อกวย พิมพ์มารวิชัยอกใหญ่
พระแหวกม่านหลวงพ่อกวย พิมพ์สมาธิ-พิมพ์มารวิชัย
พระนางพญาหลวงพ่อกวย เน้ือพระแหวกม่าน ปี 2500
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย หลังรูปเหมือน(รุ่น1,2,3,หลังรูปหน้าเดียว)
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย เน้ือผง(หลังยันต์ มะอะอุ)พิมพ์อกอุ,พิมพ์นักเลงโต สมเด็จพุทธกวัก
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย เน้ือผง พระขุนแผนพรายคู่เน้ือผงน�้ามัน พระขุนแผนตัดเดี�ยวเน้ือผงน�้ามัน พระสังกัจจายน์ 
ลอยองค์เน้ือผงน�้ามัน
พระพุทธเจ้าในวิหารเน้ือผงน�้ามนั สมเดจ็แหวกมา่นพิมพ์ต้อ สมเดจ็แหวกมา่นทรงเจดย์ี พระลลีาถ์�้าหีบเน้ือผงน�้ามนั
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย หลังสิวลีไม่มีย่าม พระสมเด็จหลวงพ่อกวย ซุ้มเถ์าวัลย์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย ปี 2521(หลังหนังสือ,หลังแป้นพิมพ์,เน้ือขาวหลังตรายาง,พระสมเด็จด�าฐานสิงห์)
พระสมเดจ็หลวงพอ่กวย ชุดแตกลายงา(พมิพ์ประทบัสิงห์หลังสิงห์,พิมพ์ซุ้มระฆงัสิงห์,พิมพ์พระสมเดจ็หลังยันต์ห้าแถ์ว)
พระเน้ือผงหลวงพ่อกวย ออกวัดหนองอีดุกชุดที�1(แหวกม่าน,สังกัจจายน์,ซุ้มไข่ปลาฐานบัว,ปรกโพธ์ิฐานบัว, 
พระสมเด็จมีหน้ามีตา)
พระเน้ือผงหลวงพอ่กวย ออกวดัหนองอดุีกชุดที�2(พระพทุธ ฐานปลาดกุ,พระผงสพุรรณ,พระลลีา,พระจนัทร์ลอย)
พระสรรค์หลวงพ่อกวย พิมพ์ข้างเม็ด แกะพิมพ์โดยอาจารย์ไพ่
พระลีลาสรรค์หลวงพ่อกวย พิมพ์มาตรฐาน ชูสามน้ิว
พระเน้ือดินหลวงพ่อกวยยุคแรก(พระสีวลีจัมโบ้,พระสีวลีกางร่ม,พระกันผีใหญ่,พระซุ้มกอ,พระขุนแผนแข้งหมอน)
พระสิวลีหลวงพ่อกวย องค์จ้อย เน้ือดิน พิมพ์ไม่มีย่าม
พระสิวลีหลวงพ่อกวย องค์จ้อย เน้ือผงน�้ามัน พิมพ์มีย่าม
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อกวย รุ่นแรก
พระรูปหล่อหลวงพ่อกวย รุ่นสอง ก้น มะอะอุ
เหรียญหลวงพ่อกวย รุ่นแรก หลังยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า
เหรียญหลวงพ่อกวย รุ่นสอง หลังยันต์นะโมตาบอด
เหรียญหลวงพ่อกวย รุ่นสาม พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์
เหรียญหลวงพ่อกวย รุ่นสาม พิมพ์หลังหนุมาน อรห� เต็ม
เหรียญหลวงพ่อกวย รุ่นสาม พิมพ์หลังหนุมาน อรห� ไม่เต็ม
เหรียญหลวงพ่อกวย รุ่นสาม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมณ์ รมด�า
เหรียญหลวงพ่อกวย รุ่นสาม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมณ์ รมน�้าตาลและผิวไฟั
เหรียญหลวงพ่อกวย รุ่นสาม กะห่ยทองเดิม(หลังหนุมาน,หลังยันต์)
เหรียญหลวงพ่อกวย กะไหล่นาก ออกวัดเดิมบาง
เหรียญหลวงพ่อกวย รมด�า ออกวัดเดิมบาง
เหรียญหลวงพ่อกวย พิธีจตุรพิธพรชัย
รูปถ่์ายหลวงพ่อกวย รุ่นแรก หลังสิงห์
รูปถ่์ายหลวงพ่อกวย หลังจีวร ปี 2521
รูปถ่์ายหลวงพ่อกวย หลังตะกรุดสามกษัตริย์ เลี�ยมเดิมครึ�งตัว และเต็มตัว (ขาวด�าและระบายสี)
แหวนหลวงพ่อกวย ท้องยันต์อิติ ทุกรุ่น(รุ่นแรก,หัวรูปไข่,สาลิกา,หัวโล่ห์,หัวตาราง)

941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.

948.
949.
950.
951.
952.

953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.

พระหลวงพ่อกวย ว่ดโฆส่ิต๊าราม จ.ชุ่ยนื้าที่ ที่่�วไป
โต๊๊ะที่ี� 28 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.

1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.

 เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ�งองค์ เน้ือเงินหน้ากากทองค�า,เงินหลังแบบ,เงินไม่ตัดปีก,เงินหลังยันต์ 
 เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ�งองค์ เน้ือนวะ,ชนวนพระกริ�ง
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ�งองค์ เน้ืออัลปาก้า,ทองบ้านเชียง,ทองทิพ ย์
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา พิมพ์เต็มองค์ ไม่จ�ากัดเน้ือ 
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเมตตา เน้ือทองแดง ตอกแจก
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นมหาปราบ ไม่จ�ากัดเน้ือ 
เหรียญหลวงพ่อคูณ ใบข้ีเหล็กเจริญพร รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ  
 เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝ้ังตะกรุดท้องแขน เน้ือทองค�าลงยา,ทองค�า,เงินหน้ากากทองค�า
 เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝ้ังตะกรุดท้องแขน เน้ือเงินไม่ตัดปีก,เงิน9รอบ,เงินลงยา,เงินหลังยันต์  
 เหรียญ หลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝ้ังตะกรุดท้องแขน เน้ือนวะโลหะ,เน้ือมหาชนวน,เน้ืออัลปาก้า
 เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝ้ังตะกรุดท้องแขน เน้ือทองทิพย์,ทองแดงรมด�า,ทองแดงผิวไฟั 
 เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝ้ังตะกรุดท้องแขน ตอกรรมการ ไม่จ�ากัดเน้ือ,รวมโค้ด 
 เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเมตตา ไม่จ�ากัดเน้ือ 
 เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหลวงปู่เปรื�อง รุ่นเมตตา ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นอายุยืน ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญกลม หลวงพ่อสะอาด รุ่นอายุวัฒ่นะมงคล 6 รอบ ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระอุปคุต หลวงปู่ค�าจันทร์ รุ่นเจ้าสัวเน้ือขันลงหิน,ชนวนรมซาติน,เน้ือสัตตะเปียกทอง
พระอุปคุต หลวงปู่ค�าจันทร์ รุ่นเจ้าสัวเน้ือสัมฤทธ์ิโบราณ 
พระอุปคุต หลวงปู่ค�าจันทร์ รุ่นเจ้าสัวเน้ือทองแดงเถื์�อน,ทองแดงผิวรุ้ง 
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝัก เน้ือเงินหน้ากากทองค�า เงิน เงินลงยา นวะต่างๆ
เหรียญท้าวสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝัก เน้ือชนวนพระกริ�งต่างๆ 
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝัก เน้ือสัตตะเปียกทองต่างๆ  เน้ืออัลปาก้าต่างๆ
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝัก เน้ือทองเทวฤทธ์ิ,เน้ือทองแดงรมมันปู
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝัก เน้ือสัมฤทธ์ิโบราณต่างๆ 
เหรียญท้าวสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝัก เน้ือทองทิพย์ผิวรุ้งต่างๆ, เน้ือทองแดงเถื์�อน,ทองแดงผิวไฟั,เน้ือตะกั�ว
เหรียญไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้านไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญโชคดีไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้านไม่จ�ากัดเน้ือ
รูปหล่อลอยองค์ไอ้ไข่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้านไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เน้ือทองค�า เน้ือเงินหน้ากากทองค�า 
เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เน้ือเงินหลังแบบ เน้ือเงินหลังยันต์
เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เน้ือนวะ
เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เน้ือชนวนพระกริ�ง
เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เน้ืออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เน้ือทองทิพย์

พระคณาจารย์เมต๊ต๊าส่ายบุญ ที่่�วไป
โต๊๊ะที่ี� 29 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระผงสมเด็จ รุ่น 100ปี พิมพ์เศียรโต A แบบเต็มพิมพ์ ปี 2515
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เศียรโต A แบบไม่เต็มพิมพ์ ปี 2515
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เศียรโต B ปี 2515
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เส้นด้ายเล็ก ปี 2515
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เส้นด้ายใหญ่-เล็ก ปี 2515
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ไข่ปลาเลือน ปี 2515
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ต้อ ปี 2515
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ฟัอร์มเศียรโต-เส้นด้ายลึก ปี 2515
พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2515
พระผง รุ่น 100ปี พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒ่าจารย์(โต) รุ่น 100ปี ปี 2515
พระกริ�งพระประธานย้ิมรับฟ้ัา รุ่น 100ปี ปี 2515
พระชัยวัฒ่น์ย้ิมรับฟ้ัา รุ่น 100ปี ปี 2515
พระหล่อพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒ่าจารย์(โต) รุ่น100ปี ปี 2515
เหรียญรูปเหมือน รุ่น 100ปี ปี 2515 ไม่จ�ากัดเน้ือและขนาด
เหรียญสมเด็จ(จิ�ว) รุ่น 100ปี ปี 2515
พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ A ลึก นิยม ปี 2523
พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ อกล��า ปี 2523
พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ปี 2523
พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2523
พระผง รุ่น 108 ปี พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒ่าจารย์(โต) ปี 2523
พระหล่อเน้ือโลหะ รุ่น 108 ปี ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2523
เหรียญหล่อสมเด็จ รุ่น 108 ปี เน้ือตะกั�วถ์�้าชา ปี 2523
พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ยืด,จัมโบ้ นิยม ปี 2533
พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ล��า ปี 2533
พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ปี 2533
พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์ปรกโพธ์ิ,พิมพ์ฐานแซม ปี 2533
พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์คะแนน 2533
พระผง รุ่น118ปี พิมพ์รูปเหมือน ปี 2533
พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ บล็อคเศียรโต6จุด นิยม ปี 2537
พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ปี 2537
พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2537
พระผงสมเด็จ รุ่นเสาร์ห้า รุ่นแรก ปี 2536
พระผงสมเด็จ รุ่นเสาร์ห้า รุ่นสอง ปี 2539
พระผงสมเด็จ รุ่น 231ปี ชาตกาล ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2562
พระหล่อพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จพุฒ่าจารย์(โต) รุ่น 231 ปี ชาตกาล ปี 2562
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เหรียญเสมา7รอบหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่นแจกทาน ปี 2544 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดสุสานทุ่งมน

เหรียญเสมาหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่นฉลองมงคล93 ปี 2553 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดสุสานทุ่งมน

เหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ หลังยันต์เกาะเพ็ชร ปี 2556 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดสุสานทุ่งมน

พระกริ�งหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่น ชัยวรมันโปร่งฟ้ัา ปี 2546, พระกริ�งเพชรสุรินทร์โปร่งฟ้ัา รุ่นแซยิด 96 ปี  

ปี 2555

พระขุนแผนบายนหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่นสมโภูชน์พระ ปี 2547 ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระจอมขวัญบรมครูหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่นแรก ปี 2553 ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระกริ�งจอมสุรินทร์หลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ

กุมารเพชรพรหมคุณหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ ปี 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ

รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่นผ้าป่าสามัคคี ปี 2556 ไม่จ�ากัดเนื้อ

ล็อกเก็ตหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ 7รอบ รุ่นแจกทาน,ล็อกเก็ตแซยิด96ปี รุ่นอายุวัฒ่นมงคล96 ปี 2556 

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่นปรกเกล้า มูลนิธิสิรินธร ตอกโค�ต มีหมายเลข ปี 2549  

ไม่จ�ากัดเน้ือ

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่นปรกเกล้า มูลนิธิสิรินธร ตอกโค�ต ไม่มีหมายเลข ปี 2549 

ไม่จ�ากัดเนื้อ

พระขุนแผนพรายแม่แก้วหลวงพ่อส�าเริง นริสสโร รุ่นแรก เนื้อสีฟั้า,สีแดง,สีขาว ปี 2564 วัดโพธิ์พระองค์

พระขุนแผนพรายแม่แก้วหลวงพ่อส�าเริง นริสสโร รุ่นแรก เนื้อสีเขียว,สีน�้าเงิน,สีเหลือง,สีเทา ปี 2564 วัดโพธิ์พระองค์

พระขุนแผนพรายแม่แก้วหลวงพ่อส�าเริง นริสสโร รุ่นแรก เนื้อสีม่วง,สีด�า,สีชมพู ปี 2564 วัดโพธิ์พระองค์

พระขุนแผนพรายแม่แก้วหลวงพ่อส�าเริง นริสสโร รุ่นแรก เนื้อก้นครก ปี 2564 วัดโพธิ์พระองค์

พระขุนแผนพรายคู่หลวงพ่อส�าเริง นริสสโร พิมพ์พรายเพชรพรายบัว ปี 2564 วัดโพธิ์พระองค์

พระสิวลีมหาลาภูหลวงพ่อส�าเริง นริสสโร รุ่นพระผงไตรภูาคีมหาภููติเศรษฐี ปี 2564 วัดโพธิ์พระองค์

พระขุนแผนภููติพิศวาสหลวงพ่อส�าเริง นริสสโร รุ่นพระผงไตรภูาคีมหาภููติเศรษฐี ปี 2564 วัดโพธิ์พระองค์

พระรูปเหมือนเศียรโตหลวงพ่อส�าเริง นริสสโร รุ่นพระผงไตรภูาคีมหาภููติเศรษฐี ปี 2564 วัดโพธิ์พระองค์

ลูกอมป้๊มรวย,มหาจินดามณีหลวงพ่อส�าเริง นริสสโร ปี 2564 วัดโพธิ์พระองค์

หนุมานหลวงพ่อส�าเริง นริสสโร รุ่นชนะศึก เนื้อทองค�า,เงิน,นวะ,ตะกั�ว,ชนวน วัดโพธิ์พระองค์

หนุมานหลวงพ่อส�าเริง นริสสโร รุ่นชนะศึก เนื้อเมฆพัตร,เหล็กน�้าพี้,ดีบุก,อัลปาก้า,ทองระฆัง วัดโพธิ์พระองค์

เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อยอด โกสโล รุ่นชนะมาร ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดตะคร้อ

เหรียญพญานาคหลวงพ่อยอด โกสโลรุ่นเจริญลาภู6รอบ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดตะคร้อ

พระรูปหล่อหลวงตามหาบัว ญาณสัมป้ณโนฐานลายเซ็นต์ ปี 2548 จ.อุดรธานี

พระรูปหล่อเศรษฐีธรรมหลวงปู่สี กุสลธโร รุ่นแรก ปี 2549 วัดป่าภููผาแดง อ.หนองวอซอ จ.อุดรธานี

พระกริ�งเศรษฐีธรรมหลวงปู่สี กุสลธโร รุ่นแรก ปี 2549 วัดป่าภููผาแดง อ.หนองวอซอ จ.อุดรธานี

เหรียญเศรษฐีธรรมหลวงปู่สี กุสลธโร รุ่นแรก ปี 2549 วัดป่าภููผาแดง อ.หนองวอซอ จ.อุดรธานี

เหรียญใบโพธิ์หลวงตามหาบัว ญาณสัมป้ณโน ปี 2549 จ.อุดรธานี

พระนาคปรกใบมะขามเศรษฐีธรรมหลวงปู่สี กุสลธโร รุ่นแรก ปี 2550 วัดป่าภููผาแดง อ.หนองวอซอ จ.อุดรธานี

พระยอดขุนพลพระยาการเวกหลวงพ่อจีน อินทวีโร รุ่นบูชาครู ปี 2562 วัดนาชนวน

พระอินทร์หลวงพ่อจีน อินทวีโร รุ่นจักรพรรดิ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดนาชนวน

เหรียญหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นมนต์มหาปราบ ปี 2561 เนื้อทองค�า,เงิน ,นวะ วัดโพธิ์ศรี

พระกริ�งสายรกพระพุทธเจ้าหลวงปู่สอ ขันติโก ปี 2561 ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดโพธิ์ศรี

พระพุที่ธพระคณาจารย์ ที่่�วไป ชุุดที่ี� 1
โต๊๊ะที่ี� 31 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระขุนแผนหลวงพ่อขวัญ เน้ือผงเหล็กน�้าพ้ี วัดประดู่ตะบอง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนหลวงพ่อขวัญ เน้ือผงธูป วัดประดู่ตะบอง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนหลวงพ่อขวัญ เน้ือผงว่าน ฝ้ังตะกรุด วัดประดู่ตะบอง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนหลวงพ่อขวัญ เน้ือผงว่าน ปิดทองในพิมพ์ วัดประดู่ตะบอง จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนหลวงปู่ช้ืน เคลือบเหลือง รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ ปี 2544 วัดญาณเสน
ครุฑหลวงพ่อวราห์ รุ่นโคตรรวย เน้ือเงิน ปี 2537 วัดโพธ์ิทอง
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2530 วัดหนองกรับ
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ ปี 2543 วัดหนองกรับ
เหรียญหลวงพ่ออุ้น รุ่นแรก ปี 2540 วัดตาลกง
พระผงสมเด็จเหม็นหลวงพ่ออุ้น ปี 2495-2497 วัดตาลกง
พระสมเด็จแพพันหลวงพ่อแพ ปี 2510 วัดพิกุลทอง
พระสมเด็จคะแนนแพพันหลวงพ่อแพ ปี 2510 วัดพิกุลทอง
พระสมเด็จเน้ือผงหลวงพ่อแพ รุ่นแพ2พัน ปี 2511 วัดพิกุลทอง
พระสมเด็จเน้ือผงหลวงพ่อแพ รุ่นแพ3พัน ปี 2512 วัดพิกุลทอง
พระสมเด็จฐานสิงห์หลวงพ่อแพ เน้ือลายรัศมี ปี 2515 วัดพิกุลทอง
พระสมเด็จปรกโพธ์ิหลวงพ่อแพ ปี 2514 วัดพิกุลทอง
พระสมเด็จฐานแซมหลวงพ่อแพ ปี 2514 วัดพิกุลทอง
พระปิดตามหาอุตหลวงพ่อแพ ปี 2514 วัดพิกุลทอง
พระพิมพ์พระรอดหลวงพ่อแพ ปี 2514 วัดพิกุลทอง
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ รุ่นแพ 3 พัน เน้ือผงแร่ ปี 2516 วัดพิกุลทอง
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ รุ่นแพ 5 พัน เน้ือใบลาน ปี 2534 วัดพิกุลทอง
พระรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อแพ ปี 2517 วัดพิกุลทอง
พระสิวลีหลวงพ่อแพ เน้ือผงเกสร ปี 2516 วัดพิกุลทอง
พระพิมพ์จันทร์ลอยหลวงพ่อแพ ปี 2512 เน้ือผงใบลาน วัดพิกุลทอง
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ พิมพ์แพ 9 พัน ลายพิเศษ ปี 2536 วัดพิกุลทอง
พระสมเด็จฐานสิงห์หลวงพ่อแพ ปี 2539 วัดพิกุลทอง
พระนางพญาหลวงพ่อแพ รุ่นแรก ปี 2506 วัดพิกุลทอง
พระสมเด็จ 100 ปี หลวงพ่อแพ หลังยันต์ ปี 2535 เน้ือขันลงหิน  วัดพิกุลทอง
เจ้าแม่กวนอิมฉลอง 100 ปี หลวงพ่อแพ ปี 2535 วัดพิกุลทอง
พระสมเด็จฐาสิงห์หลวงพ่อแพ เน้ือผงเกสร ปี 2515 วัดพิกุลทอง
พระขุนแผนหลวงพ่อแพ รุ่นแรก ปี 2522 วัดพิกุลทอง
พระสมเด็จคะแนนปรกโพธ์ิหลวงพ่อแพ ปี 2514 วัดพิกุลทอง
พระปิดตาหลวงพ่อแพ ปี 2514 วัดพิกุลทอง
พระพิมพ์ พระพุทธเจ้าประทับไก่หลวงพ่อเชิญ ปี 2534 วัดโคกทอง
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย พิมพ์ 7 ช้ัน หลังแบบ ปี 2539 วัดตะโก
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต ครบรอบ 64 ปี เน้ือเงิน ปี 2539
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ พิมพ์แพหมื�น ปี 2511 วัดพิกุลทอง

พระพุที่ธพระคณาจารย์ ที่่�วไป ชุุดที่ี� 2
โต๊๊ะที่ี� 32 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)
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เหรียญพระพุทธทักษิณมิ�งมงคล ปี 2511  วัดเขากง จ.นราธิวาส
พระผงจัมโบ้หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2538 สุสานไตรลักษณ์ จ.ล�าปาง
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีดเล็ก ปี 2565 วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์
พระผงหลวงปู่หลวง รุ่นเจริญพร ปี 2542 ส�านักสงฆ์ศรีสุบรรณพต จ.ล�าปาง
พระปางปฐมเทศนานั�งเมือง ปี 2549 วัดพุทธมงคล จ.มหาสารคาม
ไอ้ไข่ รุ่นน�าโชค ปี 2564 จ.นครศรีธรมราช
พระสมเด็จพระญาณสังวร 100 ปี ปี 2556 วัดบวรนิเวศ
เหรียญมหาโภูคทรัพย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ปี 2560 วัดบ้านจาน จ.ศรีษะเกษ
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อทองมา ปี 2559 วัดโพธ์ิตาล จ.ขอนแก่น
เสือเขาควายแกะ,ไม้แกะหลวงปู่กลม อภิูลาโส ปี 2563 วัดโพธ์ิชัย จ.นครพนม
พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา สก.6รอบ ปี 2547 วัดบวรนิเวศ
เสือแกะไม้พยุงหลวงปู่กลม อภิูลาโส ปี 2563 วัดโพธ์ิชัย จ.นครพนม
พระสมเด็จพระธาตุพนม เจริญพร61 ปี 2561 วัดพระธาตุบรมมหาวิหาร จ.นครพนม
เหรียญหลวงพ่อจือ ลาภูยศ ปี 2558 วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น
เหรียญหลวงปู่ทวด หลังหลวงพ่อแช่ม ปี 2555 วัดมงนิมิตร จ.ภููเก็ต
เหรียญหลวงพ่อนงค์ ปี 2558 วัดทุ่งตาอิน จ.จันทบุรี
พระหลวงพ่อทวด เน้ือว่านฝ้ังเหล็กไหล ปี 2558 วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา
เหรียญพระนารายณ์พลิกแผ่นดินหลวงพ่อทองด�า ปี 2555 วัดถ์�้าตะเพียนทอง จ.ลพบุรี
เหรียญพระธาตุพนมหลังพระพุทธโคดม ปี 2562 เน้ือทองเหลือง จ.นครพนม
เหรียญพระธาตุพนมหลังพระพุทธโคดม ปี 2562 เน้ือทองแดง จ.นครพนม
เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหลวงพ่อเขียว ปี 2553 วัดห้วยเงาะ จ.ป้ตตานี
เหรียญหลวงตาบุญหนา รุ่นเมตตา ปี 2558 วัดป่าหนองหล่ม จ.สระแก้ว
เหรียญหลวงปู่หมุน รุ่นรวยคูณทัพย์ ปี 2558 วัดป่าหนองหล่ม จ.สระแก้ว
เหรียญเต่าหลวงพ่อเพชร ปี 2557 วัดไทรทองพัฒ่นา จ.กาญจนบุรี
เหรียญพระพิฆเนศอาจารย์หนู กันภัูย ปี 2557
เหรียญพระอินทะกะเทวา อาจารย์ไพรวัลย์ ปี 2557 วัดหาดทรายแดง จ.ตราด
พระผงท้าวเวสสุวรรณ สีแดง ปี 2563 วัดทองเหลือ จ.อุตรดิตถ์์
พระผงท้าวเวสสุวรรณ สีเขียว ปี 2563 วัดทองเหลือ จ.อุตรดิตถ์์
เหรียญพระเจ้าตากสิน ค่ายอดิศรศูนย์การทหารม้า ปี 2557  จ.สระบุรี
พระรูปหล่อหลวงพ่อบุญมี ปี 2543 วัดสระประสานสุข จ.อุบลราชธานี
เหรียญท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อบัวเกตุ ปี 2563 วัดป่าปางกี�ดกิตติธรรม จ.เชียงใหม่
พระปิดตากรมหลวงชุมพร ปี 2561 วัดปากคลองมะขามเฒ่่า จ.ชัยนาท
เหรียญหลวงพ่อเพ้ียน ปี 2545 วัดเกริ�นกฐิน จ.ลพบุรี
เหรียญพระไพรีพินาศหลวงปู่ท้วม ปี 2559 วัดศรีสุวรรณ จ.สุราษฏร์ธานี
รูปหล่อหนุมานชาญสมรหลวงพ่อพูน ปี 2556 วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา

พระพุที่ธพระคณาจารย์ ที่่�วไป ชุุดที่ี� 3
โต๊๊ะที่ี� 33 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระกริ�งชินบัญชรหลวงปู่แสน ปสนฺโน ปี 2559 ยกเว้นเน้ือทองค�า วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
เหรียญรูปไข่ครึ�งองค์หลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นเจ้าสัวแสนล้าน ไตรมาส 9 รอบ ปี 2559 วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ

พระกริ�งหลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นชนะจน เสาร์ 5 ปี 2559 วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
เหรียญโต�ะหมู่หลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นมหาลาภู เสาร์ 5 ปี 2559 วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
พระผงรูปเหมือนโต�ะหมู่หลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นมหาลาภู เสาร์5 ปี 2559 วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
เหรียญรูปไข่ครึ�งองค์หลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นเมตตา เสาร์ 5 ปี 2559 วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
เหรียญรูปไข่ครึ�งองค์หลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นชนะจน เสาร์ 5 ปี 2559 วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
ล็อกเก็ตหลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นชนะจน เสาร์ 5 ปี 2559 วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นแสนมั�งมี รับทรัพย์ ปี 2561 ยกเว้นเน้ือทองค�า วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ

เหรียญหล่อประกบ4ช้ินห่วงเชื�อมหลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นแสนด ีปี 2561 ยกเว้นเน้ือทองค�า วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ

เหรียญนาคปรกหลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นแสนมงคลบารมีทวีทรัพย์ ปี 2561 เน้ือนวะ เหล็กน�้าพ้ี ตะกั�ว วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ

เหรียญเสมาพญานาคคู่นั�งเต็มองค์หลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นโชคดี ปี 2561 วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
เหรียญเสมามังกรคู่นั�งเต็มองค์หลวงปู่แสน ปสนฺโน รุ่นโชคดี ปี 2561 วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
พระขุนแผนพราย 15 ตน พราย 59 ตน ลูกอมพราย 59 อาจารย์เปล่ง บุญยืน ปี 2540-2543 จ.สุรินทร์
เหรียญกรมหลวงชุมพรหลวงพ่อพัฒ่น์ ปุญญกาโม รุ่น ศิษย์ ท.ร.สร้างถ์วาย เน้ือเงิรลงยา-ไม่ลงยา วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์

พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นคู่ช้าง พิมพ์ใหญ่ ปี 2526 ยกเว้นเน้ือทองค�า ออกวัดท้ายน�้า
เหรียญพระครูอนุกูลคีรีรัก รุ่นฉลองศาลา ปี 2558 วัดเขาน้อยล่าง จ.ประจวบคีรีขันธ์
พระรูปหล่อพระพุทธชินราชหลวงปู่เผือก ปี 2485 เน้ืออัลปาก้า วัดกิ�งแก้ว จ.สมุทรปราการ
พระผงขุนแผนอินโดจีนหลวงพ่อเต๋ คงทอง พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว มีกุมาร-ไม่มีกุมาร เน้ือดิน7ป่าช้า ปี 2484 จ.นครปฐม

พระเน้ือตะกั�วหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์ฐานผ้าทิพย์ ปี 2472 กรุงเทพฯ
ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิม ไม่จ�ากัดรุ่น วัดละหารไร่ จ.ระยอง
พระปิดตาหลวงพ่อสว่าง ป้ญญาทีโป รุ่นเศรษฐีรับทรัพย์ รวมทุกรายการ วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
พระรูปหล่อท้าวเวสสวุรรณหลวงพอ่สว่าง ป้ญญาทโีป รุ่นเศรษฐรัีบทรัพย์ รวมทกุรายการ วัดบ้านหนองจกิ จ.ศรสีะเกษ

พระกริ�งชินบัญชรหลวงพ่อสว่าง ป้ญญาทีโป รุ่นเศรษฐีรับทรัพย์ รวมทุกรายการ วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ
เหรียญหลวงพ่อบุญมา โชติธัมโม รุ่นพยัคฆ์มหาอ�านาจเงินไหลมา รวมทุกรายการ ส�านักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี

เหรียญรูปไข่หันข้างหลวงพ่อบุญมา โชติธัมโม รุ่นมังกรพันล้าน รวมทุกรายการ ส�านักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี

เหรียญกลมหันข้างหลวงพ่อบุญมา โชติธัมโม รุ่นขุมทรัพย์เศรษฐี รวมทุกรายการ ส�านักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี

พระขุนแผนอุดมมวลสารมงคลบารมีหลวงพ่อบุญมา โชติธัมโม รวมทุกเน้ือ ส�านักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี
ตะกรุดเสาร์5 หลวงพ่อสาคร รุ่นเมตตาชาตรี ปี 2550 วัดหนองกรับ จ.ระยอง
พระขุนแผนพรายค�าหยาดหลวงพ่อมนัส รุ่น 1 ปี 2563 เน้ือผงผสมผงพราย59 วัดยายร่ม กรุงเทพฯ
พระขุนแผนพรายค�าหยาดหลวงพ่อมนัส รุ่น 2 ปี 2565 เน้ือผงผสมผงพราย59 วัดยายร่ม กรุงเทพฯ
เหรียญสายสินไหม้หลวงพ่อจวน ปี 2518 วัดหนองสุ่ม จ.สิงห์บุรี
เหรียญเสมาหลวงพอ่แช่ม กิตติสาโร รุ่นมหาบารม ีปี 2558 เน้ือเงินลงยา เน้ือนวะลงยา วัดส�านักตะคร้อ จ.นครราชสมีา

เหรยีญเสมาหลวงพอ่แช่ม กิตติสาโร รุ่นมหาบารม ีปี 2558 เน้ือฝัาบาตรลงยา เน้ือทองแดงลงยา วัดส�านักตะครอ้ จ.นครราชสมีา

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อแช่ม กิตติสาโร รุ่นเจริญพรบน ปี 2557 เน้ือเงินลงยา เน้ือนวะ วัดส�านักตะคร้อ จ.นครราชสีมา

เหรียญรูปไข่หลวงพ่อแช่ม กิตติสาโร รุ่นเจริญพรบน ปี 2557 เน้ือทองมันปู วัดส�านักตะคร้อ จ.นครราชสีมา
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อแช่ม กิตติสาโร รุ่นเจริญพรล่าง ปี 2559 เน้ือเงิน เน้ือนวะ วัดส�านักตะคร้อ จ.นครราชสีมา
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อแช่ม กิตติสาโร รุ่นเจริญพรล่าง ปี 2559 เน้ือทองแดง เน้ือทองแดงรมด�า วัดส�านักตะคร้อ จ.นครราชสีมา

พระพุที่ธพระคณาจารย์ ที่่�วไป ชุุดที่ี� 4
โต๊๊ะที่ี� 34 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (38 รายการ)



52 

1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.

พระพรหมเน้ือผง หลวงพ่อพร้ิง วัดหนองกาสลัก ปี 2558
พระขุนแผนโพทะเล หลวงพ่อนงค์ วัดทุ่งน้อย ปี 2559
เหรียญแปะโรงสี รุ่นรวยทันใจ ปี 2563
เหรียญหลวงพ่อพัฒ่น์ รุ่นเสมาพญาคชสีห์ วัดห้วยด้วน ปี 2563
เหรียญหลวงพ่อพัฒ่น์ รุ่นมหาโชคมหาลาภู วัดห้วยด้วน ปี 2563
เหรียญเปลวเทียนหลวงพ่อพัฒ่น์ วัดห้วยด้วน ปี 2563
เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นที�ระลึก 72 ปี วัดบ้านไร่ ปี 2564
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ข้ีตา รุ่นชนวนเก่า วัดทับทิม ปี 2564
พระผงปิดตาเสือปลดหน้ี พระอาจารย์อินทร์ป้น วัดป่าชัยนิมิต ปี 2564
พระผงขุนแผนเจ้าสัวแสนยันต์ พระอาจารย์สุชาติ วัดศรีชมภูู ปี 2564
สมเด็จชินบัญชร หลวงพ่อมนตรี วัดเทพมงคล ปี 2562
ขุนแผนพรายพันล้าน  วัดกู้ ปี 2558
ขุนแผนพรายแม่พุ่มพวง รุ่นแรก วัดทับกระดาน ปี 2558
เบ้ียแก้ รุ่นสุริยุปราคา หลวงพ่อเกษม ปี 2538
พระปิดตาสารพัดดี แช่น�้ามนต์ รุ่นพุทธคุณ หลวงพ่อเกษม ปี 2558
พระกริ�งเทิดพระเกียรติ ร.5 มหาราช หลวงพ่อเกษม วัดหัวโพง ปี 2537
พระชัย ญ.ส.ส. เน้ือเงิน ปี 2533
พระปิดตา ฟ้ัาลั�น หลวงพ่อเกษม ปี 2517
เบ้ียแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ปี 2532
ราหู รุ่นสุริยุปราคา หลวงพ่อเกษม ปี 2538
เหรียญพระนาคปรก 7 รอบ พ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2555
รูปหล่อหลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง ปี 2539
พระราหูพลิกชะตาหนุนดวง ครูบาเลิศ วัดทุ่งม่านใต้ ปี 2555
เหรียญลาภูผลพูนทวี ซินนี�ฮวดไซ้ หลวงพ่อเกษม ปี 2538
หลวงพ่อทวด เหยียบน�้าทะเลจืด รุ่น 101 ปี วัดช้างให้ ปี 2556
หลวงพ่อทวด รุ่นเสาร์ 5 มหาสิทธิโชค พิมพ์หลังหนังสือ หลวงพ่อเขียว วัดห้วยเงาะ ปี 2553
เหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน�้าทะเลจืด รุ่น 102 ปี วัดช้างให้ ปี 2557
เหรียญครูบาบุญชุ่ม รุ่นเพชรมงคล วัดพระธาตุดอยเรือง ปี 2557 เน้ือนวะ
เหรียญครูบาบุญชุ่ม รุ่นเพชรมงคล วัดพระธาตุดอยเรือง ปี 2557 เน้ือทองแดง
สมเด็จพญาง้ิวด�า ครูบาบุญชุ่ม รุ่นเพชรมงคล วัดพระธาตุดอยเรือง ปี 2557
สมเด็จหลังมังกร ครูบาบุญชุ่ม รุ่นเพชรมงคล วัดพระธาตุดอยเรือง ปี 2557
พระขุนแผน ครูบาบุญชุ่ม รุ่นเพชรมงคล วัดพระธาตุดอยเรือง ปี 2557
พระกริ�งเจริญพร 80 รุ่นโภูคทรัพย์ไพศาลี วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2536
พระกริ�งอรหันต์ 100 ปี รุ่นแรก วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556
พระพิมพ์ปิดตาบางแซะ รุ่นแรก พ่อท่านแดง วัดโคกทราย ปี 2540

พระพุที่ธพระคณาจารย์ ที่่�วไป
โต๊๊ะที่ี� 35 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระกริ�งญาณรังสี 79 สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2535 เน้ือทองเหลือง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
พระกริ�งโภูคทรัพย์ไพศาลีสมเด็จพระญาณสังวรปี 2536 เน้ือทองเหลือง  วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
พระกริ�งโภูคทรัพย์ไพศาลี(เจริญพร)สมเดจ็พระญาณสงัวร พิมพ์อุ้มบาตร ปี 2536 เน้ือทองเหลือง วัดบวรนิเวศ กรงุเทพฯ

พระกริ�งบารมี 80พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2536 เน้ือทองเหลือง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
พระกริ�งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร พิมพ์หล่อโบราณ ปี 2536 เน้ือทองเหลือง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ�งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2540 เน้ือทองเหลือง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ�งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร พิมพ์หล่อโบราณ ปี 2540 เน้ือทองเหลือง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ�งชินบัญชรสมเด็จพระญาณสังวร เน้ือนวะโลหะ ก้นอุดผงพรายกุมาร-ก้นนวะ-ทองแดง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

พระกริ�งชินบัญชรสมเด็จพระญาณสังวร รุ่น 100 ปี เน้ือนวะโลหะ ก้นทองแดง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
พระปิดตาหลังยันต์สุกิตติมา สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2523 เน้ือผงใบลาน-ผงเกสร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
เหรียญพระสังกัจจายน์ทรงเต่า สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2536 เน้ือทองแดง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
พระกริ�งอรหัง สมเด็จพระญาณสังวร รุ่น 100 ปี พิมพ์หน้าใหญ่ ปี 2556 เน้ือทองเหลือง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
พระกริ�ง อิ สา วะ สุ สมเด็จพระญาณสังวร รุ่น 100ปี  ปี 2556 เน้ือทองเหลือง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
พระหลวงพ่อทวด สมเด็จพระญาณสังวร รุ่น 100 ปี พิมพ์เตารีด ปี 2556 เน้ือทองเหลอืง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
พระผงขุนแผน สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2540-2556 เน้ือใบลาน ตะกรุดเงิน3ดอก วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
พระกริ�งชินรังสี 47 สมเด็จพระญาณสังวร เน้ือทองเหลือง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
พระกริ�งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2536-2556 เน้ือทองเหลือง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
พระกริ�งสมเด็จพระญาณสังวร รุ่น 100 ปี ปี 2556 เน้ือทองเหลือง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
พระกริ�งรวยเงินทองหลวงพ่อรวย ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดมาบตาพุด จ.ระยอง
พระพรหมเหนือดวงหลวงพ่อรวย เน้ือชนวนน�าฤกษ์ วัดมาบตาพุด จ.ระยอง
เสือหลวงพ่อรวย รุ่นแรก เน้ือชนวนน�าฤกษ์ วัดมาบตาพุด จ.ระยอง
พระกริ�งเขมโก(อุบาเก็ง) อย.หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2535 เน้ือนวะโลหะ จ.ล�าปาง
พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นแรก อุปสมบท 60 พรรษา ปี 2536 จ.ล�าปาง
พระปิดตาปลดหน้ีหลวงพ่อเกษม เขมโก หลังยันต์นะ ตะกรุดเงินคู่ ปี 2537
เหรียญเสมาร่มเกล้า(เหรียญเลื�อน)หลวงพ่อเกษม เขมโก เน้ืออัลปาก้า จ.ล�าปาง
พระปิดตามหาลาภูหลวงพ่อไพบูลย์ หลังพระพรหม จ.พะเยา
พระพิฆเณศวร์หลวงพ่อไพบูลย์ รุ่นกู้วิกฤติ จ.พะเยา
เหรียญเบตงเจดีย์พุทธธรรมประกาศ ปี 2539 วัดพุทธาวาส
พระพิฆเนศหลวงพ่อแพ ปี 2540 เน้ือผงใบลาน วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระพิฆเนศหลวงพ่อแพ ปี 2540 เน้ือผงเกสร วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จตรีนิสิงเหหลวงพ่อแพ ปี 2524 วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
ตะกรุดหลวงพ่อแพ รุ่น 2 วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จฐานสิงห์หลวงพ่อแพ เน้ือผงลาย ปี 2539 วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ รุ่นแพ 5 พัน เน้ือใบลาน-เน้ือเกสร วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ รุ่นแพ 2-3 พัน วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พระกริ�งวัดระฆัง รุ่น 141 ปี เน้ือทองเหลือง กรุงเทพฯ
พระกริ�งหลวงพ่อสัญญา รุ่นฉลองสมณศักด์ิ เน้ือทองเหลือง-ทองแดง วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
พระพุทธชินราช รุ่นเศรษฐีทวีทรัพย์ วัดพระพุทธชินราช ปี 2562 เน้ือนวะโลหะ จ.พิษณุโลก

 ส่มเด็จพระญาณส่่งวร ว่ดบวรนื้ิเวศ และพระคณาจารย์
โต๊๊ะที่ี� 36 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (38 รายการ)
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พระเน้ือดินนางพญาโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพ
พระเน้ือดินพระพุทธชินราชโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพ
พระเน้ือดินจันทร์ลอย สมเด็จพระสังฆราช แพ วัดสุทัศน์
พระเน้ือดิน พิมพ์จุฬามณี(เจดีย์) กรุวัดราชนัดดา
พระเน้ือดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา พิมพ์ทรงไก่ พ.ศ.2518
พระเน้ือดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา พิมพ์ทรงครุฑ พ.ศ.2518
พระเน้ือดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา พิมพ์ทรงหนุมาน พ.ศ.2518
พระเน้ือดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา พิมพ์ทรงไก่ พ.ศ.2527
พระเน้ือดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา พิมพ์ทรงครุฑ พ.ศ.2527
พระเน้ือดิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา พิมพ์ทรงหนุมาน พ.ศ.2527
พระชัยยอดธงพระไพรีพินาศ รุ่น 7 รอบ  สมเด็จพระญาณสังวร กรุงเทพ พ.ศ.2540 เน้ือนวโลหะ
พระพุทธชินราช รุ่น 87 พรรษา  สมเด็จพระญาณสังวร กรุงเทพ พ.ศ.2543 เน้ือทองเหลือง
หลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีดสะดุ้งกลับ สมเด็จพระญาณสังวร กรงเทพ พ.ศ.2540 เน้ือชนวนสัมฤทธ์
หลวงปู่ทวด พิมพ์น้ิวกระดก รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ เน้ือทองเหลือง
เหรียญรูปใข่เต็มองค์ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ เน้ือทองเหลือง-ทองแดง
พระกริ�งญาณรังสี 79 พิมพ์เล็ก สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ  พ.ศ.2535 เน้ือทองแดง
พระกริ�งนิรันตราย กรมต�ารวจจัดสร้าง เน้ือทองเหลือง
พระสมเด็จแตกลายงา หลวงพ่อพัฒ่น์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ ฝ้ังตะกรุดทอง.
หรียญเสมาเสือคาบดาบ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อพัฒ่น์ วัดห้วยด้าน จ.นครสวรรค์ เน้ือทองเหลือง-ทองแดง
เหรียญเสมาเสือคาบดาบ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อพัฒ่น์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เน้ือไทเทเนียม
เหรียญเสมาเสือคาบดาบ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อพัฒ่น์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เน้ือนวะ-ชนวน
เหรียญเสมาเสือคาบดาบ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อพัฒ่น์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เน้ือโลหะลงยาลายธงชาติ
เหรียญสาริกาพัฒ่น์ทรัพย์ หลวงพ่อพัฒ่น์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ เน้ือทองเหลือง-ทองแดง
พระกริ�ง รุ่น ทรงประทาน หลวงปู่บัวเสก เน้ือทองแดง
พระนาคปรกใบมะขาม  หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดสร้าง ปี 2520 
เน้ือทองแดง
พระนาคปรกใบมะชาม  หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2521 เน้ือทองแดง
เหรียญ รุ่น 1 อายุ 86 พรรษา หลวงปู่กินรี วัดกันตะศิลาวาส จ.นครพนม พ.ศ.2519 เน้ือทองแดง
เหรียญรุ่น 2 หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2522 เน้ือทองแดง
พระกริ�งทักษิณมิ�งมงคล วัดเขากง จ.นราธิวาส พ.ศ.2511 เน้ือทองเหลือง
เหรียญพุทโธ หลวงปู่สิม วัดถ์�้าผาปล่อง จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2517 เน้ือนวะ-ทองแดง
เหรียญกนกช้าง หลวงปู่สิม วัดถ์�้าผาปล่อง จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2519 เน้ือนวะ-ทองแดง
เหรียญรูปไข่ หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ บก.สูงสุดจัดสร้าง พ.ศ.2520 เน้ือนวะ-ทองแดง
พระกริ�งชินรังสี 47 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ เน้ือทองเหลือง
พระกริ�งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ เน้ือทองเหลือง
พระกริ�งโภูคทรัพย์ไพศาลี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ เน้ือทองเหลือง 
พระกริ�งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ  กรุงเทพ  เน้ือทองเหลือง
พระกริ�งญาณรังสี 79 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ เน้ือทองเหลือง
ล็อกเก็ต รุ่น มหาบารมี 65 ครูบาเจ้าศรีวิชัย จ.เชียงใหม่ หลังปิดแผ่นชนวนขาปิ�นโต

พระพุที่ธพระคณาจารย์ ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 37 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (38 รายการ)
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พระยอดขุนพล กรุวัดราชบูรณะ
พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ
พระศาสดา กรุวัดราชบูรณะ
พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ
พระอู่ทองบัวสองช้ัน กรุวัดราชบูรณะ
พระอู่ทองฐานส�าเภูา กรุวัดราชบูรณะ
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ
พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดราชบูรณะ
พระลีลาก�าแพงน้ิว กรุวัดราชบูรณะ
พระขุนแผนบัวห้าจุด กรุวัดราชบูรณะ
พระขุนแผนใบต�าแย กรุวัดราชบูรณะ
พระซุ้มเสมาทิศ(ยอดอุณาโลม) กรุวัดราชบูรณะ
พระซุ้มจิก กรุวัดราชบูรณะ
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ
พระขุนแผนใบมะยม กรุวัดราชบูรณะ
พระลีลาแจกันคู่ กรุวัดราชบูรณะ
พรุนแผน พิมพ์แหวกม่าน กรุวัดราชบูรณะ
พระแผงตัด ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ
พระลีลาช่อดอกไม้(พิมพ์ไม้โปร) กรุวัดราชบูรณะ
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ
พระพิมพ์วัดราช ขนาดเล็ก ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ
พระพิมพ์วัดราช ขนาดใหญ่ ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ
พระปรกโพธ์ิ พิมพ์จิ�ว กรุวัดราชบูรณะ
พระปรกโพธ์ิ พิมพ์ใหญ่ กรุวัดราชบูรณะ
พระปรุหนังเดี�ยว กรุวัดราชบูรณะ
พระพิมพ์ ด้านหลังจารึกภูาษีน กรุวัดราชบูรณะ
พระอู่ทอง กรุบึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปรุหนัง พิมพ์บัวเม็ด ไม่จ�ากัด จ.พระนครศรีอยุธยา
พระขุนแผนใบพุทรา(เน้ือชิน) กรุวัดชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปรุหนัง พิมพ์บัวฟ้ันปลา ไม่จ�ากัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระนาคปรกพระงั�ว กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอู่ทอง คางไม่มีเครา กรุวัดมหาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอู่ทอง กรุวัดมเหยงค์-วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา
พระเน้ือชิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระโคนสมอ เน้ือชิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระปรุงหนัง วัดปราสาท-วัดประดู่ จ.พระนครศรีอยุธยา
พระยอดธง ไม่จ�ากัดเน้ือ จ.พระนครศรีอยุธยา

พระกรุว่ดราชุบูรณะ-พระเนื้้�อชุินื้ จ.พระนื้ครศรีอยุธยา ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 38 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)
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เหรียญมังกรคู่หลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2564 
เหรียญจตุรพิธพรชัยหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2565
พระสมเด็จโนราหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2565
พระลีลาหนังตะลุงหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2565
ล็อกเก็ตเจริญพรมหาลาภูหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2565
เหรียญนั�งพานหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ รุ่นรวยพันล้าน ปี 2565
เหรียญหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ รุ่นบูชาครู ปี 2565
เหรียญมหาอุตย์หลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ  ปี 2565
พระผงว่านท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ รุ่นแรก ปี 2565
พระรูปหล่อหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ รุ่นมหามงคล ปี 2563
พระรูปหล่อยืนหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ รุ่นแรก ปี 2564
เศียรปู่ฤาษีหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2559
ล็อกเก็ตบ่องหลาให้โชคหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2563
ล็อกเก็ตบูชาครูหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2562
ท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2563
เหรียญบารมีหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2562
รูปหล่อฤาษีตาไฟัหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2563
เหรียญเสมาคุ้มดวงหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2564
หุ่นพยนต์หลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ รุ่นรับทรัพย์ ปี 2564
เหรียญสิงห์มหาลาภูหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2565
พระรูปหล่อหลวงพ่อทวดหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2563
ตะกรุดนะลือโลกหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ รุ่นแรก ปี 2563
ตะกรุดนะลือโลกหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ รุ่นสอง ปี 2565
มีดหมอบูชาครูแช่ว่านยาหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2565
ล�อกเก็ตหมอชีวกหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2564
พระยอดขุนพลหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ เสาร์5 ปี 2563
พระขุนแผนพรายคู่หลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2564
เหรียญหล่อฤาษีทรงฤทธ์ิหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2563
พระรูปหล่อห่มคลุมหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2564
พระกริ�งจันทร์เพ็ญหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2563
พระสมเด็จปรกโพธ์ิหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2564
ไม้ตะพดหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ รุ่นแรก ปี 2564
ล�อกเก็ตหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ รุ่นบารมี92 ปี 2565
มีดหมอเหล็กน�้าพ้ีหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2564
ลูกกลองสะกดใจหลวงปู่แผ้ว ผลป้ญโญ ปี 2563

พระหลวงปู�แผ้ว ผลปัญโญ จ.พ่ที่ลุง
โต๊๊ะที่ี� 39 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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รูปหล่อหลวงพ่อเงิน ปี 2515 วัดท้ายน�้า
เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน ปี 2515 วัดท้ายน�้า
เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน ปี 2515 วัดท้ายน�้า
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน ปี 2516 วัดบางคลาน
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ ปี 2526 วัดท้ายน�้า
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตก ปี 2528 วัดคาราม
เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน รุ่นรวมใจสร้างสะพาน ปี 2528 วัดบางคลาน
เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน รุ่นพิเศษ ปี 2528 วัดบางคลาน
พระผงของขวัญหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างสะพาน ปี 2528 วัดท้ายน�้า (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
เหรียญหัวใจหลวงพ่อเงิน รุ่นฉลองสะพานวัดท้ายน�้า ปี 2531 วัดท้ายน�้า
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นฉัตรมงคล ปี 2535 วัดบางคลาน
เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน รุ่นฉัตรมงคล ปี 2535 วัดบางคลาน
เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน รุ่นฉัตรมงคล ปี 2535 วัดบางคลาน
พระปิดตาโภูคทรัพย์ เน้ือผงใบลาน รุ่นเพิร์ธ ปี 2537 วัดบางคลาน
เหรียญขวัญถุ์งหลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ ปี 2537 วัดบางคลาน
เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน รุ่น 2 ปี 2525 วัดท้ายน�้า
เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน รุ่น 3 ปี 2535 วัดท้ายน�้า
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างกุฏิ ปี 2534 วัดท้ายน�้า
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 ปี 2543 วัดท้ายน�้า
เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 ปี 2543 วัดท้ายน�้า
เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 ปี 2543 วัดท้ายน�้า
เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นโครงการแบ่งบุญหนุนการศึกษา ปี 2545 วัดบางคลาน
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม รุ่นสร้างวิหาร ปี 2546 วัดท้ายน�้า
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นกระเบ้ืองอุโบสถ์ ปี 2547 วัดท้ายน�้า
สมเด็จพุทธซ้อน หลวงพ่อเงิน หลวงปู่หมุน รุ่นเงินหมุน ปี 2558 วัดทับทิม
รูปหล่อป๊้มหลวงพ่อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ ปี 2561 วัดท้ายน�้า
สมเด็จ 9 ช้ัน หลวงพ่อเงิน รุ่นมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ 2561 วัดท้ายน�้า
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รู่นเงินสามัคคี ปี 2561 วัดนิคมสามัคคีธรรม
เหรียญหลวงพ่อเงิน เน้ือทองพระประธาน รมซาติน รุ่นเงินสามัคคี ปี 2561 วัดนิคมสามัคคีธรรม
เหรียญหลวงพ่อเงิน เน้ือทองแดงรมซาติน รุ่นเงินสามัคคี ปี 2561 วัดนิคมสามัคคีธรรม
เหรียญจอบหลวงพ่อเงิน รุ่น 1 เงินมาโปรดพุทธโชติบารมี ปี 2561 วัดท้ายน�้า
พระผงหลวงพ่อเงิน รุ่นอายุวัฒ่นมงคล 72 ปี หลวงพ่อสนม ปี 2565 วัดท้ายน�้า
พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เน้ือนวะโลหะ ปี 2564 วัดท้ายน�้า
พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เน้ือชนวน ปี 2564 วัดท้ายน�้า
พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เน้ือขาปิ�นโต ปี 2564 วัดท้ายน�้า

หลวงพ่อเงินื้ จ่งหว่ดพิจิต๊ร ที่่�วไป
โต๊๊ะที่ี� 40 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (34 รายการ)
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เหรียญหลวงปู่ดูลย์ อตุโล รุ่นแรก ปี 2508 วัดบูรพาราม
เหรียญเก้าเหลี�ยมหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ปี 2518 ไม่จ�ากัดบล็อค วัดบูรพาราม
พระกริ�งหลวงพ่อพระชีว์ ปี 2518 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ อตุโล รุ่นช้างหมอบ ปี 2521 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ อตุโล รุ่นแรก ปี 2508 เน้ือทองแดงผิวเดิม วัดบูรพาราม
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ อตุโล รุ่นกายทิพย์ ปี 2521 ลงยาห้าสี กนกเรียบ กนกลอย วัดบูรพาราม
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ อตุโล รุ่นกายทิพย์ ปี 2521 ลงยาสีเดียว กะหลั�ยทอง วัดบูรพาราม
เหรียญไตรมาสหลวงปู่ดูลย์ อตุโล  ปี 2521 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
เหรียญหล่อลายฉลุหลวงปู่ดูลย์ อตุโล  ปี 2521 ไม่จ�ากัดขนาด ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ อตุโล  ย.กลับ ปี 2522 ไม่จ�ากัดขนาด วัดบูรพาราม
พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล รุ่นแรก ปี 2522 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ปี 2522 ไม่จ�ากัดขนาด ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ปี 2524 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
ล็อกเก็ตหลวงหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ปี 2520,2524 ไม่จ�ากัดขนาด วัดบูรพาราม
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ อตุโล รุ่นเลื�อนสมณศักด์ิ ปี 2524 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
พระกริ�งรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล รุ่นก้นช้าง ปี 2525 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
เหรียญหลวงหลวงปู่ดูลย์ อตุโล แปดรอบ ปี 2526 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
พระกริ�งจอมสุรินทร์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
เหรียญจอมสุรินทร์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
พระผงจอมสุรินทร์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลังปราสาท ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
พระผงสมเด็จสุรินทร์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลังช้าง ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
เหรียญวัดใต้บูรพาราม ปี 2514 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระกริ�งพุทธปริตหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
เหรียญพุทธปริตหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
พระสมเด็จพุทธปริตหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบูรพาราม
เหรียญหลวงปู่สาม อกิญจโน รุ่นแรก วัดป่าไตรวิเวก
เหรียญหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่นเสมาขุดสระ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดเพชรบุรี
เหรียญหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่นพรหมบุตร ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดเพชรบุรี
เหรียญสมเด็จมหาปรารถ์นาหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดเพชรบุรี
พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่นแซยิด80 รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดเพชรบุรี
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดเพชรบุรี
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ รุ่นแรก ฉลองมงคล84 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดเพชรบุรี
พระนาคปรกฟ้ักทองหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดเพชรบุรี
พระปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดเพชรบุรี
เหรียญซุ้มกอหลวงปู่หงษ์ พรหมป้ญโญ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดเพชรบุรี

พระคณาจารย์จ่งหว่ดสุ่รินื้ที่ร์ ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 41 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระรูปหล่อหลวงปู่สุข ธัมฺมโชโต ปี 2512-2515 ไม่จ�ากัดรุ่น วัดโพธ์ิทรายทอง 
เหรียญหลวงปู่สุข ธัมฺมโชโต วัดโพธ์ิทรายทอง ปี 2506-2515 ไม่จ�ากัดรุ่น 
พระพิมพ์เล็บมือหลวงปู่สุข ธัมฺมโชโต  ปี 2512 ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดโพธ์ิทรายทอง
พระพิมพ์เล็บมือหลวงปู่สุข ธัมฺมโชโต  ปี 2513 ออกวัดป่าหลังโรงเลื�อย
พระพิมพ์พิเศษหลวงปู่สุข ธัมฺมโชโต  ปี 2513 ไม่จ�ากัดพิมพ์ ออกวัดป่าหลังโรงเลื�อย
หนุมานหลวงปู่เม้า พลวิริโย ปี 2517-2518 ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดสี�เหลี�ยม
หนุมานหลวงปู่เม้า พลวิริโย วัดสี�เหลี�ยม (หลวงพ่อวิเชียรสร้างย้อนยุค) พิมพ์ฐานสูง,พิมพ์หล่อฉีด
เหรียญหลวงพ่อเพียร รุ่นแรก ปี 2498 วัดถ์นนหัก
เหรียญหลวงปู่เอี�ยม รุ่นแรก ปี 2534 วัดเมืองยาง
เหรียญหลวงพ่อเป็น โฆสกาโม รุ่นแรก ปี 2517 ไม่จ�ากัดบล็อค วัดเจริญนิมิตร
พระสมเด็จหลังยันต์หลวงพ่อเป็น โฆสกาโม ปี 2516  วัดเจริญนิมิตร
พระปิดตาเน้ือผงหลวงพ่อเป็น โฆสกาโม ปี 2513 วัดเจริญนิมิตร
เหรียญหลวงพ่อเอ้ สารี รุ่นสอง ปี 2508 วัดชัยมงคล
พระรูปหล่อป๊้มหลวงพ่อพอก ปี 2513 วัดโคน
เหรียญพระครูสุจิตต์ ปี 2514 วัดสุจิตต์ธัมมาราม
เหรียญแจกแม่ครัว(เหรียญเล็ก)พระครูสุจิตต์ ปี 2514 วัดสุจิตต์ธัมมาราม
เหรียญพระมหากรุณาธิคุณ  ปี 2527 จ.บุรีรัมย์
เหรียญรูปเหมือนเจ้าพ่อหลักเมืองบุรีรัมย์ ปี 2528
เหรียญรูปไข่พระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที�1 ปี 2541 จ.บุรีรัมย์
เหรียญกลมรูปเหมือน หลังพระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที� 1 ปี 2542 จ.บุรีรัมย์
พระขุนแผนสาริกาล้ินทองหลวงพ่อฤทธ์ิ ปี 2542 วัดชลประทานราชด�าริ
พระสมเด็จรุ่นพิเศษ(การไฟัฟ้ัา)หลวงพ่อฤทธ์ิ ปี 2544 วัดชลประทานราชด�าริ
พระรูปหล่อโบราณเบ้าทุบหลวงปู่อิง อายุ 115 ปี ปี 2543 วัดโคกทม
พระรูปหล่อหลวงปู่อิง รุ่นผ้าป่าโชติโญ ปี 2543 วัดโคกทม
พระรูปหล่อหลวงปู่อิง รุ่นสมปรารถ์นา ปี 2543 วัดโคกทม
เหรียญหลวงปู่อิง หลังท้าวเวสสุวรรณ รุ่นแรก อายุ 115 ปี ไม่จ�ากัดบล็อค วัดโคกทม
เหรียญหลวงปู่เหลือง รุ่นแรก ปี 2530 วัดกระดึงทอง
เหรียญหลวงปู่เหลือง รุ่นสอง ปี 2542 วัดกระดึงทอง
พระสมเด็จหลวงปู่เหลือง รุ่นแรก ปี 2527 วัดกระดึงทอง
เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่เหลือง ปี 2559 วัดกระดึงทอง
เหรียญเสมาหลวงปู่เหลือง รุ่นรวยมหาเศรษฐี ปี 2559 วัดกระดึงทอง
เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่เหลือง รุ่นรวยมหาเศรษฐี ปี 2559 วัดกระดึงทอง
เหรียญเจ้าสัว(หลังเสือ)หลวงพ่อเมียน ปี 2559 วัดบ้านจะเนียง
พระรูปหล่อหลวงพ่อสุธีร์ รุ่นแรก ปี 2530 วัดหนองมะเกลือ
เหรียญหลวงพ่อสุธีร์ รุ่นแรก ปี 2535 วัดหนองมะเกลือ
พระสมเด็จหลวงพ่อสุธีร์ รุ่นแรก ปี 2552 วัดหนองมะเกลือ
เหรียญนั�งพานหลวงพ่อสุธีร์ ปี 2559 เน้ือเงินลงยา วัดหนองมะเกลือ
เหรียญนั�งพานหลวงพ่อสุธีร์ ปี 2559 เน้ือทองแดงผิวรุ้ง วัดหนองมะเกลือ

พระคณาจารย์จ่งหว่ดบุรีร่มย์ ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 42 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (38 รายการ)
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เหรียญอายุยืนหลวงปู่หา สุภูโร เน้ือเงิน ลงยาแดง
เหรียญอายุยืนหลวงปู่หา สุภูโร เน้ือเงิน
เหรียญอายุยืนหลวงปู่หา สุภูโร เน้ือเงินชุบทอง
เหรียญอายุยืนหลวงปู่หา สุภูโร เน้ืออัลปาก้า ลงยาเหลือง
เหรียญอายุยืนหลวงปู่หา สุภูโร เน้ืออัลปาก้า ลงยาฟ้ัา
เหรียญอายุยืนหลวงปู่หา สุภูโร เน้ือทองแดงโบราณ สอดไส้อัลปาก้า
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือเงิน หน้ากากทองค�าลงยาแดง
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือเงิน ลงยาแดง
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือเงิน ลงยาจีวรเหลือง
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือนวะ หน้ากากเงินลงยาส้ม
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือชุบสามกษัตริย์
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือชุบทองด้าน
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ืออัลปาก้า ลงยาธงชาติ
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ืออัลปาก้าซาติน ลงยาจีวรเหลือง
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือสัมฤทธ์ิ ลงยาชมพู
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือชนวน ลงยาม่วง
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือพิงค์โกลด์ ลงยาฟ้ัา
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือปลอกลูกปืนหน้ากากอัลปาก้า
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือนวะโลหะ ลงยาเขียว กรรมการ
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ืออัลปาก้า ลงยาเหลือง กรรมการ
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือชนวน ลงยาแดง กรรมการ
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือเงิน
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือเงิน ลงยาฟ้ัา พิเศษแจกกรรมการ
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือชุบเงินด้าน ลงยาจีวรเหลือง แจกศูนย์จอง
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงปู่หา สุภูโร รุ่นแรก เน้ือโลหะผสมผิวรุ้ง แจกในพิธี
เหรียญดอกจ�าปีพระธาตุพนม ปี 2564 เน้ือทองแดงขัดเงา
เหรียญดอกจ�าปีพระธาตุพนม ปี 2564 เน้ือปลอกลูกปืนขัดเงา
เหรียญดอกจ�าปีพระธาตุพนม ปี 2564 เน้ือนวะโลหะ ลงยาขาว
เหรียญดอกจ�าปีพระธาตุพนม ปี 2564 เน้ือชุบสามกษัตริย์
เหรียญหลวงพ่อบ้านด่านสัมฤทธ์ิผล รุ่นแรก วัดสักกะวัน
เหรียญพระเทพวิสุทธาจารย์ ปี 2516 วัดกลางกาฬสินธ์ุ
เหรียญพระยาชัยสุนทร ปี 2524 รุ่นแรก
เหรียญพระพุทธไสยาสน์ภููปอ ปี 2543
เหรียญพระพุทธไสยาสน์ภููปอ ปี 2538
เหรียญพระพุทธรังสี ปี 2538 วัดประชานิยม

พระคณาจารย์จ่งหว่ดกาฬส่ินื้ธุ์ ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 43 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นแรก ปี 2496 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหล่อสี�เหลี�ยมเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์กรรมการ ปี 2521 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรูปไข่เจ้าพ่อพญาแล ปี 2521 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญปู่หลานหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นแรก บล็อคนิยม ปี 2530 วัดเขาตาเงาะอุดมพร
เหรียญปู่หลานหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นแรก บล็อคทองค�า ปี 2530 วัดเขาตาเงาะอุดมพร
เหรียญเกี�ยวทรัพย์หลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่น 1 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระรูปหล่อหลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิูรโต รุ่นแรก ปี 2532 วัดปราสาทดิน
เหรียญหลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิูรโต รุ่นห้ารอบ ปี 2541 วัดปราสาทดิน
พระรูปหล่อเบ้าทุบหลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิูรโต รุ่นยอดชัย ปี 2544 วัดปราสาทดิน
เหรียญหลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิูรโต รุ่นเทียนกระโดด ปี 2547 วัดปราสาทดิน
พระรูปหล่อหลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิูรโต รุ่นเศรษฐี ปี 2555 วัดปราสาทดิน
เหรียญหลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิูรโต รุ่นน�าโชคใหญ่ ปี 2559 วัดปราสาทดิน
เหรียญเสมาหลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิูรโต รุ่นสรงน�้า 79 วัดปราสาทดิน
เหรียญห่วงเชื�อมหลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิูรโต รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดปราสาทดิน
เหรียญเสมาหลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิูรโต รุ่น รวย รวย รวย ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดปราสาทดิน
พระปิดตาเน้ือผงหลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิูรโต รุ่นมงคล 77 วัดปราสาทดิน
พระปิดตาไม้พยุงแกะหลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิูรโต รุ่นแรก วัดปราสาทดิน
พระเน้ือผงกสิณหลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ รุ่น 1 หลังใบลาน วัดป่าฉัพพรรณรังสี
พระเน้ือผงกสิณหลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ รุ่น 2 ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดป่าฉัพพรรณรังสี
พระเน้ือผงกสิณหลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ รุ่นท้ิงทวน ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดป่าฉัพพรรณรังสี
พระแหวกม่านหลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ รุ่นชนะจน หลังหมึกแดง วัดป่าฉัพพรรณรังสี
พระขุนแผนจักรแก้วบันดาลทรัพย์หลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ วัดป่าฉัพพรรณรังสี
พระกริ�งหลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ รุ่นมงคลจักรแก้ว วัดป่าฉัพพรรณรังสี
พระกริ�งหลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ รุ่นจักรพรรดิ วัดป่าฉัพพรรณรังสี
พระชัยวัฒ่น์หลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ วัดป่าฉัพพรรณรังสี
สมเด็จองค์ปฐมลอยองค์หลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ วัดป่าฉัพพรรณรังสี
เหรียญเสมาหลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ รุ่นแรก วัดป่าฉัพพรรณรังสี
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ วัดป่าฉัพพรรณรังสี
เหรียญท�าน�้ามนต์หลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ วัดป่าฉัพพรรณรังสี
พระปรกโพธ์ิหลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ ไม้จันทร์ด�า รุ่น 1-2 วัดป่าฉัพพรรณรังสี
พระรอดแดงหลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ วัดป่าฉัพพรรณรังสี
ตะกรุดพิศมรหลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ วัดป่าฉัพพรรณรังสี
หนุมานไม้คูณหลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ วัดป่าฉัพพรรณรังสี
พระขรรค์จักรพรรด์ิหลวงพ่อสุริยันต์ จนฺทวณฺโณ
เหรียญหลวงพ่อจุ่น จิตฺตวโร รุ่นแรก ปี 2546 วัดโพธ์ิตาล
เหรียญหลวงพ่อจุ่น จิตฺตวโร รุ่น 5 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิตาล
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อจุ่น จิตฺตวโร รุ่นแรก พิมพ์จับเข่า วัดโพธ์ิตาล
เหรียญเสมา7รอบ หลวงปู่คง สทฺธาปชุโชโต รุ่นแรก วัดเฝืัอแฝัง
พระผงนั�งตั�งหลวงปู่คง สทฺธาปชุโชโต รุ่นมหาเศรษฐี วัดเฝืัอแฝัง
พระกริ�งวัดป่าชัยภููมิวนาราม ปี 2525 

พระคณาจารย์จ่งหว่ดชุ่ยภูมิ ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 44 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (40 รายการ)
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พระพุทธชินราชหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นแรก ปี 2534
พระสมเด็จสุวิมล พันธมุตโต หลวงปู่จื�อ พันธมุตโต หลังป๊้มยันต์เจดีย์
เหรียญหล่อ ร.ศ.232 หลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นทรัพย์มั�งมี
เหรียญเจริญพรหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นเมตตาพิทักษ์สันติราษฎร์
เหรียญรูปไข่หลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นชินบัญชร 72
เหรียญเจริญพรหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต เต็มองค์ ปี 2559
เหรียญบารมีห่วงเชื�อม 72 หลวงปู่จื�อ พันธมุตโต เฉลียวดี
พระรูปหล่อหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นล��าซ�า
เหรียญรูปไข่หลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นเพิ�มบุญเพิ�มบารมี
เสือคุ้มภัูยหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นแรก
เหรียญครบ6รอบหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต เต็มองค์-ครึ�งองค์
พระรูปหล่อหัวโตหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต ปี 2559
เหรียญมรรคแปดหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหล่อล้อแม็คหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต พิมพ์ใหญ่-เล็ก
เหรียญรูปไข่หลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นสรงน�้า ปี 2559
เหรียญรูปไข่หลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นมงคล74
เหรียญหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นประทานพร ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระปิดตาอุตตโมหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต ยันต์ยุ่ง
พระปิดตาหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นพันธมุตโต
เหรียญหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นสร้างเขื�อน ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญซุ้มเรือนแก้วหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นไตรมาส58 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระสมเด็จอุดมมงคลหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต พิม์วัดเขาตาเงาะ
พระชัยมงคลยอดฉัตรหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต
เหรียญขวัญถุ์งขอบสตางค์หลวงปู่จื�อ พันธมุตโต ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระรูปหล่อบัวเข็มหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นมหาลาภูคุ้มภัูย ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเสมาหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นมหาลาภูคุ้มภัูย ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระพุทธโธน้อยหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นแรก เน้ือว่าน ปี 2563
มีดหมอหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นแรก
พระกริ�งหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นมหาบารมี ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระปิดตาจัมโบ้หลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นเศรษฐีกิมจื�อ ไม่จ�ากัดเน้ือ
น�้าเต้าหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่น รวยรับทรัพย์ ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่น รวย รวย รวย
เหรียญมังกรหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่น รวย รวย รวย
ล็อกเก็ต มิ�งขวัญมงคลหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต
เหรียญหันข้างหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นเศรษฐีชัยภููมิ ปี 2563
พระผงหลวงปู่ทวดหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นทรัพย์เศรษฐี
เหรียญท้าวเวชสุวรรณ รุ่นราชาทรัพย์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต รุ่นราชาทรัพย์
เหรียญเมตตาหลวงปู่จื�อ พันธมุตโต ครบรอบ 45 พรรษา
พระปิดตา รุ่นเศรษฐีกิมจื�อ หลวงปู่จื�อ พันธมุตโต พิมพ์เล็ก

พระหลวงปู�จ้�อ พ่นื้ธมุต๊โต๊ ว่ดเขุาต๊าเงาะอุดมพร ยอดนื้ิยม
 โต๊๊ะที่ี� 45 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (40 รายการ)
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พระกริ�งปวเรศ 108 พระนามมงคล น�าฤกษ์ เกศทองค�า ก้นทองค�า
พระกริ�งปวเรศ 108 พระนามมงคล ก้นทองค�า
พระกริ�งปวเรศ 108 พระนามมงคล ก้นเงิน
พระชัยวัฒ่น์ 108 พระนามมงคล น�าฤกษ์ เกศทองค�า ก้นทองค�า
พระชัยวัฒ่น์ 108 พระนามมงคล ก้นทองค�า
พระชัยวัฒ่น์ 108 พระนามมงคล ก้นเงิน
รูปเหมือนหล่อเบ้าทุบ รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์
เหรียญเสมา สมบูรณ์ทรัพย์ (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญเม็ดแตง รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์
เหรียญตัดชิด ห่วงเชื�อม รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์
รูปหล่อลอยองค์ พระอุปคุต รุ่นพิชิตมารชนะจน
เหรียญนั�งพาน ห่มคลุม รุ่นพิชิตมารชนะจน
เหรียญพระปิดตาองค์จ้อย รุ่นพิชิตมารชนะจน (ไม่ตัดปีก)
รูปหล่อลอยองค์พระปิดตา อุดมโชคโภูคทรัพย์รวมเน้ือ
เหรียญมรรค 8 กฐินพระราชทาน ปี 2558
เหรียญเปิดโลก อายุวัฒ่นมงคล 74 ปี  ปี 2560 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญมหาลาโภู อายุวัฒ่นมงคล 75 ปี (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญห้าเหลี�ยม พิมพ์พระนาคปรก มาฆบูชา ปี 2560
เหรียญธรรมน�้ามนต์ รุ่นแรก เสาร์ 5 ปี 2560
รูปหล่อลอยองค์พระสังกัจจายน์อุดมโชคโภูคทรัพย์รวมเน้ือ
เหรียญเมตตา มหาลาภู ปี 2558
เหรียญป้กกลด กรรมฐาน ปี 2558
รูปเหมือนหล่อลอยองค์ รุ่นเมตตาเจโต วิมุติยา ปี 2560
พระผงรูปเหมือน รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์
พระปิดตา เน้ือทูโทน รุ่นพิชิตมารชนะจน
พระปิดตา เน้ือผงธูป รุ่นพิชิตมารชนะจน
พระปิดตา เน้ือเกสร รุ่นพิชิตมารชนะจน
เหรียญระฆัง รุ่นแรก ปี 2552
เหรียญเจริญพร รุ่นแรก ปี 2556
พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2556
พระกริ�ง รุ่นชินบัญชร 72 ปี 2558
เหรียญโภูคทรัพย์ รุ่นแรก กฐินสามัคคี ปี 2557
ล็อกเก็ต รุ่นเมตตา หลังพญานาค 7 เศียร ปี 2560 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ล็อกเก็ต รุ่นแสนสุข หลังอัฐบริขาร ปี 2560 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
ล็อกเก็ต พิมพ์แปดเหลี�ยม รุ่นมรรค 8
พระกริ�งเพชรกลับรวมเน้ือ
พระชัยเพชรกลับรวมเน้ือ
พระรูปเหมือนป๊้มรุ่นแรก หลวงปู่จื�อ
เหรียญประทานพรหลวงปู่จื�อ

หลวงปู�จ้�อ ว่ดเขุาต๊าเงาะ จ.ชุ่ยภูมิ (ที่่�วไป)
โต๊๊ะที่ี� 46 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (39 รายการ)
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เหรียญพระอาจารย์ฝ้ั�น อาจาโร รุ่นแรก ปี 2507 วัดป่าอุดมสมพร
เหรียญพระอาจารย์ฝ้ั�น อาจาโร รุ่นสอง ปี 2507 วัดป่าอุดมสมพร
เหรียญพระอาจารย์ฝ้ั�น อาจาโร รุ่นสาม ปี 2508 วัดป่าอุดมสมพร
เหรียญพระอาจารย์ฝ้ั�น อาจาโร รุ่นสี� ปี 2508 วัดป่าอุดมสมพร
เหรียญพระอาจารย์ฝ้ั�น อาจาโร รุ่นห้า ปี 2509 วัดป่าอุดมสมพร
เหรียญพระอาจารย์ฝ้ั�น อาจาโร รุ่นหก ปี 2510 วัดป่าอุดมสมพร
เหรียญพระอาจารย์ฝ้ั�น อาจาโร รุ่นเจ็ด ปี 2511 วัดป่าอุดมสมพร
เหรียญพระอาจารย์ฝ้ั�น อาจาโร รุ่นเก้า เน้ืออัลปาก้า วัดป่าอุดมสมพร
เหรียญพระอาจารย์ฝ้ั�น อาจาโร รุ่นเก้า เน้ือฝัาบาตร วัดป่าอุดมสมพร
เหรียญพระอาจารย์ฝ้ั�น อาจาโร รุ่นเก้า เน้ือทองแดง วัดป่าอุดมสมพร
เหรียญดอกจิกอาจารย์มั�น ภููริทัตโต พิมพ์ยันต์แปด ปี 2493
เหรียญหล่อเศรษฐีหลวงปู่ดูลย์ อตุโล รุ่นแรก ปี 2524 วัดบูรพาราม
เหรียญหลวงปู่รอด รุ่นแรก ปี 2483 วัดทุ่งศรีเมือง
เหรียญหลวงพ่อชา รุ่นแรก 2518 วัดหนองป่าพง
เหรียญพระแก้วมรกตหลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง ปี 2517
เหรียญหลวงปู่จันทร์ เขมิโย รุ่นแรก ปี 2500 วัดศรีเทพ
เหรียญหลวงปู่จันทร์ เขมิโย รุ่นสอง ปี 2512 วัดศรีเทพ
เหรียญหลวงปู่จันทร์ เขมิโย รุ่นสาม ปี 2515 วัดศรีเทพ
เหรียญประค�ารอบหลวงปู่ต้ือ อจลธมฺโม ปี 2516 วัดป่าอรัญญาวิเวก
เหรียญประค�ารอบหลวงปู่ต้ือ อจลธมฺโม ปี 2517 วัดป่าอรัญญาวิเวก
เหรียญมะละกอหลวงปู่ต้ือ อจลธมฺโม ปี 2517 วัดป่าอรัญญาวิเวก
เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ่นแรก ปี 2509 วัดถ์�้ากลองเพล
พระรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ่นศรีวิไล ปี 2517 วัดถ์�้ากลองเพล
พระสมเด็จหมออวยหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ่นแรก ปี 2514 วัดถ์�้ากลองเพล
เหรียญหลวงปู่ขาว อนาลโย รุ่นถั์งน�้า ปี 2517 วัดถ์�้ากลองเพล
เหรียญหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ รุ่นแรก ปี 2506 วัดประสิทธิธรรม
เหรียญหลวงตาพวง สุขินฺทฺริโย รุ่นแรก ปี 2513 วัดศรีธรรมมาราม
เหรียญหลวงตาพวง สุขินฺทฺริโย รุ่นสอง ปี 2517 วัดศรีธรรมมาราม
เหรียญหลวงปู่สุข ธัมฺมโชโต รุ่นแรก ปี 2506 วัดโพธ์ิทรายทอง
เหรียญหลวงปู่สุข ธัมฺมโชโต รุ่นสอง ปี 2508 วัดโพธ์ิทรายทอง
เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสโม รุ่นแก ปี 2514
เหรียญหลวงปู่ชอบ ฐานสโม รุ่นพิเศษ ปี 2514 วัดป่าสัมมนุสรณ์
เหรียญหยดน�้าหลวงพ่อพิบูลย์ วัดพระแท่นบ้านแดง รุ่นแรก ปี 2485
เหรียญหลวงปู่ค�า อรโก วัดศรีษะอาด รุ่นแรก ปี 2470
เหรียญพระธาตุพนม รุ่นแรก ปี 2583
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เหรียญพระอาจารย์มั�น ภููริทัตโต รุ่นร้อยปี ปี 2514
พระรูปหล่อพระอาจารย์มั�น ภููริทัตโต รุ่นร้อยปี ปี 2514
เหรียญหลวงปู่เทศก์ เทศรังสี รุ่นแรก ปี 2516 วัดหินหมากเป้ง
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วรลาโภู รุ่นแรก ปี 2521 วัดอรัญบรรพต
เหรียญหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร รุ่นแรก ปี 2514 วัดถ์�้าผาบ้ึง
เหรียญหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร รุ่นขวานฟ้ัา ปี 2515 วัดถ์�้าผาบ้ึง
เหรียญหลวงพ่อทองพูน สิริกาโม รุ่นแรก ปี 2518 วัดสามัคคีอุปถั์มภ์ู
เหรียญอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ รุ่นแรก ปี 2513 วัดภููทอก
เหรียญพระอาจารย์วัน อุตตโม ปี 2514วัดถ์�้าอภัูยด�ารงธรรม
พระรูปหล่อหลวงปู่อ่อน ญาณศิริ รุ่นแรก ปี 2517 วัดป่านิโครธาราม
เหรียญหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร รุ่นแรก ปี 2532 วัดประชาชุมพลพัฒ่นา
พระรูปหล่อหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร รุ่นแรก ปี 2535 วัดประชาชุมพลพัฒ่นา
เหรียญหลวงปู่สาม อภิูญจโน รุ่นแรก ปี 2512 วัดป่าไตรวิเวก
เหรียญหลวงพ่อทองมา ถ์าวโร รุ่นแรก ปี 2492 วัดสว่างท่าสี
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร  ปี 2518 วัดสว่างท่าสี
เหรียญกลมหลวงพ่อทองมา ถ์าวโร รุ่นอุดมทรัพย์ ปี 2518 วัดสว่างท่าสี
เหรียญพระแก้ว ปี 2473 วัดเหนือ จังหวัดมหาสารคาม
เหรียญหลวงพ่อซุน ปี 2500 วัดเสือโก�ก จังหวัดมหาสารคาม
เหรียญหลวงพ่อทิพย์ ธมฺมนิยโก รุ่นสารพัดนึก ปี 2517 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิทอง
เหรียญหลวงปู่เม้า รุ่นแรก ปี 2517 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดสี�เหลี�ยม
หนุมานหลวงปู่เม้า ไม่จ�ากัดหน้า วัดสี�เหลี�ยม
เหรียญหลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร รุ่นแรก ปี 2518 วัดป่าพุทธมงคล
เหรียญหลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร รุ่นนับประค�า ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าพุทธมงคล
เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นเทวดาเดินดิน ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นปรกเกล้า ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระรูปหล่อลอยองค์ปรกเก้าเศียร รุ่นปรกเกล้า ไม่จ�ากัดเน้ือ
ยอดเศียรหลักเมือง รุ่นปรกเกล้า ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญแม่นางกวัก หลวงปู่เม้า พลวิริโย วัดสี�เหลี�ยม จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2517
เหรียญพระลีลา หลวงปู่เม้า พลวิริโย จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2517
รูปหล่อพระสังกัจจายน์ หลวงปู่เม้า วัดสี�เหลี�ยม จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2517 ไม่จ�ากัดเน้ือ
รูปหล่อโบราณพระกริ�งเชียงรุ้ง หลวงปู่เม้า ดสี�เหลี�ยม จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2515 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญมหานิยม หลวงปู่เม้า วัดสี�เหลี�ยม จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2518 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญนางพญา หลวงปู่เม้า วัดสี�เหลี�ยม จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2517 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญสี�เหลี�ยมพระธาตุพนม ปี 2518 บล็อคนิยม จ.นครพนม
เหรียญพระพุทธชินราช ปี 2506 วัดหายโศก จ.หนองคาย
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เหรียญเสมาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รุ่นมหาสมปรารถ์นา เน้ือทองแดง ไม่จ�ากัดโค�ต, เหรียญเสมา 
ออกวัดศรัทธาธรรม เน้ือเงิน, นวะ ตอก1ตที�สังฆาฏิ ลงยาร้อน ปี 2543
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อกวย เน้ือนวะโลหะ ปี 2542,รูปหล่อหลวงพ่อกวยครึ�งซีก ติดขันน�้ามนต์  
รุ่นมหาสมปรารถ์นา โค�ตมาตรฐาน ปี 2543
รูปหล่อขนาดหนึ�งน้ิวครึ�ง ต้ังหน้ารถ์ รุ่นมหาสมปรารถ์นา โค�ตมาตรฐาน ปี 2543
พระรูปหล่อป๊้มหลวงพ่อกวย ไม่จ�ากัดเน้ือ โค�ตมาตรฐาน ปี 2541
พระสมเด็จปรกโพธ์ิ พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ากัด
พระสมเด็จปรกโพธ์ิ พิมพ์กลาง พิมพ์ต้อ แบบธรรมดา
พระสมเด็จปรกโพธ์ิ พิมพ์กลาง พิมพ์ต้อ แบบพิเศษ เน้ือสีชมพูนุช, เน้ือผงใบลาน, เน้ือผงน�้ามัน, เน้ือเทียนชัย, 
โรยเกศา ฝ้ังตะกรุด หรือแบบพิเศษอื�นๆ
พระสมเด็จปรกโพธ์ิ พิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัด
พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ใหญ่ เน้ือผง 350 อาจารย์ผสมเน้ือทรายเสก
พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์กลาง ไม่จ�ากัด
พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์เล็ก พิมพ์คะแนน ไม่จ�ากัด
พระสมเด็จแหวกม่านเงินล้าน ติดแบงค์ ปี 2541
พระปิดตาเงินล้าน ติดแบงค์ ปี 2541
พระสมเด็จ ฐิตสีโล,พระสมเด็จหงษ์ทอง ปี 2543
พระสมเด็จเน้ือผง 350 อาจารย์ ผสมเน้ือทรายเสก ไม่จ�ากัดหลัง
พระผงนั�งเมฆหลวงพ่อกวย
พระพิมพ์ขุนแผนทรงพลเล็ก ไม่จ�ากัดยันต์หลัง ปี 2542
พระพิมพ์ขุนแผนทรงพลเล็ก รุ่น 9 แผ่นดินมหาสมปรารถ์นา ไม่จ�ากัดฝ้ัง ปี 2544
พระพิมพ์ขุนแผนและพิมพ์กุมารทอง พิมพ์ใหญ่ รุ่น 9 แผ่นดินมหาสมปรารถ์นา ไม่จ�ากัดฝ้ัง ปี 2544
พระพิมพ์พญาวานร,พระนาคปรกใบมะขาม ไม่จ�ากัด
พระสิวลี หลังพระแม่ธรณีบีบมวยผม ไม่จ�ากัด
พระหลวงพ่อเงิน,พระยอดธง,พระชัยวัฒ่น์,พระกริ�งเขมรน้อย ปี 2545
พระกริ�งปวเรศก้นถ้์วย,รูปหล่อพระอุปคุต บัวเข็ม,นกสาริกา เน้ือทองผสม
พระผงปิดตากลีบบัว ปี 2544 ,พระปิดตาสาริกา,พระปิดตา บล็อคไม้ ปี 2543
เหรียญมหาเทพชุมนุมเน้ือผง ปี 2544,พระผงเพชรพญาธร พิมพ์ใหญ่ ปี 2545
พระหลวงปู่ทวด,พระปิดตาลอยองค์ ไทยรักไทย รุ่น 9 แผ่นดินมหาสมปรารถ์นา ปี 2544
พระปิดตา ชุตินฺธโร ไม่จ�ากัด ปี 2541
พระปิดตาเงินไหลมา
พระพิมพ์ซุ้มระฆัง หลวงพ่อกวย ตัดชิด เน้ือผง 350 อาจารย์ ผสมเน้ือทรายเสก
เหรียญกลมไม่มีห่วง หลวงพ่อกวย เน้ือทองฝัาบาตร หลังยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า(ตอกโค�ตก�ากับ) ปี 2542
เหรียญอามหลวงพ่อกวย เน้ือทองแดง หลังหนุมานเชิญธง-แนวหน้าทัพ ตอกโค�ตก�ากับ ปี 2542
เหรียญอามหลวงพ่อกวย เน้ืออัลปาก้า หลังยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า ตอกโค�ตก�ากับ ปี 2542
เหรียญตู้ไปรษณีย์หลวงพ่อกวย เน้ือทองแดงรมด�า บล็อคห่วงชิด ปี 2543
สิงห์งาแกะ,ชูชก,หนุมาน,นกสาริกา(เน้ืองาแกะ,เน้ือไม้ขนุนแกะ)ติดแผ่นทองค�า รุ่นมหาสมปรารถ์นา โค�ตมาตรฐาน ปี 2543

ก�าไล เฮง เฮง รุ่นมหาสมปรารถ์นา โค�ตมาตรฐาน ปี 2543

พระหลวงปู�หมุนื้ ฐิิต๊ส่ีโล ว่ดซั่บลำาใย ที่่�วไป
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เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต รุ่นแรก ปี 2512 บล็อค สระเอคงคอติ�ง
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต รุ่นแรก ปี 2512 บล็อค สระเอคงเค
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต รุ่นแรก ปี 2512 บล็อค หน้าตรงเล็ก หน้าตรงใหญ่ ผวง
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต รุ่นแรก ปี 2512 บล็อค สระอาและแท้งค์น�้า เน้ือทองแดง
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต รุ่นแรก ปี 2512 บล็อค แท้งค์น�้า เน้ือเงิน ออกวัดป่าฯและวัดศรีจันทร์
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต รุ่น2 ปี 2513 ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ปี 2513 ออกวัดป่าสุมนามัย อ.บ้านไผ่
พระกริ�งป้ญจาคีรี(กริ�งภููธร) หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ปี 2519 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระอุปคุตหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต พิธีภููธร ปี 2519 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต พิธีภููธร ปี 2519 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหล่อฉลุหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต พิธีภููธร ปี 2519 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต รุ่นน�าโชค ปี 2522
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ตอก ฉ ตอก ผาง ปี 2517
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต รุ่นสร้างเจดีย์(ไวโอลิน) ปี 2520 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต รุ่นรับเสด็จ ปี 2522 เน้ือทองค�า
พระสมเด็จหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ปี 2511 ออกวัดใหม่บ้านดอน
พระกริ�งล้มลุกหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ปี 2513 ออกวัดใหม่บ้านดอน
พระรูปหล่อหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต เบตงอีสาน ปี 2517 ออกวัดดงเค็ง
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ปี 2514 ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดดงเค็ง
พระสมเด็จลายเสือหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต หลวงพ่อมุมร่วมปลุกเสก ปี 2520 วัดประชาคมาราม
พระกริ�งพุทธมหาจักรหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ปี 2515 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดหนองแวง
พระพุทธลีลามหาจักรหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ปี 2515 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดหนองแวง
พระสมเด็จหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ปี 2515 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดหนองแวง
พระผงว่านเจ็ดป่าช้าพระครูวรพรต วิธาน ปี 2485 วัดจุมพล
เหรียญกลมพระครูวรพรต วิธาน รุ่นแรก ปี 2504 วัดจุมพล
เหรียญรูปไข่พระครูวรพรต วิธาน รุ่นแรก ปี 2504 วัดจุมพล
เหรียญกลมพระครูวรพรต วิธาน บล็อคปลาโลมา ปี 2507 วัดจุมพล
เหรียญรูปไข่พระครูวรพรต วิธาน รุ่นพิเศษ ปี 2518 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดจุมพล
เหรียญกลมพระครูวรพรต วิธาน รุ่น2 ปี 2510 วัดจุมพล
พระรูปหล่อเหมือนพระครูวรพรต วิธาน ปี 2510 วัดจุมพล
เหรีญกลมพระครูวรพรต วิธาน รุ่นฉลองสมณศักด์ิ ปี 2519 วัดจุมพล
เหรีญกลมพระครูวรพรต วิธาน รุ่นเหยียบรถ์กระดก รุ่นแรก ปี 2534 วัดจุมพล
พระกริ�งพระครูวรพรต วิธาน รุ่นท้ิงทวน ปี 2538 วัดจุมพล
พระร่วงนั�ง กรุบ้านโต้น
พระกรุวังเพิ�ม

พระคณาจารย์จ่งหว่ดขุอนื้แก่นื้ ที่่�วไป
โต๊๊ะที่ี� 50 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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เหรียญรูปไข่หลวงปู่กลม อภิูลาโส รุ่นเเรก
พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม อภิูลาโส รุ่นแรก หน้ากากทองค�า+หน้ากากเงิน 
พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่กลม อภิูลาโส รุ่นแรก
พระรูปหล่อหลวงปู่กลม อภิูลาโส รุ่นเเรก ก้นเงิน ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระรูปหล่อหลวงปู่กลม อภิูลาโส รุ่นเเรก ไม่จ�ากัดเน้ือ 
เหรียญเสมาหลวงปู่กลม อภิูลาโส รุ่นมหาสมปรารถ์นา ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่กลม อภิูลาโส ลงยา ไม่จ�ากัดเน้ือ 
เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่กลม อภิูลาโส ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญคุ้มบารมีหลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิศรี จังหวัดนครพนม 
เหรียญหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นหมานเงินหมานทอง ไม่จ�ากัดเน้ือ  วัดโพธ์ิศรี จังหวัดนครพนม 
เหรียญมังกรคู่หลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิศรี จังหวัดนครพนม 
พระรูปหล่อพญาครุฑหลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิศรี จังหวัดนครพนม
เหรียญเสมาฐานบัวหลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิศรี จังหวัดนครพนม 
เหรียญหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นรวยรวยหลายเด้อ ไม่จ�ากัดเน้ือ  วัดโพธ์ิศรี จังหวัดนครพนม 
เหรียญมนต์พระกาฬหลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิศรี จังหวัดนครพนม 
รูปหล่อพระแก้วมรกตหลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิศรี จังหวัดนครพนม 
เหรียญเสมาหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นมหาสมปรารถ์นา ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิศรี จังหวัดนครพนม 
เหรียญเสมาหลวงปู่สอ ขันติโก รุ่นนาคราชมหาเศรษฐี ฮกลกซิ�ว ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิศรี จังหวัดนครพนม 
เหรียญเม็ดยาหลวงปู่แสง จันทวังโส ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิชัย จังหวัดนครพนม 
เหรียญหลวงปู่สุข อติภูทฺโท รุ่นแรก เน้ือเงินหน้าทองค�า เงินลงยา เงิน วัดไชยส�าราญ จังหวัดนครพนม 
เหรียญหลวงปู่สุข อติภูทฺโท รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ ยกเว้นเน้ือเงินหน้าทองค�า เงินลงยา เงิน วัดไชยส�าราญ 
จังหวัดนครพนม 
ล็อกเก็ตหลวงปู่สุข อติภูทฺโท รุ่นแรก วัดไชยส�าราญ จังหวัดนครพนม 
พระสมเด็จหลวงปู่สุข อติภูทฺโท รุ่นสุขสมปรารถ์นา ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดไชยส�าราญ จังหวัดนครพนม 
เหรียญหลวงปู่กลม อภิูลาโส รุ่นรวยแสนล้าน ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิชัย จังหวัดนครพนม 
เหรียญหลวงปู่สุข อติภูทฺโท รุ่นดวงเศรษฐี เสาร์ ๕ เน้ือลองพิมพ์/เน้ือน�าฤกษ์ วัดไชยส�าราญ จังหวัดนครพนม 
เหรียญหลวงปู่สุข อติภูทฺโท รุ่นดวงเศรษฐี เสาร์ ๕ ไม่จ�ากัดเน้ือ ยกเว้น เน้ือลองพิมพ์/เน้ือน�าฤกษ์  
วัดไชยส�าราญ จังหวัดนครพนม 
พระรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่สอ ขันติโก ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดโพธ์ิศรี จังหวัดนครพนม
เหรียญเจริญพรหลวงปู่พัน ฐานกโร รุ่นแรก ปี 2562 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิชัยมงคล  
เหรียญหลวงปู่พัน ฐานกโร รุ่นสร้างบารมี ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิชัยมงคล
 เหรียญหลวงปู่พัน ฐานกโร รุ่นเสริมบารมี ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิชัยมงคล
เหรียญหลวงปู่พัน ฐานกโร รุ่นเมตตามหานิยม ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิชัยมงคล
เหรียญหลวงปู่พัน ฐานกโร รุ่นสมปรารถ์นา (2 หน้า) ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิชัยมงคล 
เหรียญสี�เหลี�ยมหลวงปู่พัน ฐานกโร รุ่นมั�งมีศรีสุข ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโพธ์ิชัยมงคล 
เหรียญหลวงปู่สนธ์ิ ธัมมเตโช รุ่นแรก ปี 2562 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดท่าสว่าง 
เหรียญหลวงปู่ระ สุระวังโส รุ่นแรก ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดศรีบุญเรือง 

พระคณาจารย์จ่งหว่ดนื้ครพนื้ม
โต๊๊ะที่ี� 51 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นแรก ปี 2545 เน้ือเงิน วัดป่าหนองหลุบ
เหรียญหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นแรก ปี 2545 เน้ือทองแดง วัดป่าหนองหลุบ
พระรูปหล่อป๊้มหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นแรก ปี 2557 เน้ือเงิน วัดป่าหนองหลุบ
พระรูปหล่อป๊้มหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นแรก ปี 2557 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นแรก ปี 2555 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ
พระรูปหล่อสิวลีมหาลาภูหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร ปี 2555 วัดป่าหนองหลุบ
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ
พระรูปหล่อหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นแรก วัดป่าหนองหลุบ
เหรียญเสมา 6 รอบหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร ปี 2560 เน้ือทองค�า-เงิน วัดป่าหนองหลุบ
เหรียญเสมา 6 รอบหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร ปี 2560 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ
เหรียญพระแก้วหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นอายุวัฒ่นะ 73 ปี ปี 2561 เน้ือทองค�า-เงิน วัดป่าหนองหลุบ
เหรียญพระแก้วหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นอายุวัฒ่นะ 73 ปี ปี 2561 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ
พระอุปคุตหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร ปี 2562 เน้ือทองค�า-เงิน วัดป่าหนองหลุบ 
พระอุปคุตหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร ปี 2562 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ 
พระสมเด็จหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นอายุวัฒ่นะ 74 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2562 วัดป่าหนองหลุบ
พระสมเด็จหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นอายุวัฒ่นะ 74 ปี พิมพ์คะแนน ปี 2562 วัดป่าหนองหลุบ
พระขุนแผนหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นอายุวัฒ่นะ 74 ปี ปี 2562 วัดป่าหนองหลุบ
เหรียญอริยสัจสี�หลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นอายุวัฒ่นะ 75 ปี ปี 2563 เน้ือทองค�า วัดป่าหนองหลุบ
เหรียญอริยสัจสี�หลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นอายุวัฒ่นะ 75 ปี ปี 2563 เน้ือเงิน วัดป่าหนองหลุบ
เหรียญอริยสัจสี�หลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นอายุวัฒ่นะ 75 ปี ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ
พระกริ�งอนันตชินหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นอายุวัฒ่นะ 75 ปี ปี 2563 เน้ือทองค�า-เงิน วัดป่าหนองหลุบ
พระกริ�งอนันตชินหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นอายุวัฒ่นะ 75 ปี ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ
พระชัยวัฒ่น์หลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นอายุวัฒ่นะ 75 ปี ปี 2563 เน้ือทองค�า-เงิน วัดป่าหนองหลุบ
พระชัยวัฒ่น์หลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นอายุวัฒ่นะ 75 ปี ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ
พระเน้ือผงดวงเศรษฐีหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร ปี 2563 ตะกรุดทองค�าคู่ วัดป่าหนองหลุบ
พระเน้ือผงดวงเศรษฐีหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ
พระปิดตาปลดหน้ีหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร ปี 2563 ตะกรุดทองค�าคู่ วัดป่าหนองหลุบ
พระปิดตาปลดหน้ีหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ
พระผงจันทร์ลอยหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร ปี 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ
ล็อกเก็ตหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นแรก วัดป่าหนองหลุบ
ล็อกเก็ตหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่น 2 หลังเรซิ�น ฉากสีเหลือง-สีเทา วัดป่าหนองหลุบ
ล็อกเก็ตจัมโบ้หลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นแรก วัดป่าหนองหลุบ
ล็อกเก็ตหันข้างหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร ปี 2560 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ
ล็อกเก็ตพรปีใหม่หลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร พิมพ์หน้าตรง ปี 2562 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ
ล็อกเก็ตพรปีใหม่หลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร พิมพ์หันข้างย้ิม ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ
พระสมเด็จหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร พิมพ์ใหญ่ รุ่นแรก วัดป่าหนองหลุบ
พระสมเด็จปรกโพธ์ิหลวงพ่อกิตติศักด์ิ กิตติสาโร รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าหนองหลุบ

พระหลวงพ่อกิต๊ต๊ิศ่กดิ� กิต๊ต๊ิส่าโร จ่งหว่ดขุอนื้แก่นื้ ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 52 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อมุม รุ่นแรก บล็อค ส.ยาว ปี 2507
เหรียญหลวงพ่อมุม รุ่นแรก บล็อค ส.ส้ัน ปี 2507
เหรียญหลวงพ่อมุม รุ่น 2 ปี 2508 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญไข่ปลาเล็ก-ใหญ่ รุ่น 3 ปี 2509 ไม่แยกเน้ือ
สมเด็จลายเสือหลวงพ่อมุม หลังปิดทอง
พระสมเด็จหลวงพ่อมุม รวมท้ังหมด
พระกริ�ง ศก.หลวงพ่อมุม ปี 2509 ไม่แยกเน้ือ
รูปหล่อหลวงพ่อมุม ไม่จ�ากัดรุ่น
เหรียญปาปามุม ปี 2516 ไม่แยกเน้ือ
เหรียญนักกล้ามหลวงพ่อมุม เน้ือเงิน ปี 2517
เหรียญนักกล้ามหลวงพ่อมุม เน้ือนวะโลหะ ปี 2517
เหรียญนักกล้ามหลวงพ่อมุม เน้ือทองแดง ไม่แยกบล็อค ปี 2517
เหรียญสร้างศาลาการเปรียญ ปี 2515 ไม่แยกเน้ือ
พระชัยวัฒ่น์หลวงพ่อมุม ปี 2512
ล็อกเก็ตหลวงพ่อมุม ไม่จ�ากัดรุ่น
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เกล้ียง วัดโนนแกด ปี 2519
เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออ้วน วัดบ้านโนนค้อ ปี 2510 ไม่แยกเน้ือ
เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโต ปี 2508
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เครื�อง วัดสระก�าแพง ปี 2519 ไม่แยกเน้ือ
เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออ่อน วัดเพียรมาศ ปี 2512
เหรียญใบต�าลึง หลวงพ่ออ่อน วัดเพียรมาศ ปี 2517
พระสมเด็จหลวงพ่ออ่อน วัดเพียรมาศ ปี 2516
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ศรี วัดหลวงสุมังคลาราม ปี 2484 ไม่แยกบล็อค
รูปหล่อหลวงปู่ศรี วัดหลวงสุมังคลาราม ปี 2496
เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสาร์ วัดบ้านแต้ ปี 2512
เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปริน วัดส�าโรงพลัน ปี 2517
เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสังข์ วัดนากันตม ปี 2512
เหรียญรุ่น 2 หลวงพ่อสังข์ วัดนากันตม ปี 2520
เหรียญรุ่น 3 หลวงพ่อสังข์ วัดนากันตม ปี 2536
หลวงพ่อสังข์ วัดนากันตม เครื�องราง เน้ือว่านผงยาจุ่มรัก-ไม่จุ่มรัก รวมพิมพ์
หลวงพ่อสังข์ วัดนากันตม พระเครื�องเน้ือว่านผงยาจุ่มรัก-ไม่จุ่มรัก รวมพิมพ์
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ห้วย วัดประชารังสรรค์ ปี 2524
พระสมเด็จโนนผ้ึง ปี 2538
พระสมเด็จโนนผ้ึง ปี 2540
พระชัยวัฒ่น์หลวงตาขึม รุ่นแรกไม่จ�ากัดเน้ือ
พระปิดตาหลวงตาขึม รุ่นแรกไม่จ�ากัดเน้ือ
พระสมเด็จรุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระสมเด็จกสิณไฟั วัดถ์�้าสระพงษ์ ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระขุนแผนกสิณไฟั รุ่นแรก วัดถ์�้าสระพงษ์
เหรียญหันข้าง หลวงพ่อสาย วัดตะเคียนราม ปี 2526

พระเคร้�อง จ่งหว่ดศรีส่ะเกษ ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 53 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (40 รายการ)
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เหรียญรุ่นแรก หลวงตาพวง สุขินฺทริโย วัดศรีธรรมาราม ปี 2513
เหรียญรุ่น 2 หลวงตาพวง สุขินฺทริโย วัดศรีธรรมาราม ปี 2517
เหรียญรุ่น 3 หลวงตาพวง สุขินฺทริโย วัดศรีธรรมาราม ปี 2519
เหรียญรุ่นแรก หลวงตาพวง สุขินฺทริโย ออกวัดป่าใหม่นิคมพัฒ่นาราม อ.ป่าต้ิว ปี 2543
รูปหล่อรุ่นแรก พิมพ์ใหญ่(หัวไม้ขีด) หลวงตาพวง สุขินฺทริโย วัดศรีธรรมาราม ปี 2533(ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นแรก หลวงตาพวง สุขินฺทริโย วัดศรีธรรมาราม ปี 2539 (เงิน,นวะโลหะ,ทองแดง)
เหรียญเม็ดกระดุมหลวงตาพวง สุขินฺทริโย วัดศรีธรรมาราม  ปี 2547 (ยกเว้นเน้ือทองค�า)
พระปิดตาแร่บางไผ่ (แร่ป่าต้ิว) หลวงตาพวง สุขินฺทริโย วัดศรีธรรมาราม ปี 2547
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงตาพวง สุขินฺทริโยวัดศรีธรรมาราม อ.เมือง ปี 2547
พระปิดตาอุดมโชค หลวงตาพวง สุขินฺทริโย วัดศรีธรรมาราม ปี 2550
เหรียญหล่อวัฒ่นมงคล 80หลวงตาพวง สุขินฺทริโย วัดป่าใหม่นิคมพัฒ่นา ปี 2550
พระสมเด็จค�าเขื�อนแก้ว (เผชิญจันทรุเบกษา) อ.ค�าเขื�อนแก้ว ปี 2517
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อดาว สุจิตฺโต วัดบ้านย่อ ปี 2523
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่พรม ขันติธัมโม วัดศรีบุญเรือง (บ้านไผ่) อ.ทรายมูล ปี 2529
เหรียญรูปไข่ (ครบ 5 รอบ) หลวงปู่พระมหาแปลง ปคุโณ วัดบ้านเปาะ อ.ค้อวัง ปี 2530 (เน้ือทองแดง)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ทองจันทร์ กาญจโณ วัดหอก่อง ปี 2536(ไม่จ�ากัดเน้ือ)
รูปหล่อรุ่น2 หลวงปู่ทองจันทร์ กาญจโณ วัดหอก่อง ปี 2536ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระผงรูปเหมือนรุ่นแรก หลวงปู่ทองจันทร์ กาญจโณ วัดหอก่อง ปี 2536
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ (ออกวัดจ�าปาศิลาวาส) ปี 2543 (ยกเว้นเน้ือทองค�า)
เหรียญใบเสมา รุ่นแรก หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ ออกวัดศรีฐานใน ปี 2547 (ยกเว้นเน้ือทองค�า)
รูปหล่อฐานภููเขา รุ่นแรก หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน  ปี 2546 (เงิน,นวะโลหะ,โลหะผสม)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้  ปี 2545 (ยกเว้นเน้ือทองค�า)
รูปหล่อรุ่นแรก (กินดอง) หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ ปี 2555 (เน้ือเงิน,เน้ือนวะโลหะ,เน้ือทองแดง)
พระผงโต�ะหมู่บูชา รุ่นแรก หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้  ปี 2553 (ตะกรุดเงิน)
พระผงโต�ะหมู่บูชา รุ่นแรก หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้  ปี 2553
เหรียญมังกร หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้  ปี 2562 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญย้ิมเปิดโลก หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้  ปี 2563 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญนั�งพาน หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้  ปี 2564 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญนั�งพาน หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้  ปี 2564 (ไม่จ�ากัดเน้ือ,ไม่จ�ากัดหน้ากาก)
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สิงห์ทอง ปภูากโร วัดป่าสุนทราราม ปี 2532
เหรียญรุ่น 2 หลวงปู่สิงห์ทอง ปภูากโร วัดป่าสุนทราราม ปี 2536(เน้ือทองแดง)
เหรียญบล็อคแตก หลวงปู่สิงห์ทอง ปภูากโร วัดป่าสุนทราราม ปี 2537
รูปหล่อรุ่นแรก (หัวไม้ขีด)หลวงปู่สิงห์ทอง ปภูากโร วัดป่าสุนทรารามปี 2543 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระสมเด็จรุ่นแรกหลวงปู่สิงห์ทอง ปภูากโร วัดป่าสุนทราราม ปี 2537
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สิงห์ทอง ปภูากโร ออกวัดป่าอ่างสร้างหินนาโพธ์ิ อ.เลิงนกทา ปี 2543 (เน้ือเงิน,เน้ือ
ทองแดง)

พระเคร้�องพระคณาจารย์จ่งหว่ดยโส่ธร ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 54 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระสมเด็จแจกผ้าป่า ด้านหลังพ่นสเปรย์ทอง (แจกผ้าป่าวัดศรีโพนทอง) วัดบ้านธาตุประทับ จ.ร้อยเอ็ด 2545 
เหรียญรุ่น1 ฉลองอายุมงคล64ปี วัดบ้านธาตุประทับ จ.ร้อยเอ็ด 2551 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรุ่น2 สร้างบารมี อายุ69ปี วัดบ้านธาตุประทับ จ.ร้อยเอ็ด 2556 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรุ่น3 พระเจ้า16พระองค์ วัดบ้านธาตุประทับ จ.ร้อยเอ็ด 2558 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรุ่น4 ปลดหน้ี ยกพระเสี�ยงทาย วัดบ้านธาตุประทับ จ.ร้อยเอ็ด 2559 ไม่จ�ากัดเน้ือ ยกเว้นอัลปาก้า
เหรียญรุ่น5 ไตรมาส วัดบ้านธาตุประทับ จ.ร้อยเอ็ด 2559 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรุ่น6 เจริญพรบนครึ�งองค์ วัดบ้านธาตุประทับ จ.ร้อยเอ็ด 2560 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรุ่น7 เสมาหัวเสือ สิริโภูคทรัพย์ วัดบ้านธาตุประทับ จ.ร้อยเอ็ด 2561 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรุ่น8 เหรียญกลมหน้าตรง อายุ74ปี วัดบ้านธาตุประทับ จ.ร้อยเอ็ด 2562 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรุ่น9 เหนือดวง อายุ75ปี 2562 เน้ือทองค�า เน้ือเงิน
เหรียญรุ่น9 เหนือดวง อายุ75ปี 2562 เน้ือนวะ เน้ือฝัาบาตร
เหรียญรุ่น9 เหนือดวง อายุ75ปี 2562 เน้ือทองแดง
ล็อกเก็ตหลังเหรียญเหนือดวง 2563
เหรียญรูปไข่ มหาลาภูรวยรวย อายุ75ปี วัดบ้านธาตุประทับ จ.ร้อยเอ็ด 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญส�าเภูาทอง วัดบ้านธาตุประทับ จ.ร้อยเอ็ด 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
รูปหล่อรุ่นแรก วัดบ้านธาตุประทับ จ.ร้อยเอ็ด ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญโต�ะหมู่รุ่นแรก รุ่นพิธีสองส�าเร็จ 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ
รูปหล่อป๊้มรุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ พิมเล็ก 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญมังกรคู่รุ่นแรก 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรก 2563 เน้ือสีขาว ฝ้ังตะกรุด
พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรก 2563 เน้ือสีขาวปิดทอง สีด�า สีแดง
พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรก 2563 เน้ือสีขาว ไม่ฝ้ังตะกรุด บล็อคเหล็กและบล็อคยาง
พระปิดตาปลดหน้ี 2563 เน้ือผง 
ล็อกเก็ตมหาสุข มหาทรัพย์ 2563 ไม่จ�ากัดแบบ ไม่จ�ากัดเน้ือ
ล็อกเก็ตดวงเศรษฐี 2564ไม่จ�ากัดแบบ 
เหรียญพุทธศิลป์ไหว้ครู 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเสมาเลื�อนยศ 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
รูปหล่อเลื�อนยศ 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญพญาหนูเผือกรุ่นแรก(กลม) 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระกริ�งชินบัญชรเศรษฐี 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระรูปเหมือนนั�งเมฆ 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรูปไข่เลื�อนสมณศักด์ิ 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเสมาเลื�อนสมณศักด์ิ 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหล่อฐานภููเขาเลื�อนสมณศักด์ิ(เตารีด) 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเทวาพิทักษ์ หลังท้าวเวสสุวรรณ 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
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เหรียญเจริญพรบนเต็มองค์ ฉลองพระประธานสวนสงฆ์แกเปะ 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเมตตา 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระสมเด็จหมื�นหิน 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระปิดตาสร้างพระธาตุหมื�นหิน 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระกริ�งโคตรเศรษฐี 2562 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พญาครุฑพิศอุดร 2562 ไม่จ�ากัดเน้ือ
รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่นพิธีส�าเร็จทันใจ(ป่าหมุน) 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นพิธีส�าเร็จทันใจ(ป่าหมุน) 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระสมเด็จศิลาแลง 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญห่วงเชื�อม รุ่นพิธีสองส�าเร็จ 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหล่อ ร.ศ.239 รุ่นพิธีสองส�าเร็จ 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเม็ดแตงรุ่นแรก รุ่นพิธีสองส�าเร็จ 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ
ล็อกเก็ตซีเปียหน้าหนุ่ม รุ่นพิธีสองส�าเร็จ สวนสงฆ์แกเปะ วัดโพธ์ิศรีสะอาด จ.กาฬสินธ์ุ 2563 ไม่จ�ากัดแบบ
พระผงหัวใจเศรษฐี(นั�งตั�ง) รุ่นพิธีสองส�าเร็จ 2563 ไม่จ�ากัดแบบ
เหรียญมหาโชค 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญโชคเหนือเมฆ หลังเจ้าพ่อยี�กอฮอง 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญแสตมป์สุริยันต์-จันทรา 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญอายุวัฒ่นมงคล 77 ปี หลังพญาองคต 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระอสุรินทราหู 2564 ไม่จ�ากัดแบบ
พระปิดตาจินดามณี เน้ือผง 2564 ไม่จ�ากัดแบบ
พระอุปคุตรุ่นแรก 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ
รูปหล่อหนุมานรุ่นแรก โชคพันล้าน 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญมนต์พระกาฬ 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหล่อห้าเหลี�ยม พระพุทธเจ้า5พระองค์ 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรูปไข่ พระพุทธเจ้า5พระองค์ 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญพระพุทธเจ้า28พระองค์ 2565ไม่จ�ากัดเน้ือ 
เหรียญพุทธศิลป์ไหว้ครู 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญสาริกาล้ินทอง 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญพญาเต่ามังกร 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเปิดโลก 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญยี�กอฮง ขุมทรัพย์เศรษฐี คชาวุธ 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญ ท้าวเวสสุวรรณ หลังยันต์ตราพญาเวส คชาวุธ 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ
รูปหล่อ ท้าวเวสสุวรรณ ราชันทรัพย์ คชาวุธ 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ
รูปหล่อ พระกุเวรธนบดีเศรษฐีชัมพล คชาวุธ 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระขุนแผนปลาไหลเผือก คชาวุธ 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดพิมพ์
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เหรียญหลวงปู่ธรรมรังษี รุ่นที�ระลึกสร้างสระน�้า ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดพระพุทธบาทพนมดิน จ.สุรินทร์
พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่ธรรมรังษี รุ่นเงินสด ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดพระพุทธบาทพนมดิน จ.สุรินทร์
พระหล่อโบราณหลวงปู่ธรรมรังษี รุ่นศิษย์เอก(สองแผ่นดิน) ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดพระพุทธบาทพนมดิน จ.สุรินทร์
เหรียญหลวงปู่บุญ สวนนิพพาน รุ่นแรก ใส่แว่น ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดโนนค่าง จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงปู่บุญ สวนนิพพาน รุ่นแบ่งป้นน�้าใจ เน้ือเงินลงยาหน้าทองค�า จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงปู่บุญ สวนนิพพาน รุ่นแบ่งป้นน�้าใจ เน้ือเงินลงยา จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงปู่บุญ สวนนิพพาน รุ่นแบ่งป้นน�้าใจ เน้ือเงิน จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงปู่บุญ สวนนิพพาน รุ่นแบ่งป้นน�้าใจ เน้ือนวะ จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงปู่บุญ สวนนิพพาน รุ่นแบ่งป้นน�้าใจ ชุดกรรมการ ไม่จ�ากัดเน้ือ จ.นครราชสีมา
พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่บุญ สวนนิพพาน รุ่นแบ่งป้นน�้าใจ ไม่จ�ากัดเน้ือ จ.นครราชสีมา
พระกริ�งหลวงปู่บุญ สวนนิพพาน รุ่นเศรษฐี เจ้าสัว ล��าซ�า ไม่จ�ากัดเน้ือ จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรบน เต็มองค์ เน้ือทองค�า จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรบน เต็มองค์ เน้ือเงินหน้ากากทองค�า/เน้ือชนวนหน้ากากทองค�า/ 
เน้ือนวะหน้ากากเงิน/เน้ืออัลปาก้าหน้ากากมหาชนวน
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรบน เต็มองค์ เน้ือเงินหลังเรียบ เน้ือเงินหลังยันต์ จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรบน เต็มองค์ เน้ือมหาชนวนหลังเรียบ เน้ือมหาชนวนหลังยนต์  
เน้ือมหาชนวนหลังแบบ จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรบน เต็มองค์ เน้ือเงินลงยา เน้ืออัลปาก้าลงยา หลังแบบ จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นตามรอยบูรพาจารย์๑๒ ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.นครราชสีมา
เหรียญชินราชยอดนิยมหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่จ�ากัดเน้ือ จ.นครราชสีมา
รูปอัดกระจกหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ไม่จ�ากัดแบบ ไม่จ�ากัดเน้ือ จ.นครราชสีมา
เหรียญวิทยาคมหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.นครราชสีมา
เหรยีญหลวงพอ่ทอง สุทธสีโล พิมพ์หลวงพอ่รวย รุ่นชนะจน รุ่นแรก ไมจ่�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดพิมพ์ จ.นครราชสมีา
เหรียญเสมาหลวงพ่อพัฒ่น์ รุ่นเสมาชาตรี ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์
เหรียญเสมาหลวงพ่อพัฒ่น์ รุ่นบูชาครู ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อพัฒ่น์ รุ่นพิเศษ ๙๙ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อพัฒ่น์ รุ่นไพรีพินาศ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์
ล็อกเก็ตหลวงพ่อยอด โกสโล รุ่นเมตตา 66 ไม่จ�ากัดสีและขนาด วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
เหรียญหล่อหลวงพ่อยอด โกสโล พิมพ์ธรรมจักรสังฆวานร ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
พระรูปหล่อพระพิฆเนศหลวงพ่อยอด โกสโล รุ่นส�าเร็จทุกสิ�ง วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อยอด โกสโล รุ่นใต้พุทธ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
พระปิดตาจัมโบ้มหาลาภูหลวงพ่อยอด โกสโล ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
พระสมเด็จชินบัญชรผงน�้ามัน หลวงพ่อยอด โกสโล ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
เหรียญหลวงพ่อยอด โกสโล รุ่นสร้างบารมี ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
ล็อกเก็ตฟิัล์มโบราณตะกรุดทองค�าหลวงพ่อยอด โกสโล วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
เหรียญหล่อหลวงพ่อยอด โกสโล รุ่นรวยทันใจ ร.ศ.๒๓๗ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
พระรูปหล่อหลวงพ่อยอด โกสโล รุ่นเลื�อนยศ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา
พระรูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู่ผล รุ่นเศรษฐี ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดใหม่อัมพร จ.นครราชสีมา
เหรียญหล่อหลวงปู่กอง ร.ศ.๒๓๖ รุ่นรวยทันใจ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดกู่พระโกนา จ.ร้อยเอ็ด
เหรียญเสมาหลวงปู่จื�อ รุ่นมหาบารมี ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภููมิ

พระคณาจารย์ที่่�วไป
โต๊๊ะที่ี� 57 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (39 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรบน ปี 2565 เน้ือทองค�า/หล่อทองค�า/เน้ือเงินหน้าทองค�า
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรบน ปี 2565 เน้ือเงิน
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรบน ปี 2565 เน้ือนวะโลหะ
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรบน ปี 2565 เน้ือมหาชนวน/อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรบน ปี 2565 เน้ือทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรบน ปี 2565 เหรียญหล่อรวมเน้ือ
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรล่าง ปี 2565 เน้ือทองค�า/หล่อทองค�า/เน้ือเงินหน้าทองค�า
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรล่าง ปี 2565 เน้ือเงิน
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรล่าง ปี 2565 เน้ือนวะโลหะ
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรล่าง ปี 2565 เน้ือมหาชนวน/อัลปาก้า/ทองฝัาบาตร
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรล่าง ปี 2565 เน้ือทองแดงผิวไฟั/กะไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรล่าง ปี 2565 เหรียญหล่อรวมเน้ือ
พระปิดตาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นยานะยา เน้ือทองค�า/เงินตะกรุดทองค�า
พระปิดตาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นยานะยา เน้ือเงิน
พระปิดตาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นยานะยา เน้ือนวะโลหะ/เหล็กน�้าพ้ี
พระปิดตาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นยานะยา รวมเน้ือ
ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นทองประทานบันดาลทรัพย์ กันภัูย เน้ือทองค�า/เงินฐานทองค�า
ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นทองประทานบันดาลทรัพย์ กันภัูย เน้ือเงิน
ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นทองประทานบันดาลทรัพย์ กันภัูย เน้ือเมฆพัตร/เหล็กน�้าพ้ี/แร่เงินยวง
ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นทองประทานบันดาลทรัพย์ กันภัูย รวมเน้ือ
ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นทองประทานบันดาลทรัพย์ กันภัูย รายการช่อ รวมเน้ือ
ท้าวเวสสุวรรณพระปลัดจรูญ รุ่นบันดาลโชคบันดาลทรัพย์ เน้ือทองค�า/เงินฐานทองค�า วัดสมานมิตร
ท้าวเวสสุวรรณพระปลัดจรูญ รุ่นบันดาลโชคบันดาลทรัพย์ เน้ือเงิน วัดสมานมิตร
ท้าวเวสสวุรรณพระปลดัจรูญ รุ่นบันดาลโชคบนัดาลทรพัย์ เน้ือชนวนพระชยั/ชนวนระฆงั/ชนวนแร่ วัดสมานมติร
ท้าวเวสสุวรรณพระปลัดจรูญ รุ่นบันดาลโชคบันดาลทรัพย์ รวมเน้ือ วัดสมานมิตร
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นรวยรับทรัพย์ เน้ือทองค�า/เงินหน้ากากทองค�า
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นรวยรับทรัพย์ เน้ือเงิน
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นรวยรับทรัพย์ เน้ือนวะ
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นรวยรับทรัพย์ เน้ืออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นรวยรับทรัพย์ รวมเน้ือ
เหรียญหลวงพ่อพัฒ่น์ รุ่นรวยสมปรารถ์นา ๙๙ เน้ือทองค�า/เงินหน้ากากทองค�า วัดห้วยด้วน
เหรียญหลวงพ่อพัฒ่น์ รุ่นรวยสมปรารถ์นา ๙๙ เน้ือเงิน วัดห้วยด้วน
เหรียญหลวงพ่อพัฒ่น์ รุ่นรวยสมปรารถ์นา ๙๙ เน้ือนวะ วัดห้วยด้วน
เหรียญหลวงพ่อพัฒ่น์ รุ่นรวยสมปรารถ์นา ๙๙ เน้ืออัลปาก้า วัดห้วยด้วน
เหรียญหลวงพ่อพัฒ่น์ รุ่นรวยสมปรารถ์นา ๙๙ รวมเน้ือ วัดห้วยด้วน

พระหลวงพ่อที่อง สุ่ที่ธส่ีโล ว่ดบ้านื้ไร่
โต๊๊ะที่ี� 58 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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เหรียญรูปเหมือนหยดน�้าหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ รุ่นแรก ปี 2526 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดธาตุมหาชัย
เหรียญมหาปรารถ์นาหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ พิมพ์ใหญ่ ปี 2531 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดธาตุมหาชัย
เหรียญมหาปรารถ์นาหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ พิมพ์เล็ก ปี 2531 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดธาตุมหาชัย
พระกริ�งโฆสป้ญโญหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ ปี 2534 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดธาตุมหาชัย
พระชัยวัฒ่น์โฆสป้ญโญหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ ปี 2534 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดธาตุมหาชัย
เหรียญจันทร์เพ็ญมหาปรารถ์นาโฆสป้ญโญหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ ปี 2535 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดธาตุมหาชัย
พระรูปเหมือนหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ รุ่นอุดมมงคล ผู้พิพากษาจัดสร้าง ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดธาตุมหาชัย
พระสมเด็จปรกโพธ์ิสะดุ้งกลับหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ รุ่นมหาชัย ปี 2535 เน้ือทองฝัาบาตร วัดธาตุมหาชัย
พระสมเด็จหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ รุ่นเจริญลาภู 2 ปี 2535 เน้ือผงน�้ามัน วัดธาตุมหาชัย
พระปิดตากินบ่อเซียงหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ รุ่นเมตตาบารมี ปี 2536 วัดธาตุมหาชัย
พระพุทธศักด์ิสิทธ์ิหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ รุ่นเจริญดี ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดธาตุมหาชัย
พระชัยวัฒ่น์พระพุทธศักด์ิสิทธ์ิหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ รุ่นเจริญดี ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดธาตุมหาชัย
พระพุทธศักด์ิสิทธ์ิหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ ปี 2533 เน้ือผง  วัดธาตุมหาชัย
ล็อกเก็ตหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ ไม่จ�ากัดรุ่น ไม่จ�ากัดปี  วัดธาตุมหาชัย
เหรียญเต่ามหาโภูคทรัพย์หลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ ปี 2538 ไม่จ�ากัดเน้ือ  วัดธาตุมหาชัย
พญานาคเก้ียวหลวงปู่ค�าพันธ์ โฆสป้ญโญ โค�ตใหญ่ ปี 2545 ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดเน้ือ  วัดธาตุมหาชัย
พระกริ�งเมืองฟ้ัาแดด(พรหมวิหาร) ปี 2537 เน้ือเงิน จ.กาฬสินธ์ุ
พระกริ�งเมืองฟ้ัาแดด(พรหมวิหาร) ปี 2537 เน้ือนวะ จ.กาฬสินธ์ุ
ฤาษีหลวงปู่พรหมมา เน้ือโลหะ ไม่จ�ากัดรุ่น วัดสวนหินผานางคอย
ฤาษีหลวงปู่พรหมมา เน้ือว่าน ไม่จ�ากัดรุ่น วัดสวนหินผานางคอย
เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อคูณปริสุทโธ รุ่นเสาร์5 ปี 2523 ออกวัดสระแก้ว
เหรียญอาร์มเล็กหลวงพ่อคูณปริสุทโธ รุ่นเสาร์5 ปี 2523 ออกวัดสระแก้ว
เหรียญเสมาหลังพระประจ�าวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2536 วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณทอง ปี 2537 วัดบ้านไร่
พระรูปเหมือนใบโพธ์ิไต่ฮงกงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข ปี 2538 วัดบ้านไร่
พระปิดตางาแกะปุ้มปุ้ยหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นกายเทพ ปี 2556 ออกวัดตะครองงาม
ลูกอมหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ปี 2558 วัดพระพุทธบาทเขายายหอม
ผ้ายันต์รอยมือหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ปี 2560 วัดบ้านไร่
พระปิดตาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นคูณ 168 ทองมหาลาภู พิมพ์เล็ก เน้ือไม้ง้ิวด�า ปี 2562 วัดบ้านไร่
พระปิดตาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นคูณ 168 ทองมหาลาภู พิมพ์ใหญ่ เน้ือไม้ง้ิวด�า ปี 2562 วัดบ้านไร่
พระปิดตาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นทองนพเก้า ตะกรุดทองค�า วัดบ้านไร่
พระปิดตาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นทองนพเก้า ตะกรุดเงิน วัดบ้านไร่
ลูกอมหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นทองนพเก้า ตะกรุดทองค�า วัดบ้านไร่
พระสังกัจจายน์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นชินบัญชร วาระครบ 6 รอบ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่
พระปิดตาชิญบัญชรหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ครบ 6 รอบ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่

พระคณาจารย์ภาคอีส่านื้ ที่่�วไป 
โต๊๊ะที่ี� 59 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 2 รุ่นบารมี
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 3 ที�ระฤกสร้างอุโบสถ์
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 4 เสมาไหว้พระบาท
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 5 เมตตา
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 6 ลาภูยศ
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 7 เสมาใหญ่ วัดเขายายหอม
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 8 บูชาครู 1 ออกวัดสระแก้ว
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น 9 ห่วงเชื�อมไตรภูาคี
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเสมาบูชาครู 2 ออกวัดสระแก้ว
ล็อกเก็ตหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ครึ�งองค์
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นกฐินคิงส์ยนต์ ปี 2554
พระสมเด็จหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ทองพันชั�ง
พระรูปเหมือนหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
เหรียญหล่อโบราญจอบใหญ่หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
เหรียญหล่อโบราญจอบเล็กหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
พระปิดตายันต์ยุ่งหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
ตะกรุดโทนหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ขนาด5น้ิว ลงรักปิดทอง รุ่นแรก
พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว
พระกริ�งใหญ่หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นกริ�งทองใบหยก รุ่นแรก
พระกริ�งเล็กหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นกริ�งทองใบหยก รุ่นแรก
พระชัยวัฒ่น์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก
พระกริ�งแก้วสามประการหลวงพ่อทอง สุทธสีโล  ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระชัยวัฒ่น์หล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดสระแก้ว
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ที�ระฤกศิษย์ รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ที�ระฤกศิษย์ รุ่น2
เหรียญโต�ะหมู่หลวงพ่อทอง สุทธสีโล ที�ระฤกศิษย์ รุ่น3
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว
พระรูปเหมือนหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว
พระปิดตาหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ออกวัดสระแก้ว
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นบูชาครู3 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่มีลายกนก ออกวัดปรก
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล มีลายกนก ออกวัดปรก
เหรียญเสมาฉลุลายหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญโต�ะหมู่ หลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ออกวัดปรก

พระหลวงพ่อที่อง สุ่ที่ธส่ีโล ว่ดบ้านื้ไร่  อ.ด่านื้ขุุนื้ที่ด
โต๊๊ะที่ี� 60 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเสมาทอง 10ทิศ เน้ือทองค�าลงยา ไม่จ�ากัดหลัง วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเสมาทอง 10ทิศ เน้ือเงินหน้าทองค�าลงยา ไม่จ�ากัดหลัง วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเสมาทอง 10ทิศ เน้ือเงินลงยา ไม่จ�ากัดหลัง วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเสมาทอง 10ทิศ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่
พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเสมาทอง 10ทิศ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่
พระปิดตาจัมโบ้หลังพระนาคปรกหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก หน้ากากทองค�าหลังปรกทองค�า วัดบ้านไร่
พระปิดตาจัมโบ้หลังพระนาคปรกหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก หน้ากากเงินหลังปรกเงิน วัดบ้านไร่
พระปิดตาจัมโบ้หลังพระนาคปรกหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก หน้ากากเงินหลังปรกทองแดง วัดบ้านไร่
พระปิดตาจัมโบ้หลังพระนาคปรกหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดหลัง วัดบ้านไร่
พระนาคปรกหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นพระปิดตาจัมโบ้หลังพระนาคปรก รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่
เหรียญครึ�งองค์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นอายุวัฒ่นมงคล 72 ปี เน้ือทองค�า วัดบ้านไร่
เหรียญครึ�งองค์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นอายุวัฒ่นมงคล 72 ปี เน้ือเงินหน้าทองค�า วัดบ้านไร่
เหรียญครึ�งองค์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นอายุวัฒ่นมงคล 72 ปี เน้ือเงิน วัดบ้านไร่
เหรียญครึ�งองค์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นอายุวัฒ่นมงคล 72 ปี เน้ือนวะ วัดบ้านไร่
เหรียญครึ�งองค์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นอายุวัฒ่นมงคล 72 ปี ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่
เหรียญครึ�งองค์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นอายุวัฒ่นมงคล 72 ปี เน้ือตะกั�วไม่ตัดปีกหลังเรียบ หน้ากากฝัาบาตร 
วัดบ้านไร่
พระปิดตาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นทรัพย์เพิ�มพูน ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่
พระขรรค์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล  รุ่นทรัพย์เพิ�มพูน ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่
พระขรรค์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล  รุ่นทรัพย์เพิ�มพูน เน้ือทองค�า วัดบ้านไร่
พระขรรค์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล  รุ่นทรัพย์เพิ�มพูน เน้ือเงินจุกทองค�า วัดบ้านไร่
เหรียญครึ�งองค์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น สิริมงคล(ศรีนคร) ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่
ล็อกเก็ตหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น สิริมงคล(ศรีนคร) ไม่จ�ากัดหลัง วัดบ้านไร่
พระกริ�งหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นไพรีพินาศ เน้ือเงิน วัดบ้านไร่
พระกริ�งหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นไพรีพินาศ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่
พระชัยวัฒ่น์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นไพรีพินาศ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่
พระกริ�งหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ขนาดบูชา อุดพระกริ�ง  วัดบ้านไร่
พระกริ�งหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ขนาดบูชา อุดพระกริ�ง (กรรมการ) วัดบ้านไร่
เหรียญนั�งพานหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพร เน้ือทองค�า วัดบ้านไร่
เหรียญนั�งพานหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพร เน้ือเงินหน้ากากทองค�า วัดบ้านไร่
เหรียญนั�งพานหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพร เน้ือเงิน วัดบ้านไร่
เหรียญนั�งพานหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพร ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่
เลสหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก(เจริญพรมังกรทอง) เน้ือทอง
เลสหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก(เจริญพรมังกรทอง) เน้ือเงิน
พระรูปเหมือนหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรมังกรคู่ ขนาดบูชา 9 น้ิว
พระสังกัจจายน์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพรมังกรคู่ ขนาดบูชา 9 น้ิว

พระหลวงพ่อที่อง สุ่ที่ธส่ีโล ว่ดบ้านื้ไร่ ที่่�วไป ชุุดที่ี� 1
โต๊๊ะที่ี� 61 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ หน้ากากทองค�า ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ หน้ากากเงิน ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ หน้ากาก3K ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ เน้ือใบลาน
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ เน้ือช็อกโกแลต
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ เน้ือสายรุ้ง
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ เน้ือลายเสือ
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ เน้ือเจ้าน�้าเงิน
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ เน้ือเหลืองอ่อนเกสร
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ เน้ือขาวมหามวลสาร
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ หัวบานเย็น
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ เน้ือเขียวไหลมรกต
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ เน้ือเรืองแสง
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ เน้ือก้นครก
พระปิดตากนกข้างสร้างบารมี ใหญ่พิเศษ เน้ือผงธูป
เหรียญโชคดี เฮงคูณเฮง รุ่นแรก ปี 2564 เน้ือเงิน
เหรียญโชคดี เฮงคูณเฮง รุ่นแรก ปี 2564 เน้ือนวะ
เหรียญโชคดี เฮงคูณเฮง รุ่นแรก ปี 2564 เน้ือชนวน
เหรียญโชคดี เฮงคูณเฮง รุ่นแรก ปี 2564 เน้ืออัลปาก้า
เหรียญโชคดี เฮงคูณเฮง รุ่นแรก ปี 2564 เน้ือฝัาบาตร
เหรียญโชคดี เฮงคูณเฮง รุ่นแรก ปี 2564 เน้ือฝัาบาตรซาติน
เหรียญโชคดี เฮงคูณเฮง รุ่นแรก ปี 2564 เน้ือทองแดง
เหรียญโชคดี เฮงคูณเฮง รุ่นแรก ปี 2564 เน้ือตะกั�ว
เหรียญโชคดี เฮงคูณเฮง รุ่นแรก ปี 2564 เน้ือเงินไม่ตัดปีก
เหรียญเสมานั�งสมาธิ รุ่นแปดทิศพิชิตมาร ปี 2564 เน้ือทองค�า
เหรียญเสมานั�งสมาธิ รุ่นแปดทิศพิชิตมาร ปี 2564 เน้ือเงิน
เหรียญเสมานั�งสมาธิ รุ่นแปดทิศพิชิตมาร ปี 2564 เน้ือนวะ
เหรียญเสมานั�งสมาธิ รุ่นแปดทิศพิชิตมาร ปี 2564 เน้ืออัลปาก้า
เหรียญเสมานั�งสมาธิ รุ่นแปดทิศพิชิตมาร ปี 2564 เน้ือทองฝัาบาตร
เหรียญเสมานั�งสมาธิ รุ่นแปดทิศพิชิตมาร ปี 2564 เน้ือชนวน
เหรียญเสมานั�งสมาธิ รุ่นแปดทิศพิชิตมาร ปี 2564 เน้ือ 2K, 3K
เหรียญเสมานั�งสมาธิ รุ่นแปดทิศพิชิตมาร ปี 2564 เน้ือทองแดง
เหรียญเสมานั�งสมาธิ รุ่นแปดทิศพิชิตมาร ปี 2564 เน้ือปีกเครื�องบิน
เหรียญเสมานั�งสมาธิ รุ่นแปดทิศพิชิตมาร ปี 2564 เน้ือชุบทอง,ชุบเงิน
เหรียญเสมานั�งสมาธิ รุ่นแปดทิศพิชิตมาร ปี 2564 เน้ือซาติน
เหรียญเสมานั�งสมาธิ รุ่นแปดทิศพิชิตมาร ปี 2564 เน้ือแบล็คโรเดียม, เงินทอง, นาค

พระหลวงพ่อที่อง สุ่ที่ธส่ีโล ว่ดบ้านื้ไร่ ที่่�วไป ชุุดที่ี� 2
โต๊๊ะที่ี� 62 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (36 รายการ)
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เหรียญเจริญพรหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ปี 2556 เน้ือทองค�า เน้ือเงิน เน้ือนวะ
เหรียญเจริญพรหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ปี 2556 เน้ืออัลปาก้า เน้ือฝัาบาตร เน้ือทองแดง
เหรียญเจริญพรหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ปี 2556 ไม่ตัดปีก ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ปี 2555 เน้ือทองค�า เน้ือเงิน เน้ือนวะ ออกวัดเขายายหอม
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ปี 2555 เน้ืออัลปาก้า เน้ือฝัาบาตร เน้ือทองแดง ออกวัด
เขายายหอม
เหรียญนั�งพานชนะมาร หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ปี 2560 เน้ือทองค�า เน้ือเงิน เน้ือนวะ
เหรียญนั�งพานชนะมาร หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ปี 2560 เน้ืออัลปาก้า เน้ือฝัาบาตร เน้ือทองแดง
เหรียญนั�งพานชนะมาร หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ปี 2560 ไม่ตัดปีก ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญมหาเศรษฐีหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ปี 2559 ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดบ้านไร่
เหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดแจ้งนอก
เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ปี 2563 เน้ือทองค�า เน้ือเงิน เน้ือนวะ ออกวัดแจ้งนอก
เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ปี 2563 เน้ืออัลปาก้า เน้ือฝัาบาตร เน้ือทองแดง ออกวัดแจ้งนอก
เหรียญพุทธคุณหมื�นยันต์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล ปี 2561 เน้ือทองค�า เน้ือเงิน เน้ือนวะ
เหรียญพุทธคุณหมื�นยันต์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล ปี 2561 เน้ืออัลปาก้า เน้ือฝัาบาตร เน้ือทองแดง
เหรียญพยัคฆ์ 5 พยัคฆ์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล ปี 2562 เน้ือทองค�า เน้ือเงิน เน้ือนวะ
เหรียญพยัคฆ์ 5 พยัคฆ์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล ปี 2562 เน้ืออัลปาก้า เน้ือฝัาบาตร เน้ือทองแดง
เหรียญกายเพชรหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น1 ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดแจ้งนอก
เหรียญเสมามังกรทองหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ปี 2563 เน้ือทองค�า เน้ือเงิน เน้ือนวะ
เหรียญเสมามังกรทองหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ปี 2563 เน้ืออัลปาก้า เน้ือฝัาบาตร เน้ือทองแดง
เหรียญนั�งพานเจริญพรหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ปี 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดแจ้งนอก
น�้าเต้าหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นรวยมหาเศรษฐี ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญช้างเอราวัณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นมงคลบารมี 6 รอบ ปี 2564  เน้ือทองค�า เน้ือเงิน เน้ือนวะ
เหรียญช้างเอราวัณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นมงคลบารมี 6 รอบ ปี 2564  เน้ืออัลปาก้า เน้ือฝัาบาตร  
เน้ือทองแดง
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ปี 2565 เน้ือทองค�า เน้ือเงิน เน้ือนวะ ออกวัดบ้านไร่
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพอ่ทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ปี 2565  เน้ืออัลปาก้า เน้ือฝัาบาตร เน้ือทองแดง ออกวดับ้านไร่
เหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อทอง สุทธสีโล พิมพ์ครึ�งองค์ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดแจ้งนอก
เหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อทอง สุทธสีโล พิมพ์เต็มองค์ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดแจ้งนอก
ล็อกเก็ตหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่จ�ากัดรุ่น-พิมพ์-แบบ ออกวัดแจ้งนอก
เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นปลดหน้ีพุทธซ้อน ไม่จ�ากัดเน้ือ
รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญพร ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดแจ้งนอก
เหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ปี 2560 ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดบ้านไร่
น�้าเต้าหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นดูดทรัพย์ มหาลาภู ปี 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระมเหศวรหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดแจ้งนอก
รูปหล่อเต่าหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดแจ้งนอก
ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ปี 2565
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ย้อนเหรียญรุ่นแรก สร้างบารมี 65 ปี ไม่จ�ากัดเน้ือ

หลวงพ่อที่อง สุ่ที่ธส่ีโล ว่ดบ้านื้ไร่ ที่่�วไป ชุุดที่ี� 3 ชุุดว่ดแจ้งนื้อก
โต๊๊ะที่ี� 63 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (36 รายการ)



81 

2240.
2241.
2242.
2243.
2244.
2245.
2246.
2247.
2248.
2249.
2250.
2251.
2252.

2253.
2254.
2255.
2256.
2257.
2258.
2259.
2260.
2261.
2262.
2263.
2264.
2265.
2266.
2267.
2268.
2269.
2270.
2271.
2272.
2273.
2274.
2275.

พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสมปรารถ์นา เน้ือทองค�า หลังเรียบ หลังยันต์
พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสมปรารถ์นา เน้ือเงินหน้าทองค�า หลังเรียบ หลังยันต์
พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสมปรารถ์นา เน้ือเงิน หลังเรียบ หลังยันต์
พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสมปรารถ์นา เน้ือเงินเงินลงยาแดง
พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสมปรารถ์นา เน้ือนวะหน้าเงิน,ชนวนหน้าเงิน,อัลปาก้าหน้าทองทิพย์
พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสมปรารถ์นา เน้ือนวะทุกรายการ
พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสมปรารถ์นา เน้ืออัลปาก้าทุกรายการ
พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสมปรารถ์นา เน้ือทองทิพย์ทุกรายการ
พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสมปรารถ์นา เน้ือทองแดงทุกผิวทุกรายการ
พระเน้ือผงหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นดวงเศรษฐีทองทวี
พระปิดตาสังกัจจายน์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นถุ์งทรัพย์ ปี 2562
พระกริ�งอวโลกิเตศวรหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2564
เหรียญแอปเปิ�ลพระสังกัจจายน์ประทานพรหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 
ปี 2564
พระบูชาสังกัจจายน์ประทานพรหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2564
พระขุนแผนมหาโภูคทรัพย์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นทอดกฐินสามัคคี วัดโนนข้ีตุ่น ปี 2564
ล็อกเก็ตพระอวโลกิเตศวรหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่น6รอบ 72 ปี ปี 2564
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเศรษฐีแสนล้าน เน้ือทองค�า-นาค
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเศรษฐีแสนล้าน เน้ือเงินหน้ากากทองค�า
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเศรษฐีแสนล้าน เน้ือเงิน-เงินลงยา
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเศรษฐีแสนล้าน เน้ือนวะหน้ากากทอง-หน้ากากเงิน
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเศรษฐีแสนล้าน เน้ืออัลปาก้า-อัลปาก้าลงยา
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเศรษฐีแสนล้าน เน้ืออัลปาก้า สอดไส้ทองเหลือง ผิวรุ้ง
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเศรษฐีแสนล้าน เน้ือทองแดงซาติน
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเศรษฐีแสนล้าน เน้ือทองแดงรมด�า-ลงยา
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเศรษฐีแสนล้าน เน้ือทองแดงมันปู-ลงยา
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเศรษฐีแสนล้าน เน้ือทองแดงเป่าไฟั-ลงยา
เหรียญเสมาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเศรษฐีแสนล้าน เน้ือทองเหลือง-ลงยา
พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก เน้ือสายรุ้ง หน้ากากทองระฆัง ตะกรุดเงินคู่
พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก เน้ือใบลาน หน้ากากทองแดง
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทธสีโล เน้ือเงินลงยา-เงิน
เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจ้าสัวพันล้าน เน้ือสัตตะโลหะ ลงยา
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจ้าสัวพันล้าน เน้ืออัลปาก้า ลงยา
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจ้าสัวพันล้าน เน้ือทองทิพย์ผิวรุ้ง ลงยา
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจ้าสัวพันล้าน เน้ือสัมฤทธ์ิ ลงยา
เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจ้าสัวพันล้าน เน้ือทองแดง ลงยา

พระหลวงพ่อที่อง สุ่ที่ธส่ีโล ว่ดบ้านื้ไร่ ที่่�วไป ชุุดที่ี� 4
โต๊๊ะที่ี� 64 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (36 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นแรก ปี 2512 วัดแจ้งนอก
เหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2512 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดแจ้งนอก
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2513 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดยางใหญ่
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ ปี 2517 ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดบล็อค วัดสระแก้ว
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ ปี 2517 เน้ือทองแดง บล็อคนวะ วัดสระแก้ว
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ ปี 2517 เน้ือทองแดง บล็อคหน้าเกล้ียง วัดสระแก้ว
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ ปี 2517 เน้ือทองแดง บล็อค5แตก วัดสระแก้ว
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ ปี 2517 เน้ือทองแดง บล็อคคอปาก วัดสระแก้ว
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ ปี 2517 เน้ือทองแดง บลคอคอมหมาก วัดสระแก้ว
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ ปี 2517 เน้ือทองแดง บล็อคสังฆาฏิสายฝัน วัดสระแก้ว
พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2517 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญสี�เหลี�ยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หลังก�าแพงแก้ว ปี 2517 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างบารมี ปี 2519 เน้ือนวะ เน้ือเงิน
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างสารมี ปี 2519 เน้ือทองแดง
พระรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นแรก รุ่นสร้างบารมี ปี 2519 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระปิดตาหัวจรวดหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นแรก โค�ตชิด,โค�ตห่าง ปี 2519
เหรียญลูกเสือชาวบ้านหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2520 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2520 ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดบล็อค วัดสิงหาราม
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นธนาคารศรีนคร ปี 2521 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นราชาฤกษ์โภูคทรัพย์ ปี 2521 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญมหาอ�านาจหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หลังสิงห์ ปี 2521 ออกบุรีรัมย์
เหรียญมงคลมิ�งเมืองหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2521 ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2519
เหรียญสหกรณ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ บล็อคเลข3มีขีด ปี 2530
พระกริ�งญาณวิทยาคม ปี 2535 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่
พระชัยวัฒ่น์ญาณวิทยาคม ปี 2535 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านไร่
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเจริญพรบน ครึ�งองค์ ปี 2536 เน้ือเงิน,นวะโลหะ
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเจริญพรบน ครึ�งองค์ ปี 2536 เน้ือทองแดง
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเจริญพรล่าง ครึ�งองค์ ปี 2536 เน้ือทองค�า,เงิน,นวะโลหะ
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเจริญพรล่าง ครึ�งองค์ ปี 2536 เน้ือทองแดง
เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นฉลองสมณศักด์ิ หลังพัดยศ ปี 2535 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2536 วัดปรก
พระกริ�งหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นท้ิงทวน ปี 2536
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเทพประทานพร ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเทพประทานพร ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเทพประทานพร ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระกริ�งหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่น ส.ก. ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระปิดตาจมัโบ้หลวงพอ่คูณ ปรสุิทโธ เสาร5์ รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537เน้ือผง มีหน้ากากทอง,ไมมี่หน้ากากทอง
พระกริ�งหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณพันล้าน ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระยอดธง ปริสุทโธ เน้ือทองค�า รุ่น 3 ค�้าคูณการศึกษา ปี 2539
พระสังกัจจายน์ เน้ือทองค�า รุ่นสร้างอุโบสถ์ วัดบ้านไร่ ปี 2533
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เหรียญกลม วัดกุดตาลาด ตาลึก ปี 2514
เหรียญแหนบสกรีน รุ่นแรก ปี 2517
เหรียญกลมเล็ก หลังธรรมจักร ปี 2520
เหรียญสังฆราชป๋า หลังพระแก้ว ปี 2516 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อคงหน้าใหญ่ ปี 2516, รูปไข่หน้าเล็ก ปี 2517
เหรียญพ่อคง พิมพ์หยดน�้า ปี 2517 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญสี�เหลี�ยม พิมพ์พระพุทธ วัดโคกรักษ์ ปี 2516-2517
เหรียญสมเด็จรูปไข่ หลังฆ้อน วัดพันดุง ปี 2516
เหรียญสี�เหลี�ยมเล็กมีหู สมเด็จปริสุทฺโธ ออกวัดโนนแดง ปี 2519
เหรียญวัดใหม่พิเรนทร์ ปี 2519 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม ปี 2519
เหรียญรูปไข่ครึ�งองค์ ออกวัดหนองคู ปี 2520
เหรียญย่าโมออกศึก ปี 2521 
เหรียญตลาดไทรเก่า ไม่มีเม็ดตา ปี 2522
พระกริ�งทหารพราน ปี 2526 
พระเน้ือผงออกวัดพันอ้น ปี 2523 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
เหรียญสร้างบารมีเล็ก ออกวัดบ้านบุ ปี 2526
พระปิดตาเน้ือผง วัดโพธ์ิปรือแวง ปี 2529 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระสังกัจจายน์ นั�งบัว วัดโพธ์ิปรือแวงนั�งผง ปี 2529
เหรียญผ้าป่านนท์ ปี 2529
เหรียญสร้างกุฏิสงฆ์ สหกรณ์เล็ก ปี 2530
พระกริ�ง, พระชัยวัฒ่น์ ชินราช วัดโพธ์ิปรือแวง ปี 2533
เหรียญหล่อหน้าหลวงพ่อคูณ วัดโพธ์ิปรือแวง ปี 2533
เหรียญที�ระลึกสร้างโรงเรียน หลังพระปิดตา ปี 2533 
พระปิดตาหลังรูปเหมือน หลวงพ่อคูณ วัดปรก ปี 2536
เหรียญรุ่นแป๊ะขนมป้ง ปี 2536
เหรียญปาดตาล หลวงพ่อคูณ วัดใหม่อัมพวัน ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญรุ่นปี 19/47 สร้างบารมี ปี 2547
ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณ ออกเจริญพรต ครึ�งองค์, เต็มองค์
พระรูปหล่อเสาร์ห้า รุ่นสร้างอุโบสถ์ ปี 2533 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
พระสังกัจจายน์เสาร์ห้า รุ่นสร้างอุโบสถ์ 4 ปี 2533 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญกวนน�้ามนต์ ออกวัดใหม่อัมพร
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นดีเยี�ยม (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญฉลุ ส.ก. ปี 2536
เหรียญรูปไข่ทหารเสือราชินี ส.ก. ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญรุ่นไตรมาส สร้างบารมี เน้ือเงินลงยาสีน�้าเงิน ปี 2536
เหรียญนั�งพาน วัดบ้านคลอง ปี 2537 เน้ือทองค�า, เงิน, นวะโลหะ
เหรียญนั�งพาน วัดบ้านคลอง ปี 2537 เน้ือทองแดง
เหรียญรูปไข่ นั�งเต็มองค์ รุ่นมหาบารมี ปี 2536 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
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เหรียญหลวงพ่อคง หน้าแก่ ปี 2504 ออกวัดถ์นนหักใหญ่
เหรียญพระพุทธกันทรวิชัย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธเสก หลังยันต์ 3 ปี 2516
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นที�ระลึกสร้างพระอุโบสถ์ ปี 2520 วัดหนองกราด
เหรียญ 17 เล็กหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2524 วัดใหม่สระปทุม
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นฉลองซุ้มประตู ปี 2529 วัดบ้านจั�น
พระภูควัมบดี(พระปิดตามหาลาภู)หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2526 วัดใหม่อัมพร
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างพระอุโบสถ์ วัดหนองกระเทียมใต้
เหรียญหล่อฉลุหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เสกตะกรุด เสาร์ 5 ปี 2533
เหรียญกลมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเฮงคูณเฮง ลาภูเมตตาบารมี ปี 2534 วัดเจริญพรต
พระผงยาสูบนั�งยองหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หลังปิดตา ปี 2535 ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระเน้ือผงนั�งยองหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ฝ้ังตะกรุดทองค�า แซยิด71
เหรียญหยดน�้าหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หลังพัดยศ ปี 2535
เหรียญนั�งสมาธิหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่น กูนั�ง ฮ.มา หลังเฮลิคอปเตอร์
เหรียญเสมาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นที�ระลึกสรงน�้า ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระกริ�งบาเก็งหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นมหาบารมี ปี 2536
พระกริ�งหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นรู้รักสามัคคี ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นรู้รักสามัคคี ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นั�งเต็มองค์ ไม่มีหู รุ่นทรัพย์เพิ�มพูล ปี 2536
กิเลนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่น น�าโชค คุ้มภัูย(เล่งเบ�) ปี 2538
พระยอดธงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ไม่จ�ากัดรุ่น
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นแช่น�้ามนต์ ฝ้ังตะกรุด6รอบ 72ปี
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเฮงคูณเฮง 8 ทิศ ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดเจริญพรต
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเพชรน�้าเอก ผู้ว่าไสว พรหมมณี ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นรับเสด็จ ปี 2536 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระปิดตาหัวเหลี�ยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระภูควัมบดีคูณลาภู ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระเน้ือผงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์พุทธชินราช พิมพ์สมเด็จ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดยางใหญ่
พระเน้ือผงวิสุทธิพรหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2515
พระปิดตาหัวจรวดหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณพันล้าน
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นมูลนิธิเทียนหงษ์ ไม่จ�ากัดเน้ือ อ.ป้กธงชัย
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์พระพุทธ ขนาด 9 น้ิว
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์พระพุทธ ขนาด 5 น้ิว
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์พระสังกัจจายน์ ขนาด 9 น้ิว
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์พระสังกัจจายน์ ขนาด 5 น้ิว
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ฐานเหลี�ยม ขนาด 9 น้ิว
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ฐานเหลี�ยม ขนาด 5 น้ิว
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ฐานกลม ขนาด 9 น้ิว
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ฐานกลม ขนาด 5 น้ิว
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พระสมเด็จพญาง้ิวด�าหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นพิเศษ เน้ือผง ปี 2519 ออกวัดใหม่บ้านดอน
พระสมเด็จนางพญาง้ิวด�าหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นพิเศษ เสาร์5 เน้ือผง ปี 2523 ออกวัดใหม่บ้านดอน
พระสมเด็จนาคปรกหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นทหารพราน ปี 2526
พระสังกัจจายน์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นทหารพราน ปี 2526
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเฮงคูณเฮง หลังพระปิดตา ปี 2536
ตะกรุดแผ่นป๊้มรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นมหาบารมี เน้ือเงิน ปี 2536
ตะกรุดแผ่นป๊้มรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นมหาบารมี เน้ือทองแดง ปี 2536
เหรียญหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธพิมพ์เจ้าสัว รุ่นมารุมค้าคูณอุดหนุน ปี 2536 เน้ือนวะโลหะ
เหรียญหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์เจ้าสัว รุ่นบารมี ปี 2536
พระหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นบารมี ปี 2536
พระสมเด็จพญาง้ิวด�าหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นมหาลาภู ปี 2536 วัดใหม่บ้านดอน
พระสมเด็จพญาง้ิวด�าหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์สารพัดนึก ปี 2536 วัดใหม่บ้านดอน
เหรียญหยดน�้านั�งยองหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเฮงคูณเฮง หลังยันต์ ปี 2536
เหรียญรูปเหมือนครึ�งองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นรวยคูณรวย ปี 2536
พระขรรค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
พระกริ�งหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณทอง ปี 2537 เน้ือทองแดงรมด�า
พระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ฝ้ังตะกรุด รุ่นคูณทอง ปี 2537
พระปิดตามหาลาภูหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เน้ือผงฝ้ังตะกรุด รุ่นคูณทอง ปี 2537
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์ครึ�งองค์ รุ่นคูณทอง ปี 2537 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์เอกลักษณ์ รุ่นคูณทอง ปี 2537 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเสมาหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์สมเด็จหลังหลวงพ่อคูณ รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  รุ่นเพชรเพิ�มพูน คูณให้ลาภู ปี 2537 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระปิดตามหาลาภู (4ทิศ) หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
เหรียญกลมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณอุปถั์มภ์ู เน้ือนวะโลหะ ปี 2537
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นรวยรวยรวย ปี 2538
เหรียญกลมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นกูรักมึงเสมอต้นเสมอปลาย เน้ือทองแดง ปี 2538
เหรียญหลวงพ่อเกษร ปี 2538 ออกวัดราไวย์ จ.ภููเก็ต
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นมงคลบารมี ปี 2538
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นมั�งมีทวีคูณ ปี 2539
พระกริ�งนเรศวรเผด็จศึกหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างศาลาวัดผ่านศึกอนุกูล ปี 2539
พระปิดตาสาริกามหาลาภูเน้ือผงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2539 พิมพ์กลาง
เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเสาร์ 5 คูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539
เหรียญสุรนารีเกมส์ ปี 2543
ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์หน้าหนุ่ม รุ่น มจร. สร้างถ์วาย ปี 2553
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นเลื�อนสมณศักด์ิสองเทพ ปี 2553 ออกวัดบึง
พระรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นบารมีปริสุทโธ ปี 2555
ลูกอมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นบารมีปริสุทโธ ปี 2555

 พระหลวงพ่อคูณ ปริสุ่ที่โธ ว่ดบ้านื้ไร่ จ.นื้ครราชุส่ีมา ที่่�วไป ชุุดที่ี� 2
โต๊๊ะที่ี� 68 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)



86 

2430.
2431.
2432.
2433.
2434.
2435.
2436.
2437.
2438.
2439.
2440.
2441.
2442.
2443.
2444.
2445.
2446.
2447.
2448.
2449.
2450.
2451.
2452.
2453.
2454.
2455.
2456.
2457.
2458.
2459.
2460.
2461.
2462.
2463.
2464.
2465.
2466.

ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นแรก ปี 2516
ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่น2 ปี 2517
ล็อกเก็ตหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2527
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เน้ือผง ปี 2517
ตะกรุดลูกสะกดหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นแรก ปี 2519 วัดใหม่พิเรนทร์
เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2519 วัดใหม่พิเรนทร์
ผ้ายันต์รอยมือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
ผ้ายันต์รอยเท้าหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
พระผงวัดพันอ้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์พระขุนแผน รุ่น1 ปี 2523
พระผงวัดพันอ้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์พระขุนแผน รุ่น2 ปี 2537
พระผงวัดพันอ้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์พระขุนแผน รุ่น3 ปี 2538
พระผงวัดพันอ้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์พระขุนแผน รุ่น5 ปี 2553
พระผงวัดพันอ้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์สี�เหลี�ยม
พระผงวัดพันอ้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระปิดตา ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระผงวัดพันอ้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญนั�งพานชนะมารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2537 เน้ือเงิน
เหรียญนั�งพานชนะมารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2537 เน้ือนวะ
เหรียญนั�งพานชนะมารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2537 เน้ือฝัาบาตร,เน้ือทองแดง
เหรียญนั�งพานชนะมารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2537 รวมโค�ตฝัาบาตร
ล็อกเก็ตเต็มองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2539 (จารไปบ่นไป) พิมพ์สี�เหลี�ยม หลังแผ่นทองค�า
ล็อกเก็ตเต็มองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2539 (จารไปบ่นไป) พิมพ์สี�เหลี�ยม หลังแผ่นเงิน
ล็อกเก็ตเต็มองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2539 (จารไปบ่นไป) พิมพ์สี�เหลี�ยม หลังแผ่นตะกั�ว
ล็อกเก็ตเต็มองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2539 (จารไปบ่นไป) พิมพ์รูปไข่ หลังแผ่นทองค�า
ล็อกเก็ตเต็มองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2539 (จารไปบ่นไป) พิมพ์รูปไข่ หลังแผ่นเงิน
ล็อกเก็ตเต็มองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2539 (จารไปบ่นไป) พิมพ์รูปไข่ หลังแผ่นตะกั�ว
ล็อกเก็ตเต็มองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2539 (จารไปบ่นไป) พิมพ์สี�เหลี�ยม หลังปิดผง
ล็อกเก็ตเต็มองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2539 (จารไปบ่นไป) พิมพ์รูปไข่ หลังปิดผง
ล็อกเก็ตเต็มองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2540 รุ่นทรัพย์สมบูรณ์ฉากด�า หลังเรืองแสง
ล็อกเก็ตครึ�งองค์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ปี 2545 รุ่นพระราชวิทยาคมฯ ฉากขาว เสกตลอดไตรมาส วัดมะระ
พระปิดตาเน้ือผงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นคูณลาภู(ย้อนยุค ปี 2517) ปี 2543 วัดมะระ
พระขุนแผนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นพิเศษ คูณสุดยอด ปี 2553 เน้ือโลหะ พิมพ์ใหญ่
พระขุนแผนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นพิเศษ คูณสุดยอด ปี 2553 เน้ือโลหะ พิมพ์เล็ก
พระขุนแผนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นพิเศษ คูณสุดยอด ปี 2553 เน้ือผง
พระขุนแผนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นพิเศษ คูณสุดยอด ปี 2553 เน้ือกระเบ้ืองเคลือบ
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พิมพ์แม่นางกวัก
พระบูชาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ไม่จ�ากัดรุ่น-พิมพ์
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2503.

พระกรุโนนสูง เน้ือสนิมแดง ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระกรุวัดสะแก ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญพระครูธวัชชัยคุณมุนี(บุญมี) รุ่นแรก ปี 2465 ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญพระพุทธสีหนาท ปี 2477 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญท้าวสุรนารี(คุณย่าโม) ปี 2477 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญพระพุทธทีป้งกร ปี 2490
เหรียญพระครูจันทรสรคุณ(หลวงพ่อเสี�ยง) รุ่นแรก ปี 2481 วัดเสมาใหญ่
พระรูปหล่อหลวงพ่อพรหมสร(รอด) พิมพ์เศียรโล้น พิมพ์เศียรลาย วัดบ้านไพ
พระปิดตามหาอุตม์ เหรียญหล่อแม่นางกวัก หลังพญาเต่าเรือนหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) รุ่นแรก บล็อคR วัดบ้านไพ
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) รุ่นแรก บล็อคไม่มีR บล็อครอดแตก วัดบ้านไพ
พระผงคลุกรักหลวงพ่อมา ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดระเว
พระปิดตาหูกระต่ายหลวงพ่อใหญ่ เน้ือผงคลุกรัก พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก วัดระเว
พระผงคลุกรักกลีบบัวหลวงพ่อใหญ่ พิมพ์พระพุทธ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดระเว
ล็อกเก็ตพระญาณวิศิษฏ์(อ.สิงห์) รุ่นแรก ปี 2500 ไม่จ�ากัดสี วัดป่าสาลวัน
แผ่นป๊้มพระญาณวิศิษฏ์(อ.สิงห์) รุ่นแรก นาเต็ม นาขาด ออกปราจีนบุรี
แผ่นป๊้มพระญาณวิศิษฏ์(อ.สิงห์) รุ่นแรก นาเต็ม นาขาด ออกวัดป่าสาลวัน
เหรียญรูปไข่พระญาณวิศิษฏ์(อ.สิงห์) พิมพ์พระประธาน พิมพ์เสมาคว��า พิมพ์รูปไข่ ๒๕ พุทธศตวรรษ
เหรียญยืน ๒๕พุทธศตวรรษ ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระกลีบบัว ปี 2481 วัดบูรพ์
พระชัยวัฒ่น์หลวงปู่เปลี�ยน ปี 2485 ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบึง
พระรูปหล่อหลวงพ่อเสียบ ปี 2485 ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบ้านเกาะ
เหรียญหลวงปู่สอน รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดเสิงสาง
เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นแรก หูเดียว ปี 2508 วัดตะคร้อ
เหรียญหลวงพ่อพุธ รุ่นตีนโต ปี 2509 ออกวัดป่าสาลวัน
เหรียญกลมหลวงพ่อรอด รุ่นแรก ปี 2506 วัดสมอราย
แหวนเงินลงถ์มพระญาณวิศิษฏ์ (อ.สิงห์) วัดป่าสาลวัน
เหรียญพระยาก�าธรพายัพทิศ รุ่นแรก ปี 2500 วัดทุ่งสว่าง(หลวงปู่สอน วัดเสิงสาง ปลุกเสก)
แผ่นป๊้มพระญาณวิศิษฏ์(อ.สิงห์) ไม่จ�ากัด มีห่วง ไม่มีห่วง วัดป่าสาลวัน
เหรียญหลวงพ่อก้อน ผิวไฟัรมด�า ปี 2506 วัดห้วยสะแกราช
พระรูปหล่อป๊้มหลวงพ่อก้อน รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์ คอราน พุงแตก วัดห้วยสะแกราช
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อท้าว รุ่นแรก ปี 2509 วัดจระเข้หิน
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อท้าว รุ่นแรก ปี 2514 วัดจระเข้หิน
เหรียญรูปไข่หลวงปู่นิล รุ่นแรก ปี 2516 วัดครบุรี
เหรียญเสมาหลวงปู่นิล รุ่นแรก ปี 2516 วัดครบุรี
พระรูปหล่อโบราณหลวงปู่นิล รุ่นแรก แขนตัน แขนทะลุ ปี 2516 วัดครบุรี
พระหล่อฉีดหลวงปู่นิล รุ่นสารพัดนึก ปี 2523 วัดครบุรี
พระกรุบ้านบิง ไม่จ�ากัดพิมพ์ อ�าเภูอโนนสูง
พระนาคปรกกรุบ้านบิง อ�าเภูอโนนสูง

พระคณาจารย์จ่งหว่ดนื้ครราชุส่ีมา ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 70 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)
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2504.
2505.
2506.
2507.
2508.
2509.
2510.
2511.
2512.
2513.
2514.
2515.
2516.
2517.
2518.
2519.
2520.
2521.
2522.
2523.
2524.
2525.
2526.
2527.
2528.
2529.
2530.
2531.
2532.
2533.
2534.
2535.
2536.
2537.
2538.
2539.
2540.

ล็อกเก็ตหลวงพ่อรอด รุ่นแรก วัดสมอราย
เหรียญหลวงพ่อรอด รุ่น2 ปี 2511 ไม่จ�ากัดบล็อค วัดสมอราย
เหรียญท้าวสุรนารี ปี 2511 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อตู้ รุ่นแรก ปี 2512 วัดศรีษะช้าง
เหรียญเสมาหลวงพ่อตู้ รุ่นแรก ปี 2512 วัดศรีษะช้าง
เหรียญหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นดีเซลราง ปี 2517 รุ่นแรก  วัดป่าสาลวัน
เหรียญสี�เหลี�ยมหันข้างหลวงพ่อพุธ ฐานิโย  ปี 2522 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าสาลวัน
เหรียญดวงตะวันหลวงพ่อพุธ ฐานิโย  รุ่น3 ปี 2520 วัดป่าสาลวัน
เหรียญใบสาเกหลวงพ่อพุธ ฐานิโย  ปี 2523 วัดป่าสาลวัน
เหรียญนั�งพานหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นทูลเกล้า ปี 2537 นั�งกวาง ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าสาลวัน
เหรียญนั�งพานหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นทูลเกล้า ปี 2537 นั�งไก่ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าสาลวัน
พระกริ�งพระราชสังวรญาณ(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) รุ่น6รอบ วัดป่าสาลวัน
พระกริ�งทรงเครื�องหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นแช่น�้ามนต์ ปี 2538 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดป่าสาลวัน
แผ่นป๊้มพระอาจารย์สิงห์ พิมพ์นกเล็ก ปี 2518 
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อก้อน พิมพ์ครึ�งองค์ วัดสะแกราช รุ่นซินแส ปี 2509
เหรียญหลวงพ่อก้อน พิมพ์นั�งเต็มองค์ ปี 2518 ไม่จ�ากัดบล็อค ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดสะแกราช
เหรียญหลวงพ่อเพชร ธัมมโชติ รุ่นแรก วัดหนองแฟับ
เหรียญเสมาหลวงพ่อเพชร ธัมมโชติ รุ่น2 วัดหนองแฟับ
เหรียญป๊้มจอบหลวงพ่อโต รุ่นแรก วัดปอแดง
พระกริ�งป้กธงชัยมงคล ปี 2514 วัดบ้านโคก
พระเน้ือผงตะเคียนหลวงปู่บุญ สวนนิพพาน พิมพ์พระพุทธฐานบัว ปี 2552
เหรียญรูปไข่หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน  พิมพ์เต็มองค์ รุ่นอุ้มบาตร ปี 2552 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรูปไข่หลวงปู่บุญ สวนนิพพาน  พิมพ์ครึ�งองค์ รุ่นเจริญพรบน ปี 2556 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี 2510 ออกวัดแจ้งนอก
เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี 2510 ออกวัดแจ้งนอก
เหรียญสี�เหลี�ยมสมเด็จมงคล 9 ปี 2513 วัดม่วง
เหรียญพระฤกษ์ วัดสูงจอหอ หลวงปู่สุข วัดโพธ์ิทรายทองเสก ปี 2514
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อปุ๊ก ปี 2517 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดประโดก
เหรียญรูปไข่พระมหาปิ�น ปี 2513 วัดป่าศรัทธาธรรม
เหรียญหลวงพ่อเขียว ปี 2518 วัดพลับ รุ่นแรก
เหรียญพระครูธรรมโชตาภิูรมย์(หลวงพ่อจาด) ปี 2503 วัดโพธ์ิทองเจริญ อ.จักราช
เหรียญหลวงพ่อนิยม ปี 2523 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดแจ้งนอก รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อสุ่ม เน้ือทองแดง ไม่จ�ากัดหน้า วัดบ้านกรุด อ.จอหอ รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อมาก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดสารพี
เหรียญหลวงพ่อโลห์ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดหัวสะพาน
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อใหญ่ ปี 2504 วัดระเว
เหรียญเสมาหลวงพ่อใหญ่ ปี 2504 วัดระเว

พระคณาจารย์จ่งหว่ดนื้ครราชุส่ีมา ที่่�วไป ชุุดที่ี� 1
  โต๊๊ะที่ี� 71 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)
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2541.
2542.
2543.
2544.
2545.
2546.
2547.
2548.
2549.
2550.
2551.
2552.
2553.
2554.
2555.
2556.

2557.
2558.
2559.
2560.
2561.
2562.
2563.
2564.
2565.
2566.
2567.
2568.
2569.
2570.
2571.
2572.
2573.
2574.
2575.
2576.
2577.
2578.
2579.
2580.
2581.

เหรียญเสมาหลวงพ่อเสาร์ ติสสป้ญโญ รุ่นแรก หลังยันต์นาซี ไม่จ�ากัดเน้ือ ปี 2511 วัดกุดเวียน
เหรียญหลวงพ่อเสาร์ ติสสป้ญโญ รุ่นแรก หัวหอม ปี 2511 วัดกุดเวียน
เหรียญเสมาหลวงพ่อเสาร์ ติสสป้ญโญ รุ่นแรก หลังยันต์ใบพัด เน้ืออัลปาก้า ปี 2511 วัดกุดเวียน
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเสาร์ ติสสป้ญโญ  เต็มองค์ หลังพัดยศ รุ่นเลื�อนสมณศักด์ิ ปี 2520 วัดกุดเวียน
เหรียญรูปไข่กนกข้างหลวงพ่อเสาร์ ติสสป้ญโญ  เต็มองค์ รุ่นพิเศษ  ไม่จ�ากัดเน้ือ ปี 2536 วัดกุดเวียน
เหรียญนั�งพานหลวงพ่อเสาร์ ติสสป้ญโญ  เต็มองค์ ไม่จ�ากัดเน้ือ ปี 2537 วัดกุดเวียน
เหรียญเสมาหลวงพ่อเสาร์ ติสสป้ญโญ  เต็มองค์ ไม่จ�ากัดเน้ือ ปี 2537 วัดกุดเวียน
พระปิดตาหลวงพ่อเสาร์ ติสสป้ญโญ  เน้ือผง หลังยันต์ใบพัด ไม่จ�ากัดเน้ือ ปี 2537 วัดกุดเวียน
พระปิดตาหลวงพ่อเสาร์ ติสสป้ญโญ  เน้ือตะกั�วโบราณ ไม่จ�ากัดรุ่น วัดกุดเวียน
เหรียญแปดเหลี�ยมหลวงพ่อเสาร์ ติสสป้ญโญ ไม่จ�ากัดเน้ือ ปี 2541 วัดกุดเวียน
เหรียญหันข้าง(คอปาด)หลวงพ่อเสาร์ ติสสป้ญโญ  ไม่จ�ากัดเน้ือ ปี 2543 วัดกุดเวียน
เหรียญรูปไข่พระครูญาณโสภิูต(พระอาจารย์มี) เน้ือทองแดง ปี 2515 วัดป่าสูงเนิน
พระรูปหล่อพระครูญาณโสภิูต(พระอาจารย์มี) รุ่นแรก วัดป่าสูงเนิน
เหรียญกลมหลวงพ่อด�า รุ่นที�ระลึกผูกพัทธสีมา หลังยันต์ใบพัด ปี 2516 ออกวัดทะเล
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อด�า หลังยันต์ใบพัด ปี 2519 วัดแก่นท้าว
เหรียญหลวงพ่อพระนอน งานผูกพัทธสีมา รุ่นแรก รุ่นโชคดีทวีคูณ ปี 2519 วัดธรรมจักรเสมาราม (หลวงพ่อคูณ  
ปริสุทโธ ร่วมปลุกเสก)
เหรียญพระครูวิจิตรสมณวัตร์ รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดกุดจิก
เหรียญพระครูพิศาลธรรมกิจ(หลวงพ่อพรม) รุ่นรับพัดยศ จต.ชท.(เจ้าคณะต�าบลช้ันโท) ปี 2529
เหรียญพระครูเสถี์ยรพิริยคุณ ปี 2514 วัดนาใหญ่
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม ปี 2519 วัดใหม่อัมพร (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ,หลวงปู่โต�ะ ร่วมปลุกเสก)
พระกริ�ง ปี 2518 วัดใหม่อัมพร หลวงปู่โต�ะปลุกเสก
เหรียญกลมหลวงปู่ค�า ปี 2512 วัดใหญ่สีค้ิว
เหรียญพระครูสมุห์นาม รุ่นแรก ปี 2508 วัดเกาะสีค้ิว
เหรียญพระครูวิกรมคณานุการ(เจ้าคณะอ�าเภูอสีค้ิว) รุ่นแรก วัดน้อยสีค้ิว
เหรียญพระครูอินทรียสังวร(หลวงปู่ปลั�ง อิสสริโก) ปี 2495 วัดป่าอิสริการาม อ.ขามทะเลสอ
เหรียญกลมพระครูศรีสัตยาภูรณ์ ครึ�งองค์ รุ่นแรก เน้ือทองแดง ปี 2508
พระนิรันตรายหลวงปู่โชติ ปี 2506 ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดวชิราลงกรณ์
รูปหล่อเจ้าพ่อเขาใหญ่ รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระรูปหล่อหลวงพ่อทา จารุธัมโม รุ่นแรก วัดถ์�้าซับมืด อ.ปากช่อง
เหรียญหลวงพ่อหั�น รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดปรางพะโค อ.โชคชัย
เหรียญหลวงพ่อพรหม ปี 2516 วัดประดากุด
พระรูปหล่อหลวงพ่อใหญ่ พิมพ์พระพุทธ รุ่นแรก วัดนอก
เหรียญหลวงพ่อพร้อม รุ่นแรก ปี 2528 วัดกุดจอกใหญ่
เหรียญหลวงพ่อพรหม รุ่นแรก เน้ืออัลปาก้า วัดบ้านบิง
พระรูปหล่อหลวงพ่อพรหม รุ่นแรก วัดบ้านบิง
หลวงปู่โชค อุตตโม รุ่นแรก เน้ือทองแดงรมด�า ปี 2561
หลวงปู่โชค อุตตโม รุ่นโชคพารวย เน้ืออัลปาก้า ปี 2563
หลวงปู่โชค อุตตโม รุ่นโชคพารวย เน้ืออัลปาก้า ลงยาสีเแดง ปี 2563
หลวงปู่โชค อุตตโม รุ่นโชคพารวย เน้ืออัลปาก้า ลงยาสีเขียว ปี 2563
รูปเหมือนหลวงปู่โชค อุตตโม รุ่นโชคเศรษฐี เน้ือเงิน ปี 2563
รูปเหมือนหลวงปู่โชค อุตตโม รุ่นโชคเศรษฐี เน้ือทองแดงผสม ปี 2563
รูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อเสาร์ วัดกดเวียน

พระคณาจารย์จ่งหว่ดนื้ครราชุส่ีมา ที่่�วไป ชุุดที่ี� 2
โต๊๊ะที่ี� 72 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (41 รายการ)
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2582.
2583.
2584.
2585.
2586.
2587.
2588.
2589.
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2591.
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2593.
2594.
2595.
2596.
2597.
2598.
2599.
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2601.
2602.
2603.
2604.
2605.
2606.
2607.
2608.
2609.
2610.
2611.
2612.
2613.
2614.
2615.
2616.
2617.

เหรียญเบญจภูาคี 100 ปี โนนสูง ปี 2540 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) บล็อคหน้าแก่ ปี 2499
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) บล็อคหูเต็มทุกรุ่น
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) ปี 2516 รุ่นพานแตก
พระรูปหล่อโบราณพระอุป้ชฌาย์โม่ วัดคอนน้อย
เหรียญพระอุป้ชฌาย์โม่ รุ่นแรก วัดคอนน้อย
เหรียญหลวงปู่ดัด รุ่นแรก เน้ืออัลปาก้า วัดถ์นนถั์�ว
เหรียญหลวงปู่ดัด รุ่นแรก เน้ือทองแดง วัดถ์นนถั์�ว
เหรียญหลวงปู่แจ้ง รุ่นแรก ปี 2500 วัดใหม่สุนทร
พระนาคปรกหลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร
พระกริ�งสัมมาอะระหังหลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร
พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร
เหรียญหลวงปู่สังข์ รุ่นแรก พิมพ์ฐานเขียง ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดใหม่กลอ
เหรียญหลวงปู่สังข์ รุ่นแรก พิมพ์ขาโต�ะ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดใหม่กลอ
พระกริ�งหลวงปู่สังข์ ปี 2527 วัดใหม่กลอ
พระรูปหล่อหลวงปู่สังข์ ปี 2517 วัดใหม่กลอ
นางกวักหล่อลอยองค์หลวงปู่สังข์ วัดใหม่กลอ
พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่สังข์ รุ่นแรก ปี 2517 วัดใหม่กลอ
เหรียญหลวงปู่อินทร์ รุ่นแรก ปี 2519 วัดบัว
เหรียญหลวงพ่อถ์นอม รุ่นแรก วัดคอหงษ์
เหรียญหลวงพ่อเพชร รุ่นแรก วัดบ้านด่านทองหลาง
เหรียญหยดน�้าหลวงพ่อเพชร รุ่นสอง วัดบ้านด่านทองหลาง
ดิน 7 ป่าช้าหลวงพ่อเพชร ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบ้านด่านทองหลาง
เหรียญหลวงพ่อซ้อน วัดบ้านเหล่า
เหรียญหลวงพ่ออุ่น รุ่นแรก หน้าเล็ก วัดบ้านเกรียม
เหรียญหลวงพ่อถ์นอม รุ่นแรก วัดบ้านไพล
เหรียญแปดเหลี�ยมหลวงพ่อทอง รุ่นแรก วัดบ้านกลึง
ล็อกเก็ตหลวงพ่อทอง รุ่นแรก วัดบ้านกลึง
เหรียญหลวงปู่ชัง รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดโนนข้ีเหล็ก
เหรียญพระครูวิจิตรคุณวัตร(ลับ) รุ่นแรก วัดโนนหมัน
เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นแรก วัดชีวึก
เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นสอง วัดชีวึก
เหรียญหลวงพ่อแก้ว รุ่นแรก วัดป่าโสสาณิการาม 
เหรียญหลวงพ่อช้าง รุ่นแรก วัดเสมาโพธ์ิทอง
เหรียญหลวงพ่อเอ้บ รุ่นแรก วัดบ้านปราสาท
เหรียญหลวงพ่อพรหม รุ่นแรก วัดด่านขุนคบ
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ อาจารย์นก สุเมโธ รุ่นอริยทรัพย์ วัดจิตเริง

พระคณาจารย์อำาเภอโนื้นื้สู่ง จ.นื้ครราชุส่ีมา
  โต๊๊ะที่ี� 73 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (36 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อแสง รุ่นแรก ปี 2522 วัดหนองเขว้า
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นแรก ปะค�าแตก ปี 2534 วัดโนนไทย
เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นคู่บารมี ไม่จ�ากัดเน้ือ ปี 2537 วัดโนนไทย
พระเน้ือผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ สองหน้า พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโคกสวาย
พระเน้ือผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ สองหน้า พิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโคกสวาย
พระเน้ือผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์เล็บมือ พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ากัดเน้ือและพิมพ์ วัดโคกสวาย
พระเน้ือผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์เล็บมือ พิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดโคกสวาย
พระเน้ือผงหลวงพ่อพุ่ม พิมพ์นางกวัก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดโคกสวาย
พระเน้ือผงหลวงพ่อเพ็ง ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบึง
พระผงสี�เหลี�ยมหลวงพ่อเสี�ยง รุ่นแรก ปี 2500 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดเสมาใหญ่
เหรียญรูปไข่พระครูป้ญญาภิูนันท์(หลวงพ่อเคน) รุ่นแรก ปี 2512 วัดประชานิมิตร
เหรียญรูปไข่พระครูพัฒ่นกิจจาทร(หลวงพ่อก��า ภัูทรจิตโต) รุ่น1 วัดบ้านไร่
เหรียญพระปทุมญาณมุนี(หลวงพ่อเขียว) รุ่นแรก ปี 2513 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบัวใหญ่
เหรียญพระมหาธนิต ป้ญญาปสุโต ปี 2513 เน้ือทองแดง วัดบัวใหญ่
เหรียญพระครูปทุมสรารักษ์(หลวงพ่อบุญถ์ม ธมุมธีโร) รุ่นแรก ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดป่าหนองบัวลาย
เหรียญหลวงพ่อชัยยศ ฐานิสสโร รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดประชานิมิตร
เหรียญหลวงพ่อสอน รุ่นแรก บล็อคเกือกม้า ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดเสิงสาง
เหรียญอาร์มหลวงพ่อสอน พิมพ์เล็ก ปี 2507 ออกวัดประสาท
พระเน้ือผงรูปเหมือนหลวงพ่อสอน ปี 2507 ไม่จ�ากัดเน้ือ ออกวัดประสาท
เหรียญหลวงพ่อสอน ปี 2510 ออกวัดช่องอู่
เหรียญหลวงพ่ออิ�ว ปี 2513 ออกวัดอังโกน
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่ออิ�ว รุ่นแรก วัดอังโกน
พระกริ�ง ปช.ปากช่อง รุ่นแรก ปี 2509 วัดคีรีวันต์
เหรียญรูปไข่โสฬสระลึกชาติหลวงพ่อโชติ ปี 2516 วัดวชิราลงกรณ์
เหรียญข้าวหลามตัดหลวงพ่อเพ็งรุ่นแรก ปี 2491 วัดบึง
พระเน้ือผง พิมพ์หลวงพ่อโต ปี 2485 ไม่จ�ากัดพิมพ์ ออกวัดบึง  
พระปิดตาหลวงพ่อปุ๊ก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดพุดซา
พระเน้ือผงหลวงพ่อปุ๊ก ไม่จ�ากัดเน้ือ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดพุดซา
พระปิดตาหลวงพ่อปุ๊ก เน้ือดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ ออกวัดต่างตา
พระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อปุ๊ก วัดพุดซา
เหรียญหลวงพ่อปุ๊ก พิมพ์ยันต์เล็ก เน้ืออัลปาก้า วัดพุดซา
เหรียญหลวงพ่อปุ๊ก พิมพ์ยันต์ใหญ่ เน้ืออัลปาก้า วัดพุดซา
เหรียญหลวงพ่อดีรุ่นแรก ปี 2529 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหลวงพ่อเกล้ียง รุ่นแรก วัดหนองกระทุ่ม
เหรียญท้าวสุรนารี(ย่าโม) ปี 2510 ไม่จ�ากัดเน้ือ

พระคณาจารย์จ่งหว่ดนื้ครราชุส่ีมา ที่่�วไป 
โต๊๊ะที่ี� 74 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระนาคปรกพิมายขนาดบูชา ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระนาคปรกพิมายขนาดห้อยคอ เน้ือโลหะ ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระนาคปรกพิมายขนาดห้อยคอ เน้ือดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญหลวงปู่หริ�ง รุ่นแรก หลังเรียบ วัดตะบอง
เหรียญอุป้ชฌาย์ชื�น รุ่นแรก ปี 2514 วัดบ้านซึม
เหรียญหล่อโบราณรูปไข่หลวงพ่อทุย หลังที�ระลึก60ปี วัดเดิม
เหรียญหลวงพ่อโต บล็อคหลังที�ระลึก รุ่นแรก เน้ือทองแดง วัดบ้านกล้วย
เหรียญหลวงพ่อโต บล็อคหน้าที�ระลึก ห. รูเรียบ รุ่นแรก เน้ือฝัาบาตร วัดบ้านกล้วย
เหรียญหลวงพ่อโต บล็อค ห. รูกลาก รุ่นแรก เน้ือฝัาบาตร ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบ้านกล้วย
เหรียญหลวงพ่อโต บล็อค ห. ตันเรียบ นิยม รุ่นแรก เน้ือฝัาบาตร วัดบ้านกล้วย
เหรียญหลวงพ่อโต บล็อค ห. ตันกลาก นิยม รุ่นแรก เน้ือฝัาบาตร ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบ้านกล้วย
เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นเจริญทรัพย์ บล็อค จ.แตก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านกล้วย
เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นเจริญทรัพย์ บล็อคฐานขีด ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านกล้วย
พระนาคปรกหล่อโบราณหลวงพ่อโต ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบ้านกล้วย
พระนาคปรกหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์ปรกเจ็ด นิยม วัดบ้านกล้วย
พระนาคปรกหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์ปรกห้า นิยม วัดบ้านกล้วย
พระปิดตามัดข้าวต้มหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์ใหญ่นิยม วัดบ้านกล้วย
พระปิดตามัดข้าวต้มหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์กลางนิยม วัดบ้านกล้วย
พระปิดตามัดข้าวต้มหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์เล็กนิยม วัดบ้านกล้วย
พระปิดตาหล่อโบราณหลวงพ่อโต ไม่จ�ากัดพิมพ์และขนาด วัดบ้านกล้วย
พระอุปคุตหล่อโบราณหลวงพ่อโต ไม่จ�ากัดพิมพ์และขนาด วัดบ้านกล้วย
นางกวักหล่อโบราณหลวงพ่อโต ไม่จ�ากัดพิมพ์และขนาด วัดบ้านกล้วย
พระหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์ยืน ไม่จ�ากัดปาง วัดบ้านกล้วย
พระหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์นั�ง ไม่จ�ากัดปาง วัดบ้านกล้วย
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์พระพุทธหน้าเดียว หลังเรียบ ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบ้านกล้วย
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์พระพุทธสองหน้า ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบ้านกล้วย
พระหล่อโบราณหลวงพ่อโต พิมพ์พระพุทธลอยองค์ ไม่จ�ากัดพิมพ์และขนาด วัดบ้านกล้วย
นางกวักหลวงพ่อโต เน้ือผง ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดบ้านกล้วย
พระสมเด็จหลวงพ่อโต เน้ือผง หลังยันต์ วัดบ้านกล้วย
รูปถ่์ายหลังยันต์อัดกระจกและล็อกเก็ตหลวงพ่อโต ไม่จ�ากัดรุ่น วัดบ้านกล้วย
เหรียญหลวงปู่ดุลย์ รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านตาล
ตะกรุดเงินทุบหลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย
พระนาคปรกหลวงพ่อโตย้อนยุค วัดวิป้สสนา รังกาใหญ่
เหรียญเสมานั�งเต็มองค์หลวงพ่อโต ที�ระลึกงานก่อต้ังมูลนิธิหลวงพ่อโต ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านกล้วย
เหรียญรูปไข่ครึ�งองค์หลวงพ่อโต ที�ระลึกงานก่อต้ังมูลนิธิหลวงพ่อโต ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดบ้านกล้วย
พระปิดตาไม้พยุงหลวงพ่อโต ที�ระลึกงานก่อต้ังมูลนิธิหลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย

พระเคร้�องเม้องพิมาย ยอดนื้ิยม
  โต๊๊ะที่ี� 75 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (36 รายการ)
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พระสมเด็จหลวงพ่อคง รุ่นแรก ว.ค.ต.1 พิมพ์ใหญ่ ปี 2496 วัดตะคร้อ
พระสมเด็จหลวงพ่อคง รุ่นแรก ว.ค.ต.1 พิมพ์เล็ก ปี 2496 วัดตะคร้อ
พระสมเด็จหลวงพ่อคง ว.ด.ญ. ปี 2515 ออกวัดดอนใหญ่
เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นสอง ปี 2515 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดดอนใหญ่
เหรียญพิมพ์พระพุทธ ปี 2515 วัดดอนใหญ่
พระรูปหล่อแขนตันหลวงพ่อคง รุ่นแรก ปี 2519 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญยกช่อฟ้ัาหลวงพ่อคง พิมพ์เสมานั�งเต็มองค์ ปี 2519 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญยกช่อฟ้ัาหลวงพ่อคง พิมพ์ครึ�งองค์ ปี 2519 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
ล็อกเก็ตหลวงพ่อคง รุ่นแรก ปี 2519 วัดตะคร้อ
ล็อกเก็ตหลวงพ่อคง รุ่นผูกพัทธสีมา ปี 2522 วัดตะคร้อ
เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นสาวหนังเหนียว ปี 2523 วัดตะคร้อ
พระสมเด็จหลวงพ่อคง รุ่นผูกพัทธสีมา ปี 2523 วัดตะคร้อ
เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นก้นเว้า ปี 2529 วัดตะคร้อ
เหรียญพระครูถ์าวรสมณวัตร(เปล้ือง) หลวงพ่อคงสร้างถ์วาย ปี 2516
พระกริ�งหลวงพ่อคง รุ่นแรก คงพิทักษ์ ปี 2534 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
พระปิดตาหลวงพ่อคง รุ่นแรก ฉลอง 80พรรษา ปี 2534 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
พระปิดตาหลวงพ่อคง รุ่นคงทวีลาภู ปี 2534 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นเจริญพรห่วงเชื�อม  ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อคง ปี 2537 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญหล่อหลวงพ่อคง รุ่นสมปรารถ์นา ปี 2538 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
พระปิดตาหลวงพ่อคง รุ่น 9 มหามงคลชัย ปี 2540 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงพ่อคง รุ่น ฉลองอายุครบ 90 ปี ปี 2543 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
พระพิฆเนศหลวงพ่อคง รุ่นเสวยสุข ปี 2543 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นคงค�้าฟ้ัา ปี 2546 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเขียว พิมพ์ ส รุ่น 1 วัดปอปิด
เหรียญหลวงพ่อสุข รุ่นแรก ปี 2520 วัดป่าสามัคคีธรรม
เหรียญหลวงพ่อจิต รุ่นแรก ปี 2536 วัดป่าเทพาลัย
พระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อจิต รุ่นแรก ปี 2536 วัดป่าเทพาลัย
เหรียญหลวงพ่อขุน รุ่นแรก ปี 2512 วัดสิทธาราม(ตะโก)
เหรียญหลวงพ่อขุน รุ่นสอง ปี 2516 ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดสิทธาราม(ตะโก)
เหรียญหลวงพ่อสุ่ม รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดหนองหว้า 
พระหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสุ่ม รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดหนองหว้า 
พระกริ�งสิรินฺธโรหลวงพ่อสุ่ม รุ่นแรก วัดหนองหว้า
ล็อกเก็ตหน้าหนุ่มหลวงพ่อสุ่ม รุ่นแรก วัดหนองหว้า
เหรียญหล่อเพชรกลับหลังท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อสุ่ม ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดหนองหว้า

พระคณาจารย์อำาเภอคง จ.นื้ครราชุส่ีมา
โต๊๊ะที่ี� 76 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระสมเด็จหลวงพ่อยอด โกสโล รุ่นแรก บล็อคแตก ปี 2534 วัดตะคร้อ
พระสมเด็จปรกโพธ์ิหลังรูปเหมือนหลวงพ่อยอด โกสโล รุ่นเกียรติอ�านวย ปี 2557 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญเสมาหลวงพ่อยอด โกสโล รุ่นสร้างบารมี ปี 2558 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญเจริญพรบนครึ�งองค์หลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2558 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญนั�งพานหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2558 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญเลื�อนสมณศักด์ิหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2559 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญพุทธคุณหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2560 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
พระยอดธงโกสโลหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2561 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญหล่อเตารีดหลวงปู่ทวดหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2563 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญเจริญพรล่างครึ�งองค์ หลวงพ่อยอด โกสโล เน้ือเงิน
เหรียญไพรีพินาศหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญเจริญพรล่างครึ�งองค์หลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญเมตตาห่มคลุมหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2564 เน้ือเงิน วัดตะคร้อ
เหรียญเมตตาห่มคลุมหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
พระรูปเหมือนป๊้มหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เบ้ียแก้หลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2564 ไม่จ�ากัดแบบ วัดตะคร้อ
เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2564 เน้ือทองค�า วัดตะคร้อ
เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2564 เน้ือเงินหน้าทองค�า เน้ือเงินลงยา เน้ือเงิน วัดตะคร้อ
เหรยีญเมด็แตงหลวงพอ่ยอด โกสโล ปี 2564 เน้ือนวะ เน้ือมหาชนวน เน้ือทองทพิย์ เน้ือตะกั�วทุกรายการ วัดตะครอ้
เหรียญเม็ดแตงหลวงพอ่ยอด โกสโล ปี 2564 เน้ือทองแดง เน้ือขาปิ�นโต เน้ือสัตตะโลหะทุกรายการ วัดตะคร้อ
เหรียญจิ�กโก๋โนนไทยหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
มีดหมอมหาเทพศาสตราหลวงพ่อยอด โกสโล ไม่จ�ากัดขนาด วัดตะคร้อ
มีดหมอมหาปราบไตรภูพหลวงพ่อยอด โกสโล ไม่จ�ากัดขนาด วัดตะคร้อ
เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2564 เน้ือเงินหน้ากากทองค�า วัดตะคร้อ
เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2564 เน้ือเงินลงยาสีแดง-สีเขียว วัดตะคร้อ
เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2564 เน้ือเงินหลังยันต์ วัดตะคร้อ
เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2564 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
ล็อกเก็ตหลวงพ่อยอด โกสโล รุ่นสร้างบารมี ปี 2564 ไม่จ�ากัดแบบ
เหรียญยอดมหาเฮงหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2565 เน้ือเงินหน้าทองค�าลงยา-ไม่ลงยา วัดตะคร้อ
เหรียญยอดมหาเฮงหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2565 เน้ือเงินลงยา-ไม่ลงยา วัดตะคร้อ
เหรียญยอดมหาเฮงหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2565 เน้ือนวะ วัดตะคร้อ
เหรียญยอดมหาเฮงหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
พระปิดตาชนะจนหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
พระรูปหล่อหลวงพ่อยอด โกสโล 72ปี ปี 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
เหรียญหล่อฉลุหลวงพ่อยอด โกสโล รุ่นแรก ปี 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
พระกริ�งบารมีโกสโลหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ
พระขุนแผนยอดมงคลหลวงพ่อยอด โกสโล ปี 2559 ไม่จ�ากัดเน้ือ วัดตะคร้อ

พระหลวงพ่อยอด โกส่โล ว่ดต๊ะคร้อ จ่งหว่ดนื้ครราชุส่ีมา
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พระปิดตา งาแกะปุ้มปุ้ย รุ่นกายเทพ ปี 2556  ฝ้ังตะกรุดทองค�า 9 ดอก
พระปิดตา งาแกะปุ้มปุ้ย รุ่นกายเทพ ปี 2556 ฝ้ังตะกรุดทองค�า 3 ดอก
พระปิดตาหลังรูปเหมือน หลวงพ่อคูณออกวัดโนนแดง ผ้าป่า 57 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระผงดวงเศรษฐีครึ�งองค์ หลวงพ่อคูณ ผ้าป่า 57 วัดบุไผ่ ฝ้ังตะกรุดทองค�า
พระผงดวงเศรษฐีครึ�งองค์ หลวงพ่อคูณ ผ้าป่า 57 วัดบุไผ่ กรรมการทาทอง(ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระผงดวงเศรษฐีครึ�งองค์ หลวงพ่อคูณ ผ้าป่า 57 วัดบุไผ่ (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระผงดวงเศรษฐีเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ ผ้าป่า 57 วัดบุไผ่ ฝ้ังตะกรุดทองค�า
พระผงดวงเศรษฐีเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ ผ้าป่า 57 วัดบุไผ่ กรรมการทาทอง(ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระผงดวงเศรษฐีเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ ผ้าป่า 57 วัดบุไผ่ (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญหลวงพ่อคูณ เสมาผ้าป่า 57วัดบุไผ่ (แจกคูณรอบ ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญหลวงพ่อคูณ เสมาผ้าป่า 57 วัดบุไผ่ (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระผงดวงเศรษฐีครึ�งองค์ หลวงพ่อคูณ  กฐิน 57 วัดแจ้งนอก ฝ้ังตะกรุดทองค�า
พระผงดวงเศรษฐีครึ�งองค์ หลวงพ่อคูณ  กฐิน 57 วัดแจ้งนอก กรรมการทาทอง (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระผงดวงเศรษฐีครึ�งองค์ หลวงพ่อคูณ  กฐิน 57 วัดแจ้งนอก (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระผงดวงเศรษฐีเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ  กฐิน 57 วัดแจ้งนอก ฝ้ังตะกรุดทองค�า
พระผงดวงเศรษฐีเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ  กฐิน 57 วัดแจ้งนอก กรรมการทาทอง (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระผงดวงเศรษฐีเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ  กฐิน 57 วัดแจ้งนอก (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญหลวงพ่อคูณ รูปไข่ครึ�งองค์ กฐิน 57 วัดเเจ้งนอก (แจกคูณรอบ ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญหลวงพ่อคูณ รูปไข่ครึ�งองค์ กฐิน 57 วัดแจ้งนอก (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระเศรษฐีนวโกฏิหล่อโบราณ เน้ือเหล็กน�้าพ้ี  กฐิน 57 วัดเเจ้งนอก
เหรียญย้อนยุค รุ่น ๒ หลวงพ่อคูณ วัดแจ้งนอก ปี 2548 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญครึ�งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน วัดแจ้งนอก ปี 2553 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน วัดแจ้งนอก ปี 2553 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญครึ�งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน วัดป่าตุ�กตาทอง ปี 2557 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน วัดป่าตุ�กตาทอง ปี 2557 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญครึ�งองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นอายุยืน วัดแจ้งนอก ปี 2553 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญครึ�งองค์หลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญล่าง ๙๑ วัดแจ้งนอก ปี 2557  ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญครึ�งองค์หลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญบน ๒๐ ปี วัดแจ้งนอก ปี 2557 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญครึ�งองค์หลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญบน-ล่าง ๒ หน้า ๒๐ ปี วัดแจ้งนอก ปี 2557 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เลสรุ่นแรก หลวงพ่อคูณ รุ่นเจริญพรบน วัดแจ้งนอก ปี 2557 ไม่จ�ากัดเน้ือ  
เหรียญเต็มองค์ หลวงพ่อคูณ รุ่นสร้างบารมี ๙๑ ออกวัดบ้านไร่ ปี 2557 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญเต็มองค์ หลวงปู่คูณ รุ่นเจริญพรบน ออกวัดบุไผ่ ปี 2558 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญครึ�งองค์ หลวงปู่คูณ รุ่นเจริญพรสังฆาฏิ ออกวัดบุไผ่ ปี 2558 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญหลวงปู่จื�อ ครึ�งองค์เจ้าสัวบน ปี 59 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญหลวงปู่จื�อ ครึ�งองค์เจ้าสัวล่าง ปี 59 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญหลวงปู่จื�อ พิมพ์เสมาเจ้าสัว ปี 59 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุ่ทีฺ่โธ ที่่�วไป
โต๊๊ะที่ี� 78 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อตุ้ย รุ่นแรก ปี 2534 วัดห้วยอ้อย จ.อุตรดิตถ์์
พระสมเด็จหลังลายเซ็นหลวงพ่อแกง รุ่นแรก ปี 2536 วัดน�้าปึง จ.อุตรดิตถ์์
เหรียญเกลียวเชือกหลวงพ่อแกง รุ่นแรก ปี 2537 วัดน�้าปึง จ.อุตรดิตถ์์
เหรียญสร้างโบสถ์์หลวงพ่อแกง ปี 2540 วัดน�้าปึง จ.อุตรดิตถ์์
เหรียญหลวงปู่จ�าลอง รุ่นแรก ปี 2535 วัดโพนดู่ จ.อุตรดิตถ์์
พระเน้ือผงหลวงปู่จ�าลอง รุ่นแรก ปี 2535 ไม่จ�ากัดพิมพ์ วัดโพนดู่ จ.อุตรดิตถ์์
เหรียญพญาปาด รุ่นแรก ปี 2539 วัดไผ่ล้อม จ.อุตรดิตถ์์
พระนางพญา เน้ือดิน หลวงพ่อไซร้ ปี 2502 หลังยันต์ตรี เน้ือสีแดง วัดช่องลม
พระนางพญา เน้ือดิน หลวงพ่อไซร้ ปี 2502 หลังเรียบ เน้ือสีแดง วัดช่องลม
พระนางพญา เน้ือดิน หลวงพ่อไซร้ ปี 2502 หลังยันต์ตรี เน้ือสีด�า วัดช่องลม
พระนางพญา เน้ือดิน หลวงพ่อไซร้ ปี 2502 หลังเรียบ เน้ือสีด�า วัดช่องลม
พระนางพญา เน้ือดิน หลวงพ่อไซร้ ปี 2502 หลังยันต์นะ วัดช่องลม
พระนางพญา เน้ือดิน หลวงพ่อไซร้ ปี 2502 พิมพ์เล็ก วัดช่องลม
พระนางก่อนปี 2500 หลวงปู่ทองด�า วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์์
พระกรุเมืองทุ่งย้ัง ชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระกรุเมืองพิชัย ชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระนางพิชัย เน้ือดิน กรุวัดบึงสัมพันธ์
พระเชตุพน เน้ือดิน จ.สุโขทัย
พระวัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย
พระวัดเจดีย์สูง จ.สุโขทัย
พระวัดเขาพนมเพลิง จ.สุโขทัย
พระเม็ดน้อยหน่า
พระท่ามะปราง เน้ือดิน วัดพระศรีฯ
พระนางวัดมะสะ เน้ือดิน
พระวัดพระศรีฯ ไม่จ�ากัดพิมพ์
พระวัดมหาธาตุเมืองสวรรค์
พระเน้ือว่าน ไม่จ�ากัดพิมพ์
ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อทองด�า ปี 2537 วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์์
พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อแล วัดพระทรง จ.เพชรบุรี
พระปิดตาโภูคทรัพย์หลวงพ่อยิด ปี 2536 วัดหนองจอก
พระหลวงพ่อพ่วง เน้ือดิน วัดกก
เหรียญหลวงพ่อเจียน รุ่นแรก วัดน�้าพ้ี จ.อุตรดิตถ์์
พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม
พระหลวงพ่อขอม เน้ือดิน วัดไผ่โรงวัว
เหรียญยืนหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว

พระจ่งหว่ดอุต๊รดิต๊ถ์์-สุ่โขุที่่ย และพระคณาจารย์ที่่�วไป
  โต๊๊ะที่ี� 79 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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เหรียญหลวงพ่อพระสังกัจจายน์ รุ่นแรก เน้ือทองแดง วัดสระทอง ปี 2492
เหรียญหลวงปู่โชคชัย รุ่นแรก เน้ือทองผสม วัดบ้านโนนขวาง ปี 2512
เหรียญรูปไข่ พระครูวิจิตรป้ญญาคุณ รุ่นแรก วัดบ้านหนองเต่า ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่มา ญาณวโร เน้ือทองแดง บล็อคนิยม ปี 2517
เหรียญรูปไข่ พระพุทธหลังดาว รุ่นเเรก หลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี 2526 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญรุ่นเเรก พิมพ์หยดน�้า หลวงพ่อสายทอง วัดดอนเกลือ ปี 2537 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญรูปไข่ รุ่นเเรก หลวงปู่หนู วัดอัมพนาราม เน้ือทองเเดง ปี 2531
เหรียญรูปไข่ รุ่นเปิดโลก หลวงปู่ทวด วัดวิมลนิวาส ปี 2545 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญหล่อ พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะเเบง รุ่นเเรก ปี 2544 ไม่จ�ากัดเน้ือ
รูปหล่อ เทวดาน้อย พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะเเบง รุ่นพิเศษ ปี 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรูปไข่ รุ่นเจริญพร พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะเเบง ปี 2565 ไม่จ�ากัดเน้ือ
รูปหล่อ พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะเเบง ไม่จ�ากัดรุ่น
เหรียญรูปไข่ ยันต์ห่าง หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร ปี 2502(ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญรูปไข่ ยันต์ชิด หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร เน้ือทองเเดง ปี 2503
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร หลังยันต์สาริกา เน้ือทองเเดงรมด�า ปี 2516
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร เน้ือเงิน เน้ือนวะ ปี 2518 
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร เน้ือทองเเดงกะไหล่ทอง,ทองเเดงกะไหล่เงิน ปี 2518
เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร เน้ือทองเเดง ปี 2518
เหรียญกลมอุดมทรัพย์ หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร เน้ือเงิน เน้ือนวะ ปี 2518 
เหรียญกลมอุดมทรัพย์ หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร เน้ือทองเเดงกะไหล่ทอง,ทองเเดงกะไหล่เงิน ปี 2518
เหรียญกลมอุดมทรัพย์ หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร เน้ือทองเเดง ปี 2518
พระกริ�งศรีเทพ รุ่นเเรก หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญจอบ รุ่นพิเศษ หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร เน้ือทองผสม ปี 2525
พระรูปหล่อรุ่นเเรก หลวงปู่โชคชัย รุ่นโชคดีมีชัย วัดโชคชัยโนนขวาง  ปี 2563  (พิมพ์ใหญ่ ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระรูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่โชคชัย รุ่นโชคดีมีชัย วัดโชคชัยโนนขวาง ปี 2563 (พิมพ์เล็ก ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญรูปไข่ รุ่นเเรก หลวงพ่อชม หน้าเเก่ เน้ือทองผสม
เหรียญรูปไข่ รุ่นเเรก หลวงพ่อชม เน้ือทองผสมชุบนิเก้ิล
เหรียญรูปไข่ รุ่นเเรก หลวงพ่อกอง เน้ือทองเเดง
เหรียญรูปไข่ ฐานดอกไม้ หลวงพ่อชม ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญรุ่นยอดฉัตร หลวงพ่อชม ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญพระเจ้าใหญ่บ้านยางเครือ รุ่นเเรก ไม่จ�ากัดพิมพ์
เหรียญเสมา รุ่นสร้างบารมี หลวงพ่อกอง
เหรียญอาร์ม รุ่นมหาบารมีโภูคทรัพย์ หลวงพ่อกอง
เหรียญหลวงพ่อศักด์ิสิทธ์ิ หลังพระสีวลี วัดสว่างอารมณ์ ไม่จ�ากัดเน้ือ
เหรียญกลม รุ่นเเรก หลวงปู่เคน วัดใต้วิไลธรรม
เหรียญเสมาสมปรารถ์นา หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท ไม่จ�ากัดเน้ือ
ล็อกเก็ตสมปรารถ์นา หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท ไม่จ�ากัดเน้ือ

พระคณาจารย์จ่งหว่ดร้อยเอ็ด ยอดนื้ิยม
โต๊๊ะที่ี� 80 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)
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เหรียญพระครูพนม วนาภิูรัต(หลวงปู่บุญ) รุ่นแรก ปี 2506
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดลองตอง รุ่นแรก ปี 2508
เหรียญหลวงพ่อไพฑูรย์ วัดหนองจอก ปี 2513
พระร่วงรางปืนหลวงพ่อองค์ด�า ปี 2514
เหรียญหลวงพ่ออ�อด โอภูาโล ปี 2519
ล�อกเก็ตพระจรูญ โกสโล รุ่นแรก ปี 2549
พระสมเด็จวัดสมานมิตร ปี 2550
เหรียญสิวลี ปี 2550
พระผงฐานสิงห์ ปี 2551
พระนาคปรกหล่อโบราณ ปี 2551
เหรียญรุ่น 1 ปี 2552
เหรียญงานไหว้ครู หลังเศียรพ่อแก่ ปี 2553
เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างอุโบสถ์ ปี 2554
พระกริ�งแสงธรรม ปี 2554
เหรียญเสมา รุ่นเบญจเทพ ปี 2557
เหรียญหลังพระพิฆเนศ รุ่นประทานพร ปี 2559
เหรียญพุทธซ้อน(หลวงพ่อดี,อาจารย์ป๋อง) รุ่นบูชาครู ปี 2559
เหรียญนาคปรก รุ่นปรกบารมี ปี 2560
พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นปรกบารมี ปี 2560
เหรียญหลังพญานาค รุ่นที�ระลึกงานไหว้ครู ปี 2560
ล�อกเก็ตพระปลัดจรูญ โกสโล รุ่น๓ ปี 2560
เหรียญรับเสด็จ รุ่นรับเสด็จ ปี 2561
เหรียญพระครูโอภูาสศีลคุณ(หลวงพ่อไสว) รุ่น๑ ปี 2561
เหรียญเม็ดแตง  รุ่นที�ระลึกงานไหว้ครู ปี 2561
เหรียญหลังเสมาธรรมจักร รุ่นที�ระลึกงานไหว้ครู ปี 2561
รูปหล่อโบราณ รุ่นบูชาครู ปี 2563
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นมหาโภูคทรัพทย์ ปี 2563
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เวส ๑ รุ่นมหาเศรษฐี ปี 2563
พระราหูหล่อโบราณ รุ่นหนุนดวง เจริญทรัพย์ ปี 2564
ท้าวเวสสุวรรณองค์ลอย รุ่นบันดาลโชค บันดาลทรัพย์ ปี 2564
พระปิดตาเมฆสิทธ์ิ รุ่นมหาลาภู ปี 2564
ลูกอมเมฆสิทธ์ิ รุ่นมหาลาภู ปี 2564
พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นบูชาครู ปี 2564
เหรียญเสมาหลังไก่ รุ่นเศรษฐีเงินล้าน ปี 2564
เหรียญน้าท้าวเวสสุวรรณ หลังพระพิฆเนศ เวส๒ รุ่นทรัพย์เศรษฐี ปี 2564
เวส๓ รุ่นมหาเศรษฐี เทพประทานทรัพย์ ปี 2565
พระขุนแผนพรายปม่ทิพย์เกสร รุ่นพรายแม่ทิพย์เกสร ปี 2565
เหรียญพญาด�าแสนศิริจันทรานาคราช รุ่นพญาขุมทรัพย์ ปี 2565
พระยอดธง ปริสุทโธ เน้ือทองค�า รุ่น 3 ค�้าคูณการศึกษาปี 2539
พระสังกัจจายณ์ เน้ือทองค�า รุ่นสร้างอุโบสถ์ วัดบ้านไร่ ปี 2539
หลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมี เน้ือนวะโลหะ ปี 2519
หลวงปู่โชค อุตตโม รุ่นแรก เน้ือทองแดงรมด�า ปี 2516
หลวงปู่โชค อุตตโม รุ่นโชคพารวย เน้ืออัลปาก้า ปี 2563
หลวงปู่โชค อุตตโม รุ่นโชคพารวย เน้ืออัลปาก้า ลงยาสีแดง ปี 2563
หลวงปู่โชค อุตตโม รุ่นโชคพารวย เน้ืออัลปาก้า ลงยาสีเขียว ปี 2563
รูปเหมือน หลวงปู่โชค อุตตโม รุ่นโชคเศรษฐี เน้ือเงิน ปี 2563
รูปเหมือน หลวงปู่โชค อุตตโม รุ่นโชคเศรษฐี เน้ือทองผสม ปี 2563
หลวงพ่อทอง สุทธสีโล หมูมหาลาภู ทองทวี รวมทุกเน้ือ
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ พระอาจารย์นก สุเมโธ รุ่นอริยทรัพย์ วัดจิตเริง

พระปล่ดจรูญ โกส่โล -พระอาจารย์ป๋อง ว่ดส่มานื้มิต๊ร
 โต๊๊ะที่ี� 81 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (49 รายการ)
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เหรียญสามเหลี�ยม รุ่นแรก หลวงพ่อใส ปี 2485
เหรียญดอกจิกหลวงพ่อพระใส พิมพ์ผอม
เหรียญดอกจิกหลวงพ่อพระใส พิมพ์อ้วน
รูปหล่อหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ปี 2505 พิมพ์หน้านาง บล็อกแตก
รูปหล่อหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ปี 2505 พิมพ์หน้านาง เข่าแคบ
รูปหล่อหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ปี 2505 พิมพ์หน้านาง
รูปหล่อหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ปี 2505 พิมพ์หน้ายักษ์
รูปหล่อหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ปี 2505 พิมพ์สมาธิ
พระกริ�งหลวงพ่อพระใสฐานสูง ปี 2512
พระเน้ือผงหลวงพ่อพระใส ปี 2520 ไม่จ�ากัดพิมพ์
รูปหล่อหลวงพ่อพระใส ปี 2536 เน้ือเงิน
รูปหล่อหลวงพ่อพระใส ปี 2536 เน้ือนวะ
รูปหล่อหลวงพ่อพระใส ปี 2536 เน้ือทองเหลือง
รูปหล่อหลวงพ่อพระใส ปี 2536 เน้ือกะไหล่ทอง
เหรียญหล่อหลวงพ่อพระใส ปี 2518 ไม่จ�ากัดเน้ือ
รูปหล่อหลวงพ่อพระใส ปี 2518 ไม่จ�ากัดเน้ือ
พระกริ�งชัยวัฒ่น์ พส หลวงพ่อพระใส ปี 2512
พระกริ�งพิมพ์อุปคุต หลวงพ่อพระใส ปี 2512
พระกริ�งพิมพ์บัวเล็บช้าง หลวงพ่อพระใส ปี 2512
พระกริ�งเล็บมือนาง หลวงพ่อพระใส ปี 2512
พระกริ�งพิมพ์สังกัจจายน์ หลวงพ่อพระใส ปี 2512
พระกริ�งหลังเอนหลวงพ่อพระใส ปี 2520
พระกริ�งหลวงพ่อองค์ต้ือ รุ่นแรก ปี 2512
พระกริ�งหลวงพ่อองค์ต้ือ รุ่น 2 ปี 2516
พระกริ�งหลวงพ่อองค์ต้ือ รุ่น 3 ปี 2517 กะไหล่ทองและรมด�า
พระกริ�งชัยวัฒ่น์หลวงพ่อองค์ต้ือ ปี 2512
เหรียญรุ่นแรก ปี 2516 หลวงปู่เทศก์ เทศรังสี
เหรียญพัดยศ หลวงปู่เทศก์ เทศรังสี รุ่นแรก
รูปหล่อนาคปรกนาสีดา หลวงปู่เทศก์ เทศรังสี
เหรียญนาคปรกนาสีดา หลวงปู่เทศก์ เทศรังสี
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ชม โอภูาโส
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน จันโท รุ่นแรก
เหรียญหลวงพ่อเงิน จันโท รุ่นแรก
เหรียญพระอาจารย์ตึ�ง อุปสโม รุ่นแรก เน้ืออัลปาก้า
เหรียญพระอาจารย์ตึ�ง อุปสโม รุ่นแรก เน้ือทองเหลือง

พระคณาจารย์ ยอดนื้ิยม จ่งหว่ดหนื้องคาย
โต๊๊ะที่ี� 82 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (35 รายการ)
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พระหลวงพ่อที่อง ว่ดบ้านื้ไร่ รุ่นื้บารมีที่องพ่นื้ล้านื้ ปี 2565
 โต๊๊ะที่ี� 83 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (37 รายการ)

เน้ือทองค�าน�าฤกษ์
เน้ือทองค�าแสงเรียบ
เน้ือทองค�าธรรมดา
เน้ือเงินหน้ากากทองค�า-ขอบทองค�า (ชุดทองค�า ทุกแบบ)
เน้ือเงินหน้ากากทองค�า หน้า-หลัง (ชุดทองค�า ทุกแบบ)
เน้ือนวะโลหะหน้ากากทองค�า ลงยาขอบน�้าเงิน-แดง (พิเศษ) หลังหน้ากากชนวนมวลสาร
เน้ือนวะพิงค์โกลค์ หน้ากากเงิน ลงยาขอบฟ้ัา-แดง (พิเศษ) หลังหน้ากากชนวนมวลสาร
เน้ือนวะโลหะหน้ากากเงิน ลงยาพ้ืนแดง (พิเศษ) หลังหน้ากากชนวนมวลสาร
เน้ือชนวนมวลสารหน้ากากเงิน ลงยาขอบแดง-น�้าเงิน (พิเศษ) ลงยาหลังดอกบัวและถุ์งทอง
เน้ือชนวนมวลสาร ลงยาจีวร พ้ืนเขียว-ลงยาขอบน�้าเงิน-แดง ดอก 9 สังฆาฏิ (พิเศษ) หลังหน้ากากทองทิพย์
อัลปาก้าซาติน ลงยาจีวร ขอบ 2 สี ดอกน�าฤกษ์ ดอก 9 สังฆาฏิ (พิเศษ) หลังหน้ากากชนวนมวลสาร
เน้ือเงินลงยาพ้ืนเขียว ขอบ 2 สี (พิเศษ) ลงยาหลังดอกบัวถุ์งทอง ลงยาร้อน
เน้ือนวะโลหะหน้ากากเงิน ขอบ 2 สี (พิเศษ) ลงยาหลังดอกบัวถุ์งทอง
เน้ือนวะพิงค์โกลด์ ลงยาจีวร ขอบ 2 สี หลังหน้ากากชนวนมวลสาร
เน้ือชนวนมวลสารหน้ากากเงิน ลงยาขอบแดง หลังหน้ากากทองทิพย์
เน้ือชนวนมวลสาร ลงยาพ้ืนแดง ดอก 9 สังฆาฏิ (พิเศษ) ลงยาหลังดอกบัวถุ์งทอง
อัลปาก้าซาติน ลงยาจีวร ขอบ 2 สี (พิเศษ) หลังหน้ากากชนวนมวลสาร
เน้ือเงินหน้ากากทองค�า ลงยาพ้ืนแดง ขอบ 2 สี (พิเศษ) ลงยาหลังดอกบัวและถุ์งทอง (ลงยาร้อน)
เน้ือเงินลงยาจีวร (พิเศษ) ลงยาหลังดอกบัวถุ์งทอง)
เน้ือนวะโลหะหน้ากากเงิน ลงยาขอบน�้าเงิน-แดง
เน้ือนวะพิงค์โกลด์ ลงยาจีวร ลงยาขอบแดง-น�้าเงิน (ดอก 9 สังฆาฏิ)
เน้ือชนวนมวลสารหน้ากากเงิน ลงยาขอบฟ้ัา-แดง (พิเศษ) หลังหน้ากากทองทิพย์
เน้ืออัลปาก้าซาติน ลงยาจีวร ลงยาขอบน�้าเงิน-แดง (พิเศษ) หลังหน้ากากทองทิพย์
เน้ือกะไหล่ทอง ลงยาจีวร พ้ืนแดง ลงยาขอบเขียว-น�้าเงิน (พิเศษ) ลงยาหลังดอกบัว
เน้ืออัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ ลงยาพ้ืนฟ้ัา ลงยาขอบแดง-เขียว (พิเศษ) หลังหน้ากากชนวนมวลสาร
เน้ืออัลปาก้า ลงยาจีวร ลงยาขอบเขียว-น�้าเงิน (พิเศษ) ลงยาหลังดอกบัวถุ์งทอง
เน้ือสัมฤทธ์ิ ลงยาจีวร พ้ืนเขียว
เน้ือสัมฤทธ์ิ ลงยาจีวร พ้ืนน�้าเงิน ลงยาขอบเขียว-แดง
เน้ือทองแดงซาติน ลงยาจีวร ลงยาขอบแดง-น�้าเงิน
เน้ือทองทิพย์หน้ากากอัลปาก้า ลงยาขอบน�้าเงิน (พิเศษ) หลังหน้ากากชนวนมวลสาร
เน้ือทองเหลือง ลงยาจีวร พ้ืนแดง (พิเศษ) หลังลงยาดอกบัว
เน้ือทองระฆัง หน้ากากอัลปาก้า ลงยาขอบเขียว
เน้ือทองทิพย์ ลงยาจีวร ลงยาขอบแดง (พิเศษ) ลงยาหลังดอกบัว
เน้ือทองทิพย์ผิวรุ้ง หน้ากากอัลปาก้า
เน้ือทองแดงผิวรุ้ง หน้ากากทองทิพย์ ทุกแบบ
เน้ือทองแดงรมมันปู ลงยาจีวร ลงยาขอบเขียว-แดง ทุกแบบ
เน้ือทองแดงปีกแมลงทับลงยาจีวร ทุกแบบ
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เหรียญรุ่นแรก ปี 2552
เหรียญรุ่นสอง ปี 2555 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
รูปหล่อพระอุปคุต รุ่นแรก ปี 2556 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญเม็ดฝ้ักทอง รุ่นแรก ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระกริ�งใหญ่ รุ่นแรก ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญปู่ชูชก รุ่นแรก ปี 2557 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระกริ�งไม้พยุง รุ่น มหาลาภู ปี 2558
พระผงปิดตา รุ่น ไตรมาสรับทรัพย์ ปี 2558
ล็อกเก็ตเต็มองค์ รุ่น เฮงตลอดกาล ปี 2561
รูปหล่อพระพุทธชินราช รุ่นแรก ปี 2561 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกตะกรุดทองค�า
พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกตะกรุดเงิน
พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกตะกรุดทองแดง
พระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกเน้ืออื�นๆ
หนุมาน(เน้ือทองค�า) รุ่นแรก ปี 2562
หนุมาน(เน้ืองา)รุ่นแรก ปี 2562
หนุมาน(เน้ือเงิน) รุ่นแรก ปี 2562
ปิดตานั�งนาค(เน้ือทองค�า)รุ่นแรก ปี 2562
ปิดตานั�งนาค(เน้ืองา)รุ่นแรก ปี 2562
ปิดตานั�งนาค(เน้ือเงิน)รุ่นแรก ปี 2562
พระผงปิดตาปลดหน้ี สมปรารถ์นา ปี 2563
เหรียญแสตมป์ สุริยันต์-จันทรา ปี 2564 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญเสมา เจ้าสัวสมปรารถ์นา รุ่นแรก ปี 2564 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญชนะจนรวยพันล้าน พิมพ์ นั�งพาน ปี 2564 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญชนะจนรวยพันล้าน พิมพ์ รูปไข่ ปี 2564 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พญาเสือแกะ รุ่นแรก เน้ือเขาควาย ปี 2565
พญาเสือแกะ รุ่นแรก เน้ือไม้พยุง ปี 2565
เหรียญพญาไก่เงิน รุ่นแรก ปี 2564 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
พระบูชา กันทรวิชัย รุ่น 154 จังหวัดมหาสารคาม
เหรียญชนะจนสมปรารถ์นา ปี 2565 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญโชคดี ปี 2565 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญยืน รุ่นแรก ปี 2565 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
แหวน รุ่นแรก บ่มีหน้ี ปี 2565 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญน�้ามนต์ใหญ่ รุ่นแรก ปี 2564 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)
เหรียญอโรคยา รุ่นแรก ปี 2564 (ไม่จ�ากัดเน้ือ)

พระอาจารย์สุ่ริย่นื้ต๊์ โฆส่ปัญโญ ว่ดป�าว่งนื้ำ�าเย็นื้ จ.มหาส่ารคาม
 โต๊๊ะที่ี� 84 ค่าส่่งรายการละ 300 บาที่ (49 รายการ)


