
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ1 

สารบัญรายการประกวดพระ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดชัยภูมิ

โต๊ะที่ รายการ จำานวนรายการ หน้าที่

1 พระเบญจภาคีี 36

2 พระยอดขุุนพล ยอดนิยม 37

3 พระเน้�อผง ยอดนิยม 35

4 พระเน้�อดิน ยอดนิยม 37

5 พระกริ่ง-รูปหล่อ-เหรียญหล่อ ยอดนิม 40

6 พระหลวงพ่อทวด วัดช้้างให้ ยอดนิยม ชุ้ดที่ 1 35

7 พระหลวงพ่อทวด วัดช้้างให้ ยอดนิยม ชุ้ดที่ 2 37

8 พระปิดตา ยอดนิยม 40

9 พระปิดตา ภาคีตะวันออก ยอดนิยม 35

10 เคีร้่องราง ยอดนิยม 35

11 เคีร้่องรางจังหวัดนคีรสวรรคี์-พิจิตร ยอดนิยม 35

12 พระคีณาจารย์จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม 35

13 พระหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต จ.พิจิตร ยอดนิยม 36

14 พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโคี จ.อยุธยา ยอดนิยม 35

15 พระคีณาจารย์ภาคีอีสาน ยอดนิยม 42

16 พระคีณาจารย์ภาคีอีสาน ทั่วไป 35

17 พระคีณาจารย์จังหวัดนคีรราช้สีมา ยอดนิยม 37

18 พระหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ยอดนิยม ชุ้ดที่1 37

19 พระหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ยอดนิยม ชุ้ดที่2 40

20 พระหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ทั่วไป ชุ้ดที่ 1 37

21 พระหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ทั่วไป ชุ้ดที่ 2 37

22 พระหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ ทั่วไป ชุ้ดที่ 3 36

23 พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ จ.นคีรราช้สีมา ชุ้ดที่ 1 35

24 พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ จ.นคีรราช้สีมา ชุ้ดที่ 2 35

25 พระคีณาจารย์จังหวัดสุรินทร์ ยอดนิยม 36

26 พระคีณาจารย์จังหวัดขุอนแก่น ยอดนิยม 39

27 พระคีณาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดนิยม 36



2 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

สารบัญรายการประกวดพระ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดชัยภูมิ

โต๊ะที่ รายการ จำานวนรายการ หน้าที่

28 พระคีณาจารย์จังหวัดร้อยเอ็ด ยอดนิยม 37

29 พระคีณาจารย์จังหวัดมหาสารคีาม ยอดนิยม 35

30 พระคีณาจารย์จังหวัดหนองคีาย ยอดนิยม 35

31 พระคีณาจารย์จังหวัดอำนาจเจริญ ยอดนิยม 37

32 พระคีณาจารย์จังหวัดยโสธร ยอดนิยม 35

33 พระคีณาจารย์จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองบัวลำภู 33

34 พระคีณาจารย์จังหวัดช้ัยภูมิ ยอดนิยม 36

35 เจ้าพ่อพญาแล จ.ช้ัยภูมิ ยอดนิยม 32

36 พระหลวงปู�บุญมา ปฺญญาภิรโต วัดปาสาทดิน จ.ช้ัยภูมิ ยอดนิยม 35

37 พระหลวงปู�บุญมา ปฺญญาภิรโต วัดปาสาทดิน จ.ช้ัยภูมิ ทั่วไป 36

38 พระหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ ยอดนิยม 35

39 พระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม วัดเขุาบังเหยชุ้มพลสีมาราม จ.ช้ัยภูมิ 35

40 พระหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวฺโณ วัดป�าฉััพพรรณรังสี จ.ช้ัยภูมิ 36

41 พระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร วัดเช้ษฐิาวนาราม จ.นคีรราช้สีมา 35

42 พระคีณาจารย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 35

43 พระคีณาจารย์จังหวัดนคีรพนม 35

44 พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ-พระอาจารย์แก้ว ฐิิตสีโล 35

45 พระหลวงพ่อพัฒน์  ปญฺฺญกาโม ยอดนิยม 37

46 พระหลวงพ่อเกษม เขุมโก สุสานไตรลักษณ์ - พระคีณาจารย์ ทั่วไป 35

47 พระจังหวัดอุตรดิตถ์์-สุโขุทัย-พระคีณาจารย์ทั่วไป 35

48 พระหลวงพ่อมนูญช้ัย มนุญญพโล-พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ 37

49 พระหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม สำนักสงฆ์เขุาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี 38

50 พระวัดระฆังโฆสิตาราม กทม. ทั่วไป 35

51 พระสมเด็จพระญาณสังวร และคีณาจารย์ ทั่วไป 38

52 พระหลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ จ.นคีรปฐิม ยอดนิยม 35

53 พระหลวงพ่อจิต นิมมฺโล วัดโพธิ�เศรษฐิี จ.นคีรปฐิม 35

54 พระหลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร อ.นคีรช้ัยศรี จ.นคีรปฐิม 35
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สารบัญรายการประกวดพระ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดชัยภูมิ

โต๊ะที่ รายการ จำนวนรายการ หน้าที่

55 พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี 35

56 พระจังหวัดสิงห์บุรี ทั่วไป 35

57 พระกรุวัดราช้บูรณะ - พระเน้�อช้ิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา ยอดนิยม 36

58 พระวัดบางนมโคี จังหวัดพระนคีรศรีอยุธยา ทั่วไป 37

59 พระจังหวัดพระนคีรศรีอยุธยา - พระพุทธคีณาจารย์ ทั่วไป ชุ้ดที่ 1 35

60 พระจังหวัดพระนคีรศรีอยุธยา - พระพุทธคีณาจารย์ ทั่วไป ชุ้ดที่ 2 35

61 พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนคีรศรีอยุธยา 35

62 พระหลวงพ่อเล็ก วัดสันติศิริ จ.กาญจนบุรี ทั่วไป 35

63 พระหลวงปู�อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวันธรรมาราม จ.ศรีสะเกษ 35

64 พระขุุนแผน 35

65 เคีร้่องรางทั่วไป 35

66 พระคีณาจารย์ เมตตาสายบุญ 35

67 พระพุทธ - พระคีณาจารย์ทั่วไป ชุ้ดที่ 1 35

68 พระพุทธ - พระคีณาจารย์ทั่วไป ชุ้ดที่ 2 35

69 พระพุทธ - พระคีณาจารย์ทั่วไป ชุ้ดที่ 3 35

70 พระพุทธ - พระคีณาจารย์ทั่วไป ชุ้ดที่ 4 35

71 พระพุทธ - พระคีณาจารย์ทั่วไป ชุ้ดที่ 5 35

72 พระพุทธ - พระคีณาจารย์ทั่วไป ชุ้ดที่ 6 35

73 พระพุทธ - พระคีณาจารย์ทั่วไป ชุ้ดที่ 7 35

74 พระพุทธ - พระคีณาจารย์ทั่วไป ชุ้ดที่ 8 35

75 พระพุทธ - พระคีณาจารย์ทั่วไป ชุ้ดที่ 9 35

76 พระพุทธ - พระคีณาจารย์ทั่วไป ชุ้ดที่ 10 35

77 พระพุทธ - พระคีณาจารย์ทั่วไป ชุ้ดที่ 11 37

78 พระพุทธ - พระคีณาจารย์ทั่วไป ชุ้ดที่ 12 37

79 พระพุทธ - พระคีณาจารย์ทั่วไป ชุ้ดที่ 13 37

                                                  รวม 2,833 รายการ 
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พระเบญจภาคี  
โต๊๊ะที่ 1 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1  พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ

2  พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ กรุงเทพฯ

3  พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม กรุงเทพฯ

4  พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ฐิานแซม กรุงเทพฯ

5  พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ� กรุงเทพฯ

6  พระสมเด็จบางขุุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ

7  พระสมเด็จบางขุุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย กรุงเทพฯ

8  พระสมเด็จบางขุุนพรหม พิมพ์เจดีย์ กรุงเทพฯ

9  พระสมเด็จบางขุุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม กรุงเทพฯ

10  พระสมเด็จบางขุุนพรหม พิมพ์ฐิานแซม กรุงเทพฯ

11  พระสมเด็จบางขุุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิิ กรุงเทพฯ

12  พระสมเด็จบางขุุนพรหม พิมพ์อกคีรุฑ กรุงเทพฯ

13  พระสมเด็จบางขุุนพรหม พิมพ์ฐิานคีู่ กรุงเทพฯ

14  พระสมเด็จบางขุุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ� กรุงเทพฯ

15  พระสมเด็จจิตรลดา ปี 2508-2513 กรุงเทพฯ

16  พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุ-วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ

17  พระสมเด็จ วัดเกศไช้โย พิมพ์เจ็ดช้ั�น นิยม จ.อ่างทอง

18  พระสมเด็จ วัดเกศไช้โย พิมพ์หกช้ั�น อกตัน จ.อ่างทอง

19  พระสมเด็จ วัดเกศไช้โย พิมพ์หกช้ั�น อกตลอด จ.อ่างทอง

20  พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก จ.กำแพงเพช้ร

21  พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก จ.กำแพงเพช้ร

22  พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.กำแพงเพช้ร

23  พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ขุนมเปี�ยะ จ.กำแพงเพช้ร

24  พระลีลาเม็ดขุนุน-ลีลาพูลจีบ-ลีลากลีบจำปา จ.กำแพงเพช้ร

25  พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จ.ลำพูน

26  พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ลำพูน

27  พระรอด พิมพ์ต้อ-พิมพ์ต้�น กรุวัดมหาวัน จ.ลำพูน

28  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

29  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

30  พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

31  พระนางพญา พิมพ์เขุ่าโคี้ง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

32  พระนางพญา พิมพ์เขุ่าตรง กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

33  พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

34  พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

35  พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิิ กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก

36  พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก
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พระยอดขุุนพล ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 2 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

37  พระร่วงย้นหลังรางปืน สนิมแดง กรุวัดพระศรีฯ จ.สุโขุทัย

38  พระร่วงนั่งหลังลิ่ม ช้ินเงิน กรุวัดช้้างล้อม จ.สุโขุทัย

39  พระร่วงย้นทรงเกาะ ช้ินเขุียว จ.สุโขุทัย

40  พระลีลาถ์�ำหีบ ช้ินเงิน จ.สุโขุทัย

41  พระหูยาน ช้ินเงิน พิมพ์ใหญ่ กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

42  พระหูยาน ช้ินเงิน พิมพ์กลาง-เล็ก กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

43  พระยอดขุุนพล ช้ินเงิน-สนิมแดง กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

44  พระนาคีปรก ช้ินเงิน ไม่จำกัดกรุ จ.ลพบุรี

45  พระซุ้มนคีรโกษา ช้ินเงิน จ.ลพบุรี

46  พระนาคีปรก ช้ินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

47  พระเทริดขุนนก ช้ินเงิน-สนิมแดง กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

48  พระอู่ทองท้องช้้าง ช้ินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี

49  พระร่วงย้น ช้ินเงิน กรุถ์�ำมหาเถ์ร จ.ลพบุรี

50  พระรอดหนองมน สนิมแดง จ.ลพบุรี

51  พระพุทธช้ินราช้ใบเสมา กรุวัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

52  พระลีลาอัฏิฐิารส เน้�อช้ินเขุียว กรุวัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

53  พระท่ากระดาน เน้�อตะกั่วสนิมแดง ไม่จำกัดกรุ จ.กาญจนบุรี

54  พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ ช้ินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

55  พระมเหศวร พิมพ์กลาง-เล็ก ช้ินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุพรรณบุรี

56  พระลีลา ช้ินเงิน ไม่จำกัดกรุ จ.สุพรรณบุรี

57  พระร่วงย้น สนิมแดง ไม่จำกัดกรุ จ.สุพรรณบุรี

58  พระมเหศวร ช้ินเขุียว จ.สุพรรณบุรี

59  พระร่วงนั่ง สนิมแดง กรุคีอกคีวาย จ.ช้ัยภูมิ

60  พระลีลากำแพงขุาว ช้ินเงิน จ.กำแพงเพช้ร

61  พระลีลาเช้ยคีางขุ้างเม็ด ช้ินเงิน จ.กำแพงเพช้ร

62  พระท่ามะปราง ช้ินเงิน จ.กำแพงเพช้ร

63  พระปรกลูกยอ ช้ินเงิน จ.กำแพงเพช้ร

64  พระนางกำแพง ช้ินเงิน จ.กำแพงเพช้ร

65  พระซุ้มยอ ช้ินเงิน จ.กำแพงเพช้ร

66  พระพิจิตรเม็ดขุ้าวเม่า ช้ินเงิน

67  พระสรรคี์ย้น ช้ินเงิน จ.ช้ัยนาท

68  พระสรรคี์นั่ง ช้ินเงิน จ.ช้ัยนาท

69  พระซุ้มนคีรโกษา สนิมแดง กรุทับชุ้มพล จ.นคีรสวรรคี์

70  พระอู่ทองลงรัก กรุศรีสะอาด จ.เพช้รบูรณ์

71  พระนารายณ์ทรงปืน-พระซุ้มปรางคี์ -ซุ้มกระรอกกระแต-พระแผง ช้ินเงิน ไม่จำกัดกรุ

72  พระหูยาน เน้�อช้ินเงิน กรุวัดราช้บูรณะ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

73  พระยอดขุุนพล ช้ินเงิน กรุวัดราช้บูรณะ จ.พระนคีรศรีอยุธยา
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พระเนื�อผง ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 3 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

74  พระสมเด็จ วัดเกศไช้โย ไม่จำกัดพิมพ์ 

75  พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุุนพรหม ไม่จำกัดพิมพ์

76  พระวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่-ตุ๊กตาเล็ก

77  พระวัดพลับ พิมพ์สมาธิใหญ่-สมาธิเขุ่ากว้าง-สมาธิเล็ก

78  พระวัดพลับ ไม่จำกัดพิมพ์ (ไม่ซ�ำรายการเดิม)

79  พระหลวงปู�ภู พิมพ์แซยิด ไม่จำกัดพิมพ์ วัดอินทรวิหาร

80  พระหลวงปู�ภู พิมพ์ 8 ช้ั�น แขุนหักศอก-แขุนกลม วัดอินทรวิหาร

81  พระหลวงปู�ภู พิมพ์ 7 ช้ั�น แขุนกลม วัดอินทรวิหาร

82  พระหลวงปู�ภู พิมพ์ย้นอุ้มบาตร-พิมพ์ลีลา วัดอินทรวิหาร

83  พระหลวงปู�ภู พิมพ์พระปิดตา-พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยม วัดอินทรวิหาร

84  พระเพช้รหลีก วัดอินทาราม(วัดใต้) ไม่จำกัดพิมพ์

85  พระวัดปากน�ำ รุ่นแรก

86  พระวัดปากน�ำ รุ่นสาม

87  พระปิลันทร์ พิมพ์คีรอบแก้วใหญ่-คีรอบแก้วเล็ก วัดระฆัง

88  พระปิลันทร์ พิม์ซุ้มประตู-พิมพ์โมคีคีัลลา-สารีบุตร วัดระฆัง

89  พระปิลันทร์ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่-เปลวเพลิงเล็ก วัดระฆัง

90  พระปิลันทร์ ไม่จำกัดพิมพ์ วัดระฆัง (ไม่ซ�ำรายการเดิม)

91  พระวัดเงินคีลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ

92  พระวัดเงินคีลองเตย พิมพ์สังกัจจายน์

93  พระวัดเงินคีลองเตย พิมพ์เล็บม้อ

94  พระวัดเงินคีลองเตย ไม่จำกัดพิมพ์(ไม่ซ�ำรายการเดิม)

95  พระวัดเฉัลิมพระเกียรติ ไม่จำกัดพิมพ์

96  พระวัดสามปล้�ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม ไม่จำกัดพิมพ์

97  พระวัดสามปล้�ม พิมพ์สามเหลี่ยม ไม่จำกัดพิมพ์

98  พระวัดสามปล้�ม ไม่จำกัดพิมพ์

99  พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิบัวสองช้ั�น

100  พระวัดท้ายตลาด พิมพ์ป�าเลไลย์-พิมพ์ไสยาสน์

101  พระวัดท้ายตลาด พิมพ์นาคีปรก-พิมพ์พุทธกวัก

102  พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พระปิดตา-พิมพ์เล็บม้อ

103  พระวัดท้ายตลาด ไม่จำกัดพิมพ์ (ไม่ซ�ำรายการเดิม)

104  พระสมเด็จเจ้าคีุณสุนทร ไม่จำกัดพิมพ์ วัดกัลยา 

105  พระหลวงปู�ศุขุ แจกแม่คีรัว พิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก วัดปากคีลองมะขุามเฒ่า

106  พระหลวงปู�เผ้อก พิมพ์ขุุดสระใหญ่-เล็ก วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

107  พระสมเด็จ วัดบางขุุนพรหม ปี 2509 ไม่จำกัดพิมพ์

108  พระคีรูสังขุ์ วัดอินทรวิหาร ไม่จำกัดพิมพ์
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พระเนื�อดิน ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 4 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

109  พระคีง กรุเก่า จ.ลำพูน

110  พระคีง กรุใหม่ จ.ลำพูน

111  พระเปิม จ.ลำพูน

112  พระนางพญา กรุโรงทอ จ.พิษณุโลก

113  พระกรุวัดจุฬามณี ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พิษณุโลก

114  พระขุุนแผนเคีล้อบ กรุวัดใหญ่ช้ัยมงคีล จ.พระนคีรศรีอยุธยา

115  พระกริ่งคีลองตะเคีียน จ.พระนคีรศรีอยุธยา

116  พระขุุนแผนใบพุทรา จ.พระนคีรศรีอยุธยา

117  พระกรุ วัดตะไกร จ.พระนคีรศรีอยุธยา

118  พระหลวงพ่อโต พิมพ์มารวิช้ัย กรุวัดบางกระทิง จ.พระนคีรศรีอยุธยา

119  พระหลวงพ่อโต พิมพ์สมาธิ กรุวัดบางกระทิง จ.พระนคีรศรีอยุธยา

120  พระลีลาถ์�ำหีบ กรุวัดถ์�ำหีบ จ.สุโขุทัย

121  พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขุทัย

122  พระนางกำแพง เม็ดมะล้่น จ.กำแพงเพช้ร

123  พระนางกำแพง พิมพ์ต้�น จ.กำแพงเพช้ร

124  พระนางกำแพง กลีบบัว จ.กำแพงเพช้ร

125  พระนางกำแพง พิมพ์ลึก จ.กำแพงเพช้ร

126  พระนางกำแพง กลีบบัวฐิานตาราง จ.กำแพงเพช้ร

127  พระนางกำแพง เม็ดมะเคีล็ด จ.กำแพงเพช้ร

128  พระนางกำแพง งบน�ำอ้อย จ.กำแพงเพช้ร

129  พระนางกำแพง ปรกลูกยอ จ.กำแพงเพช้ร

130  พระนางกำแพง ซุ้มยอ จ.กำแพงเพช้ร

131  พระนางกำแพง ลูกแป้งเดี่ยว-คีู่ จ.กำแพงเพช้ร

132  พระนางกำแพง เม็ดน้อยหน่า จ.กำแพงเพช้ร

133  พระขุุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพล จ.สุพรรณบุรี

134  พระขุุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์อกใหญ่ พระประธาน จ.สุพรรณบุรี

135  พระขุุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์พลายเดี่ยว จ.สุพรรณบุรี

136  พระขุุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์พลายคีู่ จ.สุพรรณบุรี

137  พระขุุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์พลายคีู่ ตัดเดี่ยว จ.สุพรรณบุรี

138  พระขุุนแผนไขุ่ผ่าซีก-แตงกวาผ่าซีก กรุวัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี

139  พระถ์�ำเส้อ กรุวัดถ์�ำเส้อ จ.สุพรรณบุรี

140  พระขุุนไกร จ.สุพรรณบุรี

141  พระหลวงพ่อจุก จ.ลพบุรี

142  พระลีลาสรรคี์ย้น จ.ช้ัยนาท

143  พระสรรคี์นั่ง จ.ช้ัยนาท

144  พระกรุวัดคีูยาง ไม่จำกัดพิมพ์ จ.กำแพงเพช้ร

145  พระนารายณ์ทรงปืน-ตรีกาย-ซุ้มกระกอกกระแต-ซุ้มปรางคี์ ไม่จำกัดกรุ
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พระกริ่ง-รูปหล่อ-เหรียญหล่อ ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 5 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

146  พระกริ่งตั�กแตนยุคีต้น เน้�อสำริด ไม่จำกัดพิมพ์

147  พระช้ัยวัฒน์ท่านเจ้ามา ไม่จำกัดพิมพ์ วัดสามปล้�ม กรุงเทพฯ

148  พระช้ัยวัฒน์หลวงปู�เอี่ยม ไม่จำกัดพิมพ์ วัดหนัง กรุงเทพฯ

149  พระพุทธช้ินราช้อินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิิยาว มีโคี๊ต วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

150  พระพุทธช้ินราช้อินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิิสั�น มีโคี๊ต วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

151  พระพุทธช้ินราช้อินโดจีน ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่มีโคี๊ต วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

152  พระกริ่งหน้าอินเดียสังฆราช้แพ ปี 2482 วัดทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

153  พระกริ่งไพรีพินาศ ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

154  พระช้ัยวัฒน์ไพรีพินาศ ปี 2495 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

155  พระกริ่งประภามณฑลหลวงพ่อกึ�น ปี 2480 วัดดอนยานนาวา กรุงเทพฯ

156  พระกริ่ง 7 รอบ ปี 2499 วัดบวรฯ กรุงเทพฯ

157  พระรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศน์ฯ กรุงเทพฯ

158  พระหล่อประจำวันเจ้าคีุณศรีสนธิ� ปี 2494 วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

159  พระหล่อระฆังหลังฆ้อน วัดระฆัง กรุงเทพฯ

160  พระช้ัยวัฒน์พระคีรูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

161  เหรียญหล่อเจ้าคีุณโพธิ� วัดช้ัยพฤกษ์มาลา กรุงเทพฯ

162  พระหล่อ เน้�อเมฆสิทธิ� ไม่จำกัดพิมพ์ วัดอนงคีาราม กรุงเทพฯ

163  พระสังวราชุ้่ม เน้�อช้ินตะกั่ว วัดพลับ กรุงเทพฯ

164  พระช้ัยวัฒน์หลวงปู�บุญ ไม่จำกัดพิมพ์ วัดกลางบางแก้ว จ.นคีรปฐิม

165  เหรียญหล่อหลวงพ่อทา รุ่นแรก วัดพะเนียงแตก จ.นคีรปฐิม

166  เหรียญหล่อหลวงพ่อทา รุ่นสอง วัดพะเนียงแตก จ.นคีรปฐิม

167  เหรียญหล่อหน้าเส้อหลวงพ่อน้อย รุ่นแรก วัดธรรมศาลา จ.นคีรปฐิม

168  เหรียญหล่อคีอน�ำเต้าหลวงพ่อน้อย รุ่นแรก วัดธรรมศาลา จ.นคีรปฐิม

169  พระพุทธช้ินราช้หลวงพ่อเงิน พิมพ์เขุ่าลอย-เขุ่าจม วัดดอนยายหอม จ.นคีรปฐิม

170  พระหลวงปู�ศุขุ พิมพ์สี่เหลี่ยมขุ้างรัศมี เน้�อทองแดง วัดปากคีลองมะขุามเฒ่า จ.ช้ัยนาท

171  พระหลวงปู�ศุขุ พิมพ์สี่เหลี่ยมขุ้างไม่มีรัศมี เน้�อทองแดง วัดปากคีลองมะขุามเฒ่า จ.ช้ัยนาท

172  พระหลวงปู�ศุขุ พิมพ์ตัดช้ิด เน้�อสำริด-ฝาบาตร-ช้ินตะกั่ว วัดปากคีลองมะขุามเฒ่า จ.ช้ัยนาท

173  พระหลวงปู�ศุขุ พิมพ์ประภามณฑล ขุ้างรัศมี-ขุ้างเรียบ ช้ินตะกั่ว วัดปากคีลองมะขุามเฒ่า จ.ช้ัยนาท

174  พระหลวงปู�ศุขุ เน้�อช้ินตะกั่ว พิมพ์วัดหัวหาด

175  พระหลวงปู�ศุขุ เน้�อช้ินตะกั่ว พิมพ์วัดส้มเสี�ยว

176  พระหลวงปู�ศุขุ หลังยันต์นูน ออกวัดดอนตาล

177  พระหลวงปู�ศุขุ ไม่จำกัดพิมพ์ วัดคีลองขุอม

178  พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางหอย จ.ปราจีนบุรี

179  พระกริ่ง-พระช้ัยวัฒน์หลวงพ่อแฉั่ง ไม่จำกัดพิมพ์ วัดบางพัง จ.นนทบุรี

180  พระหลวงพ่อโสธร 2หน้า ปี 2497 ไม่จำกัดพิมพ์ จ.ฉัะเช้ิงเทรา

181  พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2500 จ.ฉัะเช้ิงเทรา

182  พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2508 จ.ฉัะเช้ิงเทรา

183  พระกริ่งหลวงพ่อโสธร รุ่น80ปี กรมตำรวจ จ.ฉัะเช้ิงเทรา

184  พระหล่อหลวงพ่อโบ้ย ไม่จำกัดพิมพ์ วัดมะนาว จ.สุพรรณบุรี

185  พระอุปคีุตเขุมร เน้�อสำริด
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พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ยอดนิยม ชุดที่ 1  
โต๊๊ะที่ 6 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

186  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน พิมพ์ใหญ่กรรมการ ปี 2497

187  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497

188  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497

189  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497

190  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน พิมพ์พระรอดกรรมการ ปี 2497

191  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2497

192  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน พิมพ์ลอยน�ำใหญ่-เล็ก ปี 2502

193  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน พินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2505

194  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน รุ่นพินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505

195  พระกริ่งพระองคี์เจ้าเฉัลิมพลฯ เน้�อนวะโลหะ ปี 2505

196  พระรูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นเลขุใต้ฐิาน(เบตง) เน้�อนวะโลหะ ปี 2505

197  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "A" เน้�อนวะโลหะ ปี 2505

198  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "A" เน้�อโลหะผสม ปี 2505

199  พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ พิมพ์เมฆพัด-เน้�อเหล้อง ปี 2505

200  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เน้�อเมฆพัด ปี 2505

201  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เน้�อแร่ ปี 2505

202  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ หัวมน ปี 2505

203  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ ปั�มซ�ำ ปี 2505

204  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั�มซ�ำ-ไม่ปั�มซ�ำ ปี 2505

205  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก(นิยม) ปี 2505

206  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเล็ก หน้าใหญ่-หน้าเช้ิด ปี 2505

207  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์บัวรอบ ก้นลายเซ็นต์ ปี 2508

208  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นแรก เน้�อทองแดง ปี 2500

209  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไขุ่ รุ่น2 ไขุ่ปลาใหญ่ ปี 2502

210  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไขุ่ รุ่น2 ไขุ่ปลาเล็ก ปี 2502

211  พระหลวงพ่อทวด รุ่นเล้่อนสมณศักดิ� เน้�อทองแดง ปี 2508

212  พระหลวงพ่อทวด รุ่นเล้่อนสมณศักดิ� เน้�ออัลปาก้า ปี 2508

213  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์พุดซ้อนใหญ่ บุทอง แจกกรรมการ ปี 2509

214  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังส้อใหญ่ "ตัว ท" ปี 2505

215  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังส้อเล็ก "ตัว ท" ปี 2505

216  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังส้อใหญ่ ปี 2505

217  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังส้อเล็ก ปี 2505

218  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังส้อเล็ก "มีหู" ปี 2506

219  พระกริ่งอุบาเก็ง ปี 2506 วัดเอี่ยมวรนุช้

220  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ "หน้าจีน" ปี 2508



10 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ยอดนิยม ชุดที่ 2  
โต๊๊ะที่ 7 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

221  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังส้อใหญ่ ปี 2508

222  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังส้อเล็ก ปี 2508

223  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 เน้�อทองแดง ปี 2504

224  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่น3 เน้�ออัลปาก้า ปี 2504

225  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไขุ่ รุ่น3 เน้�อทองแดง ปี 2504

226  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไขุ่ รุ่น3 เน้�ออัลปาก้า ปี 2504

227  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปไขุ่ รุ่น4 เน้�ออัลปาก้า ปี 2505

228  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์น�ำเต้า ปี 2505

229  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี 2506

230  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ปี 2506

231  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่-เล็ก แจกปีนัง ปี 2506

232  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบสาเก ปี 2506

233  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยม "หลังหนังส้อ5แถ์ว" ปี 2506

234  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง(หน้าผาก3เส้น,4เส้น,หนังส้อเลยหู) เน้�ออัลปาก้า ปี 2506

235  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี่ยม เน้�อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508

236  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังรุ่น1" ปี 2508

237  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เน้�ออัลปาก้า ปี 2508

238  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เน้�ออัลปาก้า ปี 2509

239  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนเล็ก เน้�ออัลปาก้า ปี 2511

240  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา "หน้าเล้่อนหลังเจดีย์" เน้�ออัลปาก้า ปี 2511

241  แหวนหลวงพ่อทวด ไม่จำกัดเน้�อ ปี 2503-2508

242  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวน กะไหล่ทอง-อัลปาก้า ปี 2506-2508

243  เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี่ยมเล็ก "หลังรุ่น1" ปี 2511

244  รูปหล่อพระอาจารย์ทิม ไม่จำกัดเน้�อ วัดช้้างให้ ปี 2508

245  เหรียญพระอาจารย์ทิม พิมพ์รูปไขุ่ห่มคีลุม-หันขุ้าง วัดช้้างให้ ปี 2508

246  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนังส้อเล็ก"อุ้มลูกแก้ว" เน้�อโลหะ วัดช้้างให้ ปี 2508

247  เหรียญหลวงพ่อทวด "ทะเลซุง" แจกปีนัง ไม่จำกัดพิมพ์-ไม่จำกัดปี

248  เหรียญหลวงพ่อทวด "ทะเลซุง" พิมพ์ซุ้มกอ แจกปีนัง ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2508

249  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2524

250  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2524

251  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2524

252  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2524

253  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่หน้าเล็ก(ตอก-ไม่ตอกหมู) วัดคีอกหมู ปี 2506

254  พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด เน้�อโลหะ วัดไทร ปี 2506 จ.นคีรสวรรคี์

255  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน วัดพะโคีะ ปี 2506

256  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน วัดเม้องยะลา ปี 2506

257  พระหลวงพ่อทวด เน้�อว่าน ฝังตะกรุด วัดทรายขุาว ปี 2514



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ11 

พระปิดต๊า ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 8 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

258  พระปิดตาหลวงปู�เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพฯ

259  พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดทอง กรุงเทพฯ

260  พระปิดตาหลวงพ่อนาคี เน้�อเมฆพัตร วัดห้วยจระเขุ้ จ.นคีรปฐิม

261  พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก จ.นคีรปฐิม

262  พระปิดตากรุวัดท้ายย่าน จ.ช้ัยนาท

263  พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงคี์ เน้�อเมฆสิทธิ� พิมพ์แต่ง-พิมพ์ไม่แต่ง กรุงเทพฯ

264  พระปิดตา กรุวังหน้า กรุงเทพฯ

265  พระปิดตาหลวงปู�เอี่ยม เน้�อผงคีลุกรัก วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

266  พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู�จันทร์ วัดโมลี จ.นนทบุรี

267  พระปิดตาหลวงปู�ศุขุ เน้�อช้ินตะกั่ว ไม่จำกัดพิมพ์ วัดปากคีลองมะขุามเฒ่า

268  พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว เน้�อผงคีลุกรัก วัดเคีร้อวัลย์ จ.ช้ลบุรี

269   พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว เน้�อตะกั่ว วัดเคีร้อวัลย์ จ.ช้ลบุรี

270  พระปิดตาหลวงปู�ภู่ เน้�อผงคีลุกรัก วัดนอก จ.ช้ลบุรี

271  พระปิดตาหลวงพ่อโต เน้�อผงคีลุกรัก วัดเนินสุทธาวาส จ.ช้ลบุรี

272  พระปิดตาหลวงพ่อคีรีพ เน้�อผงคีลุกรัก วัดสมถ์ะ จ.ช้ลบุรี

273  พระปิดตาหลวงปู�เจียม เน้�อผงคีลุกรัก วัดกำแพง จ.ช้ลบุรี

274  พระปิดตาหลวงปู�เฮี้ี�ยง พิมพ์สะด้อใหญ่ ไม่จำกัดหลัง วัดป�า จ.ช้ลบุรี

275  พระปิดตาหลวงปู�เฮี้ี�ยง พิมพ์เศียรโต วัดป�า จ.ช้ลบุรี

276  พระปิดตาหลวงปู�เฮี้ี�ยง พิมพ์โปร่ง-ซุ้มตัน จ.ช้ลบุรี

277  พระปิดตาหลวงปู�เฮี้ี�ยง ไม่จำกัดพิมพ์ วัดป�า จ.ช้ลบุรี

278  พระปิดตาหลวงพ่อเหม้อน พิมพ์หลังตะแกรง วัดกำแพง จ.ช้ลบุรี

279  พระปิดตาหลวงพ่อปาน พิมพ์นิยม วัดเคีร้อวัลย์ จ.ช้ลบุรี

280  พระปิดตาหลวงพ่อปาน ไม่จำกัดพิมพ์ วัดเคีร้อวัลย์ จ.ช้ลบุรี

281  พระปิดตาหลวงพ่อปาน พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดหลัง วัดเคีร้อวัลย์ จ.ช้ลบุรี

282  พระปิดตาหลวงพ่อปาน เน้�อตะกั่ว วัดเคีร้อวัลย์ จ.ช้ลบุรี

283  พระปิดตาเจ้าคีุณศรี รุ่นแรก วัดอ่างศิลา จ.ช้ลบุรี

284  พระปิดตาเจ้าคีุณศรี รุ่นแรก พิมพ์นักกล้ามใหญ่-นักกล้ามกลาง วัดอ่างศิลา จ.ช้ลบุรี

285  พระปิดตาเจ้าคีุณศรี รุ่นแรก พิมพ์นักกล้ามเล็ก-นักกล้ามจิ�ว วัดอ่างศิลา จ.ช้ลบุรี

286  พระปิดตาเจ้าคีุณศรี รุ่นสุรพล-รุ่นวารุณี วัดอ่างศิลา จ.ช้ลบุรี

287  พระปิดตาปลัดผัน วัดโบสถ์์ จ.ช้ลบุรี

288  พระปิดตาปลัดผัน เน้�อตะกั่ว วัดโบสถ์์ จ.ช้ลบุรี

289  พระปิตาหลวงพ่อแก้ว พิมพ์ปั�นลอยองคี์ เน้�อผงคีลุกรัก วัดปากทะเล จ.เพช้รบุรี

290  พระปิดตาหลวงพ่อเช้ย เน้�อผงคีลุกรัก วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

291  พระปิดตาหลวงพ่อแย้ม เน้�อผงคีลุกรัก วัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ

292  พระปิดตาเขุ่าบุ�มเจ้าคีุณโต วัดโพธิ�เอน จ.สระบุรี

293  พระปิดตา เน้�อผงเก่า ไม่จำกัดสำนัก

294  พระปิดตา งาแกะเก่า ไม่จำกัดสำนัก

295  พระปิดตา เน้�อสัมฤทธิ�เก่า ไม่จำกัดสำนัก

296  พระปิดตา เน้�อไม้แกะเก่า ลงรักปิดทอง-ไม่ลงรัก ไม่จำกัดสำนัก

297  พระปิดตา เน้�อตะกั่วเก่า ไม่จำกัดสำนัก
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พระปิดต๊า ภาคต๊ะวันออก ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 9 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

298   พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร รุ่นแรก วัดเคีร้อวัลย์ 

299  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร รุ่นกวนขุ้าวทิพย์ ปี 2500 วัดเคีร้อวัลย์ 

300  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์นิยม วัดเคีร้อวัลย์ 

301  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร เน้�อตะกั่ว วัดเคีร้อวัลย์ 

302  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์ใหญ่หลังเบี�ยลงรักปิดทอง วัดเคีร้อวัลย์ 

303  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์ใหญ่หลังแบบฝังพระธาตุสามเม็ด วัดเคีร้อวัลย์ 

304  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร รุ่นแก้วสารพัดนึกปิดทองนำฤกษ์ ปี 2538 วัดเคีร้อวัลย์ 

305  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร รุ่นแก้วสารพัดนึกทารัก ปี38 วัดเคีร้อวัลย์ 

306  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร รุ่นแก้วสารพัดนึกปิดทองเต็มองคี์ ปี 2538 วัดเคีร้อวัลย์ 

307  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร รุ่นแก้วสารพัดนึก หลังเน้�อพลอยเจ็ดสี ปี 2538 วัดเคีร้อวัลย์ 

308  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์ใหญ่หลังยิ�ม ไม่จำกัดเน้�อ วัดเคีร้อวัลย์ 

309  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์ใหญ่หลังแบบ ไม่จำกัดเน้�อ วัดเคีร้อวัลย์ 

310  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์เล็กหลังช้ฎา ปี 2519 วัดเคีร้อวัลย์ 

311  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์กลาง เน้�อคีลุกรัก วัดเคีร้อวัลย์ 

312  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์กลางปิดทองนำฤกษ์ วัดเคีร้อวัลย์ 

313  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเน้�อ วัดเคีร้อวัลย์ 

314  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์จิ�ว เน้�อคีลุกรัก วัดเคีร้อวัลย์ 

315  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์จิ�วทองแดงหลังแบบ วัดเคีร้อวัลย์ 

316  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์จิ�วทองแดงหลังเลขุ4 ปี 2516 วัดเคีร้อวัลย์ 

317  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์จันทร์ลายใหญ่ วัดเคีร้อวัลย์

318  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์จันทร์ลายกลาง วัดเคีร้อวัลย์

319  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์จันทร์ลายเล็ก วัดเคีร้อวัลย์

320  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์หยดน�ำ วัดเคีร้อวัลย์

321  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เน้�อทองแดง วัดเคีร้อวัลย์

322  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์ลอยองคี์ เน้�อสัมฤทธิ� ก้นอุดผง วัดเคีร้อวัลย์ 

323  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์หลังอุ วัดเคีร้อวัลย์ 

324  พระปิดตาเจ้าคีุณวิเช้ียร ไม่จำกัดพิมพ์ วัดเคีร้อวัลย์ 

325  พระปิดตาปลัดผัน ไม่จำกัดพิมพ์ วัดโบสถ์์ 

326  พระปิดตาอาจารย์มา ไม่จำกัดพิมพ์ วัดสัมมะถ์ะ 

327  พระปิดตาอาจารย์เกลี�ยง ไม่จำกัดพิมพ์ วัดเนิน 

328  พระปิดตาอาจารย์ช้ัย หลังยันต์อุ วัดนอก 

329  พระปิดตาอาจารย์ช้ัย หลังยันต์ยะ วัดนอก 

330  พระปิดตาปลัดผัน หลังพุทโธ วัดโบสถ์์ 

331  พระปิดตาหลวงพ่อช้่วย ธมฺมกาโม รุ่นแรก วัดไตรมุก 

332  พระปิดตาหลวงปู�เหม้อน อินฺทโช้โต ไม่จำกัดพิมพ์ วัดกำแพง 
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เครื่องราง ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 10 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

333  หมากทุยหลวงปู�เอี่ยม วัดหนัง กรุงเทพฯ

334  เบี�ยแก้หลวงปู�รอด วัดนายโรง กรุงเทพฯ

335  เบี�ยแก้หลวงปู�เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นคีรปฐิม

336  เบี�ยแก้หลวงพ่อพักตร์ วัดโบสถ์์ จ.อ่างทอง

337  เขุี�ยวเส้อแกะหลวงพ่อปาน พิมพ์หุบปาก วัดบางเหี�ย จ.สมุทรปราการ

338  เขุี�ยวเส้อแกะหลวงพ่อปาน พิมพ์อ้าปาก วัดบางเหี�ย จ.สมุทรปราการ

339  เส้อหลวงพ่อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ

340  เส้อหลวงพ่อวงศ์ ไม่จำกัดรุ่นวัดปริวาส กรุงเทพฯ

341  สิงห์งาแกะหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี

342  สิงห์งาแกะหลวงพ่อหอม วัดช้ากหมาก จ.ระยอง

343  หนุมานหลวงพ่อสุ่น ไม่จำกัดเน้�อ-ไม่จำกัดพิมพ์ วัดศาลากุน จ.นนทบุรี

344  ลิงหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว จ.ฉัะเช้ิงเทรา

345  องคีตหลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

346  แพะหลวงพ่ออ่ำ วัดหนองกระบอก จ.ระยอง

347  จิ�งจกหลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง จ.พระนคีรศรีอยุธยา

348  สาริกาหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย จ.นคีรนายก

349  ตะกรุดหลวงปู�ศุขุ วัดปากคีลองมะขุามเฒ่า จ.ช้ัยนาท

350  ตะกรุดโสฬสมงคีลหลวงปู�กลิ่น วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

351  ตะกรุดโสฬสมงคีลอาจารย์แปลก วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

352  ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดบางเหี�ย จ.สมุทรปราการ

353  ตะกรุดลูกอมหลวงปู�ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคีราม

354  ตะกรุดหลวงพ่อทองสุขุ วัดโตนดหลวง จ.เพช้รบุรี

355  ตะกรุดกระดูกห่านหลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน กรุงเทพฯ

356  ตะกรุดหน้าผากเส้อหลวงปู�นาคี วัดอรุณฯ(วัดแจ้ง) กรุงเทพฯ

357  พิศมรใบลานหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสาคีร

358  ลูกอม เน้�อเมฆสิทธิ� วัดอนงคีาราม กรุงเทพฯ

359  ลูกอมพระปลัดปาน วัดตุ๊กตา จ.นคีรปฐิม

360  ยักษ์พระคีรูสอน วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ

361  ปลัดขุิกหลวงพ่ออี� วัดสัตหีบ จ.ช้ลบุรี

362  ราหูกะลาแกะหลวงพ่อน้อย ขุนาดห้อยคีอ วัดศรีษะทอง จ.นคีรปฐิม

363  ราหูกะลาแกะอาจารย์ปิ�น ขุนาดห้อยคีอ วัดศรีษะทอง จ.นคีรปฐิม

364  กะลาแกะคีรูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ จ.ลำปาง

365  ปลาตะเพียนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนคีรศรีอยุธยา

366  แหวนพิรอด เก่า ไม่จำกัดสำนัก

367  ตะกรุดเก่า ไม่จำกัดคีณาจารย์
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เครื่องรางจังหวัดนครสวรรค์-พิจิต๊ร ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 11 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

368  คีช้สีห์,สิงห์ปากเป็ดหลวงพ่อเฮี้ง วัดเขุาดิน

369  เส้อหลวงพ่อเฮี้ง วัดเขุาดิน

370  ม้ามังกร,หมู,กระต่ายหลวงพ่อเฮี้ง วัดเขุาดิน

371  สิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิม พิมพ์ในกรอบรูปหัวใจ วัดหนองโพ

372  สิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิม พิมพ์ในกรอบสี่เหลี่ยม,พิมพ์ขุ้าวหลามตัด,พิมพ์ทรงกลม วัดหนองโพ

373  สิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิม พิมพ์สามขุวัญปากเจาะ วัดหนองโพ

374  สิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิม พิมพ์สองขุวัญปากเจาะ วัดหนองโพ

375  สิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิม พิมพ์ยกขุา วัดหนองโพ

376  สิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิม พิมพ์ปากสาริกา วัดหนองโพ

377  นางกวักงาแกะหลวงพ่อเดิม หลังปิดตา วัดหนองโพ

378  นางกวักงาแกะหลวงพ่อเดิม พิมพ์ลอยองคี์ วัดหนองโพ

379  งาแกะปีเกิด12นักษัตรหลวงพ่อเดิม ไม่จำกัดพิมพ์ วัดหนองโพ

380  นางกวักงาแกะหลวงพ่อเดิม ไม่จำกัดพิมพ์ วัดหนองโพ

381  แหวนหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี่เหลี่ยม,รูปไขุ่ เน้�อเงินลงยาสีธงช้าติ วัดหนองโพ

382  รูปถ์่ายเก่าอัดกระจกหลวงพ่อเดิม ขุนาดห้อยคีอ ไม่จำกัดพิมพ์ วัดหนองโพ

383  แหวนลงยาลงถ์มหลวงพ่อกัน วัดเขุาแก้ว

384  ตะกรุดพวงลูกคีั่นพระเจ้าห้าพระองคี์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

385  มีดหมอสาริกาหลวงพ่อเดิม ขุนาดเล็ก วัดหนองโพ

386  มีดหมอหลวงพ่อเดิม ขุนาดปากกา แบบธรรมดา วัดหนองโพ

387  มีดหมอหลวงพ่อเดิม ขุนาดปากกา แบบสามกษัตริย์ วัดหนองโพ

388  มีดหมอหลวงพ่อเดิม ขุนาดปากกา แบบด้ามตัด วัดหนองโพ

389  มีดหมอหลวงพ่อเดิม ขุนาดใบมีด6นิ�ว ไม่เกิน9นิ�ว แบบธรรมดา วัดหนองโพ

390  มีดหมอหลวงพ่อเดิม ขุนาดใบมีด6นิ�ว ไม่เกิน9นิ�ว แบบสามกษัตริย์ วัดหนองโพ

391  มีดหมอหลวงพ่อเดิม ขุนาดใบมีด9นิ�วขุึ�นไป ไม่จำกัดขุนาด วัดหนองโพ

392  มีดหมอหลวงพ่อเดิม ใบมีดแบบลายนาคีคีู่ ไม่จำกัดขุนาด วัดหนองโพ

393  มีดหมอหลวงพ่อกัน ขุนาดปากกา แบบธรรมดา วัดเขุาแก้ว

394  มีดหมอหลวงพ่อกัน ขุนาดปากกา แบบสามกษัตริย์ วัดเขุาแก้ว

395  มีดหมอหลวงพ่อกัน ขุนาด5นิ�วขุึ�นไป วัดเขุาแก้ว

396  เส้�อยันต์-ผ้ายันต์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

397  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ถ์ักเช้้อกลงรัก

398  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ไม่ถ์ักเช้้อก

399  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ ฝาบาตร และไม่จำกัดเน้�อ

400  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ถ์ักเช้้อกลงรัก

401  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ไม่ถ์ักเช้้อก

402  รูปถ์่ายเก่าหลวงพ่อพิธ ขุนาดห้อยคีอ ไม่จำกัดรุ่นวัดระฆัง
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พระคณาจารย์จังหวัดพิจิต๊ร ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 12 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

403  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

404  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขุี�ตา วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

405  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

406  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

407  พระรูปเหม้อนโบราณหลวงพ่อเงิน เน้�อผงจุ่มรัก วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

408  พระเน้�อดินหลวงพ่อเงิน พิมพ์พระเจ้าห้าพระองคี์ วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

409  พระเน้�อดินหลวงพ่อเงิน ไม่จำกัดพิมพ์ วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

410  พระรูปหล่อปั�ม พิมพ์คีอแอล ปี 2515 วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

411  พระรูปหล่อปั�ม พิมพ์นิ�วจุด ปี 2515 วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

412  พระรูปหล่อปั�ม พิมพ์ม้อนับแบงคี์ ปี 2515 วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

413  พระรูปหล่อปั�ม พิมพ์ม้อเลขุแปด ปี 2515 วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

414  เหรียญปั�มหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่ ปี 2515 วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

415  เหรียญปั�มหลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก ปี 2515 วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

416  เหรียญขุวัญถ์ุงหลวงพ่อเงิน วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

417  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่อเงิน ไม่จำกัดหลัง วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

418  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.ชุ้่มสร้าง ตอกและไม่ตอก "ช้" วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

419  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ใหญ่ ออกวัดห้วยแขุน

420  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์กลาง-เล็ก ออกวัดห้วยแขุน

421  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ปี 2515 ออกวัดท้ายน�ำ

422  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ปี 2515 ออกวัดวังจิก

423  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ออกวัดหอไกร

424  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นอ.ตะพานหิน ปี 2522

425  เหรียญเสมาหลวงพ่อเพช้ร ปี 2472

426  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์สามเหลี่ยม หลังอุ

427  พระรูปหล่อโบราณ พิมพ์สี่เหลี่ยม หลังอุ

428  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน พิมพ์หน้าลิง

429  เหรียญปั�มหลวงพ่อเขุียน หลังช้ินราช้ เน้�อเงิน ไม่จำกัดพิมพ์

430  พระปิดตาหลวงปู�ภู พิมพ์หยดน�ำ เน้�อช้ินสนิมแดง วัดท่าฬ�อ

431  พระปิดตาหลวงปู�ภู เน้�อผงคีลุกรัก หลังเบี�ย วัดท่าฬ�อ

432  เหรียญหลวงปู�ภู หางแมลงป�อง วัดท่าฬ�อ

433  เหรียญหลวงพ่อพิธ รุ่นแรก ปี 2488 วัดระฆัง

434  เหรียญเสมาหลวงพ่อเตียง รุ่นแรก วัดเขุารูปช้้าง

435  ตะกรุดหลวงพ่อเงิน วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

436  พญาเต่าเร้อนหลวงพ่อเงิน วัดบางคีลาน จ.พิจิตร

437  ตะกรุดหลวงปู�ภู ไม่จำกัดเน้�อ วัดท่าฬ�อ
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พระหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต๊ จ.พิจิต๊ร ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 13 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

438  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต พิมพ์หน้าลิงใหญ่ ไม่จำกัดพิมพ์

439  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต พิมพ์หน้าลิงเล็ก ไม่จำกัดพิมพ์

440  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต พิมพ์หน้าหมู วัดวังตะกู 

441  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต พิมพ์หน้าหมู วัดท่าหอย 

442  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต พิมพ์คี่อมเล็ก วัดสำนักขุุนเณร

443  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต พิมพ์คี่อมเล็ก วัดพร้าว

444  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต รุ่นเถ์้าแก่หอเตี�ยะ 

445  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต รุ่นกำนันเถ์าว์ สร้างโรงเรียน

446  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต รุ่นกำนันเถ์าว์ สร้างศาลา

447  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต รุ่นกำนันวิรัตน์ เน้�อเงิน พิมพ์ไม่แต่ง

448  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต รุ่นกำนันวิรัตน์ เน้�อเงิน พิมพ์แต่ง

449  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต รุ่นส.5 ไม่จำกัดเน้�อ

450  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต รุ่นขุ.5 ไม่จำกัดเน้�อ

451  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต รุ่น100 ปี ไม่จำกัดเน้�อ 

452  พระรูปหล่อกริ่งประทานพรหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต รุ่น100 ปี 

453  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต รุ่นฐิานหนังส้อ ไม่จำกัดเน้�อ

454  พระรูปหล่อปั�มหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต รุ่น100 ปี 

455  พระผงเทียนช้ัยหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต พิมพ์หลวงพ่อเงิน ปี 2503 

456  เหรียญหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต หลังพระพุทธช้ินราช้ เน้�อเงิน ไม่จำกัดพิมพ์

457  เหรียญสองเกจิ หลวงพ่อเขุียน-หลวงพ่อทบ 

458  เหรียญอาร์มหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต วัดวังสำโรง 

459  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต สระเอขุีดยาว 

460  เหรียญหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต กงจักรหลังยันต์ 

461  เหรียญหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต ใบตำลึง 

462  เหรียญแสตมป์หลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต บล็อกวัด ไม่จำกัดเน้�อ วัดท่าหอย

463  เหรียญแสตมป์หลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต บล็อกบ้าน ไม่จำกัดเน้�อ วัดท่าหอย

464  เหรียญกลมเสาร์ห้าหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต

465  เหรียญเสมาใหญ่หลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต นั่งเต็มองคี์ รุ่น100 ปี 

466  เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต วัดช้ัยมงคีล 

467  เหรียญหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต ใบโพธิ�เล็ก วัดช้ัยมงคีล 

468  เหรียญขุวัญถ์ุงหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต ปี 2505 

469  เหรียญขุวัญถ์ุงหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต ปี 2506 

470  เหรียญขุวัญถ์ุงหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต ปี 2507 

471  เหรียญหลวงพ่อเขุียน หลังหลวงปู�ศุขุ ปี 2507 

472  แหวนหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต ไม่เกิน ปี 2507 ไม่จำกัดรุ่น

473  รูปถ์่าย,ล็อกเกตหลวงพ่อเขุียน ธมฺมรกฺขุิโต ไม่จำกัดรุ่น
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พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 14 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

474  พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง

475  พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม

476  พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น

477  พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ฟ้้า

478  พระพิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น ไก่ต๊อก

479  พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น

480  พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ทรงเคีร้่อง

481  พระพิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ไม่ทรงเคีร้่อง

482  พระพิมพ์ยันต์แถ์วเดียว ไม่จำกัดพิมพ์

483  พระพิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น

484  พระพิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเด้อน

485  พระพิมพ์ทรงคีรุฑเล็ก

486  พระพิมพ์ทรงคีรุฑใหญ่ พิมพ์ลึก

487  พระพิมพ์ทรงคีรุฑใหญ่ พิมพ์ต้�น

488  พระพิมพ์ทรงคีรุฑปีกแขุ็ง

489  พระพิมพ์ทรงคีรุฑผีเส้�อ

490  พระพิมพ์ทรงเม่น บัวช้ั�นเดียว

491  พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองช้ั�น7จุด

492  พระพิมพ์ทรงเม่น บัวสองช้ั�น8จุด

493  พระพิมพ์ทรงเม่นมังกร

494  พระพิมพ์ทรงเม่นบัวโคี้ง

495  พระพิมพ์ทรงเม่นเล็ก

496  พระพิมพ์ทรงเม่น หัวกลับ

497  พระพิมพ์ทรงนก ปางมารวิช้ัย

498  พระพิมพ์ทรงปางสมาธิ บัวเม็ด

499  พระพิมพ์ทรงนก ฐิานสามช้ั�น

500  พระพิมพ์ทรงนก ฐิานสายบัว-บัวฟ้ันปลา

501  พระพิมพ์ทรงปลาจีน

502  พระพิมพ์ทรงปลากัด

503  พระพิมพ์ทรงปลาหมอ

504  พระพิมพ์ทรงปลาหมู

505  พระพิมพ์ทรงโบราณ ไม่จำกัดพิมพ์

506  พระพิมพ์ทรงสมาธิเพช้ร ไม่จำกัดพิมพ์

507  พระเน้�อผงพุทธคีุณ ไม่จำกัดพิมพ์

508  ผงลูกอม
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พระคณาจารย์ภาคอีสาน ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 15 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (42 รายการ)  

509  เหรียญพระอาจารย์ฝั�น อาจาโร รุ่น2 ปี 2507 วัดป�าอุดมสมพร

510  เหรียญพระอาจารย์ฝั�น อาจาโร รุ่น3 ปี 2508 วัดป�าอุดมสมพร

511  เหรียญพระอาจารย์ฝั�น อาจาโร รุ่น4 ปี 2508 วัดป�าอุดมสมพร

512  เหรียญพระอาจารย์ฝั�น อาจาโร รุ่น5 ปี 2509 วัดป�าอุดมสมพร

513  เหรียญพระอาจารย์ฝั�น อาจาโร รุ่น6 ปี 2510 วัดป�าอุดมสมพร

514  เหรียญพระอาจารย์ฝั�น อาจาโร รุ่น7 ปี 2511 วัดป�าอุดมสมพร

515  เหรียญพระอาจารย์ฝั�น อาจาโร รุ่น9 เน้�ออัลปาก้า วัดป�าอุดมสมพร

516  เหรียญพระอาจารย์ฝั�น อาจาโร รุ่น9 เน้�อฝาบาตร วัดป�าอุดมสมพร

517  เหรียญพระอาจารย์ฝั�น อาจาโร รุ่น9 เน้�อทองแดง วัดป�าอุดมสมพร

518  เหรียญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รุ่น100ปี ปี 2514 ไม่จำกัดเน้�อ

519  เหรียญพระคีรูวิโรจน์รัตโนบล(หลวงปู�รอด) รุ่นแรก ปี 2483 วัดทุ่งศรีเม้อง จ.อุบลราช้ธานี

520  เหรียญหลวงปู�ช้า สุภัทโท รุ่นแรก วัดหนองป�าพง จ.อุบลราช้ธานี

521  เหรียญหลวงปู�จันทร์ เขุมิโย รุ่นแรก วัดศรีเทพ จ.นคีรพนม

522  เหรียญหลวงปู�จันทร์ เขุมิโย รุ่นสอง วัดศรีเทพ จ.นคีรพนม

523  เหรียญหลวงปู�จันทร์ เขุมิโย รุ่นสาม วัดศรีเทพ จ.นคีรพนม

524  เหรียญประคีำรอบหลวงปู�ต้�อ อจลธัมโม ปี 2516 จ.นคีรพนม

525  เหรียญประคีำรอบหลวงปู�ต้�อ อจลธัมโม ปี 2517 จ.นคีรพนม

526  เหรียญมะละกอหลวงปู�ต้�อ อจลธัมโม ปี 2517 จ.นคีรพนม

527  เหรียญหลวงปู�ช้อบ ฐิานสโม รุ่นแรก วัดป�าสัมมานุสรณ์ จ.เลย

528  เหรียญหลวงปู�ช้อบ ฐิานสโม รุ่นพิเศษ วัดป�าสัมมานุสรณ์ จ.เลย

529  เหรียญหลวงปู�หลุย จันทสาโร รุ่นแรก วัดถ์�ำผาบิ�ง จ.เลย

530  เหรียญหลวงปู�หลุย จันทสาโร รุ่นขุวานฟ้้า รุ่นแรก วัดถ์�ำผาบิ�ง จ.เลย

531  เหรียญพระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม รุ่นแรก ปี 2518 วัดป�าสามัคีคีีอุปถ์ัมภ์ จ.บึงกาฬ

532  เหรียญหลวงปู�ขุาว อนาลโย รุ่นแรก ปี 2509 วัดถ์�ำกลองเพล

533  พระผงสมเด็จหมออวยหลวงปู�ขุาว อนาลโย รุ่นแรก ปี 2509 วัดถ์�ำกลองเพล

534  พระรูปหล่อหลวงปู�ขุาว อนาลโย รุ่นศรีวิไล วัดถ์�ำกลองเพล

535  เหรียญหลวงปู�ขุาว อนาลโย รุ่นถ์ังน�ำ ปี 2517 วัดถ์�ำกลองเพล

536  พระรูปหล่อหลวงปู�อ่อน ญาณสิริ รุ่นแรก วัดป�านิโคีรธาราม จ.อุดรธานี

537  เหรียญพระอาจารย์จวน กุลเช้ฎโฐิ รุ่นแรก ปี 2513 วัดภูทอก จ.บึงกาฬ

538  เหรียญพระอาจารย์วัน อุตตโม รุ่นแรก ปี 2514 วัดถ์�ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคีร

539  เหรียญหลวงตาพวง สุขุินทริโย รุ่นแรก ปี 2513 วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร

540  เหรียญหลวงปู�อ่อนสา สุขุกาโม รุ่นแรก ปี 2532 วัดประช้าชุ้มพลพัฒนาราม จ.อุดรธานี

541  พระรูปหล่อหลวงปู�อ่อนสา สุขุกาโม รุ่นแรก ปี 2532 วัดประช้าชุ้มพลพัฒนาราม จ.อุดรธานี

542  เหรียญหลวงปู�หนูอินทร์ กิตติสาโร รุ่นแรก วัดป�าพุทธมงคีล จ.กาฬสินธุ์

543  เหรียญหลวงปู�หนูอินทร์ กิตติสาโร รุ่นนับประคีำ วัดป�าพุทธมงคีล จ.กาฬสินธุ์

544  เหรียญแม่นางกวักหลวงปู�เม้า พลวิริโย ปี 2517 วัดสี่เหลี่ยม จ.บุรีรัมย์

545  เหรียญพระลีลาหลวงปู�เม้า พลวิริโย ปี 2517 วัดสี่เหลี่ยม จ.บุรีรัมย์

546  หนุมานหลวงปู�เม้า พลวิริโย พิมพ์หล่อฉัีด ปี 2517 วัดสี่เหลี่ยม จ.บุรีรัมย์

547  หนุมานหลวงปู�เม้า พลวิริโย พิมพ์ฐิานสูง ปี 2518 วัดสี่เหลี่ยม จ.บุรีรัมย์

548  หนุมานหลวงปู�เม้า พลวิริโย พิมพ์หน้ายักษ์(หน้าดุ) ปี 2518 วัดสี่เหลี่ยม จ.บุรีรัมย์

549  หนุมานหลวงปู�เม้า พลวิริโย พิมพ์หน้ายักษ์(หน้าอาปาเช้่) ปี 2518 วัดสี่เหลี่ยม จ.บุรีรัมย์

550  เหรียญนางพญาหลวงปู�เม้า พลวิริโย ปี 2517 ไม่จำกัดเน้�อ วัดสี่เหลี่ยม จ.บุรีรัมย์



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ19 

พระคณาจารย์ภาคอีสาน ทั่วไป  
โต๊๊ะที่ 16 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

551  เหรียญปาฏิิหาริย์หลวงปู�สูนย์ จันทวัณโณ รุ่นรวยทันใจ ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าอิสระธรรม จ.สกลนคีร

552  เหรียญพญาเต่าเร้อนวาจาสิทธิ�หลวงปู�สูนย์ จันทวัณโณ รุ่นรวยทันใจ ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าอิสระธรรม จ.สกลนคีร

553  พระรูปเหม้อนปั�มหลวงปู�สูนย์ จันทวัณโณ ฐิานภูเขุาปาฏิิหาริย์ รุ่นแรก เต็มองคี์ ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ 

      วัดป�าอิสระธรรม จ.สกลนคีร

554  พระรูปเหม้อนปั�มหลวงปู�สูนย์ จันทวัณโณ ฐิานภูเขุาปาฏิิหาริย์ รุ่นแรก คีรึ่งซีก ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ 

      วัดป�าอิสระธรรม จ.สกลนคีร

555  พระผงดวงเศรษฐิี หลวงปู�สูนย์ จันทวัณโณ รุ่น1 ปี 2564 วัดป�าอิสระธรรม จ.สกลนคีร

556  ล็อกเกตหลังพระผงดวงเศรษฐิีหลวงปู�สูนย์ จันทวัณโณ รุ่นแรก ปี 2564 วัดป�าอิสระธรรม จ.สกลนคีร

557  เหรีญระฆังห้าจุดหลวงปู�สูนย์ จันทวัณโณ รุ่นศรัทธาปาฏิิหาริย์ ปี 2564 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าอิสระธรรม จ.สกลนคีร

558  พญาหนุมานหลวงปู�สูนย์ จันทวัณโณ รุ่นปาฏิิหาริย์ ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าอิสระธรรม จ.สกลนคีร

559  เหรียญมังกรรวยทันใจหลวงปู�สูนย์ จันทวัณโณ ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าอิสระธรรม จ.สกลนคีร

560  พระพุทธช้ินราช้หลวงปู�สูนย์ จันทวัณโณ รุ่นวาจาสิทธิ� ปี 2564 วัดป�าอิสระธรรม จ.สกลนคีร

561  พระหลวงปู�ทวดหลวงปู�สูนย์ จันทวัณโณ พิมพ์รูปหล่อ รุ่นปาฏิิหาริย์ ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าอิสระธรรม จ.สกลนคีร

562  พระหลวงปู�ทวดหลวงปู�สูนย์ จันทวัณโณ พิมพ์เตารีด รุ่นปาฏิิหาริย์ ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าอิสระธรรม จ.สกลนคีร

563  พระกริ่งช้ินบัญช้รหลวงปู�สูนย์ จันทวัณโณ รุ่นปาฏิิหาริย์ ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าอิสระธรรม จ.สกลนคีร

564  เหรียญหล่อพุทธศิลป์พระอาจารย์เช้าวรัตน์ กมุมสุทโธ รุ่นคีุ้มคีรอง ปี 2561 วัดท่าวังหิน จ.สกลนคีร

565  พระผงสามมิติพระอาจารย์เช้าวรัตน์ กมุมสุทโธ รุ่นแสนเฮี้ง ปี 2560 วัดท่าวังหิน จ.สกลนคีร

566  เหรียญประทานบุญหลวงปู�อินตอง สุภวโร ปี 2563 วัดป�าวีระธรรม จ.สกลนคีร

567  เหรียญพญานาคีหลวงปู�แก้ว สุจิณโณ รุ่นเฮี้งตลอด ปี 2560 วัดถ์�ำเจ้าผู้ขุ้า จ.สกลนคีร

568  เหรียญพระนาคีปรกพุทโธหลวงปู�แปลง สุนทโร รุ่นแรก ปี 2563 วัดป�าอุดมสมพร จ.สกลนคีร

569  พระสมเด็จองคี์ปฐิมหลวงปู�แปลง สุนทโร ปี 2564 วัดป�าอุดมสมพร จ.สกลนคีร

570  ท้าวเวสสุวรรณหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นแรก เศรษฐิีมหาอำนาจ ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

571  เหรียญพุทธศิลป์พระแก้วมรกตหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นแรก เศรษฐิีมหาอำนาจ ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ 

      วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

572  ล็อกเกตหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นสมปรารถ์นา ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

573  พระรูปหล่อฐิานภูเขุาหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต พิมพ์หลวงปู�ทวด รุ่นปาฏิิหาริย์ ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ 

      วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

574  เหรียญหล่อโต๊ะหมู่บูช้าคีรูหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต ปี 2564 ไม่จำกัดเน้�อ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

575  เหรียญหล่อพระเหน้อพรหมหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นเหน้อดวง ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

576  พระกริ่งช้ินบัญช้รหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นแรก เน้�อเหล็กน�ำพี� ปี 2560 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

577  เหรียญหล่อพุทธศิลป์หันขุ้างหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นมีโช้คีมีลาภ พิมพ์เล็ก ปี 2564 ไม่จำกัดเน้�อ 

      วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

578  เหรียญหล่อพุทธศิลป์หันขุ้างหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นมีโช้คีมีลาภ พิมพ์ใหญ่ ปี 2564 ไม่จำกัดเน้�อ 

      วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

579  พระผงดวงเศรษฐิีพระอาจารย์สุวิทย์ ช้ินวโร(คีรูบาไก่) รุ่นแรก ปี 2564 วัดป�าปฐิมเทวาราม จ.ขุอนแก่น

580  เหรียญหล่อดวงเศรษฐิีพระอาจารย์สุวิทย์ ช้ินวโร(คีรูบาไก่) รุ่นแรก ปี 2564 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าปฐิมเทวาราม จ.ขุอนแก่น

581  พระกริ่งช้ินบัญช้รมหาเศรษฐิีหลวงปู�แสน ปสันโน ปี 2559 ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านหนองจิก จ.ศรีสะเกษ

582  พระกริ่งช้ินบัญช้รหลวงปู�แปลง สุนทโร ปี 2560 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าอุดมสมพร จ.สกลนคีร

583  พระกริ่งช้ินยัญช้รมหาปรารถ์นาหลวงปู�ขุันตี ญาณวโร ปี 2559 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าม่วงไขุ่ จ.เลย

584  เหรียญธรรมพ้นทุกขุ์อริยสัจ4หลวงปู�กิตติศักดิ� กิตติสาโร ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าหนองหุบ จ.ขุอนแก่น

585  พระกริ่งอนันตช้ินกิตติสาโรหลวงปู�กิตติศักดิ� กิตติสาโร ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าหนองหุบ จ.ขุอนแก่น



20 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

พระคณาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 17 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

586  เหรียญท้าวสุรนารี(ย่าโม) รุ่นแรก ปี 2477

587  เหรียญพระคีรูจันทรสรคีุณ(เสี่ยง)รุ่นแรก ปี 2481 วัดเสมาใหญ่

588  เหรียนหลวงพ่อพรหมสร(รอด) รุ่นแรก ไม่จำกัดบล็อคี

589  เหรียญหลวงปู�สอน รุ่นแรก ไม่จำกัดเน้�อ ไม่จำกัดบล็อคี วัดเสิงสาง

590  พระกลีบบัวหลวงพ่อใหญ่ ไม่จำกัดพิมพ์ วัดระเว

591  เหรียญหล่อหลวงพ่อเสียบ ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านเกาะ

592  เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นแรก รุ่นประคีำแตก วัดโนนไทย

593  เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นคีู่บารมี เสาร์5 ปี 2537 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโนนไทย

594  เหรียญหลวงปู�แสง รุ่นแรก ปี 2522 วัดบ้านเขุว้า

595  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่ออุปัช้ฌาย์โม่ รุ่นแรก วัดคีอนน้อย

596  เหรียญหลวงพ่ออุปัช้ฌาย์โม่ รุ่นแรก วัดคีอนน้อย

597  เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) รุ่นพานแตก ปี 2516

598  เหรียญหลวงปู�แจ้ง รุ่นแรก วัดใหม่สุนทร

599  เหรียญหลวงพ่อดัด รุ่นแรก วัดถ์นนถ์ั่ว

600  เหรียญหลวงพ่อสังขุ์ รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2517 วัดใหม่กลอ

601  เหรียญหลวงพ่ออินทร์ รุ่นแรก ปี 2519 วัดบ้านบัว

602  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นแรก วัดช้ีวัก

603  เหรียญหลวงพ่อแก้ว รุ่นแรก วัดป�าโสสาณิการาม

604  เหรียญหลวงพ่อช้้าง รุ่นแรก วัดเสมาโพธิ�ทอง

605  เหรียญพระยากำธร รุ่นแรก ปี 2500 หลวงปู�สอนวัดเสิงสางปลุกเสก

606  พระรูปเหม้อนเจ้าพ่อขุุนด่าน(ตาลคีู่) เน้�อผง ปี 2560 รุ่นแรก

607  พระรูปหล่อโบราณหลวงปู�จ้่อ พนฺธมฺตฺโต รุ่นล่ำซำ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร

608  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�จ้่อ พนฺธมฺตฺโต รุ่นบารมีห่วงเช้้่อม72ปี วัดเขุาตาเงาะอุดมพร

609  เหรียญหันขุ้างหลวงปู�จ้่อ พนฺธมฺตฺโต รุ่นเพิ่มบุญ เพิ่มบารมี วัดเขุาตาเงาะอุดมพร

610  พระปิดตาจัมโบ้หลวงปู�จ้่อ พนฺธมฺตฺโต รุ่นมหาเศรษฐิี กิมจ้่อ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร

611  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเสมาทองสิบทิศ ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านไร่

612  พระนาคีปรกใบมะขุามหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเสมาทองสิบทิศ ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านไร่

613  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นอายุวัฒนมงคีล72ปี ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านไร่

614  ท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นเจริญทรัพย์72ปี ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านไร่

615  พระปิดตาจัมโบ้หลังพระนาคีปรกหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านไร่

616  พระขุรรคี์หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก รุ่นทรัพย์เพิ่มพูน ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านไร่

617  พระปิดตาเน้�อโลหะหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นทรัพย์เพิ่มพูน ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านไร่

618  เหรียญศรีนคีร(สิริมงคีล)หลวงพ่อทอง สุทธสีโล ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านไร่

619  ล็อกเกตหลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นศรีนคีร(สิริมงคีล) ไม่จำกัดหลัง วัดบ้านไร่

620  พระนาคีปรกปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านไร่

621  พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นแรก ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านไร่

622  เหรียญพระราหู หลวงพ่อทอง สุทธสีโล รุ่นหนุนดวง ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านไร่



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ21 

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 1  
โต๊๊ะที่ 18 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

623  เหรียญรุ่นแรก วัดแจ้งนอก ปี 2512

624  เหรียญช้ินราช้ วัดแจ้งนอก ปี 2512

625  เหรียญพระประธาน วัดยางใหญ่ ปี 2512

626  เหรียญรูปไขุ่ รุ่นสร้างกุฏิิสงฆ์ วัดสระแก้ว ปี 2517

627  เหรียญสี่เหลี่ยมหลังกำแพง ปี 2517

628  เหรียญสี่เหลี่ยมพิมพ์พระพุทธ วัดโคีกรักษ์ ปี 2516, 2517

629  พระนาคีปรก รุ่นแรก ปี 2517

630  เหรียญสร้างบารมี ปี 2519

631  เหรียญสี่เหลี่ยมสมเด็จปริสุทโธ มีหู ปี 2519

632  ปิดตาหัวจรวด ปี 2519

633  พระกริ่งก้นถ์้วย รุ่นสร้างบารมี ปี 2519

634  เหรียญเจ้าแม่กวนอิม ปี 2519

635  เหรียญธนาคีารศรีนคีร ปี 2521

636  เหรียญหันขุ้าง รุ่นสร้างหอฉัันท์วัดใหม่อัมพร ปี 2528

637  เหรียญย้นทำน�ำมนต์ ออกวัดใหม่อัมพร ปี 2528

638  พระปิดตาเน้�อผง วัดโพธิ�ปร้อแเวง ปี 2529

639  เหรียญสหกรณ์ ปี 2530

640  พระกริ่งร่มเกล้า บรรจุตะกรุดทองคีำ ปี 2531

641  เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดใหม่อัมพร ปี 2531

642  พระกริ่งญาณวิทยาคีม ปี 2535

643  พระช้ัยญาณวิทยาคีม ปี 2535

644  พระกริ่ง ส.ก. ปี 2536

645  พระช้ัยวัฒน์ รุ่นหาบารมี ปี 2536

646  ตะกรุดแผ่นปั�มรูปเหม้อน รุ่นมหาบารมี ปี 2536

647  พระปีดตาหลังรูปเหม้อน วัดปรก เน้�อเงิน ปี 2536

648  พระกริ่งทวีคีูณ ปี 2537

649  พระปิดตาลอยองคี์ บรรจุกริ่ง รุ่นคีูณพันส้าน เน้�อเงิน ปี 2537

650  พระขุรรคี์ รุ่นคีูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

651  พระปิดตาหัวจรวด รุ่นคีูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

652  เหรียญนิรันตราย ปี 2537

653  เหรียญนั่งพานช้นะมาร ปี 2537 เน้�อเงิน

654  เหรียญนั่งพานช้นะมาร ปี 2537 เน้�อนวะ

655  เหรียญนั่งพานช้นะมาร ปี 2537 เน้�อทองเหล้อง, ทองแดง

656  พระกริ่งคีูณพันล้าน ปี 2537

657  พระกริ่งลพบุรี รุ่นอนุรักษ์ช้าติ ปี 2538 ไม่จำกัดเน้�อ

658  พระปิดตาสาริกา มหาลาภ เน้�อผง ปี 2539 ไม่จำกัดพิมพ์

659  พระช้ัยวัฒน์ รุ่นเทพวิทยาคีม ปี 2554



22 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดที่ 2  
โต๊๊ะที่ 19 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

660  เหรียญกลมหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ปี2514 วัดกุดตาลาด

661  พระนาคีปรกใบมะขุามหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ปี2519

662  เหรียญลูกเส้อช้าวบ้านหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ไม่จำกัดเน้�อ ปี2520

663  เหรียญธนาคีารศรีนคีรหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ไม่จำกัดเน้�อ ปี2521

664  เหรียญหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ รุ่นราช้าฤกษ์โภคีทรัพย์ ไม่จำกัดเน้�อ ปี2521

665  เหรียญพระมงคีลมิ่งเม้องหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ไม่จำกัดเน้�อ ปี2521

666  เหรียญหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ รุ่นตลาดไทรเก่า ปี2522

667  เหรียญหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างบารมีเล็ก ปี2526 วัดบ้านบุ

668  พระกริ่งหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ รุ่นทหารพราน ไม่จำกัดเน้�อ ปี2526

669  เหรียญหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ปี2520 วัดสิงหาราม 

670  พระสังกัจจายน์-พระรูปหล่อหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ รุ่นเสาร์ห้าสร้างพระอุโบสถ์ ปี2533

671  เหรียญเหรียญหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ รุ่นเล้่อนสมณศักดิ� ปี2535

672  เหรียญเจริญพรบน(คีรึ่งองคี์)หลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ เน้�อเงิน ปี2536

673  เหรียญเจริญพรบน(คีรึ่งองคี์)หลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ เน้�อนวะ ปี2536

674  เหรียญเจริญพรบน(คีรึ่งองคี์)หลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ เน้�อทองแดง ปี2536

675  เหรียญเจริญพรล่าง(คีรึ่งองคี์)หลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ เน้�อเงิน เน้�อนวะ ปี2536

676  เหรียญเจริญพรล่าง(คีรึ่งองคี์)หลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ เน้�อทองแดง ปี2536

677  เหรียญเจริญพร(เต็มองคี์)หลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ เน้�อเงิน เน้�อนวะ ปี2536

678  เหรียญเจริญพร(เต็มองคี์)หลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ เน้�อทองแดง ปี2536

679  เหรียญเสมาวัดปรกหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ไม่จำกัดเน้�อ ปี2536

680  พระปิดตาปุ้มปุ้ยหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ปี2536

681  เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ปี2536 ออกวัดใหม่อัมพร

682  พระกริ่งหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ รุ่นทิ�งทวน ไม่จำกัดเน้�อ ปี2536

683  พระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ รุ่นคีูณพันล้าน ปี2537

684  พระรูปเหม้อนปั�มหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ รุ่นเทพประทานพร ไม่จำกัดเน้�อ ปี2536

685  เหรียญหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ รุ่นรับเสด็จ(คีรึ่งองคี์) ไม่จำกัดเน้�อ ปี2536

686  เหรียญมหาอำนาจหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ปี2521

687  เหรียญนั่งพานหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ เน้�อทองคีำ เน้�อเงิน ปี2537 วัดบ้านคีลอง

688  เหรียญนั่งพานหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ เน้�อนวะ เน้�อทองแดง ปี2537 วัดบ้านคีลอง

689  พระรูปเหม้อนปั�มหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ รุ่นทวีคีูณ ไม่จำกัดเน้�อ ปี2537

690  เหรียญหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ รุ่นสิริมงคีล ไม่จำกัดเน้�อ ปี2536

691  เหรียญหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ19/47 บล็อคีขุอบไม่ขุีด ไม่จำกัดเน้�อ ไม่จำกัดโคี๊ต

692  เหรียญฉัลุ ส.ก.หลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ไม่จำกัดเน้�อ ปี2536

693  เหรียญรูปไขุ่ ส.ก.หลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ไม่จำกัดเน้�อ ปี2536

694  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ออกวัดปรก ปี2553 

695  เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อคีูณ ปริสุทโธ ออกวัดบึง ปี2553



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ23 

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊๊ะที่ 20 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

696  เหรียญนางกวักโภคีทรัพย์ วัดใหม่พิเรนทร์ ปี 2514

697  พระกริ่งโคีกสวาย ปี 2515

698  พระสมเด็จนาคีปรก รุ่นทหารพราน ปี 2526

699  พระสังกัจจายน์ รุ่นทหารพราน ปี 2526

700  พระปิดตา รุ่นทหารพราน ปี 2526

701  พระคีวัมบดีมหาลาภ วัดใหม่อัมพร ปี 2526

702  พระปิดตาเน้�อผงต้นคีูณศักดิ�สิทธิ� ภคีวัมบดีคีูณลาภ ปี 2532

703  พระปิคีตาฝังพลอยแดง รุ่นพิทักษ์ช้ายแดน ปี 2536

704  พระปิดตาฝังพลอยน�ำเงิน รุ่นพิทักษ์ช้ายแดน ปี 2536

705  พระปิดตาฝังตะกรุด รุ่นรับเสด็จ ปี 2536

706  พระกริ่งรุ่นอุปถ์ัมภ์ วัดบ้านแปรง ปี 2536 เน้�อกะไหล่ทอง

707  พระกริ่งรุ่นอุปถ์ัมภ์ วัดบ้านแปรง พ.คี. 2536 เน้�อทองแดงรมดำ

708  พระสมเด็จสายรุ้งตะกรุดทองคีำ ปี 2536

709  พระสมเด็จสายรุ้งตะกรุดเงิน ปี 2536

710  พระสมเด็จสายรุ้งไม่มีตะกรุด ปี 2536

711  พระสมเด็จเน้�อโลหะ เสาร์ห้ามั่งมีทวีคีูณ ปี 2536

712  เหรียญมหาบารมี เงินลงยา ปี 2536

713  เหรียญพิมพ์เจ้าสัว ลาภผลคีูณทวี เสาร์ห้าปีระกา ปี 2536

714  พระนางพญาแร่บางไผ่ วัดนคีรอินทร์ ปี 2537

715  สี่เหลี่ยมนั่งยองขุ้างมังกร รุ่นคีูณพันล้าน ปี 2537 เน้�อเงิน

716  พระกริ่งแช้่น�ำมนต์ ปี 2537

717  พระปิดตากูให้ลาภ ตะกรุดเงิน วัดบ้านบุ ปี 2537

718  ผ้ายันต์ กูให้ลาภ วัดบ้านบุ ปี 2537

719  พระสมเด็จฝังตะกรุดทองคีำ รุ่นคีูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

720  พระผงสมเด็จหลวงพ่อคีูณ ผสมไม้กาฝาก 9 อย่าง รุ่น เงิน คีูณ เงิน ปี 2537

721  เหรียญหล่อพิมพ์เอกลักษณ์ลายฉัลุ รุ่นคีูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539

722  เหรียญกลมขุัดเงา รุ่นคีูณทรัพย์แเสนล้าน ปี 2539

723  พระยอดธง รุ่น มจร พ.คี. 2553

724  เหรียญเสมา รุ่นเล้่อนสมณศักดิ�สองเทพ วัดบึง ปี 2553

725  เหรียญยอดขุุนพล รุ่นเล้่อนสมณศักดิ�สองเทพ วัดบึง ปี 2553

726  เหรียญ รุ่นอายุย้น วัดบึง ปี 2553

727  เหรียญเจ้าสัวอายุย้น วัดบึง เน้�อเงิน ลงยา ปี 2555

728  พระกริ่งมหามงคีล นวะ ก้นอุตผงและเกศา วัดบ้านไร่ ปี 2557

729  พระช้ัยมหามงคีล นวะ ก้นอุดผงและเกศา วัดบ้านไร่ ปี 2557

730  พระบูช้าพิมพ์พระพุทธ ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดปี

731  พระสังกัจจายน์บูช้า ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดปี

732  พระรูปเหม้อนบูช้า ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดปี
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พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊๊ะที่ 21 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

733  พระสมเด็จพญางิ�วดำ รุ่นพิเศษ เน้�อผง ออกวัดใหม่บ้านดอน ปี 2519

734  พระสมเด็จพญางิ�วดำ รุ่นเกียรติ-นิยม ออกวัดใหม่บ้านดอน ปี 2523 เน้�อผงสีดำ

735  พระสมเด็จพญางิ�วดำ รุ่นเกียรติ-นิยม ออกวัดใหม่บ้านดอน ปี 2523 เน้�อผงสีขุาว

736  เหรียญเสมา รุ่นถ์วายที่ดินฯ วัดใหม่อัมพร ปี 2528

737  เหรียญหล่อหลวงพ่อคีูณ รุ่นการไฟ้ฟ้้าส่วนภูมิภาคีเขุต 3 ปี 2533 เน้�อนวะโลหะ

738  พระกริ่งงิ�วดำ ออกวัดใหม่บ้านดอน ปี 2536

739  เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว รุ่นมารุมคี้าคีูณอุดหนุน ปี 2536 กะไหล่ทอง

740  เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว รุ่นมารุมคี้าคีูณอุดหนุน ปี 2536 เน้�อนวะโลหะ

741  เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว รุ่นบารมี ปี  2536

742  พระสมเด็จพญางิ�วดำ รุ่นมหาลาภ วัดใหม่บ้านดอน ปี 2536

743  พระสมเด็จพญางิ�วดำ พิมพ์สารพัดนึก วัดใหม่บ้านดอน ปี 2536

744  เหรียญนั่งยอง รุ่นเฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2536

745  เหรียญรูปเหม้อนคีรึ่งองคี์ รุ่นรวยคีูณรวย ปี 2536

746  เหรียญรุ่นสิริมงคีล ปี 2536 เน้�อทองเหล้อง

747  พระกริ่ง รุ่นคีูณทอง ไม่จำกัดเน้�อ ปี 2537

748  พระสมเด็จหลังรูปเหม้อนฝังตะกรุด รุ่นคีูณทอง ปี 2537

749  พระปิคีตามหาลาภ เน้�อผงฝังตะกรุด รุ่นคีูณทอง ปี 2537

750  เหรียญรูปไขุ่ พิมพ์คีรึ่งองคี์ รุ่นคีูณทอง ปี 2537 ไม่จำกัดเน้�อ

751  เหรียญรูปไขุ่ พิมพ์เอกลักษณ์ รุ่นคีูณทอง ปี 2537 ไม่จำกัดเน้�อ

752  พระรูปเหม้อนพิมพ์เอกลักษณ์ รุ่นคีูณทอง ปี 2537 ไม่จำกัดเน้�อ

753  เหรียญเสมาหล่อพิมพ์สมเด็จหลังหลวงพ่อคีูณ รุ่นคีูณพันล้าน ปี  2537 

754  พระปิดตา รุ่นอิทธิบารมี ปี 2537 เน้�อเงิน

755  เหรียญรุ่นเพช้รเพิ่มพูน คีูณให้ลาภ ปี 2537 ไม่จำกัดเน้�อ

756  พระปิดตามหาลาภ (4 ทิศ) รุ่นคีูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

757  เหรียญหลวงปู�ทวด ออกวัดใหม่อัมพร รุ่นมหาเศรษฐิี ปี 2537 เน้�อทองแดง

758  เหรียญกลม รุ่นคีูณอุปถ์ัมภ์ ปี 2537

759  เหรียญรุ่นพระเมตตา ปี 2537

760  เหรียญกลมรุ่นกูรักมึงเสมอต้นเสมอปลาย เน้�อทองแดง ปี 2538

761  เหรียญหลวงพ่อเกษร ออกวัดราไวย์ ภูเก็ต ปี 2538

762  เหรียญรุ่นเกษตรร่ำรวยฎี ปี 2538

763  พระช้ัยวัฒน์ ที่ระลึก 73 ปี เน้�อนวะโลหะ ปี 2538

764  กำไลหลวงพ่อคีูณ รุ่นเสาร์ 5 ปี 2539

765  พระปิดตาสาริกามหาลาภ เน้�อผง ปี  2539 พิมพ์กลาง

766  เหรียญเม็ดแตง รุ่นเสาร์ 5 คีูณทรัพย์แสนล้าน ปี 2539

767  เหรียญสุรนารีเกมส์ ปี 2543

768  พระปิดตาไม้แก่นคีูณแกะ รุ่นกายเทพ ปี 2556

769  ลูกอมหลวงพ่อคีูณ รุ่นบารมีปริสุทโธ ปี 2555



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ25 

พระหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป ชุดที่ 3  
โต๊๊ะที่ 22 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

770  เหรียญสมเด็จปริสุทฺโธ มีหู ออกวัดโนนแดง (เหรียญเล็ก) ปี 2519

771  เหรียญรุ่นราช้าฤกษ์โภคีทรัพย์ ปี 2521

772  เหรียญขุวัญถ์ุง เน้�อทองแดง ปี 2535

773  พระสมเด็จรุ่นรับเสด็จ ปี 2536

774  พระสมเด็จสายรุ้งรุ่นพลังจิตตะกรุดทองคีำ ปี 2536

775  พระปิดตาสายรุ้งรุ่นพลังจิตตะกรุดทองคีำ ปี 2536

776  พระปิดตาสายรุ้งรุ่นพลังจิตตะกรุดเงิน ปี 2537

777  พระปิดตารุ่นสร้างหอสมุด (ไม่กำจัดเน้�อ) อุดตะกรุดทองคีำ ปี 2536

778  พระปิดตารุ่นสร้างหอสมุดเน้�อตะกั่วเถ์้่อนอุดตะกรุดทองคีำ ปี 2536

779  พระสมเด็จหลังขุี่ไก่ ปี 2536

780  พระสมเด็จผงกริ่งรุ่นคีูณลาภ-คีูณเงิน-คีูณทอง ปี 2536

781  พระกริ่งฟ้้าประทาน เน้�อเงิน ปี 2536

782  พระกริ่งฟ้้าประทาน เน้�อนวะ ปี 2536

783  พระกริ่งฟ้้าประทาน เน้�อกะไหล่ทอง ปี 2536

784  แหวน เน้�อเงิน ตอกโคี๊ตคีูณ ปี 2536

785  พระปิดตารุ่นเฮี้งเน้�อทองเหล้อง ปี 2536

786  พระผงยาสูบฝังตะกรุดทองคีำ ปี 2536

787  พระปิดตารุ่นอิทธิบารมี (ไม่กัดเน้�อ) ปี 2537

788  พระปิดตารุ่นอิทธิบารมี เน้�อเงิน ปี 2537

789  พระสมเด็จรุ่นคีูณพันล้าน เน้�อเงิน ปี 2537

790  พระสมเด็จรุ่นคีูณรุ่งโรจน์ตะกรุดทองคีำ ปี 2537

791  พระปิดตาจิ�ว รุ่นพรปีใหม่ เน้�อเงิน ปี 2537

792  พระปิดตามหาลาภกริ่งเน้�อผง ตะกรุดทองคีำ 2 ดอก รุ่นคีูณเศรษฐิี ปี 2537

793  เหรียญนั่งพานรุ่นช้นะมารเน้�อนวะ ปี 2537

794  เหรียญนั่งพานรุ่นช้นะมารเน้�อทองเหล้อง ปี 2537

795  เหรียญนั่งพานรุ่นช้นะมาร รวมโคี๊ตเน้�อทองแดง ปี 2537

796  พระสมเด็จหลังรูปเหม้อน เน้�อผง ออกวัดพันอ้น ปี 2537

797  เหรียญพระราหูรุ่น ลาภ ผล พูน ทวี ปี 2538

798  พระสังกัจจายน รุ่นขุวัญเงินคีูณขุวัญทอง เน้�อผง ออกวัดพันอ้น ปี 2538

799  พระผงพิมพ์นางพญา หลังรูปเหม้อน ออกวัดพันอ้น ปี 2538

800  พระช้ัยวัฒน์รุ่นพระราช้วิทยาคีมเถ์ระเน้�อสตางคี์ ปี 2545

801  พระยอดเกตุ รุ่นแรก (ขุนาด 3 นิ�ว) เน้�อกะไหล่ทอง ปี 2548

802  พระปิดตามหามงคีลรุ่นคีูณ ๘๘ มหาเศรษฐิีหน้ากากเงิน (พิมพ์ใหญ่) ปี 2553

803  พระปิดตามหามงคีลรุ่นคีูณ ๘๘ มหาเศรษฐิีหน้ากากเงิน (พิมพ์เล็ก) ปี 2553

804  พระสังกัจจายน์บูช้า หน้าตัก 5 นิ�ว ไม่จำกัดปี

805  พระรูปเหม้อนบูช้า หน้าตัก 5 นิ�ว ไม่จำกัดปี
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พระหลวงพ่อทอง สุทธสีโล วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ชุดที่ 1  
โต๊๊ะที่ 23 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

806  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อทองคีำ รวมไม่จำกัด

807  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อเงิน

808  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อเงิน ไม่ตัดปีกหลังเรียบ

809  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อเงิน ไม่ตัดปีกสี่เหลี่ยม

810  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อนวะลงยาแดง

811  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อนวะ

812  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อช้นวน

813  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�ออัลปาก้า

814  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อฝาบาตร

815  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อฝาบาตร ชุ้บซาติน

816  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อทองแดงผิวไฟ้

817  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อทองแดงผิวมันปู

818  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อทองแดงผิวรมดำ

819  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อตะกั่ว ไม่ตัดปีกหลังเรียบ

820  เหรียญโช้คีดี เฮี้งคีูณเฮี้ง ปี 2564 รุ่นแรก เน้�อตะกั่ว ไม่ตัดปีกสี่เหลี่ยม

821  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อใบลาน หน้าทองคีำ ตะกรุดทองคีำ31 หลังทอง

822  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อใบลาน ตะกรุดเงิน9ดอก หน้ากากเงิน หลังเงิน

823  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อใบลาน ตะกรุดเงิน ทองคีำ นาคี +จีวรหลวงพ่อทอง

824  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อใบลาน

825  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อช้็อคีโกแลต หน้าทอง ทอง31หลังทอง

826  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อช้็อคีโกแลต หน้ากาก3เคี ตะกรุดเงิน,ทองคีำ,นาคี

827  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อช้็อคีโกแลต หน้าเงิน ตะกรุดเงิน31ดอก หลังปิดเงิน

828  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อช้็อคีโกแลต ตะกรุดเงิน 3ดอก

829  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อสายรุ้ง ตะกรุดทองคีำ 3ดอก

830  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อสายรุ้ง หน้ากากชุ้บทอง ตะกรุดเงิน 5ดอก

831  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อสายรุ้ง เจิมแป้ง

832  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อใบลาน หน้าสายรุ้ง ตะกรุดทองคีำ-เงิน

833  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อเหล้องอ่อนเกสร

834  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อเหล้องอ่อนเกสร หน้ากากเงิน ตะกรุดเงิน 9ดอก

835  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เขุียวไหลมรกต ตะกรุดทองคีำ 3ดอก

836  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เขุียวไหลมรกต หน้า3เคี ตะกรุดเงิน 5ดอก

837  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) ลายเส้อ ขุาวดำ

838  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) ขุาวมหามวลสาร ตะกรุดเงิน 9ดอก

839  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เน้�อว่าน โรยนิล

840  พระปิดตาจัมโบ้ เฮี้งเฮี้ง(ใหญ่พิเศษ) เร้องแสง ตะกรุดเงิน 3ดอก



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ27 

พระหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ชุดที่ 2  
โต๊๊ะที่ 24 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

841  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

842  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น2 รุ่นบารมี

843  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น3 ที่ระฤกสร้างอุโบสถ์

844  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น4 เสมาไหว้พระบาท

845  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น5 เมตตา 

846  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น6 ลาภยศ

847  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น7 เสมาใหญ่ วัดเขุายายหอม

848  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น8 บูช้าคีรู 1 ออกวัดสระแก้ว

849  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น9 ห่วงเช้้่อมไตรภาคีี

850  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล เสมาบูช้าคีรู 2 ออกวัดสระแก้ว

851  ล็อกเกตคีรึ่งองคี์หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก 

852  พระสมเด็จ ทองพันช้ั่งหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล

853  พระรูปเหม้อนหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

854  เหรียญหล่อโบราณจอบใหญ่หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

855  เหรียญหล่อโบราณจอบเล็กหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

856  พระปิดตายันต์ยุ้งหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

857  ตะกรุดโทน หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล 5 นิ�ว ลงรักปิดทอง รุ่นแรก

858  พระนาคีปรกใบมะขุามหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก  ออกวัดสระแก้ว

859  พระกริ่งใหญ่กริ่งทองใบหยก หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

860  พระช้ัยวัฒน์หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก

861  พระกริ่งแก้วสามประการหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล ไม่จำกัดพิมพ์

862  พระช้ัยวัฒน์หล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล วัดสระแก้ว

863  เหรียญที่ระฤกศิษย์หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก 

864  เหรียญที่ระฤกศิษย์หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น2

865  เหรียญโต๊ะหมู่ ที่ระฤกศิษย์หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่น3

866  เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

867  พระรูปเหม้อนหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก ออกวัดสระแก้ว

868  พระปิดตาหล่อโบราณหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล ออกวัดสระแก้ว

869  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล บูช้าคีรู 3 ไม่จำกัดเน้�อ 

870  เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์

871  เหรียญเสมา หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล ไม่มีลายกนก ออกวัดปรก

872  เหรียญเสมา หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล มีลายกนก ออกวัดปรก 

873  เหรียญโต๊ะ หมู่หลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล ไม่จำกัดเน้�อ

874  เหรียญหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล กฐิินคีิงส์ ยนต์ ปี 54

875  พระปิดตาหลังรูปเหม้อนหลวงพ่อทอง สุทธฺสีโล ออกวัดปรก รุ่นแรก



28 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

พระคณาจารย์จังหวัดสุรินทร์ ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 25 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

876  เหรียญสร้างพระประธาน ปี 2490 ไม่จำกัดเน้�อ 

877  เหรียญเก้าเหลี่ยมหลวงปู�ดูลย์ อตุโล ปี 2518 ไม่จำกัดบล็อก

878  พระกริ่งหลวงพ่อพระช้ีว์ ปี 2518 ไม่จำกัดเน้�อ 

879  เหรียญหลวงปู�ดูลย์ อตุโล รุ่นช้้างหมอบ ปี 2521ไม่จำกัดเน้�อ 

880  เหรียญหลวงปู�ดูลย์ อตุโล รุ่นกายทิพย์ ปี 2521 เน้�อทองแดงผิวเดิม 

881  เหรียญหลวงปู�ดูลย์ อตุโล รุ่นกายทิพย์ ปี 2521 ลงยาห้าสี กนกเรียบ กนกลอย 

882  เหรียญหลวงปู�ดูลย์ อตุโล รุ่นกายทิพย์ ปี 2521 ลงยาลงยาสีเดียว กะไหล่ทอง 

883  เหรียญไตรมาส ปี 2521ไม่จำกัดเน้�อ 

884  เหรียญหล่อลายฉัลุ ปี 2521ไม่จำกัดขุนาด ไม่จำกัดเน้�อ 

885  เหรียญช้้างหมอบ ปี 2521ไม่จำกัดเน้�อ 

886  พระผงรูปเหม้อนหลวงปู�ดูลย์ อตุโล รุ่นแรก ปี 2522 ไม่จำกัดเน้�อ 

887  พระปิดตา ปี 2522 ไม่จำกัดขุนาด ไม่จำกัดเน้�อ 

888  พระนาคีปรกใบมะขุาม ปี 2524 ไม่จำกัดเน้�อ 

889  ล็อกเกตหลวงปู�ดูลย์ อตุโล ปี 2520 , 2524 ไม่จำกัดขุนาด 

890  เหรียญเล้่อนสมณศักดิ� ปี 2524 ไม่จำกัดเน้�อ 

891  เหรียญกฐิินวัดนาสาม ปี 2525 ไม่จำกัดเน้�อ 

892  พระกริ่งรูปเหม้อน รุ่นก้นช้้าง ปี 2525ไม่จำกัดเน้�อ 

893  เหรียญหลวงปู�ดูลย์ อตุโล แปดรอบ ปี 2526 ไม่จำกัดเน้�อ 

894  พระกริ่งจอมสุรินทร์ ไม่จำกัดเน้�อ 

895  เหรียญจอมสุรินทร์ ไม่จำกัดเน้�อ 

896  พระผงจอมสุรินทร์หลังปราสาท ไม่จำกัดเน้�อ 

897  พระผงสมเด็จสุรินทร์หลังช้้าง ไม่จำกัดเน้�อ 

898  พระกริ่งพระพุทธปริตร ไม่จำกัดเน้�อ 2

899  เหรียญพระพุทธปริตร ไม่จำกัดเน้�อ 

900  พระสมเด็จพุทธปริต ไม่จำกัดเน้�อ 

901  เหรียญหลวงปู�สาม อกิญจโน รุ่นแรก 

902  เหรียญหลวงปู�หงษ์ พรหมปัญโญ รุ่นเสมาขุุดสระ ไม่จำกัดเน้�อ 

903  เหรียญหยดน�ำหลวงปู�หงษ์ พรหมปัญโญ พุฒซ้อนเสาร์ห้า ไม่จำกัดเน้�อ 

904  เหรียญหลวงปู�หงษ์ พรหมปัญโญ พรหมบุตร ไม่จำกัดเน้�อ 

905  เหรียญสมเด็จมหาปรารถ์นาหลวงปู�หงษ์ พรหมปัญโญ ไม่จำกัดเน้�อ 

906  พระรูปหล่อโบราณหลวงปู�หงษ์ พรหมปัญโญ แซยิด80 รุ่นแรก ไม่จำกัดเน้�อ 

907  พระรูปเหม้อนปั�มหลวงปู�หงษ์ รุ่นแรก ไม่จำกัด

908  เหรียญหล่อหลวงปู�หงษ์ พรหมปัญโญ รุ่นแรก ฉัลองมงคีล84 ไม่จำกัดเน้�อ 

909  พระนาคีปรกฟ้ักทองหลวงปู�หงษ์ พรหมปัญโญ ไม่จำกัดเน้�อ 

910  พระปิดตารวยหลังรูปเหม้อนหลวงปู�หงษ์ พรหมปัญโญ ไม่จำกัดเน้�อ 

911  เหรียญซุ้มกอหลวงปู�หงษ์ พรหมปัญโญ ไม่จำกัดเน้�อ
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พระคณาจารย์จังหวัดขุอนแก่น ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 26 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (39 รายการ)  

912  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นแรก ปี 2512 บล็อกสระเอคีงเคี คีอติ่ง 

913  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นแรก ปี 2512 บล็อกสระเอคีงเคี คีอติ่ง 

914  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นแรก ปี 2512 บล็อกผวง,หน้าตรงเล็ก,หน้าตรงใหญ่ 

915  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นแรก ปี 2512 บล็อกสระอาหน้าเอียง ไม่จำกัดพิมพ์

916  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นแรก ปี 2512 บล็อกแท้งคี์น�ำ เน้�อเงิน,เน้�อทองแดง

917  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นสอง ปี 2513 ไม่จำกัดพิมพ์

918  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต ออกวัดป�าสุมนามัย ปี 2513

919  พระกริ่งปัญจาคีีรี พิธีภูธร ปี 2519 ไม่จำกัดเน้�อ

920  พระอุปคีุต มหาลาโภ หลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต ปี 2519 ไม่จำกัดเน้�อ

921  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 ไม่จำกัดเน้�อ 

922  เหรียญหล่อฉัลุหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต พิธีภูธร ปี 2519 ไม่จำกัดเน้�อ

923  เหรียญจอบหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต ปี 2514-2515

924  ล็อกเกตหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นแรก ปี 2516 ไม่จำกัดพิมพ์ ออกวัดแก้งคีร้อ

925  เหรียญอนามัยหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นคีุ้มภัย-ให้ลาภ ปี 2519 ไม่จำกัดเน้�อ

926  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นนิรภัย ปี 2520 ไม่จำกัดเน้�อ 

927  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต ปี 2515 วัดศรีษะละเลิง ไม่จำกัดพิมพ์

928  พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต (ตอก ฉั, ผาง) ปี 2517

929  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นนำโช้คีเล็ก ปี 2522

930  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นนำโช้คีใหญ่ ปี 2524

931  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นโคี้วยู่ฮี้ะ ปี 2522 ไม่จำกัดเน้�อ

932  พระปิดตาเน้�อว่านหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นเมตตา ปี 2514

933  เหรียญระฆังหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต ปี 2519 

934  เหรียญสร้างศาลาการเปรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นเขุ็มงอ ปี 2517 ไม่จำกัดพิมพ์

935  เหรียญหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตร ปี 2520 วัดป�าธรรมวิเวก

936  พระสมเด็จหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต ปี 2511 ออกวัดใหม่บ้านดอน

937  พระกริ่งล้มลุกหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต ปี 2513 ออกวัดใหม่บ้านดอน

938  พระรูปหล่ออุ้มบาตรหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโต รุ่นบาตรปิด-บาตรเปิด ปี 2519 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าธรรมวิเวก

939  เหรียญขุวัญถ์ุงหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโตโต ปี 2518

940  พระสมเด็จลายเส้อหลวงพ่อผาง จิตฺตคีุตฺโตโต ปี 2520 วัดประช้าคีมาราม

941  พระกริ่งพุทธมหาจักร ไม่จำกัดเน้�อ ปี 2515 ไม่จำกัดเน้�อ วัดหนองแวง

942  เหรียญพระพุทธลีลา ไม่จำกัดเน้�อ ปี 2515 วัดหนองแวง

943  พระสมเด็จ ปี 2515 วัดหนองแวง

944  พระผงว่านเจ็ดป�าช้้า พระคีรูวรพรตวิธาน ปี 2485 วัดจุมพล

945  เหรียญกลมพระคีรูวรพรตวิธาน รุ่นแรก ปี 2504 วัดจุมพล

946  เหรียญรูปไขุ่พระคีรูวรพรตวิธาน รุ่นแรก ปี 2504 วัดจุมพล

947  เหรียญกลมหลวงปู�วรพรตวิธาน รุ่นแรก บล็อคีโลมา ปี 2507 วัดจุมพล

948  เหรียญพระคีรูวรพรตวิธาน รุ่นพิเศษ ปี 2518 ไม่จำกัดเน้�อ วัดจุมพล

949  พระกริ่งทิ�งทวนพระคีรูวรพรตวิธาน ปี 2538 วัดจุมพล

950  เหรียญพระมหาโส กัสสโป รุ่นแรก ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2517 วัดป�าคีำแคีนเหน้อ



30 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

พระคณาจารย์จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 27 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

951  พระรูปหล่อหลวงปู�สุขุ ธมมฺโช้โต ปี 2512-2515 ไม่จำกัดรุ่นวัดโพธิ�ทรายทอง 

952  เหรียญหลวงปู�สุขุ ธมมฺโช้โต วัดโพธิ�ทรายทอง ปี 2506-2515 ไม่จำกัดรุ่น

953  พระพิมพ์เล็บม้อหลวงปู�สุขุ ธมมฺโช้โต ปี 2512 ไม่จำกัดเน้�อ ออกวัดโพธิ�ทรายทอง

954  พระพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงปู�สุขุ ธมมฺโช้โต ปี 2512 ออกวัดช้ิโนรสฯ,วัดโพธิ�ทรายทอง

955  พระผงหลวงปู�สุขุ ธมมฺโช้โต ปี 2513 ไม่จำกัดพิมพ์ ออกวัดป�าหลังโรงเล้่อย

956  แหวนหลวงปู�สุขุ ธมมฺโช้โต ปี 2506-2512 ไม่จำกัดรุ่นวัดโพธิ�ทรายทอง 

957  หนุมานหลวงปู�เม้า พลวิริโย ปี 2517-2518 ไม่จำกัดพิมพ์ วัดสี่เหลี่ยม

958  เหรียญหลวงปู�เม้า พลวิริโย รุ่นแรก,รุ่นพิเศษ ปี 2517-2518 วัดสี่เหลี่ยม 

959  เหรียญหลวงปู�เอี่ยม รุ่นแรก ปี 2534 วัดเม้องยาง

960  เหรียญหลวงพ่อเป็น โฆสกาโม รุ่นแรก ปี 2517 ไม่จำกัดบล็อคี วัดเจริญนิมิตร

961  พระสมเด็จหลังยันต์หลวงพ่อเป็น โฆสกาโม ปี 2516 วัดเจริญนิมิตร

962  พระกริ่งหลวงพ่อปังกู รุ่นแรก ปี 2553 วัดบ้านปังกู

963  เหรียญหลวงพ่อเอ้ สารี รุ่นแรก ปี 2493 วัดช้ัยมงคีล 

964  พระรูปหล่อโบราณที่ระลึกงานฝังลูกนิมิตหลวงพ่อผาด ฐิิติปัญโญ ปี 2551 ออกวัดตาอี

965  พระรูปหล่อปั�มหลวงพ่อผาด ฐิิติปัญโญ รุ่นแรก”มหาสิทธิโช้คี” ปี 2557 วัดบ้านกรวด

966  เหรียญหลวงพ่อผาด ฐิิติปัญโญ รุ่นสร้างกุฏิิปี 2547 วัดบ้านกรวด 

967  เหรียญหล่อหลวงพ่อผาด ฐิิติปัญโญ รุ่นมหาเศรษฐิี ปี 2557 วัดบ้านกรวด 

968  พระรูปหล่อหลวงพ่ออุทัย อุทโย รุ่นแรก ปี 2560 วัดตาด่าน

969  พญาคีรุฑหลวงพ่ออุทัย อุทโย รุ่นแรก ปี 2560 วัดตาด่าน 

970  หนุมานหลวงพ่ออุทัย อุทโย รุ่นแรก ปี 2559 วัดตาด่าน 

971  เหรียญหลวงพ่ออุทัย อุทโย รุ่นแรก ปี 2560 วัดตาด่าน

972  พระรูปหล่อโบราณเบ้าทุบหลวงปู�อิง โช้ติโญ "อายุ115ปี” ปี 2543 วัดโคีกทม

973  เหรียญหลวงปู�อิง โช้ติโญ รุ่นแรก(อายุ115ปีหลังท้าวเวสสุวรรณ) ปี 2543 วัดโคีกทม 

974  เหรียญพุทธนิมิตรหลวงปู�อิง โช้ติโญ "อายุ115ปี” ปี 2543 วัดโคีกทม 

975  เหรียญหลวงปู�อิง โช้ติโญ ปี 2543 ออกวัดป�าหนาม 

976  เหรียญเสมาพระสุภัทรบพิตร "พระคีู่บ้านคีู่เม้องบุรีรัมย์” ปี 2562 

977  เหรียญเจ้าสัวหลวงพ่ออาจ อาวุธปฺญโญ ปี 2564 วัดทุ่งโพธิ� 

978  เหรียญหลวงปู�เหล้อง ฉันฺทาคีโม รุ่นแรก ปี 2530 วัดกระดึงทอง 

979  เหรียญหลวงปู�เหล้อง "รุ่นแซยิด88” ปี 2558 วัดกระดึงทอง

980  เหรียญเจ้าสัว(ห่มคีลุม)หลวงปู�เหล้อง ฉันฺทาคีโม ปี 2559 เน้�อทองคีำ,เงิน,นวะหน้ากากทองคีำ วัดกระดึงทอง 

981  เหรียญเจ้าสัว(ห่มคีลุม)หลวงปู�เหล้อง ฉันฺทาคีโม ปี 2559 เน้�อนวะ,ปีกเคีร้่องบิน,ฝาบาตร,ทองแดง วัดกระดึงทอง 

982  เหรียญเสมาหลวงปู�เหล้อง ฉันฺทาคีโม รุ่นรวยมหาเศรษฐิี ปี 2559 วัดกระดึงทอง

983  เหรียญเม็ดแตงหลวงปู�เหล้อง ฉันฺทาคีโม รุ่นรวยมหาเศรษฐิี ปี 2559 วัดกระดึงทอง 

984  พระสมเด็จหลวงพ่อฤทธิ� รตฺนโช้โต รุ่นพิเศษ(การไฟ้ฟ้้า) ปี 2544 วัดช้ลประทานราช้ดำริ

985  เหรียญพญานาคีราช้คีู่มหาเศรษฐิีหลวงพ่อเมียน กัลยาโณ ปี 2560 วัดบ้านจะเนียง

986  พระขุุนแผนหลวงพ่อเมียน กัลยาโณ รุ่นเมียนช้ัยมงคีล ปี 2559 วัดบ้านจะเนียง



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ31 

พระคณาจารย์จังหวัดร้อยเอ็ด ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 28 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

987  เหรียญหลวงพ่อพระสังกัจจายน์ รุ่นแรก ปี 2492 เน้�อทองแดง วัดสระทอง 

988  เหรียญหลวงปู�โช้คีช้ัย รุ่นแรก ปี 2512 เน้�อทองผสม วัดบ้านโนนขุวาง 

989  เหรียญรูปไขุ่พระคีรูวิจิตรปัญญาคีุณ รุ่นแรก ปี 2512 วัดบ้านหนองเต่า 

990  เหรียญหลวงปู�มา ญาณวโร รุ่นแรก ปี 2517 เน้�อทองแดง บล็อกนิยม 

991  เหรียญรูปไขุ่พระพุทธหลังดาวหลวงปู�ศรี มหาวีโร รุ่นเเรก ปี 2526 ไม่จำกัดเน้�อ

992  เหรียญหลวงพ่อสายทอง พิมพ์หยดน�ำ รุ่นเเรก ปี 2537 ไม่จำกัดเน้�อ วัดดอนเกล้อ 

993  เหรียญรูปไขุ่หลวงปู�หนู รุ่นเเรก ปี 2531 เน้�อทองเเดง วัดอัมพนาราม 

994  เหรียญรูปไขุ่หลวงปู�ทวด รุ่นเปิดโลก ปี 2545 ไม่จำกัดเน้�อ วัดวิมลนิวาส 

995  เหรียญหลวงปู�สุขุ ยโสธโร รุ่นเเรก บล็อกนิยม สองขุอบ เน้�อทองเเดง วัดบูรพา บ้านหนองบัว 

996  เหรียญโต๊ะหมู่หลวงปู�สุขุ ยโสธโร ไม่จำกัดเน้�อ วัดบูรพา บ้านหนองบัว

997  เหรียญพุ่มขุ้าวบิณฑ์หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร รุ่นเเรก ปี 2492 

998  เหรียญพุ่มขุ้าวบิณฑ์หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร รุ่น2 ปี 2497 

999  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร ยันต์ห่าง ปี 2502 ไม่จำกัดเน้�อ

1000  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร ยันต์ช้ิด ปี 2503 เน้�อทองเเดง 

1001  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร หลังยันต์สาริกา ปี 2516 เน้�อทองเเดงรมดำ 

1002  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร ปี 2518 เน้�อเงิน เน้�อนวะ 

1003  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร ปี 2518 เน้�อทองเเดงกะไหล่ทอง,ทองเเดงกะไหล่เงิน 

1004  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร ปี 2518 เน้�อทองเเดง 

1005  เหรียญกลมอุดมทรัพย์หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร ปี 2518 เน้�อเงิน เน้�อนวะ 

1006  เหรียญกลมอุดมทรัพย์หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร ปี 2518 เน้�อทองเเดงกะไหล่ทอง,ทองเเดงกะไหล่เงิน 

1007  เหรียญกลมอุดมทรัพย์หลวงพ่อทองมา ถ์าวโร ปี 2518 เน้�อทองเเดง 

1008  พระกริ่งศรีเทพหลวงพ่อทองมา ถ์าวโร รุ่นเเรก ปี 2518 ไม่จำกัดเน้�อ

1009  เหรียญจอบหลวงพ่อทองมา ถ์าวโร รุ่นพิเศษ ปี 2525 เน้�อทองผสม

1010  พระรูปหล่อหลวงปู�โช้คีช้ัย รุ่นเเรก รุ่นโช้คีดีมีช้ัย ปี 2563 พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเน้�อ วัดโช้คีช้ัยโนนขุวาง 

1011  พระรูปหล่อหลวงปู�โช้คีช้ัย รุ่นแรก รุ่นโช้คีดีมีช้ัย ปี 2563 พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเน้�อ วัดโช้คีช้ัยโนนขุวาง 

1012  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่อช้ม รุ่นเเรก หน้าเเก่ เน้�อทองผสม 

1013  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่อช้ม รุ่นเเรก เน้�อทองผสมชุ้บนิเกิ�ล 

1014  เหรียญรูปไขุ่หลวงพ่อกอง รุ่นเเรก เน้�อทองเเดง 

1015  เหรียญรูปไขุ่ฐิานดอกไม้หลวงพ่อช้ม ไม่จำกัดเน้�อ 

1016  เหรียญรุ่นยอดฉััตรหลวงพ่อช้ม ไม่จำกัดเน้�อ 

1017  เหรียญพระเจ้าใหญ่บ้านยางเคีร้อ รุ่นเเรก ไม่จำกัดพิมพ์ 

1018  เหรียญเสมาหลวงพ่อกอง รุ่นสร้างบารมี 

1019  เหรียญอาร์มหลวงพ่อกอง รุ่นมหาบารมีโภคีทรัพย์ 

1020  เหรียญหลวงพ่อศักดิ�สิทธิ� หลังพระสีวลีไม่จำกัดเน้�อ วัดสว่างอารมณ์ 

1021  เหรียญกลมหลวงปู�เคีน รุ่นเเรก วัดใต้วิไลธรรม 

1022  เหรียญเสมาสมปรารถ์นาหลวงปู�มหาศิลา สิริจันโท ไม่จำกัดเน้�อ 

1023  ล็อกเกตสมปรารถ์นาหลวงปู�มหาศิลา สิริจันโท ไม่จำกัดเน้�อ



32 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

พระคณาจารย์จังหวัดมหาสารคาม ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 29 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1024  พระนาดูน นาคีปรกเดี่ยว พิมพ์ใหญ่ กรุพระธาตุนาดูน

1025  พระนาดูน พิมพ์ลีลา กรุพระธาตุนาดูน

1026  พระนาดูน พิมพ์ปฐิมเทศนา (พิมพ์นั่งเม้อง) กรุพระธาตุนาดูน

1027  พระนาดูน พิมพ์ยมกปาฏิิหาริย์ กรุพระธาตุนาดูน

1028  พระนาดูน พิมพ์ประทานพร กรุพระธาตุนาดูน

1029  พระนาดูน พิมพ์ซุ้มโพธิ� กรุพระธาตุนาดูน

1030  พระนาดูน พิมพ์นาคีปรกคีู่ กรุพระธาตุนาดูน

1031  พระพิมพ์นาดูน ไม่จำกัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน

1032  พระแผงนาดูน ไม่จำกัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน

1033  พระนาดูน นาคีปรกคีู่ตัดเดี่ยว กรุพระธาตุนาดูน

1034  พระพิมพ์ยอดตัด ปางปาฏิิหาริย์ กรุพระธาตุนาดูน

1035  พระพิมพ์ยอดปรกคีู่ตัด กรุพระธาตุนาดูน

1036  พระพิมพ์นาดูน ตัดเฉัพาะองคี์พระประธาน กรุพระธาตุนาดูน

1037  พระแผงตัดเก้า พิมพ์ปรกจิ�ว กรุพระธาตุนาดูน

1038  พระแผงตัดเก้า พิมพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดูน

1039  พระแผงตัดเก้า พิมพ์เม็ดแตง กรุพระธาตุนาดูน

1040  พระแผงตัดเก้า ไม่จำกัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน

1041  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ปรกจิ�ว กรุพระธาตุนาดูน

1042  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดูน

1043  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งสลับ กรุพระธาตุนาดูน

1044  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์นั่งบัว กรุพระธาตุนาดูน

1045  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์อรหันต์ กรุพระธาตุนาดูน

1046  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์เม็ดแตง กรุพระธาตุนาดูน

1047  พระแผงตัดสี่ ไม่จำกัดพิมพ์ กรุพระธาตุนาดูน

1048  พระแผงตัด ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดขุนาด กรุพระธาตุนาดูน

1049  พระแผงตัดเก้า พิมพ์ประภามณฑล กรุหนองโง้ง

1050  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ประภามณฑลใหญ่ กรุหนองโง้ง

1051  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ประภามณฑลเล็ก กรุหนองโง้ง

1052  พระแผงตัดเดี่ยว พิมพ์ขุอบกระด้ง กรุหนองโง้ง

1053  เหรียญดอกจิกหลวงปู�ซุน ติกขุปัญโญ รุ่นแรก ปี 2500 วัดเส้อโก๊ก อำเภอวาปีปทุม

1054  เหรียญพระแก้ว ปี 2473 วัดมหาช้ัย

1055  เหรียญหลวงปู�ป้อ ธัมมสิริ รุ่นแรก ปี 2492 ไม่จำกัดเน้�อ วัดบ้านเอียด

1056  เหรียญพระคีรูสีหราช้ รุ่นแรก ปี 2502 วัดบ้านแก่นท้าว อำเภอพยัคีฆภูมิพิสัย 

1057  เหรียญเสมาหลวงปู�สา สุขุธัมโม รุ่นแรก ปี 2509 วัดบ้านเหล่า อำเภอพยัคีฆภูมิพิสัย

1058  เหรียญพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นแรก ปี 2552 
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พระคณาจารย์จังหวัดหนองคาย ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 30 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1059  เหรียญสามเหลี่ยมหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ปี 2485

1060  พระรูปหล่อหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ปี 2505 พิมพ์หน้านาง บล็อกแตก

1061  พระรูปหล่อหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ปี 2505 พิมพ์หน้านาง เขุ้าแคีบ

1062  พระรูปหล่อหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ปี 2505 พิมพ์หน้านาง

1063  พระรูปหล่อหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ปี 2505 พิมพ์หน้ายักษ์

1064  พระรูปหล่อหลวงพ่อพระใส รุ่นแรก ปี 2505 พิมพ์สมาธิ

1065  พระกริ่งหลวงพ่อพระใสฐิานสูง ปี 2512

1066  พระเน้�อผงหลวงพ่อพระใส ปี 2520 ไม่จำกัดพิมพ์

1067  พระรูปหล่อหลวงพ่อพระใส ปี 2536 ไม่จำกัดเน้�อ

1068  พระกริ่งหลวงพ่อพระใส ปี 2544 พิมพ์หน้านาง บล็อกแตก

1069  พระกริ่งหลวงพ่อพระใส ปี 2544 พิมพ์หน้านาง

1070  พระกริ่งหลวงพ่อพระใส ปี 2544 พิมพ์สมาธิ

1071  เหรียญหลวงพ่อพระใส ปี 2518 ไม่จำกัดเน้�อ

1072  พระรูปหล่อหลวงพ่อพระใส ปี 2518 ไม่จำกัดเน้�อ

1073  พระกริ่งช้ัยวัฒน์ พส หลวงพ่อพระใส ปี 2512

1074  พระกริ่งหลวงพ่อพระใส พิมพ์อุปคีุต ปี 2512

1075  พระกริ่งหลวงพ่อพระใส พิมพ์บัวเล็บช้้าง ปี 2512

1076  พระกริ่งเล็บม้อนางหลวงพ่อพระใส ปี 2512

1077  พระกริ่งพิมพ์สังกัจจายน์หลวงพ่อพระใส ปี 2512

1078  พระกริ่งหลวงพ่อองคี์ต้�อ รุ่นแรก ปี 2512

1079  พระกริ่งหลวงพ่อองคี์ต้�อ รุ่น2 ปี 2516

1080  พระกริ่งหลวงพ่อองคี์ต้�อ รุ่น3 ปี 2517 กะไหล่ทองและรมดำ

1081  เหรียญหลวงปู�เทศก์ เทศรังสี รุ่นแรก ปี 2516 

1082  เหรียญพัดยศหลวงปู�เทศก์ เทศรังสี รุ่นแรก

1083  พระรูปหล่อนาคีปรกนาสีดาหลวงปู�เทศก์ เทศรังสี

1084  เหรียญนาคีปรกนาสีดา หลวงปู�เทศก์ เทศรังสี

1085  เหรียญหลวงปู�เหรียญ วรลาโภ รุ่นแรก 

1086  เหรียญไตรมาสหลวงปู�เหรียญ วรลาโภ ปี 2522

1087  พระปิดตาจัมโบ้ หลังยันต์ หลวงปู�เหรียญ วรลาโภ

1088  เหรียญหลวงปู�สิงห์ สิริธมฺโม รุ่นแรก บล็อกแตกผิวไฟ้

1089  พระรูปหล่อโบราณหลวงปู�สิงห์ สิริธมฺโม รุ่นแรก 

1090  เหรียญพระอาจารย์ตึ�ง อุปสโม รุ่นแรก เน้�อสัมฤทธิ�

1091  เหรียญพระอาจารย์ตึ�ง อุปสโม รุ่นแรก เน้�อเงิน

1092  เหรียญพระอาจารย์ตึ�ง อุปสโม รุ่นแรก เน้�อนวะ

1093  เหรียญพระอาจารย์ตึ�ง อุปสโม รุ่นแรก เน้�อช้าติน
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พระคณาจารย์จังหวัดอำนาจเจริญ ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 31 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

1094  พระบูช้าพระมงคีลมิ่งเม้อง รุ่นแรก ปี 2508

1095  เหรียญพระมงคีลมิ่งเม้อง รุนแรก ปี 2508

1096  เหรียญพระเหลาเทพนิมิต ปี 2510 

1097  เหรียญพระศรีเจริญ ปี 2517

1098  เหรียญพระอาจารย์คีำบุ ธัมมธโว รุ่นแรก ปี 2525 ไม่จำกัดเน้�อ วัดสันติวนาราม บ้านเหล่าขุวาว 

1099  เหรียญพระคีรูทัศนประกาศ ปี 2511 ไม่จำกัดพิมพ์ วัดสำราญนิเวศ 

1100  ล็อกเกตหลวงปู�บุญหลาย อัคีคีจิตโต ไม่จำกัดเน้�อ

1101  เหรียญคีรึ่งองคี์หลวงปู�บุญหลาย อัคีคีจิตโต รุ่นแรก ไม่จำกัดเน้�อ

1102  เหรียญหลวงปู�แสง ปริปุณโณ รุ่นแรก ปี 2533 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าฤกษ์อุดม 

1103  เหรียญพระคีรูรัตนทีปคีุณ(พรหมา) รุ่นแรก ปี 2519 วัดเทพนิมิตธรรมาราม

1104  เหรียญคีรูบาช้ัย รุ่นแรก รุ่นวังนาคีินทร์ ปี 2560 ไม่จำกัดเน้�อ ที่พักสงฆ์กุดน�ำคีำ 

1105  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินคีรูบาช้ัย รุ่นอุดมทรัพย์ ปี 2561 ไม่จำกัดเน้�อ ที่พักสงฆ์กุดน�ำคีำ 

1106  พระกริ่งคีรูบาช้ัย รุ่นแรก รุ่นทรัพย์เศรษฐิี ปี 2558 ที่พักสงฆ์กุดน�ำคีำ 

1107  พระผงขุุนแผนพรายนางยัว คีรูบาช้ัย ปี 2562 ที่พักสงฆ์กุดน�ำคีำ 

1108  พระขุุนแผนสะกดทัพ รุ่นแรก บูรพาจารย์ ปี 2548 ไม่จำกัดเน้�อ วัดสำราญนิเวศน์ 

1109  พระสมเด็จพิมพ์สามช้ั�น รุ่นแรก บูรพาจารย์ ปี 2548 ไม่จำกัดเน้�อ วัดสำราญนิเวศน์ 

1110  พระบูรพาจารย์ รุ่นแรก ปี 2548 ไม่จำกัดพิมพ์ ไม่จำกัดเน้�อ วัดสำราญนิเวศน์ 

1111  พระสมเด็จทิพย์อำนาจ รุ่นแรก ที่ระลึกเจ้าคีณะจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2538 วัดสำราญนิเวศน์ 

1112  เหรียญพระมงคีลมิ่งเม้อง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์ 5 เน้�อทองคีำและเน้�อพิมพ์พิงคี์โกลด์

1113  เหรียญพระมงคีลมิ่งเม้อง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์ 5 เน้�อทองทิพย์ลงยา (ไม่จำกัดสี)

1114  เหรียญพระมงคีลมิ่งเม้อง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์ 5 เน้�อเงินลงยา

1115  เหรียญพระมงคีลมิ่งเม้อง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์ 5 เน้�อเงิน

1116  เหรียญพระมงคีลมิ่งเม้อง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์ 5 เน้�อนวโลหะ

1117  เหรียญพระมงคีลมิ่งเม้อง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์ 5 เน้�อสามกษัตริย์

1118  เหรียญพระมงคีลมิ่งเม้อง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์ 5 เน้�อทองแดงหน้ากาก (ไม่จำกัดหน้ากาก)

1119  เหรียญพระมงคีลมิ่งเม้อง รุ่นก้าวหน้าบารมี เสาร์ 5 เน้�อทองแดง

1120  ล็อกเกตพระคีรูโสภณธรรมสโรช้ (พระอาจารย์ก้องเกียรติ) รุ่นแรก รุ่นสร้างบารมี 

1121  เหรียญ หลวงปู�แสง ญาณวโร รุ่น72 เจริญสุขุ เฉัพาะเน้�ออัลปาก้าหลังยันต์

1122  พระกริ่ง หลวงปู�แสง ญาณวโร รุ่นล่ำซำ (ไม่จำกัดเน้�อ)

1123  พระรูปหล่อ หลวงปู�แสง ญาณวโร รุ่นล่ำซำ (ไม่จำกัดเน้�อ)

1124  เหรียญหล่อ หลวงปู�แสง ญาณวโร รุ่นล่ำซำ (ไม่จำกัดเน้�อ)

1125  พระ หลวงปู�แสง ญาณวโร รุ่นปาฏิิหาริย์ (ไม่จำกัดพิมพ์และเน้�อ)

1126  พระ หลวงปู�แสง ญาณวโร ล็อกเก็ตรุ่นก้าวหน้าบารมี รูปไขุ่ ฉัากทอง

1127  ล็อกเกต หลวงปู�แสง ญาณวโร รุ่นก้าวหน้าบารมี รูปไขุ่ ฉัากเขุียว

1128  ล็อกเกต หลวงปู�แสง ญาณวโร รุ่นก้าวหน้าบารมี รูปไขุ่ ฉัากฟ้้า

1129  ล็อกเกต หลวงปู�แสง ญาณวโร รุ่นก้าวหน้าบารมี ขุนาดจัมโบ้ (ไม่จำกัดสี)

1130  ล็อกเกต หลวงปู�แสง ญาณวโร รุ่นก้าวหน้าบารมี รูปสี่เหลี่ยม (ไม่จำกัดสี)
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พระคณาจารย์จังหวัดยโสธร ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 32 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1131  เหรียญหลวงตาพวง สุขุินฺทริโย รุ่นแรก ปี 2513 วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร

1132  เหรียญหลวงตาพวง สุขุินฺทริโย รุ่น2 ปี 2517 วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร

1133  เหรียญหลวงตาพวง สุขุินฺทริโย รุ่น3 ปี 2519 วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร

1134  เหรียญหลวงตาพวง สุขุินฺทริโย รุ่นแรก ปี 2543 ออกวัดป�าใหม่นิคีมพัฒนาราม อ.ป�าติ�ว จ.ยโสธร

1135  พระรูปหล่อหลวงตาพวง สุขุินฺทริโย รุ่นแรก พิมพ์เล็ก (หัวโต) ปี 2533 เน้�อเงิน วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร

1136  พระรูปหล่อหลวงตาพวง สุขุินฺทริโยรุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ (หัวไม้ขุีด) ปี 2533 วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร

1137  พระนาคีปรกใบมะขุามหลวงตาพวง สุขุินฺทริโย รุ่นแรก ปี 2539 เน้�อเงิน,เน้�อนวะโลหะ,ทองแดง วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร

1138  เหรียญเม็ดกระดุมหลวงตาพวง สุขุินฺทริโย ปี 2547 (ยกเว้นเน้�อทองคีำ) วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร 

1139  พระผงรูปเหม้อนหลวงตาพวง สุขุินฺทริโยรุ่นไตรมงคีล (หันขุ้าง) ปี 2540 วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร

1140  พระผงรูปเหม้อนหลวงตาพวง สุขุินฺทริโย รุ่น50พรรษามหามงคีล ปี 2540 วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร

1141  พระปิดตาแร่บางไผ่ (แร่ป�าติ�ว) หลวงตาพวง สุขุินฺทริโย ปี 2547 วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร

1142  พระปิดตามหาอุตม์หลวงตาพวง สุขุินฺทริโย ปี 2547 วัดศรีธรรมาราม อ.เม้อง จ.ยโสธร 

1143  พระปิดตาอุดมโช้คี หลวงตาพวง สุขุินฺทริโย ปี 2550 วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร 

1144  พระสมเด็จคีำเขุ้่อนแก้ว (เผช้ิญ จันทรุเบกษา) ปี 2517 อ.คีำเขุ้่อนแก้ว จ.ยโสธร

1145  เหรียญหลวงพ่อวัดสิงห์ท่า ปี 2515 เน้�ออัลปาก้า อ.เม้อง จ.ยโสธร

1146  เหรียญหลวงพ่อดาว สุจิตฺโต รุ่นแรก ปี 2523 วัดบ้านย่อ จ.ยโสธร

1147  เหรียญหลวงปู�พรม ขุันติธัมโม รุ่นแรก ปี 2529 วัดศรีบุญเร้อง (บ้านไผ่) อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 

1148  เหรียญหลวงปู�บุญ โกสโล รุ่นแรก ปี 2518 วัดพรหมวิหาร อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

1149  พระรูปหล่อหลวงปู�ทองจันทร์ กาญจฺโน รุ่นแรก ปี 2527 วัดหอก่อง อ.มหาช้นะช้ัย จ.ยโสธร

1150  เหรียญหลวงปู�สรวง สิริปุญโญ รุ่นแรก ปี 2543 เน้�อทองแดง ออกวัดจำปาศิลาวาส

1151  พระรูปหล่อฐิานภูเขุาหลวงปู�สรวง สิริปุญฺฺโญ รุ่นแรก ปี 2546 เน้�อเงิน,เน้�อนวะโลหะ,เน้�อโลหะผสมวัดศรีฐิานใน จ.ยโสธร 

1152  ล็อกเกตหลวงปู�สรวง สิริปุญฺฺโญ รุ่นแรก ปี 2546 ไม่จำกัดขุนาด วัดศรีฐิานใน อ.ป�าติ�ว จ.ยโสธร 

1153  เหรียญหลวงปู�สรวง สิริปุญฺฺโญ รุ่นแรก ปี 2547 ยกเว้นทองคีำ ออกวัดศรีฐิานใน .ป�าติ�ว จ.ยโสธร 

1154  พระกริ่งอุดมคีวามสุขุหลวงปู�ประสาร สุมโน รุ่นแรก ปี 2560 เน้�อเงิน,เน้�อนวะโลหะ วัดป�าหนองไคีร้ จ.ยโสธร 

1155  เหรียญหลวงปู�ประสาร สุมโน รุ่นแรก ปี 2545 เน้�อเงิน,อัลปาก้า,ทองแดง วัดป�าหนองไคีร้ จ.ยโสธร 

1156  พระผงโต๊ะหมู่บูช้าหลวงปู�ประสาร สุมโน รุ่นแรก ปี 2553 ตะกรุดเงิน วัดป�าหนองไคีร้ จ.ยโสธร 

1157  พระผงโต๊ะหมู่บูช้าหลวงปู�ประสาร สุมโน รุ่นแรก ปี 2553 วัดป�าหนองไคีร้ จ.ยโสธร 

1158  เหรียญมังกรหลวงปู�ประสาร สุมโน ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าหนองไคีร้ จ.ยโสธร 

1159  เหรียญยิ�มเปิดโลกหลวงปู�ประสาร สุมโน ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าหนองไคีร้ จ.ยโสธร 

1160  เหรียญนั่งพานหลวงปู�ประสาร สุมโน ปี 2564 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าหนองไคีร้ จ.ยโสธร 

1161  เหรียญหลวงปู�สิงห์ทอง ปภากโร รุ่นแรก ปี 2532 วัดป�าสุนทราราม จ.ยโสธร

1162  เหรียญหลวงปู�สิงห์ทอง ปภากโร รุ่น2 ปี 2536 เน้�อทองแดง วัดป�าสุนทราราม จ.ยโสธร 

1163  เหรียญหลวงปู�สิงห์ทอง ปภากโร รุ่น3 ปี 2537 เน้�อทองแดง วัดป�าสุนทราราม จ.ยโสธร 

1164  เหรียญหลวงปู�สิงห์ทอง ปภากโร รุ่นแรก ปี 2543 เน้�อเงิน,เน้�อทองแดง ออกวัดป�าอ่างสร้างหินนาโพธิ� อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

1165  พระรูปหล่อฐิานภูเขุาหลวงปู�สิงห์ทอง ปภากโร รุ่นแรก ปี 2561 ไม่จำกัดเน้�อ ออกวัดป�าพุทธนิมิต อ.กุดชุ้ม จ.ยโสธร 



36 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

พระคณาจารย์จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองบัวลำภู  
โต๊๊ะที่ 33 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (33 รายการ)  

1166  เหรียญหลวงปู�บุญมา สุช้ีโว รุ่นแรก วัดป�าสุขุเกษม จ.หนองบัวลำภู

1167  เหรียญพระอาจารย์ต�อง อุตตมะธรรม รุ่นแรก วัดถ์�ำน�ำทิพย์ จ.หนองบัวลำภู

1168  เหรียญหยดน�ำหลวงปู�สาย เขุมะธรรมโม วัดป�าพรหมวิหาร จ.หนองบัวลำภู

1169  เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช้ รุ่นแรก ปี 2531 จ.หนองบัวลำภู

1170  เหรียญหลวงปู�ขุาว อนาลโย รุ่น2 พิมพ์หน้าหนุ่ม วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1171  เหรียญหลวงปู�ขุาว อนาลโย รุ่น2 หลังเจดีย์ วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1172  เหรียญพระสยามเทวาธิราช้หลวงปู�ขุาว อนาลโย วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1173  เหรียญกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคีม หลวงปู�ขุาว อนาลโย วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1174  เหรียญหยดน�ำหลวงปู�ขุาว อนาลโย บล็อคีกองกษาปณ์ หลังพระพุทธช้ินราช้ วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1175  เหรียญเลิศอาภรณ์หลวงปู�ขุาว อนาลโย วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1176  เหรียญหายห่วงหลวงปู�ขุาว อนาลโย วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1177  เหรียญไตรมาสหลวงปู�ขุาว อนาลโย วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1178  เหรียญลาภผลพูนทวีหลวงปู�ขุาว อนาลโย วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1179  พระรูปหล่อหลวงปู�ขุาว อนาลโย รุ่นศรีวิไล วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1180  เหรียญเม็ดแตงหลวงปู�ขุาว อนาลโย วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1181  เหรียญยันต์ห้าแถ์วหลวงปู�ขุาว อนาลโย วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1182  เหรียญหลวงปู�ขุาว อนาลโย รุ่นพุทธรักษา9อาจารย์ วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1183  เหรียญหลวงปู�ขุาว อนาลโย รุ่นธนาคีารกรุงเทพ วัดถ์�ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

1184  เหรียญหลวงพ่อจันทา รุ่นแรก เน้�ออัลปาก้า ลงยา บ้านปะโคี

1185  เหรียญหลวงพ่อจันทา รุ่นแรก เน้�อฝาบาตร บ้านปะโคี

1186  เหรียญหลวงปู�บุญนาคี รุ่นแรก วัดภูกระแต

1187  พระรูปหล่อสังฆาลายหลวงปู�บุญ สิริธร รุ่นแรก วัดบ้านจีต จ.อุดรธานี

1188  เหรียญสังฆาลายหลวงปู�บุญ สิริธร รุ่นแรก วัดบ้านจีต จ.อุดรธานี

1189  พระปิดตาสังฆวานรหลวงปู�บุญ สิริธร วัดบ้านจีต จ.อุดรธานี

1190  ตะกรุดหลวงปู�บุญ สิริธร วัดบ้านจีต จ.อุดรธานี

1191  เหรียญกงจักรหลวงปู�ไม อินทสิริ รุ่นแรก ปี 2549

1192  เหรียญกงจักรหลวงปู�ไม อินทสิริ รุ่นสุดท้าย ปี 2563

1193  เหรียญฝาบาตรหลวงพ่อพิบูลย์ ปี 2507

1194  เหรียญหลวงพ่อพิบูลย์ สายฝนเลียบ ปี 2504

1195  เหรียญหลวงพ่อพิบูลย์ หอกแตก ปี 2504

1196  เหรียญหลวงพ่อพิบูลย์ ปี 2538(ยายเขุียว)

1197  เหรียญหลวงพ่อพิบูลย์ หน้าหนุ่ม ปี 2530

1198  เหรียญหลวงปู�สิงห์ รุ่นแรก ปี 2518 วัดโพธิ�นิมิต ห้วยเกิ�ง



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ37 

พระคณาจารย์จังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 34 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

1199  เหรียญพระคีรูจตุรัสศีลคีุณ รุ่นแรก 

1200  เหรียญพระคีรูพินิจสมณวัด รุ่นแรก ไม่จำกัดเน้�อ 

1201  เหรียญหลวงปู�ผา รุ่นแรก ปี 2510 โอใหญ่ วัดโนนทราย 

1202  เหรียญหลวงปู�ผา โอเล็ก วัดโนนทราย 

1203  ตะกรุดพอกคีรั่งหลวงปู�ผา วัดโนนทราย

1204  เหรียญพระคีรูโอภาสสารภูมิ รุ่นแรก ปี 2506 วัดสวนหมาก 

1205  เหรียญหลวงปู�หลักคีำ รุ่นแรก ปี 2510 วัดกลางเม้องเก่า 

1206  เหรียญหลวงปู�ผาง ปี 2519 ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าช้ัยภูมิวนาราม 

1207  พระกริ่งใหญ่ ปี 2525 วัดป�าช้ัยภูมิวนาราม 

1208  พระช้ัยวัฒน์ ปี 2525 วัดป�าช้ัยภูมิวนาราม 

1209  พระผงหลวงปู�นู รุ่นแรก วัดฉัิมพลี 

1210  เหรียญหลวงปู�นู รุ่นแรกยันต์สี่เหลี่ยม มหาลาภ ปี 2514 วัดฉัิมพลี 

1211  เหรียญหลวงปู�นู รุ่นแรกหลังยันต์มหาอุด ปี 2514 วัดฉัิมพลี 

1212  เหรียญสี่เหลี่ยมหลวงปู�นวย รุ่นแรก ไม่จำกัดโคี๊ต วัดเทพประทานพร

1213  เหรียญรูปไขุ่นั่งเต็มองคี์หลวงปู�นวย รุ่น2 วัดเทพประทานพร 

1214  เหรียญรูปไขุ่หันขุ้างถ์้อที่พรมน�ำมนต์หลวงปู�นวย วัดเทพประทานพร 

1215  เหรียญเสมาหลวงปู�นวย รุ่น4 (รุ่นประสบการณ์ 40 นัด ) วัดเทพประทานพร 

1216  พระสมเด็จเน้�อว่านหลวงปู�นวย ทุกแบบ ทั�งแบบฝังแร่ ฝังตระกรุด หลังมีตัวหนังส้อ และไม่มีตัวหนังส้อ วัดเทพประทานพร 

1217  รูปถ์่ายหลวงปู�นวย หลังใบลาน และ รูปถ์่ายหลวงปู�เทพโลกอุดร หลังใบลาน ขุนาดไม่เกิน 3x3 นิ�ว วัดเทพประทานพร 

1218  เหรียญหลวงพ่อสายทอง เตช้ะธัมโม รุ่นแรก วัดป�าห้วยกุ่ม 

1219  เหรียญหลวงปู�วิไลย์ รุ่นแรก วัดถ์�ำพญาช้้างเผ้อก

1220  เหรียญสามเหลี่ยมหลวงพ่อศรีทัด วัดพระธาตุหนองสามหม้่น 

1221  เหรียญกลมจิ�กโก�หลวงพ่อศรีทัด วัดพระธาตุหนองสามหม้่น 

1222  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่นแรก วัดโพธิ�ตาล 

1223  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่น4 วัดโพธิ�ตาล 

1224  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่น5 วัดโพธิ�ตาล 

1225  เหรียญหลวงพ่อจุ่น รุ่น6 ทองแดงเต็มองคี์ วัดโพธิ�ตาล 

1226  เหรียญราหูหลวงพ่อจุ่น วัดโพธิ�ตาล 

1227  เหรียญพญาไก่แก้วคีุ้มภัยหลวงพ่อจุ่น วัดโพธิ�ตาล ปี 2530 

1228  เหรียญสร้างบารมี พระอาจารย์นาวา วัดสมศรี 

1229  เหรียญหล่อเจริญพรพระอาจารย์นาวา วัดสมศรี 

1230  เหรียญเมตตาพระอาจารย์นาวา วัดสมศรี 

1231  พระกริ่งสุนทโรพระอาจารย์นาวา วัดสมศรี 

1232  กะลาราหูแกะหลวงปู�นิล วัดโพธิ�ตาล

1233  พระปิดตาไม้พยุงแกะ หลวงปู�คีง เน้�องา และไม้พยุง วัดเฝือแฝง 

1234  เส้อไม้พยุง แกะ หลวงปู�คีง วัดเฝือแฝง

1235  เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อคีง รุ่นแรก ปี 2532 วัดเฝือแฝง



38 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

เจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 35 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (32 รายการ)  

1236  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์หน้าแก่ รุ่นแรก ปี 2496 

1237  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์หน้าหนุ่ม รุ่นแรก ปี 2496 

1238  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นสร้างอนุสาวรีย์ ปี 2507 ไม่จำกัดเน้�อ 

1239  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการ ปี 2521 ไม่จำกัดเน้�อ

1240  รูปหล่อนั่งเจ้าพ่อพญาแล ปี 2521 

1241  เหรียญรูปไขุ่เจ้าพ่อพญาแล ปี 2521 เน้�อทองคีำ เน้�อเงิน 

1242  เหรียญรูปไขุ่เจ้าพ่อพญาแล ปี 2521 เน้�อนวะโลหะ เน้�อทองแดง 

1243  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นยายยี่ ปี 2512 ไม่จำกัดเน้�อ 

1244  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์หน้าหนุ่ม หน้าแก่ ปี 2512 ไม่จำกัดเน้�อ

1245  เหรียญหยดน�ำเจ้าพ่อพญาแล ปี 2530 ไม่จำกัดเน้�อ 

1246  แผ่นปั�มเจ้าพ่อพญาแล ปี 2535 

1247  เหรียญนั่งบังลังคี์เจ้าพ่อพญาแล ปี 2535 เน้�อทองคีำ เน้�อเงิน

1248  เหรียญนั่งบัลลังคี์เจ้าพ่อพญาแล ปี 2535 เน้�อนวะ ทองแดง 

1249  พระผงนั่งบัลลังคี์เจ้าพ่อแล ปี 2535 

1250  เหรียญรูปไขุ่เจ้าพ่อพญาแล ปี 2530 ไม่จำกัดเน้�อ 

1251  เหรียญเจ้าพ่อพญาแลหลังธง ปี 2532 ไม่จำกัดเน้�อ 

1252  เหรียญหล่อฉัีดเจ้าพ่อพญาแล ปี 2536 ไม่จำกัดเน้�อ มูลนิธิสว่างคีุณธรรมสร้าง

1253  เหรียญหล่อเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2545 ไม่จำกัดเน้�อ 

1254  รูปหล่อเจ้าพ่อพญาแลหลัง ปี 2521 ไม่จำกัดรุ่น

1255  เหรียญแปดเหลี่ยมเจ้าพ่อพญาแล ปี 2539-2540 ไม่จำกัดเน้�อ ไม่จำกัดพิมพ์ 

1256  เจ้าพ่อพญาแล เน้�อว่าน หลังยันต์จม หลังยันต์นูน 

1257  ล็อกเกตเจ้าพ่อพญาแล ไม่จำกัดรุ่น

1258  แหวนเจ้าพ่อพญาแล ลงยา ไม่จำกัดรุ่น

1259  แหวนเจ้าพ่อพญาแล ลงถ์ม ไม่ลงถ์ม ไม่จำกัดรุ่น

1260  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์สี่เหลี่ยมกรรมการ รุ่นจตุมหามงคีล ปี 2555 ไม่จำกัดเน้�อ 

1261  เหรียญหยดน�ำเจ้าพ่อพญาแล รุ่นจตุมหามงคีล ปี 2555 ไม่จำกัดเน้�อ 

1262   เหรียญเจ้าพ่อพญาแล ลงยา ลงถ์ม ไม่จำกัดรุ่น

1263  เหรียญเต่าเจ้าพ่อพญาแล รุ่นอภิมหามงคีล ปี 2549 ไม่จำกัดเน้�อ 

1264  เหรียญถ์วายช้้างเจ้าพ่อพญาแล ไม่จำกัดพิมพ์ 

1265   เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นไตรภาคีี เน้�อทองคีำ เน้�อหน้ากากทองคีำ 

1266   เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นไตรภาคีี เน้�อเงิน นวะ อัลปาก้า ทองแดง

1267   เจ้าพ่อพญาแล เน้�อพลอย ทุกรุ่น



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ39 

พระหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต๊ วัดปราสาทดิน จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 36 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1268  เหรียญเสมาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นแรก ปี 2532 เน้�อเงิน วัดผาเกิ�ง

1269  เหรียญเสมาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นแรก ปี 2532 เน้�อทองแดง วัดผาเกิ�ง

1270  เหรียญเต่าหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิร ปี 2533 วัดผาเกิ�ง

1271  เหรียญหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต หลังเจดีย์ ปี 2536 วัดผาเกิ�ง

1272  เหรียญหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต คีรบ5รอบ ปี 2541 เน้�อเงิน วัดผาเกิ�ง

1273  เหรียญหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต คีรบ5รอบ ปี 2541 เน้�อนวะ, ทองแดง, ตะกั่ว วัดผาเกิ�ง

1274  เหรียญหยดน�ำหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นยอดช้ัย ปี 2544 เน้�อหน้าทองคีำ วัดผาเกิ�ง

1275  เหรียญหยดน�ำหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นยอดช้ัย ปี 2544 เน้�อเงินลงยา วัดผาเกิ�ง

1276  เหรียญหยดน�ำหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นยอดช้ัย ปี 2544 เน้�ออัลปาก้า, ทองแดง วัดผาเกิ�ง

1277  พระกริ่งหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นยอดช้ัย ปี 2544 เน้�อเงิน, ทองคีำ วัดผาเกิ�ง

1278  พระกริ่งหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นยอดช้ัย ปี 2544 เน้�อนวะก้นทองคีำ วัดผาเกิ�ง

1279  พระกริ่งหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นยอดช้ัย ปี 2544 เน้�อนวะ,เน้�อสัมฤทธิ� วัดผาเกิ�ง

1280  พระรูปหล่อโบราณเบ้าทุบดินไทยหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ปี 2544 เน้�อนวะ วัดผาเกิ�ง

1281  พระรูปหล่อโบราณหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ปี 2544 เน้�อนวะ, เน้�อสัมฤทธิ� วัดผาเกิ�ง

1282  พระรูปหล่อหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นแรก ก้นธรรมจักร เน้�อเงิน, ทองเหล้อง วัดผาเกิ�ง

1283  พระรูปหล่อหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่น2 ออกวัดมหาคีงคีา

1284  รูปหล่อพระสังกัจจายน์มหาลาภหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ไม่จำกัดเน้�อ วัดผาเกิ�ง

1285  เหรียญพัดยศหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นเทียนกระโดด ปี 2547 เน้�อทองคีำ, เน้�อเงิน

1286  เหรียญพัดยศหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นเทียนกระโดด ปี 2547 เน้�อทองแดง

1287  พระรูปหล่อหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นเศรษฐิี ปี 2555 วัดปราสาทดิน

1288  เหรียญเจริญพรหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นฉัลองพุทธยันตรี ปี 2555 เน้�อทองคีำ, เน้�อลงยา, เงิน

1289  เหรียญเจริญพรหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นฉัลองพุทธยันตรี ปี 2555 เน้�อนวะ, ปลอกลูกปืน, ทองแดง

1290  เหรียญเสมาเล้่อนสมณศักดิ�พระราช้ภาวณาวราจารย์ ปี 2557 ไม่จำกัดเน้�อ

1291  เหรียญฉัลองสมณศักดิ�พระราช้ภาวณาวราจารย์ รุ่นพิธีอัญเช้ิญไฟ้พระฤกษ์ เน้�อทองคีำ, เงิน

1292  เหรียญฉัลองสมณศักดิ�พระราช้ภาวณาวราจารย์ รุ่นพิธีอัญเช้ิญไฟ้พระฤกษ์ เน้�อนวะ, ทองแดง

1293  เหรียญหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นประทานพร ไม่จำกัดเน้�อ

1294  เหรียญพระเทพภาวนาวิกรม วิ. รุ่นนำโช้คี (ใหญ่) ปี 2559 เน้�อทองคีำ, เน้�อทองคีำลงยา

1295  เหรียญพระเทพภาวนาวิกรม วิ. รุ่นนำโช้คี (ใหญ่) ปี 2559 เน้�อเงินหน้ากากทองคีำ, เน้�อเงินลงยา

1296  เหรียญพระเทพภาวนาวิกรม วิ. รุ่นนำโช้คี (ใหญ่) ปี 2559 เน้�อนวะ, เน้�อฝาบาตร

1297  เหรียญพระเทพภาวนาวิกรม วิ. รุ่นนำโช้คี (ใหญ่) ปี 2559 เน้�อสัตตะฯ, เน้�อทองแดง, ตอก 9 รอบ

1298  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นแรก ไม่มีหน้ากาก ไม่จำกัดเน้�อ

1299  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นแรก มีหน้ากาก ไม่จำกัดเน้�อ

1300  พระปิดตาไม้พยุงแกะหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ไม่จำกัดตะกรุด

1301  เหรียญเสมาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นรวย รวย รวย ไม่จำกัดเน้�อ

1302  เหรียญเสมาฉัลุลายหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นรวย รวย รวย ไม่จำกัดเน้�อ



40 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

 พระหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต๊ วัดปราสาทดิน จ.ชัยภูมิ ทั่วไป  
โต๊๊ะที่ 37 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1303  พระผงพุทธช้ัยภูมิพิทักษ์ ผาเกิ�ง ปี 2530 (พระผงแป้งเจิม)

1304  พระพิมพ์สมเด็จ หลังตรายาง

1305  พระพิมพ์สมเด็จ หลังพิมพ์ปากน�ำ ปี 2536

1306  พระพิมพ์สมเด็จ พลอยแดง

1307  พระผงขุองขุวัญ พิมพ์ปากน�ำ

1308  พระสังกัจจายน์โภคีทรัพย์ เน้�อผง หลังฝังพลอย ปี 2536

1309  พระรูปหล่อหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต เปิดป้ายวิทยาลัยสงฆ์

1310  เหรียญเสมาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต อายุวัฒนมงคีล79 (สรงน�ำ) เน้�อทองคีำลงยา, เน้�อทองคีำ วัดปราสาทดิน

1311  เหรียญเสมาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต อายุวัฒนมงคีล79 (สรงน�ำ) เน้�อเงินหน้ากากทองคีำ วัดปราสาทดิน

1312  เหรียญเสมาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต อายุวัฒนมงคีล79 (สรงน�ำ) เน้�อนวะหน้าทองคีำ วัดปราสาทดิน

1313  เหรียญเสมาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต อายุวัฒนมงคีล79 (สรงน�ำ) เน้�อเงินลงยา, เน้�อเงิน วัดปราสาทดิน

1314  เหรียญเสมาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต อายุวัฒนมงคีล79 (สรงน�ำ) เน้�อนวะหน้าเงิน วัดปราสาทดิน

1315  เหรียญเสมาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต อายุวัฒนมงคีล79 (สรงน�ำ) เน้�อนวะ วัดปราสาทดิน

1316  เหรียญเสมาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต อายุวัฒนมงคีล79 (สรงน�ำ) เน้�อช้นวนหน้าทองฝาบาตร วัดปราสาทดิน

1317  เหรียญเสมาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต อายุวัฒนมงคีล79 (สรงน�ำ) เน้�อทองแดง วัดปราสาทดิน

1318  พระผงหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต พิมพ์หยดน�ำ รุ่นสร้างโรงพยาบาล หนองบัวแดง

1319  ล๊อกเกตหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ไม่จำกัดรุ่น

1320  ล๊อกเกตหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นรับทรัพย์ เน้�อตัวถ์ังทองคีำ

1321  ล๊อกเกตหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นรับทรัพย์ ไม่จำกัดเน้�อ

1322  เหรียญกลมหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ฉัลองวัดเขุต ปี 2544 เน้�อเงิน, เน้�อทองแดง

1323  พระพิมพ์สมเด็จหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นสรงน�ำ ไม่จำกัดเน้�อ

1324  พระผงปิดตาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นมงคีล77 ฝังพระธาตุ ตะกรุดทองคีำ

1325  พระผงปิดตาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นมงคีล77 ทูโทน ตระกรุดทองคีำ

1326  พระผงปิดตาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นมงคีล77 ตะกรุดตะกั่ว

1327  พระผงปิดตาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นมงคีล77 เน้�อเกสร

1328  พระผงปิดตาหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นมงคีล77 เน้�อว่าน

1329  พระผงบารมีนั่งรวยหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ตระกรุดทองคีำ ไม่จำกัดเน้�อ

1330  พระผงบารมีนั่งรวยหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ตระกรุดเงิน ไม่จำกัดเน้�อ

1331  พระผงบารมีนั่งรวยหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ตระกรุดทองแดง ไม่จำกัดเน้�อ

1332  พระผงบารมีนั่งรวยหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ไม่ฝังตระกรุด ไม่จำกัดเน้�อ

1333  ลูกอมหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต รุ่นมงคีล77

1334  เหรียญนาคีปรกกฐิินหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ปี 2562 เน้�อทองคีำ

1335  เหรียญนาคีปรกกฐิินหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ปี 2562 เน้�อเงิน

1336  เหรียญนาคีปรกกฐิินหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ปี 2562 เน้�อนวะ, เน้�อโลหะผสม, เน้�อทองแดง

1337  เหรียญบารมีหลวงปู�บุญมา ปุญญาภิรโต ปี 2555 ไม่จำกัดเน้�อ

1338  เหรียญหลวงพ่อก่อ ออกวัดมหาคีงคีา



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ41 

พระหลวงปู�จื่อ พันธมุต๊โต๊ วัดเขุาต๊าเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 38 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (40 รายการ)  

1339  เหรียญปู�หลานหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นแรก ปี 2530 บล๊อกนิยม ไม่จำกัดเน้�อ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1340  เหรียญปู�หลานหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นแรก ปี 2530 บล๊อกทองคีำ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1341  เหรียญเกี่ยวทรัพย์หลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นแรก ไม่จำกัดเน้�อ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1342  พระปิดตาจัมโบ้หลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นแรก ปี 2547 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1343  พระพุทธช้ินราช้หลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นแรก ปี 2543 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1344  เหรียญ5รอบล้อแม็กหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต ปี 2546 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1345  เหรียญซุ้มเร้อนแก้วหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต ปี 2558 เน้�อทองคีำ, เงิน, นวะ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1346  เหรียญซุ้มเร้อนแก้วหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต ปี 2558 ไม่จำกัดเน้�อ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1347  แพะมหาลาภหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต ปี 2558 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1348  ล็อกเกตมหาลาภมหามงคีลหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต ปี 2558 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1349  เหรียญรูปไขุ่หลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต เต็มองคี์ รุ่นสรงน�ำ ปี 2559 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1350  เหรียญเจริญพรเมตตาหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นพิทักษ์สันติราษฎร์ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1351  เหรียญเจริญพรหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต เต็มองคี์ ปี 2559 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1352  เหรียญมนต์พระกาฬหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต ปี 2558 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1353  พระรูปหล่อหัวโตหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต ปี 2559 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1354  เหรียญหล่อล้อแม็กหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต พิมพ์ใหญ่ ปี 2560 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1355  เหรียญหล่อล้อแม็กหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต พิมพ์เล็ก ปี 2560 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1356  เหรียญ6รอบหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต เต็มองคี์ ปี 2558 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1357  เหรียญ6รอบหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต คีรึ่งองคี์ ปี 2558 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1358  พระช้ัยมงคีลยอดฉััตรหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1359  แหวนเพช้รกลับหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1360  เหรียญหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นสร้างเขุ้่อน วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1361  พระสมเด็จอุดมมงคีลหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1362  เหรียญมงคีล74หลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1363  เหรียญขุอบสตางคี์หลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต ไม่จำกัดเน้�อ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1364  พระบัวเขุ็มหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต ไม่จำกัดเน้�อ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1365  พระกริ่งมหาบารมีหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1366  มีดหมอหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นแรก วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1367  พระสมเด็จสุวิมลหน้าปัดทองหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1368  เต่าเจ้าสัวหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นรวย รวย รวย วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1369  หลวงปู�ทวดปาฏิิหาริย์ มหาบารมี 

1370  เหรียญมังกรหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นรวย รวย รวย วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1371  น�ำเต้ารวยรับทรัพย์หลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต ไม่จำกัดเน้�อ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1372  เหรียญหันขุ้างหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต คีรึ่งองคี์ รุ่นเศรษฐิีช้ัยภูมิ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1373  ล็อกเกตมิ่งขุวัญมงคีลหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1374  เหรียญเมตตารูปไขุ่หลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต เต็มองคี์ คีรบ45พรรษา วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1375  เหรียญคีุ้มภัยให้ลาภหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต ปี 2559 ไม่จำกัดเน้�อ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1376  พระปิดตามหาลาภหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต ปี 2559 วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1377  พระผงรูปเหม้อนหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นช้ัยมงคีล วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ

1378  เหรียญหล่อหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นทรัพย์มั่งมี รุ่นแรก ไม่จำกัดเน้�อ วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยภูมิ
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พระอาจารย์นก ฐิิต๊ธมฺโม วัดเขุาบังเหยชุมพลสีมาราม อ.เทพสถิิต๊ จ.ชัยภูมิ  
โต๊๊ะที่39 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1379  พระกริ่งดอกบัวพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม กริ่งใหญ่ ปี 2534 

1380  พระปิดตามหาอุตพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม เน้�อโลหะ ปี 2534 

1381  เหรียญหล่อหยดน�ำพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม เน้�อโลหะ ปี 2537 

1382  เหรียญโหดนั่งพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม รุ่น1 ปี 2536 เน้�อโลหะ ไม่จำกัดบล็อคี)

1383  เหรียญเหี�ยมนั่งพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม รุ่น1 ปี 2537 เน้�อโลหะ

1384  เหรียญโหดนั่งพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม รุ่น1 ปี 2538 เน้�อโลหะ

1385  สมเด็จมหาปราบพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ปี 2536 ไม่จำกัดพิมพ์

1386  เหรียญทายาทโลหะพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ปี 2539 

1387  พระสมเด็จสัตตะนิลกาฬพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม เน้�อดิน-ว่าน ปี 2540 

1388  เหรียญโหดฉัลุพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ไม่จำกัดเน้�อ ปี 2540 

1389  เหรียญศิษย์หงษ์-มังกรพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ปี 2540 

1390  เหรียญหดห่วงตันพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ปืนแตก ปี 2545 

1391  เหรียญเจ็ดศาสตราพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม เน้�อโลหะ ปี 2548 

1392  ล็อกเกตพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ปี 2551 ไม่จำกัดพิมพ์

1393  เหรียญพระคีรูไพบูลธรรมกิจ(ท่านเจ้าอาวาส) ปี 2553 

1394  เหรียญเหี�ยมแก้วสารพัดนึกพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ปี 2556(4king) 

1395  เหรียญหล่อเศรษฐิีพันปี(เต่า หงษ์กิเลน มังกร)พระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ปี 2563 

1396  พระปิดตาพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม เก้านก เน้�อโลหะ ปี 2558 ไม่จำกัดเน้�อ

1397  พระรูปหล่อพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม รุ่นเศรษฐิี พิมพ์เล็ก ปี 2558 ไม่จำกัดเน้�อ

1398  พระปิตตาพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม รุ่นเศรษฐิี(ปุ้มปุ�ย) ปี 2558 

1399  พญาสาริกาหลงรังพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม เน้�อสำฤทธิ� ปี 2558 

1400  เขุี�ยวหมูพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม รุ่นแรก ปี 2559 

1401  เหรียญแม่ทัพพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม พิมพ์ใหญ่-เล็กปี 2560 

1402  เหรียญเจ้าสัวพันปีพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม เน้�อโลหะ ปี 2560 

1403  เหรียญหล่อสังขุ์เรียกทรัพย์พระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ปี 2560 

1404  เหรียญหล่อสุริยคีาส-จันทคีราสพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม เน้�อเมฆสิทธิ� ปี 2561 

1405  ขุุนโจรกลับใจพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม เน้�อโลหะทั�งหมด ปี 2561 

1406  เหรียญนางฟ้้าโปรยดอกไม้พระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม เน้�อเมฆสิทธิ� ปี 2561 

1407  เหรียญวิรุฬจำบังพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม เล็ก-ใหญ่ ปี 2562 เฉัพาะเน้�อโลหะทั�งหมด

1408  เหรียญพญาพาลีพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ปี 2562ไม่จำกัดเน้�อ

1409  หมูพระนารายณ์เขุี�ยวเพรช้พลิกแผ่นดินพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ปี 2562 เน้�อโลหะทั�งหมด

1410  เหรียญซ่อนกลพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ปี 2563ไม่จำกัดเน้�อ

1411  เหรียญฮี้กลกซิ่วพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม เล็ก-ใหญ่ เน้�อโลหะ ปี 2664 

1412  เหรียญทรัพย์มั่งคีั่งพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ปี 2565 

1413  พระรูปหล่อพระอาจารย์นก ฐิิตธมฺโม ไม่จำกัดรุ่น
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พระหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ วัดป�าฉััพพรรณรังสี จ.ชัยภูมิ  
โต๊๊ะที่ 40 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

1414  เหรียญเสมาหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นแรก ไม่จำกัดเน้�อ

1415  เหรียญเสมาหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นมหาบารมี สมปรารถ์นา ไม่จำกัดเน้�อ 

1416  เหรีญพญาเต่าเร้อนหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ ไม่จำกัดเน้�อ 

1417  เหรียญทำน�ำมนต์หลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ ไม่จำกัดเน้�อ 

1418  เหรียญทำน�ำมนต์หลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ ลงยาราช้าวดี 

1419  เหรียญมงคีลจักรแก้ว2หลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ ไม่จำกัดเน้�อ 

1420  เหรียญจอบหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ แจกทาน 

1421  ล็อกเกตหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นแรก 

1422  ล็อกเกตหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่น2

1423  พระรูปหล่อหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นโคีตรเศรษฐิี 

1424  พระรูปหล่อหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นเศรษฐิีทันใจ 

1425  พระรูปหล่ออุ้มบาตรหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นแรก ไม่จำกัดเน้�อ 

1426  พระผงรูปเหม้อนหลังหนุมานหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นแรก 

1427  พระผงแหวกม่านช้นะจนหลังหมึกแดงหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ 

1428  พระรอดแดงหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ

1429  สมเด็จพระผงกสิณหลังใบลานหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นแรก 

1430  พระผงกสิณหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่น2

1431  พระผงกสิณหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นทิ�งทวน 

1432  พระสมเด็จกสิณทันใจหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ เน้�อตะกั่ว 

1433  พระกริ่งมงคีลจักรแก้วหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ เน้�อเงิน ,สัมฤทธิ�,ทองเหล้อง 

1434  พระกริ่งมงคีลจักรแก้วหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ เน้�อตะกั่ว 

1435  พระกริ่งโปร่งฟ้้ารวยทันใจหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ ไม่จำกัดเน้�อ 

1436  ลูกอมเน้�อคีรั่งหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ 

1437  ตะกรุดหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นมหาระงับ (เล็ก,ใหญ่) 

1438  ตะกรุดหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นดวงแก้ว ดวงธรรม 

1439  ดาวหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ เน้�อผงกสิณ 

1440  ตะกรุดใบลานพิสมรหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ 

1441  ตะกรุดหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นมงคีลจักรแก้ว รุ่นแรก 

1442  ตะกรุดหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นจีวร ปัญญาดี 

1443  ตะกรุดหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่นพระเจ้าห้าพระองคี์ 

1444  หมากทุยหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ 

1445  พญาคีรุฑหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ ไม่จำกัดเน้�อ 

1446  มีดหมอหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ รุ่น1,2,3 

1447  รูปภาพปาฏิิหาริย์ หลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ

1448  พระขุรรคี์จักรพรรดิ�หลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ

1449  แหวนมงคีลจักรแก้วหลวงพ่อสุริยัณ จนฺทวณฺโณ



44 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

พระอาจารย์เชียร ธมฺมธโร วัดเชษฐิาวนาราม จ.นครราชสีมา  
โต๊๊ะที่ 41 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1450  ตะกรุดซุ้มประตูวัดพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก 3 นิ�ว

1451  ตะกรุดซุ้มประตูวัดพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก 5 นิ�ว

1452  ตะกรุดซุ้มประตูวัดพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก 7 นิ�ว

1453  พระพรหมสี่หน้าพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อตะกั่ว ลงยาสีน�ำเมิน

1454  พระพรหมสี่หน้าพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อทองแดง ลงยาสีแดง

1455  เหรียญพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อทองคีำ

1456  เหรียญพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อเงิน หน้าทองคีำ ลงยาสีฟ้้า

1457  เหรียญพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อเงิน ลงยาสีแดง

1458  เหรียญพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อเงิน ลงยาสีเหล้อง

1459  เหรียญพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อเงิน ลงยาจีวรเหล้อง 9 รอบ

1460  เหรียญพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อเงิน

1461  เหรียญพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อนวะ

1462  เหรียญพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�ออัลปาก้า

1463  เหรียญพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อทองทิพย์

1464  เหรียญพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อทองแดงรมดำ

1465  เหรียญเสมาพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อทองคีำ

1466  เหรียญเสมาพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อเงินลงยา ไม่ตัดปีก 9 รอบ หลังแบบ

1467  เหรียญเสมาพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อเงินลงยาแดงฟ้้า จีวรเหล้อง

1468  เหรียญเสมาพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อเงิน จีวรเหล้อง

1469  เหรียญเสมาพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร รุ่นแรก เน้�อนวะ หน้ากากทองคีำ, หน้ากากเงิน

1470  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อทองคีำ หลังเรียบ

1471  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อทองคีำ หลังยันต์

1472  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อเงินหน้ากากทองคีำ หลังยันต์, หลังเรียบ

1473  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อเงิน 9 รอบ ไม่ตัดปีก หลังยันต์ และ หน้าทองคีำหลังเรียบ

1474  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อเงินลงยาสีแดง หลังยันต์และหลังเรียบ

1475  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อเงินหน้ากากทองคีำ ลงยาสีม่วง 9 รอบ ไม่ตัดปีกหลังแบบ

1476  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อเงินลงยาสีฟ้้า หลังเรียบ

1477  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อเงินลงยาสีเขุียว 9 รอบ หลังเรียบ

1478  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อเงิน

1479  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อนวะโลหะหน้าทองคีำ 9 รอบ ไม่ตัดปีกหลังเรียบ

1480  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อนวะโลหะ 9 รอบ ไม่ตัดปีกหลังยันต์

1481  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อนวะ หน้ากากทองคีำ หน้ากากเงิน หลังเรียบ

1482  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�ออัลปาก้า ลงยา สี แดง เขุียว น�ำเงิน

1483  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อสัตตะ ลงยา 5 สี แดง น�ำเงิน เขุียว ฟ้้า ม่วง

1484  เหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์เช้ียร ธมฺมธโร เน้�อตะกั่ว หน้ากากเงิน หลังเรียบ ตอก 9 รอบ ไม่ตัดปีก 

       และเน้�อตะกั่วหน้ากากชุ้บทอง



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ45 

พระคณาจารย์จังหวัดกาฬสินธุ์  
โต๊๊ะที่ 42 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1485  เหรียญหลวงปู�หา สุภโร รุ่นอายุย้น เน้�อเงินลงยาแดง 

1486  เหรียญหลวงปู�หา สุภโร รุ่นอายุย้น เน้�อเงินบริสุทธิ� 

1487  เหรียญหลวงปู�หา สุภโร รุ่นอายุย้น เน้�อเงินชุ้บทองลงยาเขุียวหน้ากากเงิน 

1488  เหรียญหลวงปู�หา สุภโร รุ่นอายุย้น เน้�ออัลปาก้าลงยาเหล้อง 

1489  เหรียญหลวงปู�หา สุภโร รุ่นอายุย้น เน้�ออัลปาก้าลงยาฟ้้า 

1490  เหรียญหลวงปู�หา สุภโร รุ่นอายุย้น เน้�อทองแดงโบราณสอดไส้อัลปาก้า 

1491  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อเงินบริสุทธิ�หน้ากากทองคีำลงยาแดง 

1492  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อเงินบริสุทธิ�ลงยาแดง 

1493  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อเงินบริสุทธิ�ลงยาจีวรเหล้อง 

1494  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อนวะหน้ากากเงินลงยาส้ม 

1495  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อชุ้บสามกษัตริย์ 

1496  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อชุ้บทองด้าน 

1497  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�ออัลปาก้าลงยาธงช้าติ 

1498  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�ออัลปาก้าซาตินลงยาจีวรเหล้อง 

1499  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อสัมฤทธิ�ลงยาช้มพู 

1500  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อช้นวนลงยาม่วง 

1501  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อพิงคี์โกลด์ลงยาฟ้้า 

1502  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อปลอกลูกปืนหน้ากากอัลปาก้า 

1503  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อนวะโลหะลงยาเขุียวกรรมการ 

1504  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�ออัลปาก้าลงยาเหล้องกรรมการ 

1505  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อช้นวนลงยาแดงกรรมการ 

1506  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อเงินบริสุทธิ� 

1507  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อเงินบริสุทธิ�ลงยาฟ้้าพิเศษแจกกรรมการ 

1508  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อชุ้บเงินด้านลงยาจีวรเหล้องแจกศูนย์จอง 

1509  เหรียญห่วงเช้้่อมหลวงปู�หา สุภโร รุ่นแรก เน้�อโลหะผสมผิวรุ้งแจกในพิธี 

1510  เหรียญมนต์พระกาฬหลวงปู�หา สุภโร เน้�อเงินลงยาแดง 

1511  เหรียญมนต์พระกาฬหลวงปู�หา สุภโร เน้�อเงินลงยาน�ำเงิน 

1512  เหรียญมนต์พระกาฬหลวงปู�หา สุภโร เน้�อเงินซาติน 

1513  เหรียญมนต์พระกาฬหลวงปู�หา สุภโร เน้�อนวะหน้ากากเงิน 

1514  เหรียญมนต์พระกาฬหลวงปู�หา สุภโร เน้�ออัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ลงยาธงช้าติ 

1515  เหรียญพระเทพวิสุทรจารย์(สุขุ) รุ่นแรก ปี 2516 วัดกลางกาฬสินธุ์

1516  เหรียญพระยาช้ัยสุนทร รุ่นแรก ปี 2524 

1517  เหรียญช้นะจนหลวงปู�หา สุภโร เน้�อเงินลงยาแดง 

1518  เหรียญช้นะจนหลวงปู�หา สุภโร เน้�อเงินลงยาน�ำเงิน 

1519  เหรียญช้นะจนหลวงปู�หา สุภโร เน้�อชุ้บ 3K



46 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

พระคณาจารย์จังหวัดนครพนม  
โต๊๊ะที่ 43 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1520  เหรียญเจริญพรหลวงปู�พัน ฐิานกโร รุ่นแรก ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล จ.นคีรพนม 

1521  ล็อกเกตหลวงปู�พัน ฐิานกโร รุ่นแรก ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล จ.นคีรพนม 

1522  พระผงเกลียวเช้้อกหลวงปู�พัน ฐิานกโร รุ่นเศรษฐิีพันล้าน ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล 

1523  พระหล่อปั�มหลวงปู�พัน ฐิานกโร รุ่นแรก ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล 

1524  เหรียญมนต์พระกาฬหลวงปู�พัน ฐิานกโร ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล

1525  พระรูปหล่อรวยทันใจหลวงปู�พัน ฐิานกโร ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล

1526  พระปิดตาเน้�อโลหะหลวงปู�พัน ฐิานกโร รุ่นรวยมหาลาภ ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล 

1527  เหรียญสร้างบารมีหลวงปู�พัน ฐิานกโร ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล

1528  เหรียญปั�มตัดช้ิดหลวงปู�พัน ฐิานกโร ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล

1529  พระขุุนแผนหลวงปู�พัน ฐิานกโร เน้�อผง รุ่นบูรณะกุฏิิ ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล 

1530  พระหลวงปู�ทวดพิมพ์เตารีดหลวงปู�พัน ฐิานกโร รุ่นมหาบารมี ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล 

1531  เหรียญเสริมบารมีหลวงปู�พัน ฐิานกโร ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล 

1532  เหรียญเมตตามหานิยมหลวงปู�พัน ฐิานกโร ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล 

1533  พระปิดตาเน้�อผงหลวงปู�พัน ฐิานกโร รุ่นมหาโช้คี มหาลาภ ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล 

1534  พระกริ่งช้ินบัญช้รหลวงปู�พัน ฐิานกโร ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล

1535  พระช้ัยวัฒน์หลวงปู�พัน ฐิานกโร รุ่นสร้างศาลา ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล

1536  เหรียญอาร์มสองหน้าหลวงปู�พัน ฐิานกโร รุ่นสมปรารถ์นา ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล 

1537  เหรียญนั่งพานหลวงปู�พัน ฐิานกโร รุ่นมหากฐิินปีแรก ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล 

1538  เหรียญสี่เหลี่ยมหลวงปู�พัน ฐิานกโร รุ่นมั่งมีศรีสุขุ ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล 

1539  เหรียญรุ่นเสมามหามงคีลหลวงปู�พัน ฐิานกโร (รุ่นสุดท้าย) ปี 2564 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ช้ัยมงคีล

1540  เหรียญหลวงปู�ไท สัจจวโร รุ่นแรก ปี 2561 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโคีกขุาด จ.นคีรพนม 

1541  เหรียญหลวงปู�สนธิ� ธมฺมเตโช้ รุ่นแรก ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดท่าสว่าง จ.นคีรพนม 

1542  เหรียญหลวงปู�เขุียน กิตติวังโส รุ่นแรก ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดโพธิ�ศรี จ.นคีรพนม 

1543  เหรียญหลวงปู�โท ขุันทูปโม รุ่นแรก ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดธรรมะประดิษฐิ์ จ.นคีรพนม 

1544  เหรียญหลวงปู�เสริม เดช้ปัญโญ รุ่นแรก ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดศรีมงคีล จ.นคีรพนม 

1545  เหรียญหลวงปู�ทอง สุทันโธ รุ่นแรก ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดสิงห์ทอง จ.นคีรพนม 

1546  เหรียญหลวงปู�จอม สุวันโณ รุ่นแรก ปี 2562 ไม่จำกัดเน้�อ วัดสว่างอารมณ์ จ.นคีรพนม

1547  เหรียญหลวงปู�วันดี อาภากโร รุ่นแรก ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดศรีบุญเร้อง จ.นคีรพนม

1548  เหรียญหลวงปู�แก้ว ฐิิตเมโธ รุ่นแรก ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดศรีบุญเร้อง จ.นคีรพนม 

1549  เหรียญเจริญพรหลวงปู�ระ สุระวังโส รุ่นแรก ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ วัดศรีบุญเร้อง จ.นคีรพนม 

1550  เหรียญหลวงปู�สุขุ อติภทฺโท รุ่นแรก เน้�อเงินทุกออพช้ั่น วัดไช้ยสำราญ จ.นคีรพนม

1551  เหรียญหลวงปู�สุขุ อติภทฺโท รุ่นแรก เน้�อทองทิพย์ลงยา วัดไช้ยสำราญ จ.นคีรพนม

1552  เหรียญหลวงปู�สุขุ อติภทฺโท รุ่นแรก ไม่จำกัดเน้�อ (ยกเว้นเน้�อเงินและเน้�อทองทิพย์ลงยา) วัดไช้ยสำราญ จ.นคีรพนม

1553  ล็อกเกตหลวงปู�สุขุ อติภทฺโท รุ่นแรก ทุกออพช้ั่นยกเว้นจัมโบ้ วัดไช้ยสำราญ จ.นคีรพนม

1554  ล็อกเกตหลวงปู�สุขุ อติภทฺโท รุ่นแรก จัมโบ้หลังอุดเหรียญ วัดไช้ยสำราญ จ.นคีรพนม



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ47 

พระอาจารยสุริยันต๊์ โฆสปัญโญ-พระอาจารย์แก้ว ฐิิต๊สีโล   
โต๊๊ะที่ 44 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1555  เหรียญพระอาจารย์แก้ว ฐิิตสีโล รุ่นแรก “ดวงดี” ไม่จำกัดเน้�อ วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นคีรพนม 

1556  หนุมานพระอาจารย์แก้ว ฐิิตสีโล รุ่นแรก “ดวงดี” ไม่จำกัดเน้�อ วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นคีรพนม

1557  ล็อกเกตพระอาจารย์แก้ว ฐิิตสีโล รุ่นแรก “ดวงดี” ไม่จำกัดเน้�อ วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นคีรพนม 

1558  พระผงพระอาจารย์แก้ว ฐิิตสีโล รุ่นแรก “ดวงดี” ไม่จำกัดเน้�อ วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นคีรพนม 

1559  เหรียญพระอาจารย์แก้ว ฐิิตสีโล รุ่นสอง “พลิกช้ีวิต” ไม่จำกัดเน้�อ วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นคีรพนม

1560  เหรียญพระอาจารย์แก้ว ฐิิตสีโล รุ่นสอง “พลิกช้ีวิต” ไม่จำกัดเน้�อ วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นคีรพนม 

1561  เหรียญพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นแรก วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม 

1562  เหรียญพระสีวลีมหาปรารถ์นาพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ วัดป�าวังน�ำเย็น จ.มหาสารคีาม 

1563  พระกริ่งพลิกดวง “หลวงพ่อพลิกดวง” หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ ปลุกเสก เน้�อทองคีำ-เงินเกศทองคีำก้นนวะ 

1564  พระกริ่งพลิกดวง “หลวงพ่อพลิกดวง” หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ ปลุกเสก เน้�อนวะก้นทองคีำเกศเงิน 

1565  พระกริ่งพลิกดวง “หลวงพ่อพลิกดวง” หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ ปลุกเสก เน้�อนวะก้นเงิน 

1566  พระปิดตาจินดามณี “พลิกดวง ให้เป็นเศรษฐิี” หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ ปลุกเสก ตะกรุดทอง ทองคีำ9ดอก

1567  พระปิดตาจินดามณี “พลิกดวง ให้เป็นเศรษฐิี” หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ ปลุกเสก ตะกรุดทอง ทองคีำ5ดอก

1568  พระปิดตาจินดามณี “พลิกดวง ให้เป็นเศรษฐิี” หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ ปลุกเสก ตะกรุดทอง ทองคีำ3ดอก

1569  พระปิดตาจินดามณี “พลิกดวง ให้เป็นเศรษฐิี” หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ ปลุกเสก ไม่จำกัดตะกรุด

1570  พระขุุนแผนจินดามนต์ “พลิกดวง ให้รวย” หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ ปลุกเสก ตะกรุดทองคีำ3ดอก

1571  พระขุุนแผนจินดามนต์ “พลิกดวง ให้รวย” หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ ปลุกเสก ตะกรุดทองคีำ1ดอก

1572  พระขุุนแผนจินดามนต์ “พลิกดวง ให้รวย” หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ ปลุกเสก ตะกรุดเงิน3ดอก

1573  พระขุุนแผนจินดามนต์ “พลิกดวง ให้รวย” หลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ ปลุกเสก ไม่จำกัดตะกรุด

1574   เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นพลิกดวง เน้�อทองคีำ-ทองลงยา วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1575  เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นพลิกดวง เน้�อเงินลงยา-เงิน-หน้าทอง วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1576  เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นพลิกดวง เน้�อนวะหน้ากากเงิน วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1577  เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นพลิกดวง เน้�อนวะโลหะ วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1578  เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นพลิกดวง เน้�ออัลปาก้า วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1579  เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นพลิกดวง เน้�อทองเหล้อง วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1580  เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นพลิกดวง เน้�อทองแดง วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1581  เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นพลิกดวง ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1582  เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นมนต์พระกาฬ เน้�อทองคีำ-ทองคีำลงยา วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1583  เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นมนต์พระกาฬ เน้�อเงินหน้าทองคีำ วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1584  เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นมนต์พระกาฬ เน้�อเงินลงยาทุกสี วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1585  เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นมนต์พระกาฬ เน้�อเงิน-นวะหน้ากากเงิน วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1586  เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นมนต์พระกาฬ เน้�อนวะโลหะ-อัลปาก้า วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1587  เหรียญหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นมนต์พระกาฬ ไม่จำกัดเน้�อ วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1588  ลูกอมหลวงพ่อสุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นพลิกดวง-รับเสด็จ ไม่จำกัดหมายเลขุ วัดป�าวังน�ำเย็น อ.เม้อง จ.มหาสารคีาม

1589  เหรียญพระปัจเจกพุทธเจ้า ท่านพระคีรู ส.โฆสธัมโม ไม่จำกัดเน้�อ



48 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

พระหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ยอดนิยม   
โต๊๊ะที่ 45 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

1590  เหรียญไขุ่ปลาหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม รุ่นแรก ปี 2535

1591  เหรียญขุ้างกนกหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม รุ่นแรก ปี 2535

1592  เหรียญล้อแม็คีหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม รุ่นแรก ปี 2535

1593  พระรูปหล่อหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม รุ่นแรก ปี 2535

1594  ล็อกเกตหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม รุ่นแรก หน้าซีอุย

1595  เหรียญจับเขุ่าหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2558

1596  เหรียญเจริญพรหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2559

1597  เหรียญเสมาแปดรอบหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม พิมพ์คีรึ่งองคี์ ไม่จำกัด ปี 2560

1598  เหรียญสร้างหอฉัันหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2559

1599  เหรียญเสมา8รอบหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2560

1600  พระรูปหล่อห่มคีลุมหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ปี 2560

1601  พระรูปหล่อปั�มไตรมาสหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2561

1602  เหรียญไตรมาสหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2561

1603  เหรียญอายุย้นหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม พิมพ์2482 ไม่จำกัด ปี 2561

1604  เหรียญพรหมวิหารอายุย้นหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2561

1605  พระสมเด็จช้านหมากหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม รุ่นแรก ไม่จำกัด ปี 2561

1606  เหรียญหน้าอรหันต์หลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม หน้าแก่ ไม่จำกัด ปี 2562

1607  เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2563

1608  เหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2563

1609  เหรียญเศรษฐิีปากน�ำโพหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2563

1610  เหรียญไตรมาสหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2563

1611  เหรียญเสมามังกรคีู่พระนารายณ์แปลงรูปหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2563

1612  เหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2564

1613  เหรียญเสมา 100 ปีหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2564

1614  เหรียญเจริญพรกลางหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2564

1615  เหรียญฉัลองสมณศักดิ�หลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม รุ่นแรก ไม่จำกัด ปี 2564

1616  เหรียญท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม รุ่นมีทรัพย์ ล้นเหล้อ เน้�อเงินไม่จำกัด

1617  เหรียญท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม รุ่นมีทรัพย์ ล้นเหล้อ ไม่จำกัดเน้�อ

1618  พระปิดตารุ่นสุดท้ายหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม เฮี้งทวีคีูณ ไม่จำกัด ปี 2564

1619  สมเด็จพระมารดาหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด ปี 2564

1620  พระสมเด็จคีะแนนหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม รุ่นแรก ไม่จำกัด ปี 2564

1621  รอยเท้า3ช้.หลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม รุ่นแรก

1622  รอยม้อ รอยเท้าหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม รวมทุกรุ่น

1623  งาแกะหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ไม่จำกัด

1624  มีดสาริกาหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ขุนาด2.5 นิ�ว-3นิ�ว ไม่จำกัด

1625  มีดหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ขุนาด 5 นิ�ว ไม่จำกัด

1626  มีดหลวงพ่อพัฒน์ ปญฺฺญกาโม ขุนาด 7-9 นิ�ว ไม่จำกัด



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ49 

พระหลวงพ่อเกษม เขุมโก สุสานไต๊รลักษณ์ - พระคณาจารย์ ทั่วไป  
โต๊๊ะที่ 46 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1627  พระผงมงคีลเกษมหลวงพ่อเกษม เขุมโก ปี 2523 

1628  พระผงมงคีลเกษมแป้งเจิมหลวงพ่อเกษม เขุมโก ปี 2523 

1629  พระผงมงคีลเกษมหลวงพ่อเกษม เขุมโก ฝังพลอย ปี 2523

1630  พระรูปเหม้อนใบโพธิ�หลังท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อเกษม เขุมโก ปี 2557 

1631  พระปิดตานำโช้คีหลวงพ่อเกษม เขุมโก ปี 2528 

1632  พระรอดหลวงพ่อเกษม เขุมโก รุ่นช้นะศึกช้ายแดน ปี 2528 

1633  พระผงรูปเหม้อนฉัลองมณฑปหลวงพ่อเกษม เขุมโก ปี 2533 

1634  พระพิเศษเหน้อพรหมหลวงพ่อเกษม เขุมโก ปี 2536 

1635  พระช้ัยวัฒน์หลวงพ่อเกษม เขุมโก ญสส. ปี 2533 เน้�อมหาช้นวน 

1636  พระช้ัยวัฒน์หลวงพ่อเกษม เขุมโก ญสส. ปี 2533 เน้�อรมดำ 

1637  พระผงรูปเหม้อนหลวงพ่อเกษม เขุมโก คีรบรอบ60พรรษา ปี 2536

1638  พระสมเด็จหลวงพ่อเกษม เขุมโก รุ่นเบญจบารมี ปี 2536

1639  พระผงสุพรรณหลวงพ่อเกษม เขุมโก รุ่นเบญจบารมี ปี 2536 

1640  พระช้ัยวัฒน์อวโลติเกศวรหลวงพ่อเกษม เขุมโก ปี 2538 

1641  พระปิดตาแช้่น�ำมนต์หลวงพ่อเกษม เขุมโก ฝังตะกรุด ปี 2538 

1642  พระสมเด็จแช้่น�ำมนต์หลวงพ่อเกษม เขุมโก ฝังตะกรุด ปี 2538 

1643  พระช้ัยวัฒน์อุดมโช้คีแช้่น�ำมนต์หลวงพ่อเกษม เขุมโก ปี 2538

1644  พระนางพญาหลวงพ่อไซร้ ติสสโร ปี 2502 พิมพ์ใหญ่ สีดำหลังยันต์ตรี วัดช้่องลม จ.อุตรดิตถ์์

1645  พระนางพญาหลวงพ่อไซร้ ติสสโร ปี 2502 พิมพ์ใหญ่ สีแดงหลังยันต์ตรี วัดช้่องลม จ.อุตรดิตถ์์

1646  พระนางพญาหลวงพ่อไซร้ ติสสโร ปี 2502 พิมพ์ใหญ่ สีดำหลังเรียบ วัดช้่องลม จ.อุตรดิตถ์์

1647  พระนางพญาหลวงพ่อไซร้ ติสสโร ปี 2502 พิมพ์ใหญ่ สีแดงหลังเรียบ วัดช้่องลม จ.อุตรดิตถ์์

1648  พระนางพญาหลวงพ่อไซร้ ติสสโร ปี 2502 พิมพ์ใหญ่ สีแดงหลังยันต์นะ วัดช้่องลม จ.อุตรดิตถ์์

1649  พระนางพญาหลวงพ่อไซร้ ติสสโร ปี 2502 พิมพ์เล็ก สีแดงหลังยันต์นะ วัดช้่องลม จ.อุตรดิตถ์์

1650  เหรียญหลวงพ่อเฮี้ง ปภาโส ปี 2559 เน้�อกะไหล่ทอง วัดพัฒนาธรรมาราม จ.สุรินทร์

1651  เหรียญหลวงพ่อเฮี้ง ปภาโส ปี 2559 เน้�อกะไหล่ทอง มีจาร วัดพัฒนาธรรมาราม จ.สุรินทร์

1652  เหรียญหลวงพ่อเฮี้ง ปภาโส ปี 2559 เน้�อผิวไฟ้ วัดพัฒนาธรรมาราม จ.สุรินทร์

1653  เหรียญหลวงพ่อเฮี้ง ปภาโส ปี 2559 เน้�อผิวไฟ้ มีจาร วัดพัฒนาธรรมาราม จ.สุรินทร์

1654  เหรียญพ่อขุันตี ญาณวโร รุ่นมหาลาภโภคีทรัพย์ ปี 2563 ทองแดงกะไหล่ทอง วัดห้วยเด้่อ

1655  เหรียญพ่อขุันตี ญาณวโร รุ่นมหาลาภโภคีทรัพย์ ปี 2563 ทองแดงกะไหล่ทอง จารนะ วัดห้วยเด้่อ 

1656  เหรียญพ่อขุันตี ญาณวโร รุ่นมหาลาภโภคีทรัพย์ ปี 2563 ทองแดงกะไหล่ทอง จารอุ วัดห้วยเด้่อ

1657  เหรียญพ่อขุันตี ญาณวโร รุ่นมหาลาภโภคีทรัพย์ ปี 2563 เน้�อมหาช้นวน วัดห้วยเด้่อ

1658  เหรียญพ่อขุันตี ญาณวโร รุ่นมหาลาภโภคีทรัพย์ ปี 2563 เน้�อมหาช้นวน จารนะ วัดห้วยเด้่อ

1659  เหรียญพ่อขุันตี ญาณวโร รุ่นมหาลาภโภคีทรัพย์ ปี 2563 เน้�อมหาช้นวน จารอุ วัดห้วยเด้่อ

1660  เหรียญพ่อขุันตี ญาณวโร รุ่นมหาละรวย ปี 2563 เน้�อมหาช้นวน วัดห้วยเด้่อ

1661  เหรียญพ่อขุันตี ญาณวโร รุ่นมหาละรวย ปี 2563 เน้�อสัตตะโลหะ วัดห้วยเด้่อ
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พระคณาจารย์จังหวัดอุต๊รดิต๊ถิ์-สุโขุทัย-พระคณาจารย์ ทั่วไป  
โต๊๊ะที่ 47 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1662  เหรียญเสมาหลวงพ่อตุ้ย รุ่นแรก ปี 2534 วัดห้วยอ้อย จ.อุตรดิตถ์์

1663  พระสมเด็จหลังลายเซ็นหลวงพ่อแกง ปสาโท รุ่นแรก ปี 2536 วัดน�ำปึง จ.อุตรดิตถ์์

1664  เหรียญใบสาเก (พุ่มขุ้าวบินฑ์) หลวงพ่อแกง ปสาโท รุ่นแรก ปี 2537 วัดน�ำปึง จ.อุตรดิตถ์์

1665  เหรียญหลวงปู�จำลอง รุจิธมฺโม รุ่นแรก ปี 2535 วัดโพนดู่ จ.อุตรดิตถ์์

1666  พระผงหลวงปู�จำลอง รุจิธมฺโม รุ่นแรก ปี 2535 วัดโพนดู่ จ.อุตรดิตถ์์

1667  เหรียญพญาปาด รุ่นแรก ปี 2539 วัดไผ่ล้อม จ.อุตรดิตถ์์

1668  พระเน้�อว่าน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.สุโขุทัย

1669  พระเช้ตุพน เน้�อดิน

1670  พระเช้ตุพน ช้ินเงิน

1671  พระท่ามะปราง เน้�อดิน กรุวัดพระศรีฯ

1672  พระวัดเขุาพนมเพลิง ช้ินเงิน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.สุโขุทัย

1673  พระวัดมหาธาตุสุโขุทัย ไม่จำกัดพิมพ์ 

1674  พระวัดพญาดำ ไม่จำกัดพิมพ์ จ.สุโขุทัย

1675  พระซุ้มยอ เน้�อดิน จ.สุโขุทัย

1676  พระวัดทับผึ�ง-วัดคีุ้งยางใหญ่ เน้�อดิน จ.สุโขุทัย

1677  พระท่ามะปราง เน้�อดิน วัดพระศรีฯ

1678  พระนาง ช้ินเงิน กรุทองเหล้อ-ทองล้น ทุ่งยั�ง จ.อุตรดิตถ์์

1679  พระกรุวัดหน้าพระธาตุพิช้ัย จ.อุตรดิตถ์์

1680  พระกรุวัดบึงสัมพันธ์ เน้�อดิน จ.อุตรดิตถ์์

1681  พระนางพญาหลวงพ่อไซร้ ติสสโร ปี 2502 เน้�อสีดำ หลังยันต์ วัดช้่องลม จ.อุตรดิตถ์์

1682  พระนางพญาหลวงพ่อไซร้ ติสสโร ปี 2502 เน้�อสีดำ หลังเรียบ วัดช้่องลม จ.อุตรดิตถ์์

1683  พระนางพญาหลวงพ่อไซร้ ติสสโร ปี 2502 เน้�อแดง หลังยันต์ วัดช้่องลม จ.อุตรดิตถ์์

1684  พระนางพญาหลวงพ่อไซร้ ติสสโร ปี 2502 เน้�อแดง หลังเรียบ วัดช้่องลม จ.อุตรดิตถ์์

1685  พระนางพญาหลวงพ่อไซร้-หลวงพ่อปี� หลังยันต์อรหัง ปลุกเสก ปี 2502 วัดลานหอย จ.อุตรดิตถ์์

1686  พระหลวงพ่อปล้อง สุสีโล เน้�อเมฆพัตร วัดหลุมดิน 

1687  พระหลวงพ่อเผย ฐิานงกโร วัดบางหญ้าแพรก

1688  พระรูปเหม้อนหลวงพ่อขุอม อนิโช้ภิกขุุ เน้�อดิน วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี

1689  เหรียญย้นหลังเสาร์ห้าหลวงพ่อขุอม อนิโช้ภิกขุุ วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี

1690  พระหลวงพ่อพวง พิมพ์ใหญ่ เน้�อดิน วัดกก 

1691  พระหลวงพ่อพวง พิมพ์เล็ก เน้�อดิน วัดกก 

1692  พระปิดตาปลดหนี� หลวงพ่อยึด ปี 2537 วัดหนองจอก 

1693  พระวัดวังมะสะ เน้�อดิน

1694  พระวัดมหาธาตุสรรคี์บุรี เน้�อดิน

1695  พระปิดตาหลวงพ่อบุญ ขุนฺธโช้ติ เน้�อเมฆพัตร วัดกลางบางแก้ว 

1696  เหรียญหลวงพ่อเพี�ยน อัคีคีธัมโม ปี 2555 วัดเกริ่นกฐิิน 



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ51 

พระหลวงพ่อมนูญชัย มนุญญพโล วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา : พระอาจารย์สุริยันต๊์ โฆษปัญโญ วัดป�าวังน�ำเย็น  
โต๊๊ะที่ 48 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

1697  พระกริ่งพระกันทรวิช้ัย รุ่นแรก ปี 2536 ทุนนิธิศรัทธาธรรม วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา 

1698  พระผงพระกันทรวิช้ัย รุ่นแรก ปี 2536 ไม่จำกัดพิมพ์ ทุนนิธิศรัทธาธรรม วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา

1699  เหรียญหลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล รุ่นแรก ปี 2557 วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา

1700  พระรูปหล่อหลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล รุ่นแรก ปี 2557 วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา 

1701  เหรียญหล่อระฆังหลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา 

1702  พระกริ่งหลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล รุ่นเจริญยิ่ง วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา 

1703  เหรียญรางวัลพระธาตุนาดูนทองคีำ หลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา 

1704  เหรียญหลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล รุ่นเจริญทรัพย์ วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา 

1705  พระผงหลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล รุ่นเจริญลาภ ไม่จำกัดแบบ วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา 

1706  ล็อกเกตหลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล ไม่จำกัดรุ่นวัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา 

1707  ล็อกเกตหลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล รุ่นพรปีใหม่ วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา 

1708  พระช้ัยวัฒน์ตรีโลกเช้ษฐิ์ หลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา 

1709  พระสีวลีมหาลาภหลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล รุ่นแรก ตะกรุดคีู่ วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา

1710  พระสีวลีมหาลาภหลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล รุ่นแรก ไม่จำกัดแบบ วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา 

1711  เหรียญขุวัญถ์ุงมหาเศรษฐิี (น่ำเทียน) หลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา 

1712  พระปิดตาหลวงพ่อมนูญช้ัย มนูญญภโล รุ่นสมปรารถ์นา วัดป�าศรัทธาธรรมวิทยา 

1713  เหรียญพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นแรก ปี 2552 วัดป�าวังน�ำเย็น 

1714  เหรียญพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นสอง ปี 2555 วัดป�าวังน�ำเย็น 

1715  เหรียญเม็ดฝักทองพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นแรก ปี 2557 วัดป�าวังน�ำเย็น

1716  พระกริ่งใหญ่พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นแรก ปี 2557 วัดป�าวังน�ำเย็น 

1717  เหรียญชู้ช้กพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ปี 2557 วัดป�าวังน�ำเย็น 

1718  พระนาคีปรกใบมะขุามพระอาจารย์สุริยันต์ รุ่นแรก วัดป�าวังน�ำเย็น

1719  พระผงปิดตาไตรมาสรับทรัพย์พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ปี 2558 วัดป�าวังน�ำเย็น 

1720  ล็อกเกตเฮี้งตลอดกาล พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ปี 2561 วัดป�าวังน�ำเย็น 

1721  พระรูปหล่อพระพุทธช้ินราช้ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ปี 2561 วัดป�าวังน�ำเย็น 

1722  พระรูปเหม้อนปั�ม พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นแรก วัดป�าวังน�ำเย็น 

1723  พระผงดวงเศรษฐิีเงินล้าน พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ วัดป�าวังน�ำเย็น

1724  พระปิดตาปลดหนี� พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ปี 2563 วัดป�าวังน�ำเย็น 

1725  เหรียญแสตมป์สุริยันต์-จันทรา พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ปี 2564 วัดป�าวังน�ำเย็น

1726  เหรียญเสมาเจ้าสัวสมปรารถ์นา พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ปี 2564 วัดป�าวังน�ำเย็น

1727  เหรียญช้นะจน พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ปี 2564 วัดป�าวังน�ำเย็น 

1728  เหรียญพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นรวยพันล้าน ปี 2564 วัดป�าวังน�ำเย็น 

1729  เหรียญหล่อสร้างบารมี พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ปี 2565 วัดป�าวังน�ำเย็น

1730  พระผงรูปเหม้อนเตารีด พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นสร้างบารมี ปี 2565 วัดป�าวังน�ำเย็น 

1731  พระช้ัยวัฒน์มหาปรารถ์นา พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ วัดป�าวังน�ำเย็น

1732  พระกริ่งนาคีปรก พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นปกปักรักษา วัดป�าวังน�ำเย็น

1733  เหรียญหล่อนาคีปรก (หลังเต่า) พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ รุ่นมหาปรารถ์นา วัดป�าวังน�ำเย็น



52 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

พระหลวงปู�บุญมา โชต๊ิธัมโม สำนักสงฆ์เขุาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี  
โต๊๊ะที่ 49 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

1734  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจ เน้�อเงินหน้ากากทองคีำ

1735  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจ เน้�อเงินลงยา

1736  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจ เน้�อนวะแก่ทอง

1737  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจ เน้�ออัลปาก้า

1738  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจ เน้�อทองแดง

1739  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจรวยพันล้าน เน้�อเงินหน้ากากทองคีำ

1740  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจรวยพันล้าน เน้�อเงินลงยา

1741  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจรวยพันล้าน เน้�อนวะ

1742  เหรียญหล่อหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจรวยพันล้าน

1743  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจเงินไหลมา เน้�อเงินหน้ากากทองคีำ

1744  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจเงินไหลมา เน้�อเงินลงยา

1745  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจเงินไหลมา เน้�อนวะแก่ทอง

1746  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจเงินไหลมา เน้�อนวะดำโบราณ

1747  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจเงินไหลมา เน้�อสอดไส้ รวมเน้�อ

1748  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจเงินไหลมา เน้�อสัตตะ

1749  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจเงินไหลมา เน้�อทองทิพย์

1750  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจเงินไหลมา เน้�อทองแดง

1751  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจเงินไหลมา เน้�อแบล็คีโรเดียม

1752  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มหาอำนาจเงินไหลมา เน้�อสามกษัตริย์

1753  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นมังกรพันล้าน เน้�อเงินหน้ากากทองคีำ

1754  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นมังกรพันล้าน เน้�อเงินลงยา

1755  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นมังกรพันล้าน เน้�อนวะ

1756  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นมังกรพันล้าน เน้�ออัลปาก้า

1757  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นมังกรพันล้าน เน้�อสัตตะ

1758  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นมังกรพันล้าน เน้�อทองทิพย์

1759  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มังกรมหาเศรษฐิี เน้�อเงินหน้ากากทองคีำ

1760  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มังกรมหาเศรษฐิี เน้�อเงินลงยา

1761  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มังกรมหาเศรษฐิี เน้�อนวะ

1762  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นพยัคีฆ์มังกรมหาเศรษฐิี เน้�ออัลปาก้า

1763  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นขุุมทรัพย์เศรษฐิี เน้�อเงินหน้ากากทองคีำ

1764  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นขุุมทรัพย์เศรษฐิี เน้�อเงินลงยา

1765  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นขุุมทรัพย์เศรษฐิี เน้�ออัลปาก้า

1766  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นขุุมทรัพย์เศรษฐิี เน้�อทองทิพย์

1767  เหรียญหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นขุุมทรัพย์เศรษฐิี เน้�อทองแดง

1768  พระรูปหล่อลอยองคี์หลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รุ่นขุุมทรัพย์เศรษฐิี เน้�อทองทิพย์

1769  พระขุุนแผนองคี์ดำอุดมมวลสารหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม ชุ้ดกรรมการใหญ่ ปี 2564

1770  พระขุุนแผนองคี์ดำอุดมมวลสารหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม ชุ้ดกรรมการเล็ก ปี 2564

1771  พระขุุนแผนองคี์ดำอุดมมวลสารหลวงปู�บุญมา โช้ติธัมโม รวมเน้�อ ปี 2564
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พระวัดระฆังโฆสิต๊าราม กรุงเทพฯ ทั่วไป  
โต๊๊ะที่ 50 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1772  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เศียรโต A แบบเต็มพิมพ์  ปี 2515

1773  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เศียรโต A แบบไม่เต็มพิมพ์ ปี 2515

1774  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เศียรโต B ปี 2515

1775  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เส้นด้ายลึก ปี 2515

1776  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์เส้นด้ายใหญ่-เล็ก ปี 2515

1777  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ไขุ่ปลาเล้อน ปี 2515

1778  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ต้อ ปี 2515

1779  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์ไขุ่ปลาใหญ่ ปี 2515

1780  พระผงสมเด็จ รุ่น 100 ปี พิมพ์คีะแนน ปี 2515

1781  พระผง รุ่น 100 ปี พิมพ์รูปเหม้อนสมเด็จฯ (โต) ปี 2515

1782  พระกริ่งพระประธานยิ�มรับฟ้้า รุ่น 100 ปี ปี 2515

1783  พระช้ัยวัฒน์ ยิ�มรับฟ้้า รุ่น 100 ปี ปี 2515

1784  พระหล่อพิมพ์รูปเหม้อนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) รุ่น 100 ปี ปี 2515

1785  เหรียญรูปเหม้อน รุ่น 100 ปี ไม่จำกัดเน้�อและขุนาด ปี 2515

1786  เหรียญสมเด็จ (จิ�ว) รุ่น 100 ปี ปี 2515

1787  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ A ลึก นิยม ปี 2523

1788  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ อกล่ำ ปี 2523

1789  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ปี 2523

1790  พระผงสมเด็จ รุ่น 108 ปี พิมพ์คีะแนน ปี 2523

1791  พระผง รุ่น 108 ปี พิมพ์รูปเหม้อนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ปี 2523

1792  พระหล่อเน้�อโลหะ รุ่น 108 ปี ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2523

1793  เหรียญหล่อสมเด็จ รุ่น 108 ปี เน้�อตะกั่วถ์�ำช้า ปี 2523

1794  พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่  ย้ด, จัมโบ้ นิยม ปี 2533

1795  พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ล่ำ ปี 2533

1796  พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ปี 2533

1797  พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์ปรกโพธิ�, พิมพ์ฐิานแซม ปี 2533

1798  พระผงสมเด็จ รุ่น 118 ปี พิมพ์คีะแนน ปี 2533

1799  พระผง รุ่น 118 ปี พิมพ์รูปเหม้อน ปี 2533

1800  พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี พิมพ์ใหญ่ บล็อก เศียรโต 6 จุด นิยม ปี 2537

1801  พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี พิมพ์พระประธานใหญ่ ปี 2537

1802  พระสมเด็จ รุ่น 122 ปี ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2537

1803  พระผงสมเด็จ รุ่น เสาร์ห้า รุ่นแรก ปี 2536

1804  พระผงสมเด็จ รุ่น เสาร์ห้า รุ่นสอง ปี 2539

1805  พระผงสมเด็จ รุ่น 231 ปี ช้าตกาล ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2562

1806  พระหล่อพิมพ์รูปเหม้อนสมเด็จฯ โต รุ่น 231 ปี ช้าตกาล ปี 2562
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พระสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร และพระคณาจารย์ ทั่วไป  
โต๊๊ะที่ 51 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (38 รายการ)  

1807  พระกริ่งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2536-2540 เน้�อทองเหล้อง-ทองแดง 

1808  พระกริ่งญาณรังสี 79 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2535 เน้�อทองเหลีอง

1809  พระกริ่งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2536 เน้�อทองเหล้อง

1810  พระกริ่งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2540 เน้�อทองเหลีอง

1811  พระกริ่งโภคีทรัพย์ไพศาลี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2536 เน้�อทองเหล้อง

1812  พระช้ัยยอดธงพระไพรีพินาศ รุ่น 7 รอบ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2540 เน้�อนวโลหะ

1813  พระกริ่งอรหัง พิมพ์หน้าใหญ่ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556 เน้�อทองเหล้อง

1814  พระกริ่งช้ินบัญช้ร รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556 เน้�อนวะก้นทองแดง

1815  พระปิดตายันต์ดวงเล็ก หลังยันต์สุกิตติมา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2523 เน้�อใบลาน-เกสร

1816  เหรียญพระสังกัจจายณ์ทรงเต่า รุ่น 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2536 เน้�อทองแดง

1817  พระหลวงปู�ทวดนิ�วกระดก รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556 เน้�อทองเหล้อง

1818  พระหลวงปู�ทวด พิมพ์เตารีด รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556 เน้�อทองเหล้อง

1819  พระกริ่ง อิ สา วะ สุ รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556 เน้�อทองเหล้อง

1820  พระกริ่งไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2540-2556 เน้�อทองเหล้อง-ทองแดง

1821  พระกริ่งอรหังหน้าเล็ก รุ่น 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2556 เน้�อทองเหล้อง

1822  พระกริ่งช้ินบัญช้ร รุ่น 88 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2544 เน้�อนวโลหะ

1823  พระสมเด็จคีู่ช้ีวิต (โบราณย้อนยุคีแตกลายงา) รุ่น 100 ปี ปี 2564 หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นคีรสวรรคี์

1824  เหรียญสาริกาพัฒน์ทรัพย์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นคีรสวรรคี์ ไม่จำกัดเน้�อ

1825  เหรียญสาริกาพัฒน์ทรัพย์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นคีรสวรรคี์ เน้�อช้นวน-ซาติน

1826  เหรียญสาริกาพัฒน์ทรัพย์ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นคีรสวรรคี์ เน้�ออาบเงิน-สัตตะ

1827  เหรียญยี่กอฮี้ง รุ่นแรก รวยพันล้าน ไม่จำกัดเน้�อ

1828  เหรียญยี่กอฮี้ง รุ่นแรก รวยพันล้าน เน้�ออัลปาก้า-ทองทิพย์

1829  เหรียญยี่กอฮี้ง รุ่นแรก รวยพันล้าน เน้�อช้นวน-เน้�อแจก

1830  เหรียญเสมาเส้อคีาบดาบ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ไม่จำกัดเน้�อ

1831  เหรียญเสมาเส้อคีาบดาบ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ เนี�อนวะ-ไทเทเนียม

1832  เหรียญ รุ่น ทองปฏิิหาริย์ หลวงพ่อทอง ไม่จำกัดเน้�อ

1833  เหรียญ รุ่น ทองปฏิิหาริย์ หลวงพ่อทอง เน้�อแจก

1834  พระสมเด็จหลังรูปเหม้อน เน้�อเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2509

1835  พระทุ่งเศรษฐิี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2511

1836  พระสมเด็จคีะแนนหลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2512

1837  พระสมเด็จฐิานสิงห์ เน้�อผงลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

1838  พระสมเด็จพระประธานหลังรูปเหม้อน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ปี 2518

1839  พระขุุนแผน เน้�อผงลาย หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นคีรปฐุุม ปี 2518

1840  พระกริ่งเขุมโก (อุบาเก็ง) อ.ย. หลวงพ่อเกษม เขุมโก จ.ลำปาง ปี 2535-2536 เน้�อนวโลหะ

1841  พระรูปหล่อ รุ่น โม่วไถ์่  ปี 2529 หลวงพ่อเกษม เขุมโก จ.ลำปาง เน้�อนวโลหะ 

1842  พระรูปหล่อ รุ่น ลายเซ็น หลวงพ่อเกษม เขุมโก จ.ลำปาง ปี 2529 เน้�อนวโลหะ

1843  เหรียญเสมาร่มเกล้า (เหรียญเล้่อน) หลวงพ่อเกษม เขุมโก จ.ลำปาง ปี 2530 เน้�ออัลปาก้า

1844  เหรียญรูปเหม้อนสี่เหลี่ยมหลังดวงมงคีล หลวงพ่อเกษม เขุมโก จ.ลำปาง ปี 2533 เน้�อนวโลหะ
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พระหลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ จ.นครปฐิม ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 52 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1845  เหรียญเสมาคีรึ่งองคี์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เน้�อฝาบาตร ปี 2505

1846  เหรียญเสมาคีรึ่งองคี์ หลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก เน้�อทองแดง ปี 2505

1847  เหรียญเสมาเต็มองคี์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 2 เต็มองคี์ ปี 2513

1848  เหรียญตลับยาหม่อง หลวงพ่อพุฒ รุ่น 4 ปี 2528

1849  เหรียญเสมาเต็มองคี์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 6 (ปืนไขุว้) ไม่จำกัดเน้�อ ปี 2533

1850  เหรียญหล่อเสมาเต็มองคี์ หลวงพ่อพุฒ รุ่น 9 (ปืนไขุว้) ไม่จำกัดเน้�อ ปี 2533

1851  เหรียญเสมาคีรึ่งองคี์ อายุ 80 ปี ไม่จำกัดเน้�อ

1852  เหรียญกงจักรปืนไขุว้ ไม่จำกัดเน้�อ

1853  พระบูช้าหลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห้อหุ้ม) ขุนาดหน้าตัก 3 นิ�ว

1854  พระบูช้าหลวงพ่อพุฒ (ปราศจากสิ่งห้อหุ้ม) ขุนาดหน้าตัก 5 นิ�ว

1855  พระรูปหล่อรูปเหม้อนหลวงพ่อพุฒ รุ่นแรก ปี 2522

1856  งาช้้างแกะ รูปเหม้อนหลวงพ่อพุฒ

1857  กะลาแกะรูปเหม้อนหลวงพ่อพุฒ

1858  กะลาแกะ พระราหู ยุคีแรก พิมพ์ใหญ่

1859  กะลาแกะ พระราหู ยุคีแรก พิมพ์เล็ก

1860  กะลาแกะ พระราหู พิมพ์เสมา (กะลาเผ้อก)

1861  กะลาแกะ พระราหู พิมพ์เสมาเจาะหู

1862  กะลาแกะ พระราหู (ศิลป์) ลุงหนุ่ย

1863  กะลาแกะ พระราหู เสมาหูตัน

1864  กะลาแกะ พระราหู เสมาไม่มีหู

1865  กะลาแกะ พระราหู พิมพ์พัดยศ

1866  กะลาแกะ พระราหู ลอยองคี์ พิมพ์ใหญ่

1867  กะลาแกะ พระราหู ลอยองคี์ พิมพ์เล็ก

1868  กะลาแกะ พระราหู ไม่จำกัดพิมพ์ (พิมพ์อ้่นที่ไม่มีในรายการขุ้างต้น)

1869  กะลาแกะ พระราหู ขุนาดบูช้า (เต็มลูก)

1870  ตะกรุด หลวงพ่อพุฒ

1871  พระโคี ขุนาดจิ�ว เลี่ยมเดิม ไม่จำกัดเน้�อ

1872  พระโคี ขุนาดจิ�ว เน้�อพุทรา

1873  พระโคี ขุนาดกลาง เน้�อคีรั่ง

1874  พระโคี คีรั่งพุทรา ขุนาดใหญ่

1875  พระโคี เน้�อโลหะ

1876  พระโคี คีรั่งพุทรา ขุนาดเล็ก

1877  หนังช้้างปั�ม ยันต์พนาช้้าง

1878  ผ้ายันต์ ขุนาดใหญ่ ปี 2536

1879  เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อสมหวัง ปี 2556
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พระหลวงพ่อจืด นิมมฺโล วัดโพธิ�เศรษฐิี จ.นครปฐิม  
โต๊๊ะที่ 53 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1880  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาใหญ่

1881  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์รูปไขุ่

1882  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์คีอน�ำเต้า

1883  กะลาแกะเศียรคีรู ราหูอมจันทร์ ช้่างหนุ่ม

1884  กะลาแกะ เศียรคีรู ราหูอมจันทร์ พิมพ์เศียรฤาษี

1885  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์เผ้อก ไม่จำกัดพิมพ์

1886  กะลาแกะ เศียรคีรูเผ้อกไม่จำกัดพิมพ์

1887  เศียรคีรู งาแกะ ราหูอมจันทร์ งาแกะ ไม่จำกัดพิมพ์

1888  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์เสมา พิมพ์ต้อ

1889  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์หน้าแม่ทัพ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก

1890  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์นาคีเกี�ยว

1891  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์มาลัยดอกรัก

1892  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์เล็ก

1893  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมากลาง

1894  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาเล็ก

1895  กะลาแกะ เศียรคีรู แบบเสมาใหญ่

1896  กะลาแกะ เศียรคีรู แบบเสมาเล็ก

1897  กะลาแกะ เศียรคีรู แบบกลมเล็ก

1898  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาใหญ่

1899  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดากลาง

1900  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ก้นแมงดาเล็ก

1901  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ศิลป์ช้่างนิด

1902  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ ศิลป์พิเศษ

1903  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ดาวเล็ก

1904  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เต่าใหญ่

1905  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ปลา

1906  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์ตัวต่อเล็ก

1907  กะลาแกะ ปิดตา พิมพ์รูป ไขุ่ใหญ่ ไขุ่เล็ก

1908  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ รุ่นประสบการณ์

1909  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เกลอเดี่ยว

1910  กะลาแกะ ศิลป์ลุง ศรีเล็ก ศรีใหญ่ ลุงหนุ่ย

1911  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์เสมาหางนาคี

1912  กะลาแกะ ปิดตา พิมพ์กลมใหญ่ กลมเล็ก

1913  กะลาแกะ เศียรคีรูแบบกลมใหญ่

1914  กะลาแกะ ราหูอมจันทร์ พิมพ์หยดน�ำ



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ57 

พระหลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐิม  
โต๊๊ะที่ 54 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1915  พระสมเด็จ รุ่นแรก ปี 2507 (เน้�อผงกระดูก, เน้�อกล้วยหอม และ พิมพ์สมเด็จโต) หลวงปู�อั�บ

1916  เหรียญรุ่นแรก ปี 2509 หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1917  เหรียญรุ่นแรก เสริม1 ปี 2535 (ไหล่ขุีด) หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1918  เหรียญเสมาหลังหลวงพ่อพุทธมนต์ ปี 2535 หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1919  พระนาคีปรก (ทุกรุ่น) หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1920  เหรียญสิงห์คีู่ ปี 2538 หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1921  เหรียญท้องกะทะ ปี 2541 หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1922  เหรียญจิ�กโก�เล็ก และ จิ�กโก�ใหญ่ หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1923  เหรียญศุขุเกษม ปี 2545 หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1924  เหรียญกรมศุล ปี 2551 หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1925  เหรียญสตางคี์สิบ ปี 2553 หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1926  เหรียญหล่อ หน้าเส้อ รุ่นแรก ปี 2535 หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1927  เหรียญหล่อ คีอน�ำเต้า รุ่นแรก ปี 2536 (เน้�อเงินและทองแดง) หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1928  เหรียญหล่อ คีอน�ำเต้า รุ่นแรก ปี 2536 (เน้�อทองระฆัง) หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1929  พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2546 (เน้�อ ทองแดง, ทองเหล้อง) หลวงปู�อั�บ วัท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1930  พระยอดธง หล่อโบราณ รุ่นแรก ปี 2546 (เน้�อ ทองแดง, ทองเหล้อง) หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1931  แม่นางพิม หลวงปู�อั�บ รุ่นแรก (พระอาจารย์ปุ้มสร้างปี 2546 พิมพ์สี่เหลี่ยม เน้�อเกสร) วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1932  แม่นางพิม หลวงปู�อั�บ (พระอาจารย์จิตร สร้าง ปี 2548 - 54) วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1933  แม่นางพิม หลวงปู�อั�บ (พระอาจารย์ขุวัญช้ัย สร้าง ปี 2550 พิมพ์กลัดไม้ขุีด) วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1934  แม่นางพิม กะลาแกะ, เน้�อไม้มงคีลยิงเลเซอร์ และงาแกะ (พระอาจารย์ขุวัญช้ัย สร้างถ์วาย) หลวงปู�อั�บ 

       วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1935  แม่นางพิม หลวงปู�อั�บ (อาจารย์อั�น สร้าง ปี 2550 พิมพ์ หยดน�ำ) วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1936  แม่นางพิม หลวงปู�อั�บ (รุ่น ทันหลวงปู�เสก 2540 - 2555) วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม (ไม่จำกัดพิมพ์)

1937  แม่นางพิม ขุนาดบูช้า หลวงปู�อั�บ (พระอาจารย์จิตร สร้างปี 2548 - 2554) วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1938  แม่นางพิม ขุนาดบูช้า หลวงปู�อั�บ (รุ่นทันหลวงปู�เสก 2545 - 2555) วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม (ไม่จำกัดพิมพ์)

1939  ล็อกเกต หลวงปู�อั�บ (ทันหลวงปู�อั�บ ปลุกเสก ปี 2535 - 2549) วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1940  ล็อกเกต หลวงปู�อั�บ (ทันหลวงปู�อั�บ ปลุกเสก ปี 2550 - 2554) วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1941  เหรียญ และรูปหล่อ หลวงปู�อั�บ ทุกรุ่นทันหลวงปู�เสก วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม (ไม่จำกัดพิมพ์)

1942  พระบูช้า (รวมรุ่น) หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1943  พระบูช้าหลวงปู�อั�บ นั่งหมู ปี 2547 วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1944  พระสังกัจจายน์ ขุนาดบูช้า ทุกพิมพ์ หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1945  ตะกรุดกันงู หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1946  วัตถ์ุมงคีล ทันหลวงปู�อั�บ ปลุกเสก (ปี 2507 - 2555) วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1947  เคีร้่องราง หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1948  ผ้ายันต์ หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม

1949  วัตถ์ุมงคีล พระอธิการขุวัญช้ัย สุตจิตฺโต (ปี 2556 - 65) วัดท้องไทร จ.นคีรปฐิม
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พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี  
โต๊๊ะที่ 55 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1950  ล็อกเกต หลังช้านหมาก ตะกรุดทองคีำ ปี 2539

1951  พระกริ่ง ศิลป์หน้าลพบุรี ปี 2535

1952  พระกริ่ง ศรีวิช้ัยมหาเศรษฐิี ปี 2539

1953  พระขุุนแผน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2522

1954  พระขุุนแผน รุ่นแรก พิมพ์กลาง ปี 2522

1955  พระขุุนแผน รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2522

1956  พระสมเด็จ รุ่น มหาอุด ปี 2516

1957  พระสมเด็จ ปรกโพธิ� เน้�อเกสร 108 ปี 2514

1958  พระนางพญา รุ่นแรก เน้�อดินเผา ปี 2506

1959  พระสมเด็จ คีะแนน ปรกโพธิ� ปิดทองธรรมการ ปี 2514

1960  พระสมเด็จ คีะแนน ปรกโพธิ� ปี 2514

1961  พระสมเด็จ หลังรูปเหม้อนเกสร 108 ปี 2509

1962  พระพุทธช้ินราช้ ปี 2535

1963  พระปิดตา รุ่น 2 ปิดทองธรรมการ ปี 2514

1964  พระสมเด็จ คีะแนน ยันต์ตรี ปี 2512

1965  พระสมเด็จ หลังรูปเหม้อน เน้�อเกสร 108 ปิดทองธรรมการ ปี 2509

1966  พระกริ่ง ช้ัยวัฒน์ ปี 2535

1967  พระสมเด็จหล่อโบราณ ที่ระลึกคีรบ 100 ปี ปี 2535

1968  พระสมเด็จ พิมพ์พระประธาน หลังรูปเหม้อน ปี 2518

1969  พระสมเด็จ แพ 4 พัน ปี 2534

1970  พระสมเด็จ แพ 5 พัน ปี 2534

1971  เหรียญไตรมาส M16 ปี 2513

1972  พระปิดตา รุ่น จงอางศึก ปิดทองธรรมการ ปี 2513

1973  พระสมเด็จ รุ่น ฐิานแซม ปี 2517

1974  พระสมเด็จ รุ่น ฐิานสิงห์ ลายพิเศษ  2 ปี 2515

1975  พระสมเด็จ รุ่น ฐิานสิงห์ ปี 2515

1976  พระสมเด็จ รุ่น ไตรมาส ฐิานบัวใหญ่ ปี 2509

1977  พระสมเด็จ รุ่น ปรกโพธิ� ลายพิเศษ ปี 2514

1978  พระสมเด็จ รุ่น แพ 3 พัน เน้�อแร่ ปี 2516

1979  พระสมเด็จ รุ่น แพพัน เน้�อแร่ ปี 2516

1980  นางกวัก หล่อ โบราณ ปี 2536

1981  พระสมเด็จ รุ่น แพ 2 พัน ปี 2511

1982  พระสมเด็จ หล่อ โบราณ ที่ระลึกคีรบ 100 ปี เน้�อเงิน ปี 2535

1983  เหรียญรูปเหม้อน หลังพระอรหันต์ 8 ทิศ ปี2519

1984  พระสมเด็จ คีะแนน แพพัน ปี 2519
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พระคณาจารย์จังหวัดสิงห์บุรี ทั่วไป  
โต๊๊ะที่ 56 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

1985  พระสมเด็จรุ่นแรก หลังปั�มรูปเหม้อนสี่เหลี่ยมผสมผงวัดระฆัง หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2505

1986  พระสมเด็จเกศาพิมพ์สามช้ั�น หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2515

1987  พระสมเด็จเสาร์ห้า พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2516

1988  เหรียญใบโพธิ�รุ่นแรก หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2505

1989  เหรียญจงเจริญ (สายสิญจน์ใหม่) เน้�อเงิน เน้�อนวะ หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2518

1990  เหรียญปลอดภัยรุ่นแรก เน้�อนวะ หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2518

1991  พระรูปหล่อฉัีดลอยองคี์พระพุทธช้ินราช้ กะไหล่ทอง หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2519

1992  พระรูปหล่อรุ่นสอง กะไหล่ทอง หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2519

1993  เหรียญกลมรุ่นแรก หลวงปู�บุตตา ถ์าวโร ออกสำนักสงฆ์สองพี่น้อง จ.ช้ัยนาท ปี 2518

1994  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพูล วัดสังฆราช้าวาส จ.สิงห์บุรี เน้�อทองแดง ปี 2493

1995  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทรัพย์ วัดสังฆราช้วาส จ.สิงห์บุรี ไม่จำกัดเน้�อ ปี 2505

1996  พระพิมพ์ลีลาเน้�อดินผสมผงใบลาน หลวงพ่อพุล วัดสังฆราช้วาส จ.สิงห์บุรี ไม่จำกัดพิมพ์

1997  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อแม่น วัดเสาทอง จ.สิงห์บุรี

1998  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพันธ์ วัดโคีกพระ จ.สิงห์บุรี

1999  รวมเคีร้่องราง หลวงตาเนียน วัดสังฆราช้วาส จ.สิงห์บุรี

2000  พระรูปเหม้อนปั�มรุ่นแรก หลวงปู�โต๊ะ วัดกำแพง ปี 2525

2001  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�โต๊ะ วัดกำแพง ปี 2514

2002  เหรียญรุ่นสอง หลวงปู�โต๊ะ วัดกำแพง ปี 2519

2003  เหรียญรุ่นแรก พระคีรูธรรมรัตสุนทร (ลพ .ช้่วง) วัดแหลมคีาง เน้�อทองแดง

2004  รูปถ์่ายพัดยศ ขุาวดำ พระคีรู ธรรมรัตสุนทร (หลวงพ่อช้่วง) วัดแหลมคีาง เลี่ยมเดิมจากวัด

2005  รูปถ์่ายหลังตระกรุด 3K หลวงพ่อฟุ้้ง วัดสะเดา จ.สิงห์บุรี

2006  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฉัาบ วัดศรีสาคีร จ.สิงห์บุรีปี 2514

2007  เหรียญรุ่นสอง หลวงพ่อฉัาบ วัดศรีสาคีร จ.สิงห์บุรี ปี 2521 (ไม่จำกัดพิมพ์)

2008  เหรียญรุ่นสามหลวงพ่อฉัาบ วัดศรีสาคีร จ.สิงห์บุรี ปี 2531 (ไม่จำกัดพิมพ์)

2009  พระรูปเหม้อนปั�มรุ่นแรก ปั�มอ้วน หลวงพ่อฉัาบ วัดศรีสาคีร เน้�อนวะโลหะ

2010  พระรูปเหม้อนปั�มรุ่นแรก ปั�มอ้วน หลวงพ่อฉัาบ วัดศรีสาคีร เน้�อทองเหล้อง

2011  พระรูปเหม้อนปั�มรุ่น 9 มงคีล หลวงพ่อฉัาบ วัดศรีสาคีร เน้�ออัลปาก้า

2012  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเช้นวัดสิงห์ ไม่จำกัดเน้�อ

2013  พระรูปหล่อโบราณ รุ่นแรก พ่อเช้น วัดสิงห์ จ.สิงห์บุรี

2014  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญชู้ วัดหัวว่าว จ.สิงห์บุรี

2015  พระผงปิดตา รุ่นแรก หลวงพ่อบุญชู้ วัดหัวว่าว จ.สิงห์บุรี

2016  เหรียญรุ่นแรก (ฆราวาส) หลวงตาใบ วัดตึกราช้า จ.สิงห์บุรี

2017  เหรียญรุ่นสอง หลวงตาใบ วัดตึกราช้า จ.สิงห์บุรี

2018  พระผงดอกตะไคีร้ พิมพ์ หลวงพ่อหิน หลวงตาใบ วัดตึกราช้า จ.สิงห์บุรี

2019  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อช้ม วัดกลางท่าขุ้าม จ.สิงห์บุรี
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พระกรุวัดราชบูรณะ - พระเนื�อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม  
โต๊๊ะที่ 57 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (36 รายการ)  

2020  พระยอดขุุนพล กรุวัดราช้บูรณะ

2021  พระหูยาน กรุวัดราช้บูรณะ

2022  พระศาสดา กรุวัดราช้บูรณะ

2023  พระอู่ทองซุ้มเร้อนแก้ว กรุวัดราช้บูรณะ

2024  พระอู่ทองบัวสองช้ั�น กรุวัดราช้บูรณะ

2025  พระอู่ทองฐิานสำเภา กรุวัดราช้บูรณะ

2026  พระนาคีปรก กรุวัดราช้บูรณะ

2027  พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดราช้บูรณะ

2028  พระลีลากำแพงนิ�ว กรุวัดราช้บูรณะ

2029  พระขุุนแผนบัวห้าจุด กรุวัดราช้บูรณะ

2030  พระขุุนแผนใบตำแย กรุวัดราช้บูรณะ

2031  พระซุ้มเสมาทิศ (ยอดอุณาโลม) กรุวัดราช้บูรณะ

2032  พระซุ้มจิก กรุวัดราช้บูรณะ

2033  พระซุ้มระฆัง กรุวัดราช้บูรณะ

2034  พระขุุนแผน ใบมะยม กรุวัดราช้บูรณะ

2035  พระลีลาแจกันคีู่ กรุวัดราช้บูรณะ

2036  พระขุุนแผน พิมพ์แหวกม่าน กรุวัดราช้บูรณะ

2037  พระแผงตัดไม่จำกัดพิมพ์ กรุวัดราช้บูรณะ

2038  พระลีลาช้่อดอกไม้ (พิมพ์ไม้ไปร) กรุวัดราช้บูรณะ

2039  พระขุุนแผน ใบพุทรา กรุวัดราช้บูรณะ

2040  พระพิมพ์วัดราช้ขุนาดเล็ก ไม่จำกัดพิมพ์ กรุวัดราช้บูรณะ 

2041  พระพิมพ์วัดราช้ขุนาดใหญ่ ไม่จำกัดพิมพ์ กรุวัดราช้บูรณะ

2042  พระปรกโพธิ� พิมพ์จิ�ว กรุวัดราช้บูรณะ

2043  พระปรกโพธิ� พิมพ์ใหญ่ กรุวัดราช้บูรณะ

2044  พระปรุหนังเดี่ยว กรุวัดราช้บูรณะ

2045  พระสังกัจจายน์ กรุวัดราช้บูรณะ

2046  พระพิมพ์ด้านหลังจารึกภาษาจีน กรุวัดราช้บูรณะ

2047  พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด ไม่จากัด จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2048  พระขุุนแผนใบพุทรา (เน้�อช้ิน) กรุวัดใหญ่ช้ัยมงคีล จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2049  พระปรุหนัง พิมพ์บัวฟ้ันปลา ไม่จากัดกรุ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2050  พระนาคีปรกพระงั่ว กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2051  พระอู่ทองคีางไม่มีเคีรา กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2052  พระอู่ทอง กรุวัดมเหยงคี์ - วัดตูม จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2053  พระเน้�อช้ิน กรุวัดใหญ่ช้ัยมงคีล ไม่จากัดพิมพ์ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2054  พระโคีนสมอเน้�อช้ิน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2055  พระปรุหนังวัดประสาท - วัดประดู่ จ.พระนคีรศรีอยุธยา
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พระวัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั่วไป  
โต๊๊ะที่ 58 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

2056  พระพิมพ์ทรงไก่ เน้�อดิน ปี 2496-2498 

2057  พระพิมพ์ทรงคีรุฑ เน้�อดิน ปี 2496-2498

2058  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เน้�อดิน ปี 2496-2498

2059  พระพิมพ์ทรงปลา เน้�อดิน ปี 2496-2498

2060  พระพิมพ์ทรงเม่น เน้�อดิน ปี 2496-2498

2061  พระพิมพ์ทรงนก เน้�อดิน ปี 2496-2498

2062  พระพิมพ์ทรงไก่ เน้�อดิน ปี 2496-2498

2063  พระพิมพ์ทรงคีรุฑ เน้�อดิน ปี 2511

2064  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เน้�อดิน ปี 2511

2065  พระพิมพ์ทรงปลา เน้�อดิน ปี 2511

2066  พระพิมพ์ทรงเม่น เน้�อดิน ปี 2511

2067  พระพิมพ์ทรงนก เน้�อดิน ปี 2511

2068  พระพิมพ์ทรงไก่ เน้�อดิน ปี 2527

2069  พระพิมพ์ทรงคีรุฑ เน้�อดิน ปี 2527

2070  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เน้�อดิน ปี 2527

2071  พระพิมพ์ทรงปลา เน้�อดิน ปี 2527

2072  พระพิมพ์ทรงเม่น เน้�อดิน ปี 2527

2073  พระพิมพ์ทรงนก เน้�อดิน ปี 2527

2074  พระพิมพ์ทรงไก่ เน้�อดิน เน้�อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533

2075  พระพิมพ์ทรงคีรุฑ เน้�อดิน เน้�อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533

2076  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เน้�อดินเน้�อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533

2077  พระพิมพ์ทรงปลา เน้�อดิน เน้�อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533

2078  พระพิมพ์ทรงเม่น เน้�อดิน เน้�อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533

2079  พระพิมพ์ทรงนก เน้�อดิน เน้�อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2533

2080  พระพิมพ์ทรงไก่ เน้�อดิน เน้�อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

2081  พระพิมพ์ทรงคีรุฑ เน้�อดิน เน้�อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

2082  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เน้�อดิน เน้�อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

2083  พระพิมพ์ทรงปลา เน้�อดิน เน้�อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

2084  พระพิมพ์ทรงเม่น เน้�อดิน เน้�อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

2085  พระพิมพ์ทรงนก เน้�อดิน เน้�อผง รุ่นสู่มาตุภูมิ บล็อกแรก ปี 2536

2086  พระพิมพ์ทรงไก่ เน้�อดิน รุ่นบูรณะอุโบสถ์สร้างเขุ้่อน บล็อกแรก ปี 2548

2087  พระพิมพ์ทรงคีรุฑ เน้�อดิน รุ่นบูรณะอุโบสถ์สร้างเขุ้่อน บล็อกแรก ปี 2548

2088  พระพิมพ์ทรงหนุมาน เน้�อดิน รุ่นบูรณะอุโบสถ์สร้างเขุ้่อน บล็อกแรก ปี 2548

2089  พระพิมพ์ทรงปลา เน้�อดิน รุ่นบูรณะอุโบสถ์สร้างเขุ้่อน บล็อกแรก ปี 2548

2090  พระเน้�อดิน หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ พิมพ์ใหญ่

2091  พระเน้�อดิน หลวงฟ้อสุ่น วัดบางปลาหมอ ทั่วไป

2092  ลูกสะกดและลูกอม หลวงพ่อปาน ปี 2496-2498
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พระจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - พระพุทธคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 1  
โต๊๊ะที่ 59 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2093  เหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นสารพัดดี เน้�อทองแดง วัดตะโก จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2094  พระหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน ปี 2517 ไม่จำกัดเน้�อพิมพ์

2095  พระผงพุทธคีุณหลวงปู�สี วัดสะแก จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2096  พระอู่ทองซุ้มเร้อนแก้ว เน้�อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2097  พระพิมพ์สะดุ้งกลับ เน้�อดิน ขุึ�นอยุธยา ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2098  พระเน้�อดินวัตวรเช้รษ์ (จงกลม) ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2099  พระนางพญา หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2100  พระนางหน้าอิฐิ เน้�อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2101  พระขุุนแผน เน้�อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2102  พระนาคีปรกสุริยมุนี เน้�อดิน ปี 2473 หลวงพ่ออั�น วัดพระญาติ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2103  พระพรหม ปี 2523 หลวงปู�สี วัดสะแก จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2104  พระพุทธ 25 ศตวรรษ เน้�อช้ิน ปี 2500

2105  พระพุทธ 25 ศตวรรษ เน้�อดิน ปี 2500

2106  พระกรุวัดโพธิ� บางปะอิน เน้�อดิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2107  เหรียญงูเล็ก เน้�อนวะโลหะ ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน

2108  เหรียญงูเล็ก เน้�อเงิน ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน

2109  เหรียญงูเล็ก เน้�อแดงรมดำ ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน

2110  เหรียญงูเล็ก เน้�อแดงกะไหล่เงิน ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน

2111  เหรียญงูเล็ก เน้�อแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน

2112  พระรูปหล่อ 71 ปี เน้�อทองเหล้องรมดำ หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน

2113  พระผงพุทธคีุณปู�ดู่ วัดสะแก ปี 2525 เน้�อผงพุทธคีุณทั่วไป จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2114  พระผงพุทธคีุณปู�สี วัดสะแก ปี 2519 เน้�อผงพุทธคีุณทั่วไป จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2115  พระพิมพ์พระประธาน เน้�อดิน วัดจงกลม (วรเช้รษ์) จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2116  เหรียญหลวงพ่อเอีย พิมพ์เล็ก ปี 2519 ไม่จำกัดเน้�อและพิมพ์

2117  เหรียญหลวงพ่อเอีย พิมพ์ใหญ่ ปี 2519 ไม่จำกัดเน้�อและพิมพ์

2118  พระขุุนแผน วัดธรรมิกราช้ จ.พระนคีรศรีอยุธยา เน้�อดิน ไม่จ่ากัดพิมพ์

2119  พระกรุวัดใหม่ปากบาง ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2120  พระอู่ทองฐิานผ้าทิพย์ เน้�อดิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา ไม่จำกัดพิมพ์

2121  พระหลวงพ่อโต เน้�อดิน พิมพ์สมาธิ วัดกษัตราธิราช้วรวิหาร จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2122  พระหลวงพ่อโต เน้�อดิน พิมพ์ปรางวิช้ัย วัดกษัตราธิราช้วรวิหาร จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2123  พระกริ่งช้ินบัญช้ร ปี 2542 หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว

2124  เหรียญเม็ดแดง หลวงพ่อโสธร เน้�อเงิน ปี 2560 จ.ฉัะเช้ิงเทรา

2125  พระช้ัยวัฒน์ เน้�อผง ปี 2513 วัดราช้บพิธสถ์ิตมหาสีมาราช้วรวิหาร กรุงเทพฯ

2126  พระหลวงพ่อโตบางกะทิง พิมพ์มารวิช้ัย เน้�อดิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2127  พระหลวงพ่อโตบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เน้�อดิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา
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พระจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - พระพุทธคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊๊ะที่ 60 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2128  พระขุุนแผน รุ่นแรก เน้�อผงน�ำมัน ปี 2511 หลวงพ่อพร้า วัดโคีกดอกไม้ จ.ช้ัยนาท

2129  พระขุุนแผน รุ่นแรก เน้�อผงน�ำมัน (สีแดง) หลวงพ่อพร้า วัดโคีกดอกไม้ จ.ช้ัยนาท

2130  พระสังกัจจายน์ เน้�อผงน�ำมัน ปี 2455 วัดช้นะสงคีราม กรุงเทพฯ

2131  พระหลวงปู�เอี่ยม วัดสะพานสูง วัดจัดสร้าง ปี 2539

2132  พระปิดตา เน้�อช้ินตะกั่ว วัดโคีนอน ปี 2515

2133  พระผงใบลานพิมพ์ใบโพธิ�หลังยันต์ ปี 2522 วัดสะแก เน้�อผงทั่วไป

2134  พระสมเด็จ เน้�อผงพุทธคีุณ หลวงพ่อเทียม เน้�อผงทั่วไป

2135  พระผง หลวงปู�ดู่ วัดสะแก จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2520 เน้�อผงทั่วไป

2136  พระกรุ เน้�อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ วัดประยูร กรุงเทพฯ

2137  พระสิบช้าติ ไม่จำกัดพิมพ์ เต็มแพงตัดเดียว จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2138  พระพรหมหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2504 จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2139  เหรียญหลวงพ่อรวย รุ่นศรฤทธิ� สกุลเดิม วัดตะโก จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2140  เหรียญเสมาหลวงพ่อสุ่น วัดวังปลาหมอ ปี 2508 จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2141  พระกรุเน้�อดิน วัดตะไกร จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2142  พระวัดสมโภช้น์ เน้�อดิน พิมพ์เสมา หร้อวัดมฆเฑียน จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2143  พระขุุนแผนเน้�อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนคีรศรีอยุธยา ไม่จำกัดพิมพ์

2144  เหรียญหลวงพ่อปาน รุ่นสร้างหอสวดมนต์ ปี 2485 เน้�อเงิน วัดบางนมโคี จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2145  เหรียญหลวงพ่อปาน รุ่นสร้างหอสวดมนต์ ปี 2485 เน้�อทองแดง วัดบางนมโคี จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2146  พระวัดศาลาปูน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2147  พระอู่ทองฐิานสำเภา เน้�อดิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา ไม่จำกัดพิมพ์

2148  พระผงพุทธคีุณ หลวงปู�ดู่ พิมพ์สมเด็จ เน้�อผงทั่วไป ปี 2520 จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2149  พระหลวงพ่อโต ปางมารวิช้ัย จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2150  พระหลวงพ่อโป้ เน้�อดิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2151  พระซุ้มไขุ่ปลา เน้�อดิน กรุวัดป�าแดง จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2152  พระหลวงพ่อโต พิมพ์สมาธิ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2153  พระกรุเน้�อดิน วัดศรีจำปา ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2154  เหรียญหลวงพ่อกลั่น ปี 2505 วัดพรานนก เน้�อทองแดงทั่วไป

2155  พระพรหมธาดาหลวงปู�สี พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเน้�อ

2156  พระพรหมธาดาหลวงปู�สี พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกัดเน้�อ

2157  พระอู่ทองซุ้มเร้อนแก้ว เน้�อดิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2158  พระโคีนสมอ พิมพ์พระประจำวัน พิมพ์ปางท้าวมหาช้มพู เน้�อดิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2159  พระโคีนสมอ พิมพ์ปางสมาธิ เน้�อดิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2160  พระโคีนสมอ พิมพ์ปางมารวิช้ัย เน้�อดิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2161  พระโคีนสมอ พิมพ์ย้น เน้�อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2162  พระโคีนสมอ เน้�อดิน ไม่จำกัดพิมพ์ จ.พระนคีรศรีอยุธยา
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พระหลวงพ่อรวย วัดต๊ะโก จ.พระนครศรีอยุธยา  
โต๊๊ะที่ 61 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2163  พระสมเด็จพิมพ์หูบายศรี เน้�อผงมหามงคีล ปี 2498

2164  พระสมเด็จพิมพ์ 9 ช้ั�น เน้�อผงมหามงคีล ปี 2498

2165  เหรียญจัมโบ้รุ่นแรก คีรบรอบ 76 ปี เน้�อเงิน ปี 2540

2166  พระปิดตา เน้�อผงพุทธคีุณโรยผงตะไบทอง ปี 2539

2167  พระปิดตา เน้�อผงใบลานโรยผงตะไบทอง ปี 2539

2168  พระขุุนแผน โภคีทรัพย์ เน้�อผงยาเสกผังตะกรุด ปี 2550

2169  พระขุุนแผน โภคีทรัพย์ เน้�อผงพุทธคีุณ ปี 2550

2170  พระขุุนแผน โภคีทรัพย์ เน้�อสังคีโลกเคีล้อบสีเขุียว ปี 2550

2171  เหรียญเสมา อายุย้น ปี 2555 เน้�อทองแดง

2172  เหรียญเสมา อายุย้น ปี 2555 เน้�ออัลปาก้า

2173  เหรียญเสมา อายุย้น ปี 2555 เน้�อปลอกลูกปืน

2174  เหรียญเสมา อายุย้น ปี 2555 เน้�อทองแดงลงยา

2175  เหรียญเสมา อายุย้น ปี 2555 เน้�อทองแดงช้าติน

2176  เหรียญเสมา อายุย้น ปี 2555 เน้�อนวะโลหะลงยาสามสี

2177  ตุ๊กตาทองรวยมงคีลลาภ ปี 2555

2178  เหรียญหล่อ พระพรหมรุ่นแรก ปี 2556 เน้�อทองเหล้อง

2179  พระขุุนแผนเล็ก แจกทาน ปี 2557

2180  เหรียญ ห่วงเช้้่อม รวยมหาเศรษฐิี ปี 2557 เน้�อทองแดงผิวรุ้ง

2181  เหรียญ ห่วงเช้้่อม รวยมหาเศรษฐิี ปี 2557 เน้�อนวะโลหะ

2182  เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐิี ปี 2557 เน้�อทองแดงผิวไฟ้

2183  เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐิี ปี 2557 เน้�อทองแดงผิวรุ้ง

2184  เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐิี ปี 2557 เน้�อนวะโลหะเต็มสูตร ลงยา 2 สี

2185  เหรียญ เสนา รวยมหาเศรษฐิี ปี 2557 เน้�อสัตตโลหะ

2186  เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐิี ปี 2557 เน้�อนวะโลหะ

2187  เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐิี ปี 2557 เน้�อนวะโลหะหน้ากากเงิน ขุอบเงิน ลงยา 3 สี

2188  เหรียญ กฐิิน ย้น ปี 2559 เน้�อทองแดง

2189  เหรียญ กฐิิน รวยๆ เฮี้งๆ ปี 2560 เน้�อทองแดง

2190  เหรียญรวยแสนล้าน เน้�อทองแดง ปี 2562

2191  พระนางพญา หลังรูปเหม้อน ปี 2539 เน้�อเงิน

2192  เหรียญศรฤทธิ� ปี 2557 เน้�อทองแดง

2193  พระพิฆเนศ ปี 2555 เน้�อช้นวน

2194  นางกวักรุ่นแรก เน้�อผงพุทธคีุณ ปี 2540

2195  กฐิินพระราช้ทาน ปี 2564 เน้�อทองทิพย์

2196  เหรียญขุวัญถ์ุง มหาลาภ 98 ปี 2562 เน้�อทองแดง

2197  ไตรมาส 63 รวยเจริญพร ปี 2563 เน้�อทองทิพย์
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พระหลวงพ่อเล็ก วัดสันต๊ิศิริ จ.กาญจนบุรี ทั่วไป  
โต๊๊ะที่ 62 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2198  พระท่ากระดาน หลวงพ่อเล็ก

2199  พระร่วงเจ้าทรงผนวช้ ไม่จำกัดเน้�อ

2200  พระยอดธง

2201  พระร่วงฤทธิโรจน์ ขุนาดห้อยคีอ ไม่จำกัดขุนาด

2202  พระร่วงฤทธิโรจน์ เปิดโลก เน้�อโลหะ

2203  พระร่วงฤทธิโรจน์ เปิดโลก เน้�อดิน, เน้�อว่าน

2204  พระปิดตามหาลาภ

2205  พระเน้�อตะกั่ว ทุกพิมพ์

2206  เหรียญพระร่วงฤทธิโรจน์ ไม่จำกัด ปี 2522

2207  เหรียญพระร่วงฤทธิโรจน์ ไม่จำกัด ปี 2534

2208  เหรียญทรงเกราะ ปี 2516

2209  เหรียญต่างๆ ขุองวัดเขุาดิน

2210  เหรียญพระร่วงทรงเกาะ เน้�อเงิน, เงินกะไหล่ทอง, ทองคีำ ปี 2516

2211  พระร่วงฤทธิโรจน์ทั�งสามพระองคี์ เน้�อว่าน

2212  พระร่วงฤทธิโรจน์ทั�งสามพระองคี์ เน้�อดิน

2213  พระสมเด็จหลวงปู�พระคีรูดำ หลวงศุขุ ไม่จำกัดเน้�อ

2214  พระสมเด็จศรีสรรเพช้ร หลังคีรุฑ เน้�อว่าน

2215  พระสมเด็จศรีสรรเพช้ร หลังคีรุฑ เน้�อดิน

2216  พระสมเด็จศรีสรรเพช้ร หลังยันต์ ไม่จำกัดเน้�อ

2217  เหรียญพระร่วงเจ้า ปราบศัตรู

2218  เช้้อกถ์ัก ประคีำ

2219  พระสีวลี

2220  พระบูช้า พระร่วงฤทธิโรจน์ ทั�ง 3 พระองคี์ พระซุ้ม

2221  พระบูช้า พระร่วงฤทธิโรจน์ 21 นิ�ว ไม่จำกัดปี

2222  พระบูช้า พระร่วงฤทธิโรจน์ 12 นิ�ว ไม่จำกัดปี

2223  พระบูช้า พระร่วงฤทธิโรจน์ 9 นิ�ว ไม่จำกัดปี

2224  พระบูช้า ทุกช้นิด ขุองวัดเขุาดิน

2225  พระบูช้า พระแม่รัศมี ไม่จำกัดปี

2226  เหรียญทองคีำวัดเขุาดินทุกช้นิด

2227  ตะกรุดโลหะ ทุกช้นิด

2228  พระเน้�อว่าน ทุกช้นิด ไม่จำกัด ไม่ซ�ำรายการเดิม

2229  พระสมเด็จจกบาตร ไม่จำกัดเน้�อ ปี 2511

2230  รูปถ์่ายวัดเขุาดินทุกช้นิด, ขุนาด

2231  พระหลวงปู�ทวดเน้�อว่าน

2232  พระเน้�อดิน ไม่จำกัดพิมพ์



66 มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดนชัยภูมิ

พระหลวงปู�อุดมทรัพย์ วัดเวฬุวันธรรมาราม จ.ศรีสะเกษ  
โต๊๊ะที่ 63 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2233  พระผงดวงเศรษฐิี อุดมทรัพย์ รุ่นกูทำเอง เน้�อช้านหมาก ปี 2563

2234  เหรียญตลับสีผึ�ง มหานิยมเศรษฐิีอุดมทรัพย์ ปี 2563 ไม่จำกัดเน้�อ

2235  พระกริ่งอุดมทรัพย์ รุ่นแรก ปี 2556 (ไม่จำกัดเน้�อ)

2236  เหรียญรุ่นแรก เลขุ ๑ (ทหารสร้าง) ปี 2556 (ไม่จำกัดเน้�อ)

2237  เหรียญเม็ดแตง รุ่นอุดมทรัพย์ ปี 2557 (ไม่จำกัดเน้�อ)

2238  เหรียญใบขุี�เหล็ก เล็กหน้าใหญ่ ปี 2558

2239  เหรียญพญาเงินพญาทอง ปี 2552

2240  เหรียญมังกรคีู่ ปี 2561

2241  เหรียญพรหมอุดมทรัพย์ ปี 2560

2242  เหรียญตอก ๑ (เลขุไทย) ปี 2556

2243  แหวนรุ่นแรก บังเกิดทรัพย์ ปี 2563

2244  พระผงนั่งตั่ง หลวงปู�อุดมทรัพย์ ปี 2561 ไม่จำกัดเน้�อ

2245  เหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์ เน้�อเงินลงยา ไม่จำกัดสี

2246  เหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์ ไม่จำกัดเน้�อ

2247  เหรียญพระพุทธช้ินราช้ มหาลาภ เน้�อเงินลงยาไม่จำกัดสี

2248  เหรียญพระพุทธช้ินราช้ มหาลาภ ไม่จำกัดเน้�อ

2249  เหรียญท้าวเวสสุวรรณมหายันต์พันล้าน รวยทันที ปี 2563

2250  เหรียญเสมาอุดมทรัพย์ มหาบารมี ปี 2561

2251  เหรียญยี่กอฮี้ง รุ่น มหาเศรษฐิี อุดมทรัพย์ ปี 2563

2252  เหรียญแซยิด รุ่น กำเนิดบังเกิดทรัพย์ ปี 2563 (ไม่จำกัดเน้�อ)

2253  เหรียญ รวย รวย หลังถ์ุงเงิน ปี 2561 ไม่จำกัดเน้�อ

2254  เหรียญอุดมทรัพย์ รวยช้นะจน ปี 2563

2255  เหรียญเสมาหน้าหนุ่ม ปี 2563 ออกวัดป�าโคีกกลาง

2256  เหรียญบัวขุ้าง หน้าหนุ่ม ปี 2563

2257  พระรูปหล่อ เบ้าทุบเสาร์ ๕ ปี 2563 ออกวัดป�าโคีกกลาง

2258  พระปิดตา, พระขุุนแผน, พระสมเด็จมวลสารกูทำเอง มงคีลกฐิิน ปี 2563

2259  เหรียญหมุนเงินหมุนทอง ปี 2560

2260  เหรียญมหานิยมเศรษฐิีอุดมทรัพย์ (แจกทาน) ปี 2563

2261  เหรียญมนต์พระกาฬมหาระงับ ปี 2560

2262  เหรียญนารายณ์ทรงคีรุฑ ปี 2560

2263  ล็อกเกตฝังโยนี หลวงปู�อุดมทรัพย์ ปี 2563

2264  พระผงขุุนแผน ติดเหรียญเม็ดกระดุมด้านหลัง ปี 2564

2265  พระรูปหล่อหลวงปู�หมุน เน้�อผง รุ่นหมุนเงินเขุ้า ปี 2562

2266  ลูกอมเน้�อช้านหมาก ฝัง 11 รุม และฝังตะกรุด

2267  พระผงขุุนแผน รุ่นอุดมทรัพย์ ปี 2562
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พระขุุนแผน  
โต๊๊ะที่ 64 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2268  พระขุุนแผนผงพรายมหาภูต พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อตี� วัดหูช้้าง ปี 2558

2269  พระขุุนแผนผงพรายมหาภูต พิมพ์เล็ก หลวงพ่อตี� วัดหูช้้าง ปี 2558

2270  พระขุุนแผนปรกเพช้รกลับ พิมพ์ใหญ่ หลวงตาบุญหนา ปี 2558

2271  พระขุุนแผนปรกเพช้รกลับ พิมพ์เล็ก หลวงตาบุญหนา ปี 2558

2272  พระขุุนแผนมหาภูติพรายทองคีำ หลวงพ่อสุรศักดิ� วัดประดู่ ปี 2557

2273  พระขุุนแผนพรายแม่พุ่มพวง รุ่นแรก วัดทับกระดาน ปี 2558

2274  พระขุุนแผนพรายแม่พุ่มพวง รุ่นแรก วัดทับกระดาน เน้�อก้นคีรก ปี 2558

2275  พระขุุนแผนพรายแม่พุ่มพวง รุ่นแรก วัดทับกระดาน เน้�อมหาว่านสบู่เล้อด ปี 2558

2276  พระขุุนแผนพรายแม่พุ่มพวง รุ่นแรก วัดทับกระดาน เน้�อเขุียวเหนี่ยวทรัพย์ ปี 2558

2277  พระขุุนแผนปรกเพช้รกลับ พิมพ์ใหญ่ หลวงตาบุญหนา เน้�อก้นคีรก ปี 2558

2278  พระขุุนแผนปรกเพช้รกลับ พิมพ์ใหญ่ หลวงตาบุญหนา เน้�อเขุียวเหนี่ยวทรัพย์ ปี 2558

2279  พระขุุนแผนพรายเจ้าสัว พิมพ์ใหญ่ วัดยานนาวา เน้�อก้นคีรก ปี 2558

2280  พระขุุนแผน รุ่น ยอดขุุนพลบ้านคี่าย หลวงพ่อสาคีร วัดอ่างแก้ว ปี 2556

2281  พระขุุนแผน รุ่น มหาโช้คี มหาเศรษฐิี หลวงปู�อั�บ วัดท้องไทร ปี 2552

2282  พระขุุนแผน รุ่น เศรษฐิี 1,000 ล้าน หลวงปู�คีีย์ วัดศรีลำยอง ปี 2551

2283  พระขุุนแผน รุ่น สรงน�ำ 57 หลวงปู�คีีย์ วัดศรีลำยอง ปี 2557

2284  พระขุุนแผน รุ่น คีูณเงิน คีูณทอง หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ ปี 2556

2285  พระขุุนแผนส่องกระจก รุ่นแรก หลวงพ่อนูญ วัดคีันทด ปี 2559

2286  พระขุุนแผนพรายกุมาร หลวงพ่อกอย วัดบึงเก่า ปี 2558

2287  พระขุุนแผน รุ่น เศรษฐิี 1,000 ล้าน หลวงปู�คีีย์ วัดศรีลำยอง ปี 2551

2288  พระขุุนแผนนางรุมรักปะฉัะคีะ รุ่น 2 หลวงพ่อกอย วัดเขุาดินใต้ ปี 2556

2289  พระขุุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ ปี 2554

2290  พระขุุนแผนพรายกุมาร พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ ปี 2554

2291  พระขุุนแผนแนะอ่อน รุ่น 1 หลวงพ่อช้้�น วัดญาณเสน ปี 2545

2292  พระขุุนแผน รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2522

2293  พระขุุนแผนผงพรายกุมาร หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ ปี 2560

2294  พระขุุนแผนพรายกุมาร รุ่น พรายสยาม หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ ปี 2561

2295  พระผงพรายพิเศษ ลองพิมพ์ เหล้อกินเหล้อใช้้ หลวงปู�ทิม วัดละหารไร่ ปี 2558

2296  พระขุุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อทิม วัดละหารไร่ ปี 2558

2297  พระขุุนแผนพรายกุมาร พิมพ์เล็ก หลวงพ่อทิม วัดละหารไร่ ปี 2558

2298  พระขุุนแผน รุ่น ดวงเศรษฐิี หลวงพ่อทอง วัดคีูบางหลวง เน้�อกฤษณา ปี 2558

2299  พระขุุนแผน รุ่น ดวงเศรษฐิี หลวงพ่อทอง วัดคีูบางหลวง เน้�อเขุียวเหนี่ยวทรัพย์ ปี 2558

2300  พระขุุนแผน หลวงพ่อนงคี์ วัดทุ่งน้อย เน้�อแร่เขุาพนม ปี 2559

2301  พระขุุนแผน หลวงพ่อนงคี์ วัดทุ่งน้อย เน้�อผงใบลาน ปี 2559

2302  พระขุุนแผน หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้อยด้วน รุ่น 59 ตน ปี 2563
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เครื่องราง ทั่วไป  
โต๊๊ะที่ 65 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2303  เหรียญนารายณ์ทรงคีรุฑ วัดไตรมิตร รุ่น 1

2304  เศียรพ่อแก่บรมคีรู อาจารย์อาคีม สายาคีม

2305  พระผงพิมพาแต่งงาน หลวงพ่อพัฒน์ วัดแสนเกษม

2306  พระราหูหลวง หลวงพ่อพัฒน์ วัดแสนเกษม

2307  หนุมานคีรั่งแก้ว หลวงพ่อโอภาษี อาศรมบางมด

2308  หนุมานหลวงพ่อแล วัดพระทรง เพช้รบุรี

2309  พระหลักฮี้่ะ วัดโพธิ�แมน กาญจนบุรี

2310  ดอกพิกุลหลวง พ่อโอภาษี อาศรมบางมด

2311  ลิงจับหลัก หลวงพ่ออนันต์ วัดบางพลีน้อย

2312  ลิงหลวงพ่อฟู้ วัดบางสมัคีร

2313  ลิงหินแกะ หลวงพ่อจ้อย วัดบางช้้างเหน้อ

2314  แมงมุมดักทรัพย์ หลวงปู�สุภา วัดเขุารัง

2315  ปลาตะเพียนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

2316  ปู�เจ้าสมิงพราย อาจารย์วราปราการ

2317  เหรียญสะเดาะเคีราะห์ วัดตาก้อง 2530

2318  จิ�งจกรุ่นแรก อาจารย์นา วัดบางปิ�ง

2319  หมากทุยเจ้าคีุณผล วัดหนัง

2320  ลูกอมอาจารย์แกละ วัดพระประโทน

2321  ลูกอมแก้วสาระพัดนึก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

2322  ตะกรุด ไม้ไผ่รวก หลวงพ่อแช้่ม วัดตาก้อง

2323  สร้อยประคีำหลวงพ่ออุตมะ ไม่จำกัดรุ่น

2324  พ.พาน หลวงปู�เย็น วัดสระเปรียญ

2325  เต่าสำลี คีรูบาช้ัยวงศ์

2326  ตะกรุดไม้แดงปลวก พระมหาเมธังกร น�ำคี้อ แพร่

2327  ตะกรุดหนังกระเบนหลวงพ่อน้อย วัดคีงคีาราม

2328  หุ่นพยนต์ หลวงพ่อสง่า วัดบ้านม่วง

2329  ปลัดขุิกหลวงพ่อสละ วัดประดู่ทรงธรรม

2330  ปลัดขุิกหลวงพ่อแช้่ม วัดดอนยายหอม

2331  ปลัดขุิกหลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ

2332  ปลัดขุิก หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม

2333  อุณาโลม หลวงพ่อเพช้ร พิจิตร

2334  ตะกรุดลูกอมโลกธาตุ หลวงพ่อเน้่อง วัดจุฬามณี

2335  ลูกอมเมฆสิทธ์ พระคีรูล้ม วัดอรุณฯ

2336  ลูกอมเมฆสิทธ์ พระอุปช้าตัน วัดอู่ตะเภา

2337  กุมารหลวงพ่อลำไยวัดทุ่งลาดหญ้า
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พระคณาจารย์ เมต๊ต๊าสายบุญ  
โต๊๊ะที่ 66 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2338  เหรียญหลวงพ่อคีูณ รุ่นเมตตา พิมพ์คีรึ่งองคี์ เน้�อเงินหน้ากากทองคีำ, เงินหลังแบบ, เงินไม่ติดปีก, เงินหลังยันต์

2339  เหรียญหลวงพ่อคีูณ รุ่นเมตตา พิมพ์คีรึ่งองคี์ เน้�อนวะ, ช้นวนพระกริ่ง

2340  เหรียญหลวงพ่อคีูณ รุ่นเมตตา พิมพ์คีรึ่งองคี์ เน้�ออัลปาก้า, ทองบ้านเช้ียง, ทองทิพย์

2341  เหรียญหลวงพ่อคีูณ รุ่นเมตตา พิมพ์เต็มองคี์ ไม่จำกัดเน้�อ

2342  เหรียญหลวงพ่อคีูณ รุ่นเมตตา เน้�อทองแดง ตอกแจก

2343  เหรียญหลวงพ่อคีูณ รุ่นมหาปราบ ไม่จำกัดเน้�อ

2344  เหรียญหลวงพ่อคีูณ ใบขุี�เหล็กเจริญพร รุ่นแรก ไม่จำกัดเน้�อ

2345  เหรียญหลวงพ่อคีูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขุน เน้�อทองคีำลงยา, ทองคีำ, เงินหน้ากากทองคีำ

2346  เหรียญหลวงพ่อคีูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขุน เน้�อเงินไม่ตัดปีก, เงิน 9 รอบ, เงินลงยา, เงินหลังยันต์

2347  เหรียญ หลวงพ่อคีูณ รุ่นไพรีพินาศ ผังตะกรุดท้องแขุน เน้�อนวะโลหะ, เน้�อมหาช้นวน, เน้�ออัลปาก้า

2348  เหรียญหลวงพ่อคีูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องแขุน เน้�อทองทิพย์, ทองแดงรมดำ, ทองแดงผิวไฟ้

2349  เหรียญหลวงพ่อคีูณ รุ่นไพรีพินาศ ฝังตะกรุดท้องเแขุน ตอกรรมการ ไม่จำกัดเน้�อ, รวมโคี้ด

2350  เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย รุ่นเมตตา ไม่จำกัดเน้�อ

2351  เหรียญหลวงพอรักษ์ อนาลโย รุ่นเจ้าสัว ไม่จำกัดเน้�อ

2352  เหรียญหลวงปู�เปร้่อง รุ่นเมตตา ไม่จำกัดเน้�อ

2353  เหรียญหลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต รุ่นอายุย้น ไม่จำกัดเน้�อ

2354  เหรียญกลม หลวงพ่อสะอาด รุ่นอายุวัฒนะมงคีล 6 รอบ ไม่จำกัดเน้�อ

2355  พระอุปคีุต หลวงปู�คีำจันทร์ รุ่นเจ้าสัวเน้�อขุันลงหิน, ช้นวนรมซาติน, เน้�อสัตตะเปียกทอง

2356  พระอุปคีุต หลวงปู�คีำจันทร์ รุ่นเจ้าสัวเน้�อสัมฤทธิ�โบราณ

2357  พระอุปคีุต หลวงปู�คีำจันทร์ รุ่นเจ้าสัวเน้�อทองแดงเถ์้่อน, ทองแดงผิวรุ้ง

2358  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เน้�อเงินหน้ากากทองคีำ เงิน เงินลงยา นวะต่างๆ 

2359  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เน้�อช้นวนพระกริ่งต่างๆ

2360  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เน้�อสัตตะเปียกทองต่างๆ เน้�ออัลปาก้าต่างๆ

2361  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เน้�อทองเทวฤทธิ�, เน้�อทองแดงรมมันปู

2362  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เน้�อสัมฤทธิ�โบราณต่างๆ

2363  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเจ้าสัว วัดทุ่งแฝก เน้�อทองทิพย์ผิวรุ้งต่างๆ, เน้�อทองแดงเถ์้่อน, ทองแดงผิวไฟ้, เน้�อตะกั่ว

2364  เหรียญไอ้ไขุ่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้านไม่จำกัดเน้�อ

2365  เหรียญโช้คีดีไอ้ไขุ่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้านไม่จำกัดเน้�อ 

2366  รูปหล่อลอยองคี์ไอ้ไขุ่ รุ่นเจ้าสัวทรัพย์แสนล้านไม่จำกัดเน้�อ

2367  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เน้�อทองคีำ เน้�อเงินหน้ากากทองคีำ

2368  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เน้�อเงินหลังแบบ เน้�อเงินหลังยันต์

2369  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เน้�อนวะ

2370  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เน้�อช้นวนพระกริ่ง

2371  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตตา เน้�ออัลปาก้า 

2372  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่นเมตดา เน้�อทองทิพย์
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2373  เหรียญรูปเหม้อนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2529 เน้�อทองฝาบาตร กรุงเทพฯ

2374  เหรียญสถ์าปนาคีรบ 19 ปี สมเด็จพระญาณสังวร เงิน, ทองแดง ปี 2551 วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

2375  พระกริ่งสิงห์หนึ่งล้านทองสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช้ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

2376  พระกริ่งยอดแก้วเนี�อนวะโลหะ ปี 2548 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

2377  พระกริ่งสุวฑฒโน ปี 2554 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

2378  เหรียญรุ่นแรก ปี 2514 ไม่จำกัดเน้�อ หลวงพ่อสำเร็จศักดิ�สิทธิ� จ.สระบุรี

2379  พระรูปหล่อหลวงพ่อสำเร็จศักดิ�สิทธิ� รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

2380  พระช้ัยวัฒน์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ�สิทธิ� รุ่นประวัติศาสตร์ จ.สระบุรี

2381  เหรียญเสมาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ�สิทธิ� รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

2382  เหรียญอาร์มหลวงพ่อสำเร็จศักดิ�สิทธิ� รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

2383  เหรียญแปดเหลี่ยมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ�สิทธิ� รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

2384  เหรียญแหวนหลวงพ่อสำเร็จศักดิ�สิทธิ� รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ จ.สระบุรี

2385  เหรียญรุ่นแรก ปี 2514 หลวงพ่อสำเร็จศักดิ�สิทธิ� จ.สระบุรี

2386  พระสมเด็จพระมหาสุรศักดิ� วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคีราม

2387  เหรียญรุ่นแรกพระมหาสุรศักดิ� วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคีราม

2388  เหรียญนั่งพานสร้างบารมีพระมหาสุรศักดิ� วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคีราม

2389  เหรียญเสมาลงยาหลวงปู�ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 122 ปี ปี 2544 จ.ระยอง

2390  เหรียญเสมาทองแดงหลวงปู�ทิม วัตละหารไร่ รุ่น 122 ปี ปี 2544 จ.ระยอง

2391  พระขุุนแผนผงพรายกุมารพิมพ์เล็กหลวงปู�ทิม วัตละหารไร่ รุ่น 122 ปี ปี 2544 จ.ระยอง

2392  พระขุุนแผนพิมพ์ใหญ่ตะกรุดทองคีำ เงิน ทองแดง หลวงปู�ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 122 ปี ปี  2544 จ.ระยอง 

2393  พระสังกัจจายน์หลวงปู�ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 122 ปี ปี  2544 จ.ระยอง

2394  เหรียญเต่าเล้อนรุ่นแรกหลวงพ่อต�อง วัดพุตะเคีียน จ.กาญจนบุรี

2395  พระสังกัจจายน์โช้คีดี หลวงพ่อต�อง วัดพุตะเคีียน จ.กาญจนบุรี

2396  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อต�อง วัดพุตะเคีียน จ.กาญจนบุรี

2397  พระปิดตาขุ้าวตอกแตก รุ่น 1 หลวงพ่อต�อง วัดพุตะเคีียน จ.กาญจนบุรี

2398  พี่เงาะเรียกทรัพย์หลวงพ่อต�อง วัดพุตะเคีียน จ.กาญจนบุรี

2399  ล็อกเกตหลวงพ่อต�อง วัดพุตะเคีียน จ.กาญจนบุรี

2400  พระขุุนแผนหลวงพ่อต�อง วัดพูตะเคีียน จ.กาญจนบุรี

2401  พระปิดตาหลวงพ่อนวณปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคีราม

2402  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อนวณ ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคีราม

2403  เหรียญเสมาจินดามณีหลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม (ไม่จำกัดเน้�อ) กรุงเทพฯ

2404  เหรียญสุขุสมบูรณ์หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม (ไม่จำกัดเน้�อ) จ.กรุงเพมหานคีร

2405  เหรียญรุ่นแรกช้ีวิตสมบูรณ์หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดหงส์รัตนาราม (ไม่จำกัดเน้�อ) กรุงเทพฯ

2406  เหรียญเสมาคีุ้มดวงไม่จำกัดเน้�อ หลวงปู�แผ้ว สำนักสงฆ์บ้านใสหลวง จ.พัทลุง

2407  เหรียญบารมี ไม่จำกัดเน้�อ หลวงปู�แผ้ว สำนักสงฆ์บ้านใสหลวง จ.พัทลุง



มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชัยภูมิ71 

พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 2  
โต๊๊ะที่ 68 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (35 รายการ)  

2408  พระขุุนแผน รุ่น 2 หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ เน้�อผง ปี 2538

2409  พระขุุนแผน รุ่น 3 พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ เน้�อผง ปี 2543

2410  พระขุุนแผน รุ่น 4 พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ เน้�อผง ปี 2546

2411  กุมารจินดามณี หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ พิมพ์พนมม้อ เน้�อทองแดง ปี 2554

2412  กุมารจินดามณี หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ พิมพ์ย้น เน้�อทองแดง ปี 2556

2413  หนุมานมหาปราบไตรจักร หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ เน้�อทองแดง ปี 2555

2414  ลูกอมยันต์ห้าผงพรายกุมาร หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ ปี 2548

2415  พระนางพญา พิมพ์พรายเดี่ยว หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ ปี 2548

2416  ล็อกเกต พระพุทธช้ินราช้ รุ่น ญสส. ปี 2543

2417  เหรียญพระพุทธช้ินราช้ รุ่น ญสส. เน้�ออัลปาก้า ปี 2543

2418  เหรียญนพรัตน์ นพคีุณ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม ปี 2549

2419  พระขุุนแผนกุมารทองสมบัติ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม ปี 2548

2420  เหรียญหล่อพระพิฆเนศ หลังพ่อแก่ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม ปี 2544

2421  พระขุุนแผนแขุนอ่อน หลวงปู�ช้้�น วัดญาณเสน เน้�อผง ปี 2545

2422  เหรียญพระพรหม รุ่น 3 หลวงพ่อช้ำนาญ วัดบางกุฎีทอง ปี 2546

2423  เหรียญพระพรหมนั่งพาน รุ่น 10 หลวงพ่อช้ำนาญ วัดบางกุฎีทอง เน้�อตะกั่ว ปี 2553

2424  เหรียญพระพรหมนั่งพาน รุ่น 10 หลวงพ่อช้ำนาญ วัดบางกุฎีทอง เน้�อทองแดง ปี 2553

2425  เหรียญพระพรหม รุ่น 13 หลวงพ่อช้ำนาญ วัดบางกุฎีทอง กรรมการไม่ตัดปีก ปี 2556

2426  พระผงเจ้าสัว รุ่น 2 หลวงปู�เจ้อ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ ปี 2535

2427  พระผงเจ้าสัว รุ่น 2 หลวงปู�เจ้อ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เล็ก ปี 2535

2428  เหรียญเต่าเล็ก หลวงปู�หลิว วัดไทรทองพัฒนา รุ่นสบายใจ เน้�อทองแดง ปี 2539

2429  เหรียญเต่าเล็ก หลวงปู�หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขุวัญใจคีนจน เน้�อทองแดง ปี 2537

2430  เหรียญเต่า หลวงปู�หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลก พิมพ์จิ�ว เน้�อทองแดง ปี 2539

2431  นางกวัก คีุณแม่บุญเร้อน วัดสารนาถ์ฯ เน้�อดิน ปี 2499

2432  พระพุทโธน้อย คีุณแม่บุญเร้อน วัดอาวุธวิกสิตาราม ปี 2511

2433  ตะกรุดพระลักษณ์ หน้าทอง หลวงปู�กาหลง รุ่น 2 ปี 2550

2434  ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏิฐิ์ วัดจุฬามณี รุ่น คีุ้มภัยให้ลาภ ปี 2563

2435  พระนางพญา รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เน้�อดิน ปี 2506

2436  พระปิดตา วัดกุฏิโง้ง ประทุมคีงคีา ปี 2518

2437  เหรียญพระพรหม อัศวัตถ์ะ เน้�อทองเหล้อง ปี 2535 - 2535

2438  กุมารไกรทอง หลวงปู�แย้ม วัดช้่องกลิ่งช้่องกรด รุ่นสร้างอุโบสถ์ ปี 2556

2439  พระพุทธช้ินราช้ท่าเร้อ พิมพ์ใหญ่ อาจารย์ชุ้ม ไช้ยคีีรี เน้�อดิน ปี 2497

2440  พระผงขุองขุวัญ วัดปากน�ำ รุ่นสี่ พิมพ์สามเหลี่ยม ปี 2514

2441  พระผงมงคีลลาภ หลวงพ่อคีง วัดวังสรรพรส เน้�อผง ปี 2527

2442  พระปิดตามหาเสน่ห์ หลังยันต์พุทโธ หลวงพ่อหลอม วัดลาดปลาเคี้า ปี 2521
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2443  พระปิดตากะลาแกะ หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ ปี 2555

2444  ชู้ช้ก หลวงพ่อสาคีร วัดชุ้มแสง ปี 2553

2445  เหรียญเจ้าแม่กวนอิม รุ่นเจริญรุ่งเร้อง หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ เน้�อทองแดง ปี 2539

2446  พระปิดตาเงินล้าน หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ เน้�อใบลาน ปี 2540

2447  พระขุุนแผนผงพรายกุมาร รุ่นพรายทอง หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ ปี 2554

2448  รูปหล่อหลวงพ่อโสธร รุ่นสร้างโรงพยาบาลวัดโสธรวรารามวรวิหาร ปี 2561

2449  พระสังกัจจายน์ วัดพระพุทธบาท เน้�อผงน�ำมัน ปี 2520

2450  เหรียญสมโภช้ หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร เน้�อกะไหล่ทอง ปี 2548

2451  เหรียญพระพรหม หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว เน้�อทองแดง ปี 2538

2452  พระปิดตาพังพระกาฬ รุ่นอุดมโภคีทรัพย์ วัดพุทไธศวรรย์ ปี 2549

2453  พระผงรูปเหม้อนหลวงปู�ทวด วัดสะบ้าย้อย รุ่นเซิ่นเจิ�น เน้�อว่าน ปี 2539

2454  พระผงรูปเหม้อนหลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ เน้�อผง ปี 2556

2455  พระสมเด็จปริสุทโธ หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ เน้�อผง ปี 2537

2456  พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นพลังจิต หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ เน้�อผง ปี 2537

2457  พระปิดตาปลดหนี� วัดถ์�ำสิงห์โตทอง เน้�อผง ปี 2521-2535

2458  พระปิดตาจัมโบ้แช้่น�ำมนต์ วัดถ์�ำสิงห์โตทอง เน้�อผง ปี 2521-2535

2459  กุมารทอง พิมพ์ใหญ่ รุ่นฝังลูกนิมิต วัดโฆสิตาราม เน้�อตะกั่วกะไหล่ทอง ปี 2521

2460  พระนางกวัก รุ่นฝังลูกนิมิต วัดโฆสิตาราม เน้�อผงน�ำมัน ปี 2521

2461  พระนางพญา รุ่นฝังลูกนิทิต วัดโฆสิตาราม เน้�อผงน�ำมัน ปี 2521

2462  พระปิดตาจัมโบ้ คีูณลาภ คีูณเงิน คีูณทอง หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ เน้�อผง ปี 2536

2463  พระนางพญา หลวงปู�สี วัดเขุาถ์�ำบุญนาคี พิมพ์เล็ก เน้�อผง ปี 2517

2464  พระกริ่ง รุ่นพิทักษ์ช้ายแดน หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ เน้�อผงสีรุ้ง ปี 2535

2465  พระนางพญา หลังยันต์อุ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เน้�อดิน ปี 2494

2466  พระสมเด็จประจำวัน หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ เน้�อผง รุ่นสบายใจ ปี 2538

2467  เหรียญเสมา หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร รุ่นที่ระลึกสร้างอุโบสถ์ ปี 2533

2468  เหรียญพระพรหม มหาปราบ หลวงพ่อช้ำนาญ วัดช้ินวราราม เน้�อตะกั่ว ปี 2560

2469  เหรียญเต่า หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสบายใจ เน้�อกะไหล่เงิน ปี 2538

2470  หน้ากากพระพรหม หลวงพ่อช้ำนาญ วัดบางกฎีทอง เน้�อทองแดง รุ่น 2 ปี 2545

2471  เหรียญพระพรหม หลวงพ่อช้ำนาญ วัดบางกฎีทอง รุ่น 13 ปี 2556

2472  เหรียญเจ้าสัวรามัญ รุ่นแรก หลวงพ่อช้ำนาญ วัดช้ินวราราม เน้�อทองแดง ปี 2560

2473  รูปหล่อไอ้ไขุ่ รุ่นอริยทรัพย์ วัดสระสี่มุม เน้�อทองเหล้อง ปี 2562

2474  เหรียญจตุคีามรามเทพ รุ่นโคีตรมหาเศรษฐิี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปี 2550

2475  หนุมานมหาปราบไตรจักร หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ เน้�อทองแดง ปี 2555

2476  เหรียญศรฤทธิ� รวย รวย หลวงพ่อรวย วัดตะโก เน้�อทองแดง ปี 2557

2477  เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น รวย รวย เฮี้ง เฮี้ง เน้�อทองทิพย์ ปี 2560
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พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 4  
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2478  เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดวังแดงเหน้อ รุ่น ผูกพัธสีมา ปี 2518

2479  เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคีลาน รุ่นพิเศษ ปี 2525

2480  พระผงขุองขุวัญหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน�ำ รุ่นสร้างสะพาน ปี 2528

2481  พระสมเด็จหลวงพ่อเกตุ จุฬามณี วัดทับทิม รุ่นแรก ปี 2538

2482  พระรูปหล่อหลวงพ่อเกตุ จุฬามณี วัดทับทิม รุ่นแรก ปี 2538

2483  เหรียญหลวงพ่อเกตุ จุฬามณี หลังโบสถ์์ วัดทับทิม รุ่นแรก ปี 2538

2484  เหรียญหลวงพ่อเงิน หลังจุฬาลงกรณ์ วัดบ้านน้อย ปี 2539

2485  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน เน้�อกระเบ้�องโบสถ์์ วัดท้ายน�ำ ปี 2547

2486  เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน เน้�อกระเบ้�องโบสถ์์ วัดท้ายน�ำ ปี 2547

2487  เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่น วีรช้น วัดบางคีลาน ปี 2555

2488  เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน วัดทุ่งน้อย รุ่น ท.น.๕๗ ปี 2557

2489  เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบ้านน้อย ปี 2559

2490  เหรียญหลวงพ่อช้ลอ พัดยส วัดทับทิม รุ่นแรก ปี 2559

2491  พระผงกระเบ้�องโบสถ์์ หลวงพ่อเงิน วัดทับทิม ปี 2560

2492  พระผงรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดทับทิม ปี 2561

2493  เหรียญหลวงพ่อหวั่น หลังหลวงพ่อนงคี์ วัดอินทร์พรหมโย ปี 2559

2494  พระผงขุุนแผนโพทะเล วัดทุ่งน้อย ปี 2559

2495  พระผงหลวงพ่อเงิน เกลียวเช้้อก วัดอินทร์พรหมโย ปี 2560

2496  พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน ขุ้างอุ รุ่นพิเศษ วัดบางคีลาน ปี 2557

2497  เหรียญหลวงพ่อหวั่น วัดคีลองคีูณ รุ่นอายุวัฒนะ ปี 2560

2498  พระหลวงพ่อเงินหลังจตุคีามรามเทพ วัดบางคีลาน ปี 2550

2499  พระหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินเพช้รพิจิตร วัดท่าหลวง ปี 2563

2500  เหรียญหล่อหลวงพ่อช้ลอ วัดทับทิม ปี 2562

2501  เหรียญหลวงพ่อกหวิ่น วัดคีลองคีูณ รุ่น 168 ปี 2563

2502  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบึงลี ปี 2562

2503  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเงินสุโขุ วัดบึงนาราง ปี 2562

2504  พระผงขุุนแผนหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ปี 2563

2505  พระผงนั่งพาน หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ปี 2563

2506  ตะกรุดโทน หนังเส้อ พระอาจารย์อินทร์ปัน วัดป�าช้ัยนิมิตร ปี 2564

2507  ปลัดขุิกไม้พญางิ�วดำ หลวงพ่อนงคี์ วัดทุ่งน้อย ปี 2564

2508  ตะกรุดโทน พระอาจารย์สุช้าติ วัดศรีช้มภู ปี 2564

2509  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้นวนเก่าอุดผง วัดทับทิม ปี 2564

2510  เหรียญหลวงพ่อน้อม วัดท้ายน�ำ รุ่นแรก ปี 2520

2511  เหรียญหลวงพ่อน้อม รุ่น 900 วัน วัดท้ายน�ำ ปี 2522

2512  พระรูปหล่อหลวงพ่อน้อม รุ่นเศรษฐิี วัดบึงนาราง ปี 2538
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2513  เหรียญหลวงพ่อหวั่น กุสลจิตโต รุ่นเพช้รพิจิตร ปี 2559 วัดคีลองคีูณ

2514  หลวงพ่อจวน สุจิตโต รุ่นสร้างมณฑปบรรจุอัฐิิธาตุ ปี 2543 วัดหนองสุ่ม

2515  รูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 ปี 2543 วัดท้ายน�ำ

2516  เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 ปี 2543 วัดท้ายน�ำ

2517  เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน รุ่นเมตตาบารมี 43 ปี 2543 วัดท้ายน�ำ

2518  รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม รุ่นสร้างวิหาร ปี 2546 วัดท้ายน�ำ

2519  เหรียญหลวงพ่อนงคี์ รุ่นคีรบรอบ ปี 2556 เน้�อลงยา วัดทุ่งน้อย

2520  เหรียญหลวงพ่อนงคี์ รุ่นคีรบรอบปี 2556 วัดทุ่งน้อย

2521  ราหูอมจันทร์ ตะกั่วเจ้าน�ำเงิน อ.อินทร์ปัน ปี 2564 วัดป�าช้ัยนิมิตร

2522  ปลัดขุิกเส้อหัวขุาด อ.อินทร์ปัน ปี 2564 วัดป�าช้ัยนิมิตร

2523  ตะกรุดปลอกลูกปืน เส้อหัวขุาด อ.อินทร์ปัน ปี 2564 วัดป�าช้ัยนิมิตร

2524  ตะกรุดลงรัก เส้อหัวขุาด อ.อินทร์ปัน ปี 2564 วัดป�าช้ัยนิมิตร

2525  เหรียญหลวงพ่อหวั่น กุสลจิตโต รุ่นพญาปราบ ปี 2561 วัดคีลองคีูณ

2526  เหรียญหลวงปู�แสน ปสนฺโน รุ่นแสนดวงดี ปี 2561 วัดบ้านหนองจิก

2527  เหรียญหล่อที่ระลึก ร.ศ.๒๔๐ อ.อินทร์ปัน ปี 2564 วัดป�าช้ัยนิมิตร

2528  เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นที่ระลึกตั�งสมณศักดิ� พระราช้มงคีลวัช้ราจารย์ ปี 2564 วัดห้วยด้วน

2529  เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อคีง รุ่นร่ำรวย ปี 2560 วัดกลางบางแก้ว

2530  อุตะศรีคีะณะปะดี รุ่นมหาลาภ คีูณทวี ปี 2563 วัดป�าแดด

2531  หลวงปู�ทองคีำ รุ่นเททอง องคี์ต้นแบบ เทวีแห่งฤกษ์ ปี 2561 วัดท่าทอง

2532  หลวงพ่อเฉัลิม รุ่นเส้อเผ่น คี�ำดวงล้างอาถ์รรพ์ 2 ปี 2564 วัดพวงนิมิตร

2533  พระช้ัยวัฒน์ หลวงพ่อจักษ์ เน้�อนวะ ปี 2562 วัดซุ้ง

2534  พระปกใบมะขุามรุ่นแรก พระคีรูวิมลญานอุดม ปี 2557 วัดมณีช้ลขุัณฑ์

2535  เหรียญหลวงพ่อขุันตี รุ่นมหาละรวย ปี 2563 วัดป�าสันติธรรม ห้วยเด้่อ

2536  เหรียญหลวงปู�บุญมา รุ่น รวย รวย รวย ปี 2563 วัดปราสาทดิน

2537  เหรียญหลวงปู�ทวด ไอ้ไขุ่ รุ่น เจริญก้าวหน้า มหาเศรษฐิี ปี 2563

2538  เหรียญทองพ่อแป๊ะ รุ่นฉัลองเจ้าคีณะตำบล(รุ่น 8)เน้�อทองแดง ปี 2564 วัดสว่างอารมณ์

2539  เหรียญหลวงพ่อแป๊ะ รุ่นฉัลองเจ้าคีณะตำบล (รุ่น 8) เน้�อทองเหล้อง ปี 2564 วัดสว่างอารมณ์

2540  เหรียญหลวงพ่อแป๊ะ รุ่นฉัลองเจ้าคีณะตำบล (รุ่น 8) เน้�อแช้่น�ำมนต์ ปี 2564 วัดสว่างอารมณ์

2541  พระพุทธช้ินราช้ รุ่นเศรษฐิีทวีทรัพย์ เน้�อนวะ ปี 2562 วัดท้ายน�ำ

2542  พระสมเด็จ ๙ ช้ั�น รุ่น หลวงพ่อเงินปกใบโพธิ� ปี 2561 วัดท้ายน�ำ

2543  เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเทพประทานพร หลวงพ่อสุช้าติ ปี 2563 วัดศิลาดอกไม้

2544  พญาเต่าเร้อนหลวงพ่อเงิน รุ่นฉัลองหลวงพ่อเงินองคี์ใหญ่ ปี 2560 วัดท้ายน�ำ

2545  พญาเต่าเร้อนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เน้�อช้นวน ปี 2564 วัดท้ายน�ำ

2546  พญาเต่าเร้อนหลวงพ่อเงิน รุ่นหนุนดวงรับทรัพย์ เน้�อขุาปืนโต ปี 2564 วัดท้ายน�ำ

2547  พระขุุนแผนพรายเจ้าสัวแสนยันต์ ปี 2564 วัดศรีช้มภู จ.เลย
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2548  พระผงรูปเหม้อน รุ่นแรก เน้�อผงอินเดีย หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2527

2549  พระผงนั่งเส้อมหาเศรษฐิี (อาเสี่ยเล็ก) หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2534

2550  พระผงนั่งเส้อ สร้างหอสวดมนต์ หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2534

2551  พระผงพิมพ์สะดุ้งกลับ สร้างโรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2535

2552  พระผงนั่งเส้อพิมพ์หยดน�ำ สร้างโรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2535

2553  พระผงปิดตาปลดหนี� หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2535

2554  พระผงปิดตามหาลาภ มหาเศรษฐิี หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2535

2555  พระสมเด็จปรกโพธิ� (เสาร์ ๕) หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2536

2556  พระสมเด็จโสฬส ๑๖ ช้ั�น หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2536

2557  พระผงนั่งเส้อ เมตตาบารมี (พิมพ์ใหญ่) หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2536

2558  พระผงนั่งเส้อ เมตตาบารมี (พิมพ์เล็ก) หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2536

2559  พระผงคีรึ่งองคี์ หลังยันต์บัวแก้ว (เสาร์ ๕) หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2536

2560  พระผงนั่งเส้อ สมปรารถ์นา หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2537

2561  พระผงรูปเหม้อนใบโพธิ� หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2537

2562  พระผงแจกทาน หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2537

2563  พระผงคีรบ ๖ ขุวบ เปิดโรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2537

2564  พระผงลาภผล พูนทวี หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2538

2565  พระผงนั่งเส้อใบโพธิ� หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2538

2566  พระผงนั่งเส้อ ลายเส้อไตรมาส หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2540

2567  พระสมเด็จลายเส้อไตรมาส หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2540

2568  พระผงนั่งเต่านาคีปรก หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2540

2569  พระสมเด็จ ๗ ช้ั�น สัจจะราช้สีห์ หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2541

2570  พระผงขุุนเส้อ หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2543

2571  พระผงรูปเหม้อนซุ้มระฆัง หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2543

2572  พระผงนั่งเส้อไตรมาส หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2540

2573  พระผงขุองขุวัญ ดีเฮี้งรวย หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2543

2574  เหรียญเสมาหลังปลาตะเพียน หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2530

2575  เหรียญลายพัดยศหลังนางกวัก หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ ปี 2541

2576  เหรียญนะหน้าทอง หลวงพ่อเกษม ปี 2536

2577  เหรียญบำบัดทุกขุ์ บำบัดสุขุ หลวงพ่อเกษม ปี 2537

2578  พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น เมตตาบารมี วัดท้ายน�ำ ปี 2543

2579  เหรียญหล่อ จอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน รุ่น เมตตาบารมี วัดท้ายน�ำ ปี 2543

2580  เหรียญหล่อ จอบเล็ก หลวงพ่อเงิน รุ่น เมตตาบารมี วัดท้ายน�ำ ปี 2543

2581  พระพรหม รุ่น อายุวัฒโณ ๙๙  หลวงปู�เกลี�ยง วัดศรีธาตุ ปี 2541

2582  พระสมเด็จพระพุทธพักตร์ บูช้าคีรู ๕๘ พระอาจารย์หนุ่ม วัดบางแวก ปี 2558
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2583  พระขุุนแผนมหามงคีล หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2545

2584  พระปิดตาปุ้มปุ้ย รุ่นแรก หลวงพ่อจ้อยช้ินวังโส จ.นคีรราช้สีมา ปี 2554

2585  ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อบุญช้่วย วัดบุญเหล้อ เน้�อผง จ.อุตรดิตถ์์ ปี 2563

2586  พระสมเด็จขุ้างรวงขุ้าวใหญ่หลังยันต์พุทโธ หลวงพ่อคีง วัดวังสรรพรส เน้�อผง จ.จันทบุรี ปี 2529

2587  เหรียญพระธรรมจักรใหญ่ หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย จ.พระนคีรศรีอยุธยา รุ่นมั่งมีศรีสุขุ เน้�อเงินลงยา ปี 2535

2588  เหรียญหลวงพ่อวิช้ิตมารสองหน้า หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย เน้�อเงิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2540

2589  เหรียญหลวงปู�ทวด พิมพ์เล้่อนสมณศักดิ� รุ่นช้ัยยะมงคีล วัดใหญ่ช้ัยมงคีล จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2562

2590  พระปิดตามหาอุตม์หัวจรวด หลวงพ่ออี� วัดสัตหีบ เน้�อเมฆพัตร์ จ.ช้ลบุรี ปี 2484

2591  พระปิดตาจัมโบ้มหาลาภ หลวงพ่อคีูณ รุ่นสร้างบารมี วัดถ์�ำดาวเขุาแก้ว จ.สระบุรี ปี 2556

2592  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2530

2593  พระช้ัยวัฒน์เฉัลิมพลคีรบ 6 รอบ เน้�อโลหะบ้านเช้ียง หลวงพ่อท่านคีลิ�ง วัดถ์ุลงทอง จ.นคีรศรีธรรมราช้ ปี 2528

2594  พระนางพญา หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นฝังลูกนิมิต จ.ช้ัยนาท ปี 2521

2595  นางกวัก หลวงพ่อคีูณปริสุทโธ รุ่นพิเศษเสาร์ 5 เน้�อผง วัดใหม่บ้านดอน จ.นคีรราช้สีมา ปี 2536

2596  พระนางพญาโรงพยาบาลสงฆ์หลังยันต์ วัดพระธาตุวรวิหาร จ.พิษณุโลก ปี 2500

2597  เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยๆ เฮี้งๆ เน้�อทองเหล้องกะไหล่ทอง จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2560

2598  พระหลวงปู�ทวด เน้�อไม้ว่านแก่นจันทร์ อาจารย์นองวัดทรายขุาว จ.ปัตตานี ปี 2534

2599  เหรียญธรรมจักรล้อแม็กใหญ่ หลวงพ่อมีวัดมารวิช้ัย เน้�อเงิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2539

2600  เหรียญโภคีทรัพย์ หลวงพ่อจักร วัดชุ้้ง เน้�อทองแดง จ.สระบุรี ปี 2561

2601  เหรียญพิมพ์หลวงปู�ศุขุหลังยันต์ใบพัด หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย เน้�อเงิน จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2538

2602  พระสิงห์ป้อนเหย้่อผสมแร่หลังยันต์ หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย ตะกรุดทองคีำคีู่ จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2535

2603  พระสมเด็จมีเงินมีทอง หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย  จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2532

2604  พระผงรูปเหม้อนนะหน้าทอง หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย จ.พระนคีรศรีอยุธยาปี 2534

2605  พระปิดตาแซยิด 80 ปี หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย ตะกรุดทองคีำคีู่ จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2535

2606  พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลังยันต์คีรู หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2539

2607  พระสมเด็จที่ระลีกแซยิด 80 ปีหลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย ตะกรุดทองคีำคีู่ จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2535

2608  พระผงเจ้าสัว หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย รุ่นลาภพูนทวี ตะกรุดทองคีำคีู่ จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2536

2609  พระผงลายไทย หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย รุ่นลาภพูนทวี ตะกรุดทองคีำคีู่ จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2536

2610  พระกริ่งมารวิช้ัยรุ่นแรก หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย เน้�อเมฆสิทธิ� จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2536

2611  เหรียญเสมาหลังสิงห์ หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย จ.พระนคีรศรีอยุธยา เน้�อทองแดง ปี 2528

2612  พญาสิงห์หล่อรุ่นแรก หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย จ.พระนคีรศรีอยุธยา เนี�อนวะ ปี 2538

2613  เหรียญพิมพ์หลวงพ่อกลั่นหลังยันต์เฑาะว์ หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย เน้�อนวะ จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2538

2614  พระผงพิมพ์พระพุทธเจ้าประทับสัตว์หลังยันต์เกราะเพช้ร หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย เน้�อผง จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2532 

2615  พระรูปหล่อรุ่น 2 หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย เน้�อทองเหล้องรมดำบรรจุเม็ดซิ่ง จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2531

2616  พระกรุขุุนแผนพระปลัดทวี เน้�อดินเผา จ.สุพรรณบุรี ปี 2492

2617  พระปิดตาจัมโบ้สุริยุปราคีา หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย เนี�อผงตะกรุดทองคีำ ปี 2538
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2618  พระปิดตา หลวงพ่อทองสุขุ ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2495 - 2525

2619  ตะกรุด หลวงพ่อทองสุขุ โสฬสมงคีง ปี 2495 - 2525

2620  ลูกอม หลวงพ่อทองสุขุ เน้�อผง ปี 2495 - 2525

2621  เม็ดประคีำ หลวงพ่อทองสุขุ เน้�อผง ปี 2495 - 2525

2622  พระแซยิด หลวงพ่อทองสุขุ ห้าตังคี์ ปี 2495 - 2525

2623  เหรียญ หลวงพ่อทองสุขุ กวนอิม ลอยองคี์ ปี 2518

2624  เหรียญ หลวงพ่อทองสุขุ กวนอิม ปี 2518

2625  เหรียญ หลวงพ่อทองสุขุ รูปไขุ่เล็ก ปี 2520

2626  เหรียญ หลวงพ่อทองสุขุ ร.ย.ส ปี 2520

2627  เหรียญ หลวงพ่อทองสุขุ สร้างพระอุโบสถ์ ปี 2521

2628  เหรียญ หลวงพ่อทองสุขุ หลักเม้อง นากหม้่น ปี 2521

2629  เหรียญ หลวงทองสุขุ อายุ 77 ปี ปี 2522

2630  เหรียญ หลวงพ่อทองสุขุ หมดห่วง ปี 2525

2631  รูปถ์่าย หลวงปู�เอี่ยม ขุาว - ดำ ปี 2520

2632  พระสมเด็จ วัดสะพานสูง 100 ปี พิมพ์คีะแนน จ.นนทบุรี ปี 2539

2633  พระปิดตา วัดสะพานสูง 75 ปี หลวงตาใย จ.นนทบุรี ปี 2530

2634  พระปิดตา หลวงพ่อเปร้่อง รุ่นแรก วัดบางจาก จ.นนทบุรี ปี 2536

2635  พระปิดตา หลวงพ่อเปร้่อง พิมพ์ใหญ่ วัดบางจาก จ.นนทบุรี ปี 2551

2636  พระปิดตา เจ้าคีุณวิเช้ียร พิมพ์หลวงพ่อแก้ว วัดเคีร้อวัล จ.ช้ลบุรี ปี 2519

2637  พระปิดตา หลวงปู�คีร่ำ รุ่น อิ สะ เส วัดวังหว้า จ.ระยอง ปี 2532

2638  พระปิดตา หลวงปู�ม่น รุ่น ปุ้มปุ้ย วัดเนินตามาก จ.ช้ลบุรี ปี 2536

2639  พระปิดตา หลวงปู�หลิว รุ่น เสาร์ห้า วัดไร่แตงทอง จ.นคีรปฐิม ปี 2536

2640  พระปิดตา หลวงพ่อไสว รุ่น เงินล้าน วัดปรีดาราม จ.นคีรปฐิม ปี 2541

2641  พระปิดตา หลวงปู�เจ้อ รุ่น สมปรารถ์นา วัดกลางบางแก้ว จ.นคีรปฐิม ปี 2548

2642  พระปิดตา หลวงปู�เจ้อ รุ่น มหาลาภ วัดกลางบางแก้ว จ.นคีรปฐิม ปี 2550

2643  พระปิดตา หลวงพ่อหยอด รุ่น หลังยันต์เฑาะ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสาคีร ปี 2550

2644  พระปิดตา หลวงพ่อทิม รุ่น บุญคีุณพ่อแม่ วัดพระขุาว จ.พระนคีรศรีอยุธยา ปี 2540

2645  แพะมหาลาภ หลวงปู�สิน รุ่นแรก วัดระหารใหญ่ จ.ระยอง ปี 2555

2646  เส้อจิ�วหลวงพ่อเพี�ยน รุ่น มหาอำนาจ วัดเกริ่นกฐิิน จ.ลพบุรี ปี 2558

2647  พระสมเด็จ หลวงพ่อช้ำนาญ พิมพ์พระประธาน วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี ปี 2555

2648  พระสมเด็จ หลวงพ่อช้ำนาญ พิมพ์รัศมี วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี ปี 2554

2649  พระผง หลวงพ่อช้ำนาญ พิมพ์ซุ้มกอ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี ปี 2554

2650  พระผง หลวงพ่อช้ำนาญ พิมพ์วัดพลับ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี ปี 2553

2651  พระผง หลวงพ่อช้ำนาญ พิมพ์ช้ินราช้ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี ปี 2552

2652  พระผง หลวงพ่อช้ำนาญ พิมพ์ขุี่ไก่ วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี ปี 2551
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2653  เหรียญหลวงพ่อช้ม อนังคีโน วัดเขุานันทาพาสุภาพ รุ่นแรก จ.ปราจีนบุรี ปี 2512

2654  เหรียญหลวงพ่อช้ม อนังคีโน วัดเขุานันทาพาสุภาพ รุ่น 2 จ.ปราจีนบุรี ปี 2513

2655  เหรียญหล่อ หลวงพ่อผาง จิตตคีุตโต วัดอุดมคีงคีาคีีรีเขุต หลังใบโพธิ� ปี 2521 ไม่จำกัดเน้�อ

2656  เหรียญหลวงปู�ไขุ่ วัดบพิตรพิมุขุ (เช้ิงเลน) กรุงเทพฯ ปี 2515 ไม่จำกัดเน้�อ

2657  เหรียญเสมา 8 รอบ หลวงปู�คีร่ำ วัดวังหว้า จ.ระยอง ปี 2535 ไม่จำกัดเน้�อ

2658  เหรียญหล่อรุ่นแรก พระคีรูศรีสุตากร วัดกลางบางพระ จ.นคีรปฐิม ปี 2553

2659  พระสมเด็จปรกโพธิ�ฐิานแซม หลวงพ่อสุพจน์ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

2660  พระสมเด็จเจ็ดช้ั�น หลวงพ่อสุพจน์ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ

2661  พระสมเด็จเน้�อผงใบลาน หลวงพ่ออยู่ กรุวัดดักคีะนน อ.เม้อง จ.ช้ัยนาท

2662  เหรียญเจ้าสัวอมตะ หลวงปู�จ้่อ พันธมุตโต วัดเขุาตาเงาะอุดมพร จ.ช้ัยนาท ปี 2560

2663  เหรียญเจริญพร ๑๑๑ ปี หลวงปู�แสน ปสันโน วัดบ้านหนองจิก อ.ขุุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ปี 2561

2664  เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อสมคีิด จันทธัมโม วัดศิริวัน จ.อุบลราช้ธานี ปี 2563

2665  พระปิดตา หลวงปู�บุญ วัดกลางบางแก้ว เน้�อเมฆกะพัด

2666  เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน หลังหลวงพ่อผล วัดเทียนดัด ปี 2519 เน้�อทองแดง

2667  สมเด็จปรกโพธิ� หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม ปี 2512

2668  พระปิดตาหลวงพ่ออี� วัดสัตหีบ จ.ช้ลบุรี

2669  พระกลีบบัว หลวงปู�บุญ วัดกลางบางแก้ว เน้�อเมฆกะพัด

2670  พระเน้�อดิน หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร ปี 2496

2671  กะลาแกะศิลป์ลุงหนุ่ย ไม่จำกัดขุนาด ไม่จำกัดวัด จ.นคีรปฐิม

2672  วัวธนูเน้�อคีรั่งพุทรา ไม่จำกัดขุนาด ไม่จำกัด จ.นคีรปฐิม

2673  พระกรุเน้�อดิน วัดประยูรวงศาวาส ไม่จำกัดพิมพ์

2674  เหรียญพระพุทธนาคีน้อย รุ่นแรก ปี 2475 วัดประยูรวงศาวาส ไม่จำกัดเน้�อ

2675  พระสมเด็จนั่งเส้อ เน้�อผงจินดามณี หลวงพ่อเปิ�น วัดบางพระ จ.นคีรปฐิม

2676  พระปิดตาหลวงปู�บุญ วัดกลางบางแก้ว เน้�อโลหะ

2677  พระปิดตาหยุดกระสุน หลวงปู�อินทร์วัดโบสถ์์ จ.ราช้บุรี

2678  พระปิดตาไม้แกะอุดผง พระสังฆราช้อยู่วัดสระเกศ กรุงเทพฯ

2679  พระปิดตา เน้�อช้ินตะกั่ว หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย ปี 2484

2680  แหวนหล่อโบราณ หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขุา ไม่จำกัดพิมพ์ สุพรรณบุรี

2681  เหรียญหยุดกระสุน รุ่น 2 หลวงพ่ออินทร์ วัดโบสถ์์ ปี 2500 ราช้บุรี

2682  พระผงเทียนช้ัย หลวงพ่ออินทร์วัดโบสถ์์ ราช้บุรี

2683  เบี�ยแก้ หลวงพ่อเจ้อ วัดกลางบางแก้ว

2684  พระสมเด็จพิมพ์หลวงพ่อปาน หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันม้อ จ.สุพรรณบุรี

2685  พระพิมพ์เน้�อผง หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันม้อ จ.สุพรรณบุรี

2686  ลูกอม หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันม้อ จ.สุพรรณบุรี

2687  พระสมเด็จม้วน หลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันม้อ จ.สุพรรณบุรี
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2688  เหรียญเต่า หลวงปู�ทวด วัดเขุาตองเม้องลับแล รุ่นแคีล้วคีลาด ร่ำรวย เน้�อทองคีำ เน้�อเงิน เน้�อนวะทุกช้นิด จ.กาญจนบุรี

2689  เหรียญเต่า หลวงปู�ทวด วัดเขุาตองเม้องลับแล รุ่นแคีล้วคีลาด ร่ำรวย ไม่จำกัดเน้�อ จ.กาญจนบุรี

2690  เหรียญเต่า หลวงปู�ทวด รุ่นปลอดภัยปลดหนี� วัดเขุาตอง เน้�อทองคีำ - เงิน - นวะ ทุกช้นิด จ.กาญจนบุรี

2691  เหรียญเต่า หลวงปู�ทวด วัดเขุาตองเม้องลับแล รุ่นปลอดภัย ปลดหนี� ไม่จำกัดเน้�อ จ.กาญจนบุรี

2692  เหรียญเต่า หลวงปู�บุญให้ รุ่น รวย รวย วัดท่าม่วง เน้�อทองคีำ - เน้�อเงิน - เน้�อนวะทุกช้นิด จ.กาญจนบุรี

2693  เหรียญเต่า หลวงปู�บุญให้ รุ่น รวย รวย วัดท่าม่วง ไม่จำกัดเน้�อ จ.กาญจนบุรี

2694  เหรียญเต่าไอ้ไขุ่ รุ่นอิ่มรวยทรัพย์ วัดทุ่งนาใหม่ เน้�อทองคีำ - เน้�อเงิน - เน้�อนวะทุกช้นิด จ.นคีรศรีธรรมราช้

2695  เหรียญเต่า ไอ้ไขุ่ รุ่นอิ่มรวยทรัพย์ วัดทุ่งนาใหม่ ไม่จำกัดเน้�อ จ.นคีรศรีธรรมราช้

2696  เหรียญเต่า รุ่นรวยไม่หยุด หลวงปู�อิ่ม วัดทุ่งนาใหม่ ไม่จำกัดเน้�อ จ.นคีรศรีธรรมราช้

2697  เหรียญเต่า รุ่นรวยไม่หยุด หลังท้าวเวช้ - หลังไอ้ไขุ่ หลวงปู�อิ่มวัดทุ่งนาใหม่ ไม่จำกัดเน้�อ จ.นคีรศรีธรรมราช้

2698  เหรียญเต่าบินหลวงพ่อวิช้า รุ่นคี้าขุายดีปี ๖๓ วัดเขุาวงษ์หนองม่วง จ.ลพบุรี

2699  เหรียญเต่ามังกร หลวงปู�หลา วัดดอนรวบ (ทั่วไป) จ.ชุ้มพร

2700  เหรียญเสมา หลวงพ่อสำเร็จ รุ่นรวยพันล้าน เน้�อเงิน และเน้�อนวะ

2701  เหรียญเสมา หลวงพ่อสำเร็จ รุ่นรวยพันล้าน เน้�อทองทิพย์ และเน้�อทองแดงทุกช้นิด

2702  พระสมเด็จปู�ทวด กุมารเทพไขุ่ รุ่น รวย รุ่งเร้อง วัดเขุาตองเม้องลับแล จังหวัดกาญจนบุรี

2703  เหรียญมังกรคีู่ หลวงปู�แผ้ว วัดรางหมัน เน้�อทองคีำ - เน้�อเงิน ทุกช้นิด จ.นคีรปฐิม

2704  เหรียญมังกรคีู่ หลวงปู�แผ้ว วัดรางหมัน เน้�อนวะ เน้�อทองทิพย์ทุกช้นิด จ.นคีรปฐิม

2705  เหรียญมังกรคีู่ หลวงปู�แผ้ว วัดรางหมัน ไม่จำกัด จ.นคีรปฐิม

2706  พระหลวงปู�ทาบ หลวงปู�ทิมเน้�อดินผสมผงใบลาเน้�อผงคีลุกรักเน้�อผงพุธคีุณ และเน้�อโลหะ ปี 2496 - 2508

2707  ไม้แกะ งาแกะ กัลปังหา ยุคีเก่าไม่เกินปี 2518 ไม่ซ�ำรายการโต๊ะยอดนิยม

2708  พระเน้�อดินผสมเน้�อผงใบลาน เน้�อผง หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกรูด จ.นคีรปฐิม

2709  พระนาคีปรก ปี 2496 หลวงปู�ชู้ วัดมุมป้อมหลวงพ่อคีล้ายปลุกเสก พิมพ์กลางไม่จำกัดเน้�อ จ.นคีรศรีธรรมราช้

2710  พระปิดตากรุ วัดโพธิ�บางแขุน พิมพ์กิมจ้อ ปี 2445 หลวงปู�ศุขุร่วมปลุกเสก จ.นนทบุรี

2711  พระปิดตาเน้�อผงพุทธคีุณกรุ วัดสร้อยทอง หลวงพ่อหลวงเหล้อ หลวงพ่อรวย วัดสร้อยทอง ปี 2485 กรุงเทพฯ

2712  พระนาคีปรก ปี 2496 หลวงปู�ชู้ วัดมุมป้อมคีล้ายปลุกเสก พิมพ์เล็ก ไม่จำกัดเน้�อ จ.นคีรศรีธรรมราช้

2713  พ่อปู�ฤษี หมอช้ีวก โกมารภัจจ์ เน้�อผงน�ำมัน เน้�อผงพุทธคีุณ หลวงพ่อกวย จังหวัดช้ัยนาท

2714  พระปรกโพธิ�กรุ วัดเขุาบ่อทอง ปี 2513 หลวงปู�ทิม หลวงพ่อกวย ร่วมปลุกเสก จ.ระยอง

2715  สีผึ�งสายเมตตาแบบแบ่งเลี่ยม เงิน ทอง นาคี พลาสติก และแบบตลับเก่าเดิมทั่วไป

2716  พระปิดตากรุ วัดโพธิ�บางแขุน ไม่จำกัดพิมพ์ ปี 2445 หลวงปู�ศุขุร่วมปลุกเสก จ.นนทบุรี

2717  เหรียญไอ้ไขุ่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นมหาโช้คี มหาลาภ วัดศรีวารีน้อย เน้�ออัลปาก้าทุก เน้�อทองทิพย์ทุกช้นิด จ.สมุทรปราการ

2718  พระผงกรุ วัดเขุาบ่อทอง หลวงปู�ทิม หลวงพ่อกวย ร่วมปลุกเสก ปี 2513 จ.ระยอง

2719  เหรียญไอ้ไขุ่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นมหาโช้คี มหาลาภ วัดศรีวารีน้อย เน้�อพิเศษทั่วไป จ.สมุทรปราการ

2720  พระกรุวัดโพธิ�บางแขุน ไม่จำกัดเน้�อ และพิมพ์ ปี 2445 หลวงปู�ศุขุร่วมปลุกเสก จ.นนทบุรี

2721  นางกวักจิ�ว ปี 2505 วัดใหม่กระบกขุึ�นผึ�ง จ.ระยอง

2722  พระเน้�อผงคีลุกรัก พระใบฎีกาบุญยัง ปี 2484 วัดหนองน้อย จ.ช้ัยนาท
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2723  พระขุุนแผนเคีล้อบ รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ หลวงปู�ช้้�น วัดญาณเสน ปี 2544

2724  พระพิมพ์เบญจภาคีี รุ่นที่ระลึกสร้างสะพาน หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคีกทอง ปี 2541

2725  พระสมเด็จแซยิด หลังหนุมาน หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย ปี 2535         

2726  พระปิดตา หลังแบบ หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย ปี 2539

2727  เหรียญท่านท้าวมหาพรหม เอราวัณ รุ่นดวงเศรษฐิี หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย ปี 2535

2728  เหรียญอรหันต์แปดทิศ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519

2729  เหรียญพระประจำวันรวม เน้�อกะไหล่ทอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2518

2730  พระอุปคีุตบนใบบัว เน้�อกะไหล่ทอง หลวงปู�คีำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2546

2731  เหรียญหลวงพ่ออุ้น รุ่นแรก วัดตาลกง ปี 2540

2732  พระผงสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี 2495-2497

2733  พระสมเด็จหลังยันต์นะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509

2734  พระสมเด็จไตรมาส พิมพ์ฐิานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509

2735  พระสมเด็จไตรมาส พิมพ์ฐิานบัว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509

2736  พระสมเด็จฐิานแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

2737  พระสมเด็จฐิานสิงห์ เน้�อลายรัศมี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515

2738  พระสมเด็จ แพ 3 พัน เน้�อผง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

2739  พระสมเด็จ แพ 2 พัน เน้�อผง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511

2740  พระสมเด็จคีะแนน แพพัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2510

2741  พระสมเด็จ แพ 3 พัน เน้�อผงแร่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

2742  พระปิดตามหาอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

2743  พระพุทธช้ินราช้ลอยองคี์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

2744  พระช้ัยวัฒน์ 84 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2532

2745  นางกวักหล่อโบราณ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2536

2746  พระนาคีปรก รุ่นเสาร์ห้า หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

2747  พระกริ่ง รุ่นสร้างตึกโรงพญาบาลสิงห์บุรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

2748  พระสมเด็จไกเซอร์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

2749  พระปิดตา รุ่น 2 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

2750  พระรูปเหม้อน พิมพ์เตารีด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535-2536

2751  พระสมเด็จปรกโพธิ� พิมพ์ซ้อน หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคีกทอง ปี 2536

2752  พระสมเด็จ หลังยันต์เกาะเพช้ร หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคีกทอง ปี 2534

2753  พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต คีรบรอบ 64 ปี เน้�อเงิน ปี 2539

2754  เหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ รุ่นมีทองเหล้อล้น วัดทองเหล้อ จ.อุตรดิตถ์์

2755  เหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ รุ่นเศรษฐิีเขุลางคี์นคีร วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคีราม

2756  เหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ รุ่นมีทรัพย์ล้นเหล้อ วัดห้วยด้วน จ.นคีรสวรรคี์

2757  รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณโณ รุ่นเศรษฐิีเขุลางคี์นคีร พิมพ์เล็ก วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคีราม

2758  ตะกรุดช้นะมาร หลวงปู�คีำบุ วัดกุดช้มภู ปี 2554

2759  ตะกรุดโทน เลี่ยมเดิม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524
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พระพุทธ-พระคณาจารย์ ทั่วไป ชุดที่ 12  
โต๊๊ะที่ 78 ค่าส่งรายการละ 300 บาท (37 รายการ)  

2760  พระขุุนแผนเคีล้อบเหล้อง รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ หลวงปู�ช้้�น วัดญาณเสน ปี 2544

2761  พระปิดตามหาลาภ นพเกล้า หลวงปู�คีำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2537

2762  พระสมเด็จฐิานสิงห์ เน้�อลายรัศมี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

2763  พระสมเด็จ แพ 5 พัน เน้�อใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

2764  พระพิมพ์จันทร์ลอย เน้�อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

2765  พระพิมพ์จันทร์ลอย เน้�อใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

2766  เหรียญพญาเต่าเร้อน มหาโภคีทรัพย์ หลวงปู�คีำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2538

2767  พระช้ินราช้ฐิานผ้าทิพย์ ฝังตะกรุด หลวงพ่อมี วัดมารวิช้ัย ปี 2537

2768  รูปหล่อพระพุทธช้ินราช้ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

2769  พระสมเด็จคีะแนนปรกโพธิ� หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

2770  พระสิวลี รุ่นแรก เน้�อผงเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

2771  คีรุฑหลวงพ่อวราห์ รุ่นโคีตรรวย เน้�อเงิน วัดโพธิ�ทอง ปี 2537

2772  คีรุฑหลวงพ่อวราห์ รุ่นโคีตรรวย เน้�อกะไหล่ทอง วัดโพธิ�ทอง ปี 2537

2773  พระปิดตาฝังพลอย กิมบ่อเซี่ยง หลวงปู�คีำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2536

2774  พระปิดตาเสริมฐิาน เน้�อดินเก้าบัง หลวงปู�คีำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2533

2775  เหรียญเงินลงยา รุ่นแรก หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคีกทอง ปี 2535

2776  พระพิจิตรขุ้างเม็ด หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2525

2777  พระรูปหล่อปั�ม เน้�อทองแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิิน ปี 2556

2778  พระรูปหล่อปั�ม เน้�อทองเหล้อง หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิิน ปี 2556

2779  พระปรกใบมะขุาม รุ่นแรก เน้�อทองแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2539

2780  พระช้ัยวัฒน์ 84 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2532

2781  พระปิดตามหาเศรษฐิี หลวงปู�คีำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2535

2782  พระปิดตาฝังพลอย รุ่นพิทักษ์ช้ายแดน หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ ปี 2535

2783  พระปิดตามหาลาภ เน้�อผง หลวงพ่อเมี�ยน วัดโพธิ�กบเจา ปี 2537

2784  พระปิดตาโภคีทรัพย์ หลวงปู�คีำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2539

2785  พระสมเด็จนางพญา รุ่นแรก หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคีกทอง ปี 2534

2786  เหรียญพระปิดตามหาลาภ รุ่นแรก หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคีกทอง ปี 2537

2787  พระขุุนแผน รุ่น 2 หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ ปี 2538

2788  พระขุุนแผนพรายคีู่ หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ ปี 2547

2789  พระขุุนแผน รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ ปี 2543

2790  พระขุุนแผน รุ่น 3 พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ ปี 2543

2791  พระขุุนแผน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ ปี 2530

2792  พระขุุนแผน รุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสาคีร วัดหนองกรับ ปี 2530

2793  พระสมเด็จนางพญาเคีล้อบ รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ สมเด็จพระญาณสังวร ปี 2547

2794  พระปิดตาปลดหนี� ตะกรุดเงิน สมเด็จญาณสังวร พระสังฆราช้ วัดบวรนิเวศ ปี 2540

2795  พระพุทธเจ้าประทับสัตว์ หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคีกทอง ปี 2534

2796  นางกวักบูช้า เน้�อซิลิก้า หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2522
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2797  พระสมเด็จ คีรบรอบ 90 ปี หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว ปี 2546

2798  พระสมเด็จ เน้�อผงผสมช้านหมาก รุ่นช้นะจน หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว ปี 2540

2799  พระพรหม 7 รอบ เน้�อผง หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว ปี 2540

2800  พระขุุนแผนเคีล้อบ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว ปี 2545

2801  เหรียญกันภัย รุ่นแรก หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว ปี 2537

2802  พระปิดตา มหาเสน่ห์ หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว ปี 2543

2803  ตะกรุดมหาเศรษฐิี รุ่นสรงน�ำ หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว ปี 2539

2804  พระขุุนแผน 8 รอบ เน้�อเกสร หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว ปี 2552

2805  พระปิดตายันต์ยุ่ง รุ่นแรก เน้�อตะกั่ว หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว ปี 2540

2806  เหรียญ 8 รอบ หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว ปี 2552

2807  เหรียญพระพรหม รุ่นแรก หลวงปู�ทิม วัดพระขุาว ปี 2538

2808  เหรียญล้อแม็ก เน้�อเงิน รุ่นแรก หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคีกทอง ปี 2534

2809  พระช้ัยวัฒน์ รุ่น ญสส เน้�อเงิน หลวงพ่อเกษม เขุมโก ปี 2533

2810  พระปางประจำวันเกิด เสกไตรมาส หลวงปู�คีำพันธ์ วัดธาตุมหาช้ัย ปี 2533

2811  เหรียญหันขุ้างคีูณรุ่งโรจน์ โคี๊ดกรรมการ หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

2812  เหรียญหน้าตรงคีูณรุ่งโรจน์ โคี๊ดกรรมการ หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ ปี 2537

2813  เหรียญเพระราหู รุ่นมหาสิทธิโช้คี เน้�อทองฝาบาตรลงยา หลวงปู�จ้่อ วัดเขุาตาเงาะ ปี 2563

2814  ตะกรุดแผ่นปั�มรูปเหม้อน หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี ปี 2536

2815  ไก่โช้คีดี เน้�อทองเหล้อง หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปี 2559

2816  เส้อไม้แกะ หลวงพ่อคีูณ วัดบ้านไร่ ปี 2557

2817  พระขุุนแผน รุ่นหนุนดวง เน้�อผงธูป หลวงพ่อขุวัญ วัดประดู่ตะบอง จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2818  พระขุุนแผน รุ่นหนุนดวง เน้�อผงว่าน หลวงพ่อขุวัญ วัดประดู่ตะบอง จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2819  พระขุุนแผน รุ่นหนุนดวง เน้�อผงเหล็กน�ำพี� หลวงพ่อขุวัญ วัดประดู่ตะบอง จ.พระนคีรศรีอยุธยา

2820  พระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เน้�อผง หลวงพ่อเมี�ยน วัดโพธิ�กบเจา ปี 2537

2821  พระปิดตา เน้�อเงิน รุ่นแรก หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคีกทอง ปี 2532

2822  พระกำแพงย้น หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคีกทอง ปี 2534

2823  พระสมเด็จ หลังยันต์เกาะเพช้ร รุ่นแรก เน้�อเงิน หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคีกทอง ปี 2534

2824  พระกริ่งประสิทธิโช้คี หลวงพ่อเช้ิญ วัดโคีกทอง ปี 2534    

2825  เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี 2548

2826  เหรียญล้อแม็ก พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2532

2827  พระสมเด็จ 3 ช้ั�น หลังรูปเหม้อน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2518

2828  พระสมเด็จ แพ พัน เน้�อผงแร่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

2829  พระช้ัยวัฒน์ รุ่นสร้างตึกโรงพญาบาลสิงห์บุรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

2830  พระยอดธง รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

2831  พระสมเด็จไกเซอร์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

2832  เหรียญพญาเต่ามังกร หลวงปู�คีำจันทร์ วัดบ้านเมย ปี 2562

2833  เหรียญหลวงพ่อรวย รุ่น มหาเศรษฐิี วัดตะโก ปี 2546


