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พระคณาจารย์์สาย์อีีสาน ย์อีดนิย์ม ชุุดที่ี� 1    
โต๊๊ะที่ี� 1 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (36 ราย์การ)    

1  เหรีียญ ป.มาลากุุล ปี 2492 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

2  เหรีียญรีุ่นื้ 100 ปี พรีะอาจารีย์มั�นื้ ปี 2514 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

3  พรีะรีูปเหม้อนื้ป๊�ม รีุ่นื้ 100 ปี พรีะอาจารีย์มั�นื้ ปี 2514 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

4  เหรีียญหลวงปู�ผ่่านื้ ป๊ญญาปทีีโป รีุ่นื้แรีกุ ปี 2521 วัดป�าปรีะทีีปปุญญารีาม จ.สกุลนื้ครี  

5  เหรีียญพรีะอาจารีย์จวนื้ กุุลเชฎโฐ รีุ่นื้แรีกุ ปี 2513 วัดเจติิยาคีรีีวิหารี(ภููทีอกุ) จ.บึึงกุาฬ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

6  เหรีียญงามเอกุพรีะอาจารีย์จวนื้ กุุลเชฎโฐ ปี 2515 วัดเจติิยาคีรีีวิหารี(ภููทีอกุ) จ.บึึงกุาฬ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

7  เหรีียญพรีะอาจารีย์ทีองพูล สิรีิกุาโม รีุ่นื้แรีกุ ปี 2518 วัดป�าสามัคคีอุปถััมภู์ จ.บึึงกุาฬ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

8  พรีะรีูปหล่อพรีะอาจารีย์ทีองพูล สิรีิกุาโม รีุ่นื้แรีกุ ปี 2535 วัดป�าสามัคคีอุปถััมภู์ จ.บึึงกุาฬ  

9  พรีะรีูปหล่อหลวงปู�อ่อนื้ ญาณสิรีิ วัดป�านื้ิโครีธารีาม จ.อุดรีธานื้ี ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

10  พรีะรีูปหล่อหลวงปู�อ่อนื้สา สุขกุาโม รีุ่นื้แรีกุ ปี 2535 วัดปรีะชาชุมพลพัฒนื้ารีาม ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

11  เหรีียญหลวงปู�อ่อนื้สา สุขกุาโม รีุ่นื้แรีกุ ปี 2532 วัดปรีะชาชุมพลพัฒนื้ารีาม ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

12  เหรีียญหลวงปู�ขาว อนื้าลโย รีุ่นื้แรีกุ ปี 2509 วัดถั�ำกุลองเพล จ.อุดรีธานื้ี ไม่จำกุัดพิมพ์  

13  พรีะหลวงปู�ขาว อนื้าลโย รีุ่นื้หมอสุจินื้ติ์ วัดถั�ำกุลองเพล จ.อุดรีธานื้ี ไม่จำกุัดเนื้้�อและพิมพ์  

14  พรีะหลวงปู�ขาว อนื้าลโย รีุ่นื้ศรีีวิไล วัดถั�ำกุลองเพล จ.อุดรีธานื้ี ไม่จำกุัดเนื้้�อและพิมพ์  

15  พรีะผ่งสมเด็จหมออวยหลวงปู�ขาว อนื้าลโย วัดถั�ำกุลองเพล จ.อุดรีธานื้ี ไม่จำกุัดพิมพ์  

16  เหรีียญหลวงปู�ล้อ สุขป๊ญโญ วัดป�านื้าทีม ปี 2535 รีุ่นื้แรีกุ  

17  เหรีียญพรีะพุทีธชินื้รีาช หลวงปาจาม มหาปุญโญ วัดป�าวิเวกุวัฒนื้ารีาม จ.มุกุดาหารี  

18  ล็อกุเกุ็ติหลวงปู�จาม มหาปุญโญ วัดป�าวิเวกุวัฒนื้ารีาม จ.มุกุดาหารี (ไม่จำกุัดพิมพ์)  

19  เหรีียญพรีะอาจารีย์ฝั้๊�นื้ อาจาโรี วัดป�าอุดมสมพรี  รีุ่นื้ 9  

20  เหรีียญพรีะอาจารีย์ฝั้๊�นื้ อาจาโรี วัดป�าอุดมสมพรี  รีุ่นื้ รีะฆัังพิมพ์ 2จุด และ 5 จุด  

21  เหรีียญพรีะอาจารีย์ฝั้๊�นื้ อาจาโรี วัดป�าอุดมสมพรี  รีุ่นื้ 10 และ  25  

22  เหรีียญพรีะอาจารีย์ฝั้๊�นื้ อาจาโรี วัดป�าอุดมสมพรี  รีุ่นื้ 62 ซุุ้�มเรี้อนื้แกุ�ว  

23  พรีะผ่งโติ๊ะหมู่พรีะอาจารีย์ฝั้๊�นื้ อาจาโรี วัดป�าอุดมสมพรี ปี 2516  

24  พรีะผ่งสามมิติิ พรีะอาจารีย์ฝั้๊�นื้ อาจาโรี วัดป�าอุดมสมพรี  ปี 2517  

25  เหรีียญหลวงพ่อชอบึ ฐานื้สโม รีุ่นื้แรีกุ ปี 2514 (ไม่จำกุัดเนื้้�อ)  

26  เหรีียญหลวงพ่อชอบึ ฐานื้สโม รีุ่นื้พิเศษ ปี 2514 (ไม่จำกุัดเนื้้�อ)  

27  เหรีียญสมโภูชพรีะธาติุพนื้ม จ.นื้ครีพนื้ม ปี 2518 (ไม่จำกุัดเนื้้�อและพิมพ์)  

28  เหรีียญกุลมหลวงปู�ติ้�อ อจลธัมโม วัดบึ�านื้ข่า จ.นื้ครีพนื้ม ปี 2516 (ไม่จำกุัดเนื้้�อ)  

29  เหรีียญกุลมหลวงปู�ติ้�อ อจลธัมโม วัดบึ�านื้ข่า จ.นื้ครีพนื้ม ปี 2517 (ไม่จำกุัดเนื้้�อ)  

30  เหรีียญไติรีมาส (มะละกุอ) หลวงปู�ติ้�อ อจลธัมโม วัดบึ�านื้ข่า จ.นื้ครีพนื้ม ปี 2517 (ไม่จำกุัดเนื้้�อ)  

31  เหรีียญหลวงพ่อมุม รีุ่นื้แรีกุ ปี 2507 ไม่จำกุัดบึล็อกุ  

32  พรีะกุรีิ�ง ศกุ หลวงพ่อมุม รีุ่นื้แรีกุ ปี 2509 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

33  พรีะสมเด็จลายเส้อ หลวงพ่อมุม หลังปิดทีองลงจารี - หลังเรีียบึลงจารี  

34  เหรีียญนื้ักุกุล�าม หลวงพ่อมุม ปี 2517 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

35  ล็อกุเกุ็ติหลวงพ่อมุม  ไม่จำกุัดรีุ่นื้  

36  เเหวนื้หลวงพ่อมุม ไม่จำกุัดเนื้้�อ ไม่จำกุัดรีุ่นื้  
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พระคณาจารย์์สาย์อีีสาน ย์อีดนิย์ม ชุุดที่ี� 2    
โต๊๊ะที่ี� 2 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

37  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�ทีอง ปภูากุโรี วัดบึ�านื้คูบึ จ.ศรีีสะเกุษ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

38  พรีะรีูปหล่อเบึ�าทีุบึ หลวงปู�ทีอง ปภูากุโรี วัดบึ�านื้คูบึ จ.ศรีีสะเกุษ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

39  เหรีียญหล่อ รี.ศ.๒๓๘ หลวงปู�ทีอง ปภูากุโรี วัดบึ�านื้คูบึ จ.ศรีีสะเกุษ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

40  เหรีียญปู�ให�รีวย หลวงปู�ทีอง ปภูากุโรี วัดบึ�านื้คูบึ จ.ศรีีสะเกุษ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

41  รีูปหล่อพรีะกุรีิ�ง หลวงปู�ทีอง ปภูากุโรี วัดบึ�านื้คูบึ จ.ศรีีสะเกุษ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

42  รีูปหล่อพรีะแกุ�วมรีกุติ หลวงปู�ทีอง ปภูากุโรี วัดบึ�านื้คูบึ จ.ศรีีสะเกุษ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

43  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุหลวงปู�พิมพา พลญาโณ วัดกุลางเม็กุดำ จ.มหาสารีคาม ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

44  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุหลวงปู�เกุษม ฐิติธมฺโม วัดโนื้นื้กุรีะเบึ้�อง จ.นื้ครีรีาชสีมา ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

45  เหรีียญมังกุรี หลวงปู�เกุษม ฐิติธมฺโม วัดโนื้นื้กุรีะเบึ้�อง จ.นื้ครีรีาชสีมาไม่จำกุัดเนื้้�อ  

46  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุหลวงปู�ทีองอินื้ทีรี์ ชุติินื้ธโรี วัดนื้ิคมกุิติติิยารีาม จ.อุบึลรีาชธานื้ี ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

47  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุหลวงปู�ทีองดี ผ่าสุโกุ วัดอรีุณวณารีาม จ.อุบึลรีาชธานื้ี ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

48  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุหลวงปู�โสภูณ ธรีรีมปรีะทีีป วัดศรีีชมช้�นื้ จ.สกุลนื้ครี ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

49  เหรีียญพรีะพุทีธ หลวงปู�รีอด ธมฺมทีินื้โนื้ วัดกุุดคูณ จ.อุบึลรีาชธานื้ี ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

50  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�รีอด ธมฺมทีินื้โนื้ วัดกุุดคูณ จ.อุบึลรีาชธานื้ี ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

51  ปิดติาจัมโบึ�1 หลวงปู�รีอด ธมฺมทีินื้โนื้ วัดกุุดคูณ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

52  ล็อกุเกุ็ติ72ปี รีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�รีอด ธมฺมทีินื้โนื้ วัดกุุดคูณ จ.อุบึลรีาชธานื้ี ไม่จำกุัดฉากุ  

53  ที�าวเวสสุวรีรีณ หลวงปู�รีอด ธมฺมทีินื้โนื้ วัดกุุดคูณ จ.อุบึลรีาชธานื้ี ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

54  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�สุข อติิภูทีฺโที วัดไชยสำรีาญ จ.นื้ครีพนื้ม เนื้้�อเงินื้หนื้�าทีองคำลงยา/ เงินื้ลงยา/ เงินื้  

55  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�สุข อติิภูทีฺโที วัดไชยสำรีาญ จ.นื้ครีพนื้ม (เนื้้�อทีองทีิพย์ลงยา)  

56  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุหลวงปู�สุข อติิภูทีฺโที วัดไชยสำรีาญ จ.นื้ครีพนื้ม เนื้้�อทีองแดง/ทีองแดงลงยา/ทีองแดงลุ�นื้หนื้�ากุากุ  

57  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุหลวงปู�สุข อติิภูทีฺโที วัดไชยสำรีาญ จ.นื้ครีพนื้ม (ติอกุแจกุทีุกุเนื้้�อ)  

58  เหรีียญนื้ั�งพานื้รีวยแสนื้ล�านื้ หลวงปู�กุลม อภูิลาโส วัดโพธิ�ไชย จ.นื้ครีพนื้ม(รีวมเนื้้�อ)  

59  พรีะขุนื้แผ่นื้พรีายแม่พลอย หลวงพ่อศักุดิ�สิทีธิ�  สุนื้ทีโรี อ.เม้อง จ.บึุรีีรีัมย์  (รีวมเนื้้�อ)  

60  เหรีียญอธิษฐานื้จิติ หลวงปู�เจียง มหามังคโล วัดโนื้นื้เรี้อ จ.ศรีีสะเกุษ เนื้้�อทีองแดงติิดหนื้�ากุากุ  

61  เหรีียญอธิษฐานื้จิติ หลวงปู�เจียง มหามังคโล วัดโนื้นื้เรี้อ จ.ศรีีสะเกุษ เนื้้�อทีองแดงลงยา  

62  เหรีียญอธิษฐานื้จิติ หลวงปู�เจียง มหามังคโล วัดโนื้นื้เรี้อ จ.ศรีีสะเกุษ เนื้้�อทีองแดง  

63  เหรีียญอธิษฐานื้จิติ หลวงปู�เจียง มหามังคโล วัดโนื้นื้เรี้อ จ.ศรีีสะเกุษ เนื้้�อทีองฝั้าบึาติรีผ่ิวรีุ�งทีุกุรีูปแบึบึ  

64  เหรีียญเม็ดยา หลวงปู�แสง จันื้ทีวังโส วัดโพธิ�ชัย จ.นื้ครีพนื้ม  

65  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�ทีองใบึ อคฺควณฺโณ วัดภููนื้�อย จ.ศรีีสะเกุษ  

66  เหรีียญหมานื้เงินื้หมานื้ทีอง หลวงปู�ทีองใบึ อคฺควณฺโณ วัดภููนื้�อย จ.ศรีีสะเกุษ  

67  เหรีียญติอกุ1 หลวงปู�เสารี์ ถัาวโรี วัดป�าเมธีธรีรีมมารีาม จ.ศรีีสะเกุษ  

68  เหรีียญเสมามหาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�เสารี์ ถัาวโรี วัดป�าเมธีธรีรีมมารีาม จ.ศรีีสะเกุษ  

69  เหรีียญสรี�างบึารีมี หลวงปู�เสารี์ ถัาวโรี วัดป�าเมธีธรีรีมมารีาม จ.ศรีีสะเกุษ  

70  เหรีียญนื้ักุกุล�าม หลวงปู�เสารี์ ถัาวโรี วัดป�าเมธีธรีรีมมารีาม จ.ศรีีสะเกุษ  

71  พยัคฆั์รีวยพันื้ล�านื้ หลวงปู�ทีองดำ โอภูาโส วัดบึ�านื้โบึกุม่วง จ.อุบึลรีาชธานื้ี  
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พระคณาจารย์์จังหวััดอีำนาจเจริญ ย์อีดนิย์ม    
โต๊๊ะที่ี� 3 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (33 ราย์การ)    

72  เหรีียญพรีะมงคลมิ�งเม้อง  รีุ่นื้แรีกุ ปี 2508  

73  เหรีียญพรีะเหลาเทีพนื้ิมิติ ปี 2510  

74  เหรีียญพรีะศรีีเจรีิญ ปี 2517  

75  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุพรีะอาจารีย์คำบึุ  ธัมมธุโรี วัดสันื้ติิวนื้ารีาม บึ�านื้เหล่าขวาว ปี 2525 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

76  เหรีียญพรีะครีูทีัศนื้ปรีะกุาศ วัดสำรีาญนื้ิเวศนื้์ ปี 2511 ไม่จำกุัดพิมพ์  

77  ล็อกุเกุ็ติหลวงปู�บึุญหลาย  อัคคจิติโติ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

78  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ ครีึ�งองค์ หลวงปู�บึุญหลาย  อัคคจิติโติ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

79  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�แสง ปรีิปุณโณ วัดป�าฤกุษ์อุดม ปี 2533 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

80  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุพรีะครีูรีัตินื้ทีีปคุณ(พรีหมา)วัดเทีพนื้ิมิติธรีรีมารีาม ปี 2519  

81  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุพรีะครีูบึาชัย รีุ่นื้วังนื้าคินื้ทีรี์ ทีี�พักุสงฆั์กุุดนื้�ำคำ ปี 2560 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

82  เหรีียญหล่อหลวงพ่อเงินื้ครีูบึาชัย รีุ่นื้อุดมทีรีัพย์   ทีี�พักุสงฆั์กุุดนื้�ำคำ ปี 2561 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

83  พรีะกุรีิ�ง รีุ่นื้แรีกุ ครีูบึาชัย รีุ่นื้ทีรีัพย์เศรีษฐี ทีี�พักุสงฆั์กุุดนื้�ำคำ ปี 2558  

84  พรีะผ่งขุนื้แผ่นื้พรีายนื้างยัว ครีูบึาชัย ทีี�พักุสงฆั์กุุดนื้�ำคำ ปี 2562  

85  พรีะขุนื้แผ่นื้สะกุดทีัพ รีุ่นื้แรีกุ บึูรีพาจารีย์ วัดสำรีาญนื้ิเวศนื้์ ปี 2548 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

86  พรีะสมเด็จพิมพ์สามชั�นื้ รีุ่นื้แรีกุ   บึูรีพาจารีย์ วัดสำรีาญนื้ิเวศนื้์ ปี 2548 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

87  พรีะบึูรีพาจารีย์ รีุ่นื้แรีกุ วัดสำรีาญนื้ิเวศนื้์ ปี 2548 ไม่จำกุัดพิมพ์และเนื้้�อ  

88  พรีะสมเด็จทีิพย์อำนื้าจรีุ่นื้แรีกุ ทีี�รีะลึกุเจ�าคณะจังหวัดอำนื้าจเจรีิญ วัดสำรีาญนื้ิเวศนื้์ ปี 2538  

89  เหรีียญพรีะมงคลมิ�งเม้อง รีุ่นื้กุ�าวหนื้�าบึารีมี เสารี์ 5  เนื้้�อทีองคำและเนื้้�อพิงค์โกุลด์  

90  เหรีียญพรีะมงคลมิ�งเม้อง รีุ่นื้กุ�าวหนื้�าบึารีมี เสารี์ 5  เนื้้�อเงินื้  

91  เหรีียญพรีะมงคลมิ�งเม้อง รีุ่นื้กุ�าวหนื้�าบึารีมี เสารี์ 5  เนื้้�อนื้วะโลหะ  

92  เหรีียญพรีะมงคลมิ�งเม้อง รีุ่นื้กุ�าวหนื้�าบึารีมี เสารี์ 5  เนื้้�อทีองแดง  

93  พรีะบึูชาพรีะเหลาเทีพนื้ิมิติ ไม่จำกุัดรีุ่นื้  

94  พรีะบึูชาพรีะศรีีเจรีิญ ไม่จำกุัดรีุ่นื้  

95  พรีะบึูชาพรีะมงคลมิ�งเม้อง รีุ่นื้กุรีะเบึ้�องโมเสค ปี 2549  

96  พรีะบึูชาพรีะมงคลมิ�งเม้อง รีุ่นื้แรีกุ ปี 2508  ไม่จำกุัดขนื้าด  

97  ล็อกุเกุ็ติรีุ่นื้แรีกุ รีุ่นื้สรี�างบึารีมี พรีะครีูโสภูณธรีรีมสโรีช (พรีะอาจารีย์กุ�องเกุียรีติิ)  

98  พรีะกุรีิ�งกุ�องฟ้้า พรีะอาจารีย์กุ�องเกุียรีติิ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

99  พรีะอุปคุติกุ�องฟ้้า พรีะอาจารีย์กุ�องเกุียรีติิ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

100  พรีะหลวงปู�แสง ญาณวโรี   เหรีียญรีุ่นื้ 72 เจรีิญสุข เฉพาะเนื้้�ออัลปากุ�าหลังยันื้ติ์  

101  พรีะหลวงปู�แสง ญาณวโรี  รีุ่นื้ล�ำซุ้ำ ไม่จำกุัดพิมพ์และเนื้้�อ  

102  พรีะหลวงปู�แสง ญาณวโรี  รีุ่นื้ปาฏิิหารีิย์   ไม่จำกุัดพิมพ์และเนื้้�อ  

103  พรีะบึูชาหลวงปู�แสง  ญาณวโรี  ไม่จำกุัดรีุ่นื้  

104  พรีะหลวงปู�แสง ญาณวโรี   ล็อกุเกุ็ติรีุ่นื้กุ�าวหนื้�าบึารีมี  รีูปไข่ ไม่จำกุัดสี  
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พระคณาจารย์์จังหวััดอีุบลราชุธานี ย์อีดนิย์ม    
โต๊๊ะที่ี� 4 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

105  เหรีียญพรีะครีูวิโรีจนื้์(หลวงปู�รีอด) วัดทีุ่งศรีีเม้อง พิมพ์นื้ิยม ปี 2483  

106  เหรีียญพรีะครีูวิโรีจนื้์(หลวงปู�รีอด) วัดทีุ่งศรีีเม้อง พิมพ์ติ�อ ปี 2483  

107  พรีะกุรีิ�งพรีะเจ�าใหญ่อินื้ทีรี์แปลง ปี 2516 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  
108  พรีะชัยวัฒนื้์พรีะเจ�าใหญ่อินื้ทีรี์แปลง ปี 2516 วัดมหาวนื้ารีาม ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

109  เหรีียญพรีะเจ�าใหญ่อินื้ทีรี์แปลง ปี 2516 วัดมหาวนื้ารีาม ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

110  เหรีียญพรีะเจ�าใหญ่อินื้ทีรี์แปลง ปี 2512  วัดมหาวนื้ารีาม  ไม่จำกุัดพิมพ์  

111  เหรีียญหลวงปู�บึุญมี โชติิปาโล รีุ่นื้แรีกุ ปี 2530 วัดสรีะปรีะสานื้สุข  ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

112  พรีะรีูปเหม้อนื้ หลวงปู�บึุญมี โชติิปาโล รีุ่นื้แรีกุ ปี 2530 วัดสรีะปรีะสานื้สุข  (กุ�นื้ติันื้,กุ�นื้กุลวง)  

113  เหรีียญพรีะศรีีอรีิยเมติติรีัย  ปี 2500 วัดสุป๊ฏิวนื้ารีาม  

114  พรีะสมเด็จเนื้้�อว่านื้จำปาสักุ หลวงปู�สวนื้ ฉันื้ทีโรี พิมพ์เล็กุ ปี 2536 วัดนื้าอุดม  

115  เหรีียญหลวงปู�มั�นื้ ทีัติโติ รีุ่นื้แรีกุ ปี 2519 พิมพ์ใหญ่ ติอกุ ม.  

116  พรีะรีูปเหม้อนื้ป๊�ม หลวงปู�มั�นื้ ทีัติโติ  ฐานื้สูง  

117  พรีะรีูปเหม้อนื้ หลวงปู�มั�นื้ ทีัติโติ รีุ่นื้แรีกุ พิมพ์หลังค่อม  

118  เหรีียญพรีะอาจารีย์ติู� รีุ่นื้แรีกุ วัดสุขาวาส  

119  เหรีียญหลวงปู�กุัมมัฏิฐานื้แพง รีุ่นื้แรีกุ วัดสิงหาญ  

120  เหรีียญพรีะแกุ�วมรีกุติ หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง ปี 2517  

121  เหรีียญหลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อเงินื้ ปี 2518  

122  เหรีียญหลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อทีองแดง (บึล็อกุติัดเงินื้) ปี 2518  

123  เหรีียญหลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อทีองแดง ปี 2518  

124  พรีะเกุษเจดีย์ หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง  ที.อ.สรี�าง ปี 2517  

125  พรีะผ่งรีูปเหม้อนื้หลังใบึไม� หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง ปี 2510  

126  พรีะผ่งรีูปเหม้อนื้หลังเรีียบึ หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง ปี 2511  

127  พรีะผ่งห�าเหลี�ยมใหญ่ หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง ปี 2512 ไม่จำกุัดพิมพ์  

128  พรีะผ่งรีูปเหม้อนื้หนื้�าใหญ่ หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง ปี 2513  

129  พรีะผ่งรีูปเหม้อนื้ หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง (เนื้้�อข�าวกุ�นื้บึาติรี,เนื้้�อติุ๊กุแกุ) ปี 2513  

130  พรีะผ่งรีูปเหม้อนื้ หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง (หัวมีจุด) ปี 2516  

131  พรีะผ่งรีูปเหม้อนื้ หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง (หัวไม่มีจุด) ปี 2516  

132  พรีะผ่งรีูปเหม้อนื้ งจส  หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง  ปี 2517  

133  พรีะผ่งรีูปเหม้อนื้ หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง รีุ่นื้ กุลับึจากุอังกุฤษ (พิมพ์ใหญ่,พิมพ์เล็กุ)  

134  พรีะผ่งห�าเหลี�ยมเล็กุ หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง  ปี 2520 (อกุใหญ่)  

135  พรีะผ่งห�าเหลี�ยมเล็กุ หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง  ปี 2520 (อกุเล็กุ)  

136  ล็อกุเกุ็ติฉากุฟ้้า หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง รีุ่นื้แรีกุ ไม่จำกุัดพิมพ์  

137  รีูปถั่ายหลังติะกุรีุด หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง ปี 2510  

138  ล็อกุเกุ็ติ เจซุ้ี หลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง  ปี 2520  

139  ล็อกุเกุ็ติหลวงปู�ชา วัดหนื้องป�าพง ไม่จำกุัดพิมพ์ (ทีันื้ยุค)  
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พระหลวังปู่่�คำบุ คุตฺ๊ต๊จิตฺ๊โต๊ วััดกุดชุมภู่ จ.อีุบลราชุธานี    
โต๊๊ะที่ี� 5 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

140  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ ปี 2522  

141  พรีะกุรีิ�งอุปคุติแบึ่งลาภู รีุ่นื้แรีกุ ปี 2551ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

142  พรีะกุรีิ�งสายรีกุพรีะพุทีธเจ�า รีุ่นื้แรีกุ ปี 2551 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

143  เหรีียญเรีียกุเงินื้เรีียกุทีอง ปี 2551 เนื้้�อทีองแดง  

144  เหรีียญเรีียกุเงินื้เรีียกุทีอง ปี 2551 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

145  พรีะกุรีิ�งจักุรีพรีรีดิ� 9 ยอด ปี 2552 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

146  เหรีียญดีโรีจนื้์ ปี 2553 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

147  เหรีียญโติ๊ะหมู่ มหาลาภู88หนืุ้นื้ดวง ปี 2553 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

148  เหรีียญเจรีิญพรี88 ปี 2554 เนื้้�อทีองแดง  

149  เหรีียญเจรีิญพรี88 ปี 2554 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

150  พรีะผ่งรีูปเหม้อนื้ เจรีิญพรี88 ปี 2554  

151  เหรีียญเย้อนื้อินื้เดีย ปี 2554 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

152  เหรีียญชนื้ะมารี ปี 2554 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

153  พรีะกุรีิ�งพุทีธชนื้ะมารี ปี 2554 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

154  เหรีียญเศรีษฐีศรีีอุบึล54 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

155  เหรีียญบึาติรีนื้�ำมนื้ติ์ รีุ่นื้แรีกุ ปี 2554 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

156  เหรีียญเสมาเพชรีกุลับึทีรีัพย์ทีวี ปี 2555 เนื้้�อทีองแดง  

157  เหรีียญเสมาเพชรีกุลับึทีรีัพย์ทีวี ปี 2555 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

158  เหรีียญห่วงเช้�อมโบึรีาณอายุย้นื้ ปี 2555 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

159  เหรีียญเศรีษฐี55 ปี 2555 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

160  เหรีียญเล้�อนื้สมณศักุดิ�(ชอ) ปี 2555 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

161  เหรีียญมหาลาภู(ติชด) ปี 2555  

162  เหรีียญเม็ดแติงมหาลาภู(ติชด) ปี 2555  

163  พรีะรีูปหล่อมหาลาภู(ติชด) ปี 2555  

164  เหรีียญไติรีมาส55 พุทีธชยันื้ติี ปี 2555  หนื้�ากุากุทีองคำ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

165  เหรีียญไติรีมาส55 พุทีธชยันื้ติี ปี 2555 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

166  พรีะกุรีิ�งชินื้บึัญชรีอิสานื้ ปี 2555 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

167  เหรีียญถัุงเงินื้มหาลาภู ปี 2556 ไม่จำกุัดพิมพ์  

168  พรีะสมเด็จเนื้้�อผ่งพุทีธคุณ รีุ่นื้แรีกุ บึูชาครีู ปี 2551  

169  ล็อกุเกุติ ฉากุทีอง ไม่จำกุัดรีุ่นื้  

170  ล็อกุเกุติ รีวมทีุกุฉากุ ไม่จำกุัดรีุ่นื้  

171  ลูกุกุรีอกุแมวรีุ่นื้แรีกุ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

172  พรีะขุนื้แผ่นื้ เนื้้�อว่านื้ผ่สมรีกุแมวมหาละลวย ปี 2556 ไม่จำกุัดพิมพ์  

173  เหรีียญหล่อ รีศ233 รีวยทีันื้ใจ  ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

174  พรีะชัยเชียงรีุ�ง รีุ่นื้แรีกุ ปี 2553  



12 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำานาจเจริญ

พระหลวังปู่่�สวัน ฉัันที่โร วััดนาอีุดม จ.อีุบลราชุธานี ที่ั�วัไปู่    
โต๊๊ะที่ี� 6 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

175  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ ปี 2520  

176  เหรีียญพรีะพุทีธ รีุ่นื้ 2 ปี 2523  

177  เหรีียญรีุ่นื้ 3 ขอบึเกุลียวเช้อกุ ปี 2525  

178  เหรีียญเทีพยินื้ดี เนื้้�อเงินื้-ทีองคำ ปี 2536  

179  เหรีียญเทีพยินื้ดี เนื้้�อทีองแดง ปี 2536 บึล็อคเเรีกุ  

180  พรีะกุลีบึบึัวอุปคุติ ปี 2540  

181  เหรีียญเสมา ดวงแกุ�วสารีพัดนื้ึกุ (ไกุ่แกุ�ว) ปี 2546  

182  เหรีียญบึาติรีนื้�ำมนื้ติ์ ปี 2548 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

183  เหรีียญรี่มเย็นื้ (กุางรี่ม) ปี 2548 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

184  พรีะกุรีิ�งสายรีกุพรีะพุทีธเจ�า ปี 2539 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

185  พรีะชัยวัฒนื้์สายรีกุพรีะพุทีธเจ�าปี 2539 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

186  พรีะปิดติายันื้ติ์ยุ่ง ปี 2539 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

187  พรีะรีูปหล่อโบึรีาณรีุ่นื้แรีกุ ปี 2539 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

188  เหรีียญหล่อโบึรีาณหันื้ข�าง ปี 2539  

189  พรีะกุรีิ�งอุปคุติชนื้ะมารี ปี 2540 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

190  พรีะสมเด็จหล่อโบึรีาณ แกุ�วมณีโชติิ ปี 2540 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

191  พรีะชัยเชียงรีุ�ง ปี 2546 ไม่จำกุัดพิมพ์  

192  พรีะรีูปหล่อ เนื้้�อชนื้วนื้ พรีะชัยเชียงรีุ�ง ปี 2546  

193  พรีะกุรีิ�งโปรี่งฟ้้า ปี 2548 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

194  พรีะยอดธงเปิดโลกุ ปี 2548  

195  เหรีียญหล่อสามบึูรีพาจารีย์ ปี 2542  

196  เหรีียญหล่อจอมกุวีศรีีปรีาชญ์ ปี 2542  

197  พรีะรีูปหล่อรีุ่นื้แรีกุ โค๊ดดอกุจันื้ทีี�สังฆัาฏิิ ปี 2536 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

198  พรีะรีูปหล่อห่มคลุม ปี 2538 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

199  แหวนื้รีุ่นื้แรีกุ ปี 2538  

200  ล็อกุเกุ็ติรีุ่นื้แรีกุ ปี 2536 พิมพ์ครีึ�งองค์  

201  ล็อกุเกุ็ติรีุ่นื้ 2 หนื้�าติรีง หลังอุดผ่งพุทีธคุณ ปี 2540 ไม่จำกุัดสี  

202  ล็อกุเกุ็ติหันื้ข�าง หลังอุดผ่งพุทีธคุณติอกุโค๊ติ 4 ติัว ปี 2546  

203  ล็อกุเกุ็ติ รีุ่นื้รี�ำรีวย ปี 2548  

204  ล็อกุเกุ็ติ รีุ่นื้เกุศาเพชรี ไม่จำกุัดพิมพ์ ปี 2546  

205  เบึี�ยแกุ� รีุ่นื้แรีกุ  

206  ติะกุรีุดหัวใจพรีะสุธา  

207  เหรีียญหล่อรีะฆััง พิธีเกุศาเพชรี เนื้้�อนื้วะ  

208  รีูปหล่อพรีะสังกุัจจายนื้์ พิธีเกุศาเพชรี เนื้้�อนื้วะ  

209  พรีะขรีรีค์เกุรีาะแกุ�วกุันื้เพชรี  
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พระคณาจารย์์จังหวััดศรีสะเกษ  ย์อีดนิย์ม    
โต๊๊ะที่ี� 7 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

210  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงพ่อจีนื้ วัดนื้าขนื้วนื้ ไม่จำกุัดเนื้้�อ ปี 2554  

211  เหรีียญรีวยรีวยรีวย เนื้้�อเงินื้และเนื้้�อนื้วะโลหะ หลวงพ่อจีนื้ วัดนื้าขนื้วนื้ ปี 2561  

212  เหรีียญเสมามหาเศรีษฐี เนื้้�อเงินื้หนื้�ากุากุทีองคำ หลวงพ่อจีนื้ วัดนื้าขนื้วนื้ ปี 2564  

213  เหรีียญเสมามหาเศรีษฐี เนื้้�อนื้วะหนื้�ากุากุทีองคำ หลวงพ่อจีนื้ วัดนื้าขนื้วนื้ ปี 2564  

214  เหรีียญเสมามหาเศรีษฐี เนื้้�อเงินื้ลงยา หลวงพ่อจีนื้ วัดนื้าขนื้วนื้ ปี 2564  

215  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ (บึล็อกุมีเม็ดติาและไม่มีเม็ดติา) หลวงพ่อสังข์ วัดนื้ากุันื้ติม ปี 2512  

216  เหรีียญรีุ่นื้สอง เนื้้�อทีองแดงและชุบึนื้ิเกุิ�ล หลวงพ่อสังข์ วัดนื้ากุันื้ติม ปี 2519  

217  เหรีียญรีุ่นื้สาม หลวงพ่อสังข์ วัดนื้ากุันื้ติม ปี 2523  

218  พรีะโคเนื้้�อว่านื้ผ่งยาจุ่มรีักุ หลวงพ่อสังข์ วัดนื้ากุันื้ติม (รีวมทีุกุพิมพ์)  

219  พรีะเครี้�อง-เครี้�องรีาง เนื้้�อว่านื้ผ่งยาจุ่มรีักุ หลวงพ่อสังข์ วัดนื้ากุันื้ติม (รีวมทีุกุพิมพ์)  

220  เหรีียญ 500 พรีรีษา หลวงปู�สรีวง เนื้้�อฝั้าบึาติรีกุะไหล่ทีอง ปี 2535  

221  เหรีียญ 500 พรีรีษา หลวงปู�สรีวง เนื้้�อทีองแดง ปี 2535  

222  เหรีียญเอกุเขนื้กุ หลวงปู�สรีวง พิมพ์หนื้�าแกุ่ ปี 2536  

223  เหรีียญมหาสิทีธิโชค หลวงปู�สรีวง ปี 2541  

224   เหรีียญเทีวดาเล่นื้ดินื้ หลวงปู�สรีวง (บึล็อกุติาหวานื้) เนื้้�อทีองแดง ปี 2540  

225  เหรีียญเทีวดาเล่นื้ดินื้ หลวงปู�สรีวง (บึล็อกุติาหวานื้) เนื้้�ออัลปากุ�า ปี 2540  

226  เหรีียญเทีวดาเล่นื้ดินื้ หลวงปู�สรีวง (บึล็อกุจีวรีใหญ่) ปี 2540  

227  เหรีียญสรี�างศาลา หลวงปู�สรีวง บึล็อกุสรีะอุยาว ปี 2543  

228  พรีะผ่งรีุ่นื้สมปรีารีถันื้า หลวงปู�สรีวง พิมพ์สมเด็จ ปี 2541  

229  พรีะผ่งรีุ่นื้สมปรีารีถันื้า หลวงปู�สรีวง พิมพ์รีูปเหม้อนื้ ปี 2541  

230  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงติาขึม วัดผ่ักุขะ บึล็อคแรีกุหนื้�าหนืุ้่ม ปี 2539  

231  พรีะสมเด็จรีุ่นื้แรีกุ หลวงติาขึม วัดผ่ักุขะ ไม่จำกุัดเนื้้�อ ปี 2539  

232  พรีะผ่งดวงเศรีษฐี (ติิดหนื้�ากุากุ) หลวงติาขึม วัดผ่ักุขะ ปี 2564  

233  พรีะผ่งดวงเศรีษฐี  หลวงติาขึม วัดผ่ักุขะ (รีวมเนื้้�อ) ปี 2564  

234  พรีะผ่งโสฬสมหาลาภู หลวงติาขึม วัดผ่ักุขะ (รีวมเนื้้�อ) ปี 2564  

235  เหรีียญเจ�าสัวพันื้ล�านื้ หลวงติาขึม วัดผ่ักุขะ (รีวมเนื้้�อ) ปี 2564  

236  เหรีียญเจ�าสัวพันื้ล�านื้ หลวงติาขึม วัดผ่ักุขะ เนื้้�อทีองแดง ปี 2564  

237  เหรีียญศิษย์.ทีบึ.สรี�างถัวาย หลวงติาขึม วัดผ่ักุขะ เนื้้�อเงินื้ ปี 2565  

238  เหรีียญศิษย์ทีบึ.สรี�างถัวาย หลวงติาขึม วัดผ่ักุขะ (รีวมเนื้้�อ) ปี 2565  

239  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�แดง วัดสุนื้ทีรีารีาม ไม่จำกุัดเนื้้�อ ปี 2562  

240  เหรีียญเสมามหาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�แดง วัดสุนื้ทีรีารีาม ไม่จำกุัดเนื้้�อ ปี 2563  

241  พรีะรีูปหล่อไติรีมาส รีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�แดง วัดสุนื้ทีรีารีาม ไม่จำกุัดเนื้้�อ ปี 2564  

242  เหรีียญมังกุรีคู่ หลวงปู�แดง วัดสุนื้ทีรีารีาม ไม่จำกุัดเนื้้�อ ปี 2563  

243  เหรีียญรีวยชนื้ะจนื้ หลวงปู�แดง วัดสุนื้ทีรีารีาม ไม่จำกุัดเนื้้�อ ปี 2564  

244  พรีะผ่งดวงเศรีษฐีรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�แดง วัดสุนื้ทีรีารีาม ไม่จำกุัดเนื้้�อ ปี 2564  
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พระคณาจารย์์จังหวััดบุรีรัมย์์ ย์อีดนิย์ม    
โต๊๊ะที่ี� 8 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (38 ราย์การ)    

245  พรีะรีูปหล่อหลวงปู�สุข วัดโพธิ�ทีรีายทีอง ปี 2512-2515 ไม่จำกุัดรีุ่นื้  

246  เหรีียญหลวงปู�สุข วัดโพธิ�ทีรีายทีอง ปี 2506-2515 ไม่จำกุัดรีุ่นื้  

247  พรีะพิมพ์เล็บึม้อ หลวงปู�สุข ปี 2512-2513 ไม่จำกุัดวัด  

248  พรีะผ่งหลวงปู�สุข ออกุวัดป�าหลังโรีงเล้�อย ปี 2513 ไม่จำกุัดพิมพ์  

249  พรีะพิมพ์สี�เหลี�ยมหลวงปู�สุข ออกุวัดชิโนื้รีส,วัดโพธิ�ทีรีายทีอง ปี 2512  

250  แหวนื้หลวงปู�สุข วัดโพธิ�ทีรีายทีอง ปี 2506-2512 ไม่จำกุัดรีุ่นื้  

251  หนืุ้มานื้หลวงปู�เม�า วัดสี�เหลี�ยม ปี 2517-2518 ไม่จำกุัดพิมพ์  

252  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ,รีุ่นื้พิเศษหลวงปู�เม�า วัดสี�เหลี�ยม ปี 2517-2518  

253  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุหลวงพ่อเป็นื้ วัดเจรีิญนื้ิมิติ ปี 2517 ไม่จำกุัดบึล็อค  

254  พรีะสมเด็จหลังยันื้ติ์หลวงพ่อเป็นื้ วัดเจรีิญนื้ิมิติ ปี 2516  

255  พรีะกุรีิ�งรีุ่นื้แรีกุหลวงพ่อป๊งกุู วัดบึ�านื้ป๊งกุู ปี 2553  

256  พรีะรีูปหล่อป๊�มรีุ่นื้แรีกุ "มหาสิทีธิโชค”หลวงพ่อผ่าด วัดบึ�านื้กุรีวด ปี 2557  

257  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุพิมพ์หยดนื้�ำใหญ่หลวงพ่อผ่าด วัดบึ�านื้กุรีวด ปี 2532  

258  เหรีียญรีุ่นื้สรี�างกุุฏิิหลวงพ่อผ่าด วัดบึ�านื้กุรีวด ปี 2547  

259  เหรีียญหล่อรีุ่นื้มหาเศรีษฐีหลวงพ่อผ่าด วัดบึ�านื้กุรีวด ปี 2557  

260  พรีะรีูปหล่อรีุ่นื้แรีกุหลวงพ่ออุทีัย วัดติาด่านื้ ปี 2560  

261  พญาครีุฑรีุ่นื้แรีกุหลวงพ่ออุทีัย วัดติาด่านื้ ปี 2560  

262  หนืุ้มานื้รีุ่นื้แรีกุหลวงพ่ออุทีัย วัดติาด่านื้ ปี 2559  

263  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุหลวงพ่ออุทีัย วัดติาด่านื้ ปี 2560  

264  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุหลวงพ่อด�วง วัดปรีะชาบึูรีณะ ปี 2500  

265  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุพรีะครีูสุจิติติ์ วัดสุจิติติ์ธัมมารีาม ปี 2514  

266  พรีะรีูปหล่อรีุ่นื้แรีกุเจ�าพ่อวังกุรีูด อ.สติึกุ ปี 2549  

267  เหรีียญ80ปีหลวงพ่อจันื้ทีรี์แรีม วัดบึ�านื้ละหานื้ ปี 2545  

268  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุหลวงพ่อเบึ�า วัดเจรีิญรีาษฏิรี์บึำรีุง ปี 2496  

269  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุพรีะบึรีมนืุ้สาวรีีย์รีัชกุาลทีี�1 จ.บึุรีีรีัมย์ ปี 2541  

270  พรีะรีูปหล่อ รีุ่นื้แรีกุ หลวงพ่อมั�ง วัดบึ�านื้ติาแผ่�ว ปี 2538  

271  เหรีียญเสมา "รีุ่นื้บึูรีณะโบึสถั์” หลวงปู�เหล้อง วัดกุรีะดึงทีอง ปี2559  

272  เหรีียญเสมา "รีุ่นื้รีวยมหาเศรีษฐี” หลวงปู�เหล้อง วัดกุรีะดึงทีอง ปี 2559  

273  เหรีียญมังกุรี "รีุ่นื้รีวมพุทีธคุณ92” หลวงปู�เหล้อง วัดกุรีะดึงทีอง ปี 2562  

274  เหรีียญเจ�าสัวห่มคลุมหลวงปู�เหล้อง วัดกุรีะดึงทีอง ปี 2559  

275  พรีะสมเด็จรีุ่นื้พิเศษ (กุารีไฟ้ฟ้้า) หลวงพ่อฤทีธิ� วัดชลปรีะทีานื้รีาชดำรีิ ปี 2544 เนื้้�อผ่งผ่สมไม�งิ�วดำ  

276  เหรีียญเจ�าสัวหลังเส้อหลวงพ่อเมียนื้ วัดบึ�านื้จะเนื้ียง ปี 2559  

277  เหรีียญพรีะพิฆัเนื้ศ "รีุ่นื้สำเรี็จติามปรีะสงค์” หลวงพ่อเมียนื้ วัดบึ�านื้จะเนื้ียง ปี 2555  

278  พรีะรีูปหล่อโบึรีาณ "รีุ่นื้โชคดีรีวย” หลวงพ่อเมียนื้ วัดบึ�านื้จะเนื้ียง ปี 2558  

279  เหรีียญหันื้ข�าง "รีุ่นื้ยอดกุฐินื้” หลวงพ่อเมียนื้ วัดบึ�านื้จะเนื้ียง ปี 2560  

280  พรีะปิดติาหลังรีูปเหม้อนื้ "รีุ่นื้ชินื้บึัญชรีชนื้ะมารี” หลวงพ่อเมียนื้ วัดบึ�านื้จะเนื้ียง ปี 2557  

281  ล็อกุเกุ็ติ "รีุ่นื้ยอดกุฐินื้” หลวงพ่อเมียนื้ วัดบึ�านื้จะเนื้ียง ปี 2560  

282  ติะกุรีุดรีุ่นื้สรี�างบึารีมีหลวงพ่อเมียนื้ วัดบึ�านื้จะเนื้ียง  
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พระหลวังพ่อีที่อีง  สุที่ธฺสีโล วััดบ้านไร่ อี.ด่านขุุนที่ด จ.นครราชุสีมา ที่ั�วัไปู่    
โต๊๊ะที่ี� 9 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

283  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ  

284  เหรีียญรีุ่นื้ 2 รีุ่นื้บึารีมี  

285  เหรีียญรีุ่นื้ 3 ทีี�รีะฤกุสรี�างอุโบึสถั  

286  เหรีียญรีุ่นื้ 4 เสมาไหว�พรีะบึาที  

287  เหรีียญรีุ่นื้ 5 เมติติา  

288  เหรีียญรีุ่นื้ 6 ลาภูยศ  

289  เหรีียญรีุ่นื้ 7 เสมาใหญ่ วัดเขายายหอม  

290  เหรีียญรีุ่นื้ 8 บึูชาครีู 1 ออกุวัดสรีะแกุ�ว  

291  เหรีียญรีุ่นื้ 9 ห่วงเช้�อมไติรีภูาคี  

292  เหรีียญเสมา บึูชาครีู 2 ออกุวัดสรีะแกุ�ว  

293  ล็อกุเกุ็ติรีุ่นื้แรีกุ ครีึ�งองค์  

294  พรีะสมเด็จทีองพันื้ชั�ง  

295  พรีะรีูปเหม้อนื้หล่อโบึรีาณ รีุ่นื้แรีกุ  

296  เหรีียญหล่อโบึรีาณจอบึใหญ่ รีุ่นื้แรีกุ  

297  เหรีียญหล่อโบึรีาณจอบึเล็กุ รีุ่นื้แรีกุ  

298  พรีะปิดติายันื้ติ์ยุ�ง หล่อโบึรีาณรีุ่นื้แรีกุ  

299  ติะกุรีุดโทีนื้ 5 นื้ิ�ว ลงรีักุปิดทีอง รีุ่นื้แรีกุ  

300  พรีะปรีกุใบึมะขาม รีุ่นื้แรีกุ ออกุวัดสรีะแกุ�ว  

301  พรีะกุรีิ�งใหญ่กุรีิ�งทีองใบึหยกุรีุ่นื้แรีกุ  

302  พรีะชัยวัฒนื้์ รีุ่นื้แรีกุ  

303  พรีะกุรีิ�งแกุ�วสามปรีะกุารี ไม่จำกุัดพิมพ์  

304  พรีะชัยวัฒนื้์หล่อโบึรีาณ วัดสรีะแกุ�ว  

305  เหรีียญทีี�รีะฤกุศิษย์ รีุ่นื้แรีกุ  

306  เหรีียญทีี�รีะฤกุศิษย์ รีุ่นื้ 2  

307  เหรีียญโติ๊ะหมู่ ทีี�รีะฤกุศิษย์รีุ่นื้ 3  

308  เหรีียญหล่อโบึรีาณ ออกุวัดสรีะแกุ�ว รีุ่นื้แรีกุ  

309  พรีะรีูปเหม้อนื้หล่อโบึรีาณ  ออกุวัดสรีะแกุ�ว รีุ่นื้แรีกุ  

310  เหรีียญเสมา ไม่มีลายกุรีะหนื้กุ ออกุวัดปรีกุ  

311  พรีะปิดติาหล่อโบึรีาณ ออกุวัดสรีะแกุ�ว  

312  เหรีียญเม็ดแติงรีุ่นื้แรีกุ ไม่จำกุัดพิมพ์  

313  เหรีียญเสมา ไม่มีลายกุรีะหนื้กุ ออกุวัดปรีกุ  

314  เหรีียญเสมามีลายกุรีะหนื้กุ ออกุวัดปรีกุ  

315  เหรีียญโติ๊ะหมู่ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

316  เหรีียญ กุฐินื้คิงส์ยนื้ติ์ ปี 2554  

317  พรีะปิดติาหลังรีูปเหม้อนื้ ออกุวัดปรีกุ รีุ่นื้แรีกุ  
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พระคณาจารย์์จังหวััดร้อีย์เอี็ด ย์อีดนิย์ม    
โต๊๊ะที่ี� 10 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

318  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อทีองคำ ปี 2564  

319  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อเงินื้หนื้�ากุากุทีองคำ หลังเรีียบึ ไม่ติัดปีกุ ปี 2564  

320  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อเงินื้ หลังเรีียบึ ปี 2564  

321  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อเงินื้หนื้�ากุากุทีองคำ ขอบึทีองคำลงยา ปี 2564  

322  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อเงินื้ลงยา ไม่จำกุัดสี  

323  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อเงินื้ ปี 2564  

324  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อนื้วะหนื้�ากุากุเงินื้ ขอบึเงินื้ลงยา ปี 2564  

325  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อนื้วะหนื้�ากุากุเงินื้ ปี 2564  

326  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อนื้วะ ปี 2564  

327  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อมหาชนื้วนื้ ปี 2564  

328  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อทีองทีิพย์ ปี 2564  

329  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อทีองแดงผ่ิวไฟ้ ปี 2564  

330  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อทีองแดงรีุ�งเจ�านื้�ำเงินื้  

331  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�ออัลปากุ�าหนื้�ากุากุทีองทีิพย์ ปี 2564  

332  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อทีองแดงรีุ�งเจ�านื้�ำเงินื้ ติอกุ กุกุ. เเละติอกุ แจกุทีานื้ ปี 2564  

333  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อทีองแดงรีุ�งเจ�านื้�ำเงินื้หนื้�ากุากุทีองคำ ติอกุ กุกุ. ปี 2564  

334  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา เนื้้�อทีองแดงรีุ�งเจ�านื้�ำเงินื้หนื้�ากุากุเงินื้ ติอกุ กุกุ. ปี 2564  

335  ล็อกุเกุ็ติสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา ติัวถัังทีองคำ ปี 2564  

336  ล็อกุเกุ็ติสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา ติัวถัังเงินื้ ปี 2564  

337  ล็อกุเกุ็ติสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา ติะกุรีุดเงินื้ ปี 2564  

338  ล็อกุเกุ็ติสมปรีารีถันื้า หลวงปู�มหาศิลา ติะกุรีุดทีองแดง ปี 2564  

339  เหรีียญหลวงพ่อพรีะสังกุัจจายนื้์ รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อทีองแดง วัดสรีะทีอง ปี 2492  

340  เหรีียญหลวงพ่อโชคชัย รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อทีองผ่สม วัดบึ�านื้โนื้นื้ขวาง ปี 2512  

341  เหรีียญรีูปไข่ พรีะครีูวิจิติรีป๊ญญาคุณ รีุ่นื้แรีกุ ปี 2512 วัดบึ�านื้หนื้องเติ่า   

342  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�มา ญาณวโรี เนื้้�อทีองแดง บึล็อกุนื้ิยม ปี 2517  

343  เหรีียญพุ่มข�าวบึิณฑ์ รีุ่นื้เเรีกุ หลวงพ่อทีองมา ถัาวโรี ปี 2492  

344  เหรีียญพุ่มข�าวบึิณฑ์ รีุ่นื้2 หลวงพ่อทีองมา ถัาวโรี ปี 2497  

345  เหรีียญรีูปไข่ ยันื้ติ์ห่าง หลวงพ่อทีองมา ถัาวโรี ปี 2502  

346  เหรีียญรีูปไข่ ยันื้ติ์ชิด หลวงพ่อทีองมา ถัาวโรี ปี 2503  

347  เหรีียญรีูปไข่ หลวงพ่อทีองมา ถัาวโรี หลังยันื้ติ์สารีิกุา ปี 2516  

348  เหรีียญรีูปไข่ หลวงพ่อทีองมา ถัาวโรี ปี 2518 เนื้้�อเงินื้ เนื้้�อนื้วะ  

349  เหรีียญรีูปไข่ หลวงพ่อทีองมา ถัาวโรี ปี 2518 เนื้้�อทีองเเดง  

350  เหรีียญกุลมอุดมทีรีัพย์ หลวงพ่อทีองมา ถัาวโรี ปี 2518 เนื้้�อเงินื้ เนื้้�อนื้วะ  

351  เหรีียญกุลมอุดมทีรีัพย์ หลวงพ่อทีองมา ถัาวโรี ปี 2518 เนื้้�อทีองเเดง  

352  พรีะกุรีิ�งศรีีเทีพ รีุ่นื้เเรีกุ หลวงพ่อทีองมา ถัาวโรี ปี 2518 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  
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พระคร่ปู่ลัดวัชุิรโสภูณญาณ(หลวังปู่่�มหาศิลา สิริจันโที่) ย์อีดนิย์ม ชุุดที่ี� 1    
โต๊๊ะที่ี� 11 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

353  พรีะสมเด็จแจกุผ่�าป�า ด�านื้หลังพ่นื้สเปรีย์ทีอง (แจกุผ่�าป�าวัดศรีีโพนื้ทีอง) วัดบึ�านื้ธาติุปรีะทีับึ จ.รี�อยเอ็ด 2545  

354  เหรีียญรีุ่นื้1 ฉลองอายุมงคล64ปี วัดบึ�านื้ธาติุปรีะทีับึ จ.รี�อยเอ็ด 2551 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

355  เหรีียญรีุ่นื้2 สรี�างบึารีมี อายุ69ปี วัดบึ�านื้ธาติุปรีะทีับึ จ.รี�อยเอ็ด 2556 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

356  เหรีียญรีุ่นื้3 พรีะเจ�า16พรีะองค์ วัดบึ�านื้ธาติุปรีะทีับึ จ.รี�อยเอ็ด 2558 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

357  เหรีียญรีุ่นื้4 ปลดหนื้ี� ยกุพรีะเสี�ยงทีาย วัดบึ�านื้ธาติุปรีะทีับึ จ.รี�อยเอ็ด 2559 ไม่จำกุัดเนื้้�อ ยกุเว�นื้อัลปากุ�า  

358  เหรีียญรีุ่นื้5 ไติรีมาส วัดบึ�านื้ธาติุปรีะทีับึ จ.รี�อยเอ็ด 2559 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

359  เหรีียญรีุ่นื้6 เจรีิญพรีบึนื้ครีึ�งองค์ วัดบึ�านื้ธาติุปรีะทีับึ จ.รี�อยเอ็ด 2560 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

360  เหรีียญรีุ่นื้7 เสมาหัวเส้อ สิรีิโภูคทีรีัพย์ วัดบึ�านื้ธาติุปรีะทีับึ จ.รี�อยเอ็ด 2561 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

361  เหรีียญรีุ่นื้8 เหรีียญกุลมหนื้�าติรีง อายุ74ปี วัดบึ�านื้ธาติุปรีะทีับึ จ.รี�อยเอ็ด 2562 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

362  เหรีียญแจกุกุฐินื้(ถัอดพิมพ์รีุ่นื้แรีกุ) วัดบึ�านื้ธาติุปรีะทีับึ จ.รี�อยเอ็ด 2562 เนื้้�อทีองแดง ยกุเว�นื้บึล็อกุสอง  

363  เหรีียญรีุ่นื้9 เหนื้้อดวง อายุ75ปี 2562 เนื้้�อเงินื้  

364  เหรีียญรีุ่นื้9 เหนื้้อดวง อายุ75ปี 2562 เนื้้�อนื้วะ  

365  เหรีียญรีุ่นื้9 เหนื้้อดวง อายุ75ปี 2562 เนื้้�อฝั้าบึาติรี  

366  เหรีียญรีุ่นื้9 เหนื้้อดวง อายุ75ปี 2562 เนื้้�อทีองแดง  

367  ล็อกุเกุ็ติเหนื้้อดวงฉากุทีอง(เพชรีกุลับึ) 2562 ไม่จำกุัดแบึบึ  

368  ล็อกุเกุ็ติหลังเหรีียญเหนื้้อดวง 2563  

369  เหรีียญรีูปไข่ มหาลาภูรีวยรีวย อายุ75ปี วัดบึ�านื้ธาติุปรีะทีับึ จ.รี�อยเอ็ด 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

370  เหรีียญสำเภูาทีอง วัดบึ�านื้ธาติุปรีะทีับึ จ.รี�อยเอ็ด 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

371  พรีะรีูปหล่อรีุ่นื้แรีกุ วัดบึ�านื้ธาติุปรีะทีับึ จ.รี�อยเอ็ด ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

372  เหรีียญเหรีียญนื้วภูามหาสำเรี็จ(แถัมหนื้ังส้อ) 2565 เนื้้�อนื้วะ  

373  เหรีียญโติ๊ะหมู่รีุ่นื้แรีกุ รีุ่นื้พิธีสองสำเรี็จ 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

374  เหรีียญติัดชิดรีุ่นื้แรีกุ รีุ่นื้พิธีสองสำเรี็จ 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

375  พรีะรีูปหล่อป๊�มรีุ่นื้แรีกุ พิมพ์ใหญ่ 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

376  พรีะรีูปหล่อป๊�มรีุ่นื้แรีกุ พิมพ์เล็กุ 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

377  เหรีียญมังกุรีคู่รีุ่นื้แรีกุ 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

378  พรีะผ่งดวงเศรีษฐีรีุ่นื้แรีกุ 2563 เนื้้�อสีขาว ฝั้๊งติะกุรีุด  

379  พรีะผ่งดวงเศรีษฐีรีุ่นื้แรีกุ 2563 เนื้้�อปิดทีอง  

380  พรีะผ่งดวงเศรีษฐีรีุ่นื้แรีกุ 2563 เนื้้�อสีดำ  

381  พรีะผ่งดวงเศรีษฐีรีุ่นื้แรีกุ 2563 เนื้้�อสีแดง  

382  พรีะผ่งดวงเศรีษฐีรีุ่นื้แรีกุ 2563 เนื้้�อสีขาว ไม่ฝั้๊งติะกุรีุด บึล็อกุเหล็กุและบึล็อกุยาง  

383  พรีะปิดติาปลดหนื้ี� 2563 เนื้้�อผ่ง  

384  ล็อกุเกุ็ติมหาสุข มหาทีรีัพย์ 2563 ไม่จำกุัดแบึบึ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

385  พรีะเหนื้้อพรีหม 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

386  ล็อกุเกุ็ติดวงเศรีษฐี 2564ไม่จำกุัดแบึบึ  

387  เหรีียญพุทีธศิลป์ไหว�ครีู 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  



18 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำานาจเจริญ

พระคร่ปู่ลัดวัชุิรโสภูณญาณ(หลวังปู่่�มหาศิลา สิริจันโที่) ย์อีดนิย์ม ชุุดที่ี� 2    
โต๊๊ะที่ี� 12 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

388  เหรีียญเสมาเล้�อนื้ยศ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

389  รีูปหล่อเล้�อนื้ยศ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

390  เหรีียญพญาหนืู้เผ่้อกุรีุ่นื้แรีกุ(กุลม) 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

391  พรีะกุรีิ�งชินื้บึัญชรีเศรีษฐี 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

392  พรีะชัยวัฒนื้์ชินื้บึัญชรีเศรีษฐี 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

393  พรีะรีูปเหม้อนื้นื้ั�งเมฆั 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

394  เหรีียญเม็ดยาเล้�อนื้ยศ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

395  พรีะปรีกุจ�อย ฉลองพรีะปรีะธานื้สวนื้สงฆั์แกุเปะ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

396  เหรีียญรีูปไข่เล้�อนื้สมณศักุดิ� 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

397  เหรีียญเสมาเล้�อนื้สมณศักุดิ� 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

398  เหรีียญเทีวาพิทีักุษ์ หลังที�าวเวสสุวรีรีณ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

399  เหรีียญหล่อฐานื้ภููเขาเล้�อนื้สมณศักุดิ�(เติารีีด) 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

400  เหรีียญเจรีิญพรีบึนื้เติ็มองค์ ฉลองพรีะปรีะธานื้สวนื้สงฆั์แกุเปะ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

401  เหรีียญเมติติา 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

402  พรีะผ่งเจรีิญพรี 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

403  พรีะผ่งจันื้ทีรี์ลอย 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

404  พรีะสมเด็จหม้�นื้หินื้ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

405  พรีะกุรีิ�งโคติรีเศรีษฐี 2562 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

406  พญาครีุฑพิศอุดรี 2562 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

407  รีูปหล่อที�าวเวสสุวรีรีณ รีุ่นื้พิธีสำเรี็จทีันื้ใจ(ป�าหมุนื้) 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

408  พรีะปิดติายันื้ติ์ยุ่ง รีุ่นื้พิธีสำเรี็จทีันื้ใจ(ป�าหมุนื้) 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

409  พรีะสมเด็จศิลาแลง 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

410  พรีะสมเด็จเทีวานื้ิมิติ(พรีะศรีีอารีิย์) 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

411  เหรีียญห่วงเช้�อม รีุ่นื้พิธีสองสำเรี็จ 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

412  เหรีียญหล่อ รี.ศ.239 รีุ่นื้พิธีสองสำเรี็จ 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

413  เหรีียญเม็ดแติงรีุ่นื้แรีกุ รีุ่นื้พิธีสองสำเรี็จ 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

414  พรีะปรีกุใบึมะขามรีุ่นื้แรีกุ รีุ่นื้พิธีสองสำเรี็จ 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

415  ล็อกุเกุ็ติซุ้ีเปียหนื้�าหนืุ้่ม รีุ่นื้พิธีสองสำเรี็จ สวนื้สงฆั์แกุเปะ วัดโพธิ�ศรีีสะอาด จ.กุาฬสินื้ธุ์ 2563 ไม่จำกุัดแบึบึ  

416  พรีะผ่งหัวใจเศรีษฐี(นื้ั�งติั�ง) รีุ่นื้พิธีสองสำเรี็จ 2563 ไม่จำกุัดแบึบึ  

417  ติะกุรีุดติัดโคติรีเซุ้ียนื้ รีุ่นื้แรีกุ รีุ่นื้สอง 2562-2563 ไม่จำกุัดแบึบึ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

418  เหรีียญมหาโชค 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

419  เหรีียญโชคเหนื้้อเมฆั หลังเจ�าพ่อยี�กุอฮอง 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

420  เหรีียญสแติมป์สุรีิยันื้ติ์-จันื้ทีรีา 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

421  เหรีียญอายุวัฒนื้ะมงคล 77 ปี หลังพญาองคติ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

422  พรีะอสุรีินื้ทีรีาหู 2564 ไม่จำกุัดแบึบึ  
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423  เหรีียญแปดหลี�ยมพรีะธาติุพนื้ม หลังหลวงปู�มหาศิลา 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

424  เหรีียญรีูปไข่พรีะธาติุพนื้ม หลังหลวงปู�มหาศิลา 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

425  เหรีียญหลวงพ่อพรีะใส หลังหลวงปู�มหาศิลา 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

426  พรีะผ่งหลวงพ่อพรีะใส หลังหลวงปู�มหาศิลา 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

427  พรีะปิดติาจินื้ดามณี เนื้้�อผ่ง 2564 ไม่จำกุัดแบึบึ  

428  เหรีียญพรีะศรีีอารีิยเมติไติรี 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

429  รีูปหล่อพรีะศรีีอารีิย์ กุ�นื้อุดผ่งจินื้ดามณี 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

430  พรีะอุปคุติรีุ่นื้แรีกุ 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

431  เหรีียญ9มี9ดี9ยอด 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

432  เหรีียญเจรีิญยศยิ�งวัฒนื้า(แอปเปิ�ล) 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

433  เหรีียญขวานื้ฟ้้า 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

434  เหรีียญพญาหนืู้เผ่้อกุให�โชคชัย(6เหลี�ยม) 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

435  รีูปหล่อหนืุ้มานื้รีุ่นื้แรีกุ โชคพันื้ล�านื้ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

436  เหรีียญมนื้ติ์พรีะกุาฬ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

437  เหรีียญหล่อ พรีะพุทีธเจ�า5พรีะองค์ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

438  เหรีียญรีูปไข่ พรีะพุทีธเจ�า5พรีะองค์ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

439  เหรีียญเสมาสมปรีารีถันื้า 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

440  ล็อกุเกุ็ติสมปรีารีถันื้าสี�เหลี�ยม 2564 ไม่จำกุัดแบึบึ  

441  พรีะเจ�าสัวมหาศิลา มหาโภูคทีรีัพย์ 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

442  เหรีียญเศรีษฐี77 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ ไม่จำกุัดแบึบึ  

443  เหรีียญอรีิยทีรีัพย์ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

444  เหรีียญเจรีิญพรีล่าง77ครีึ�งองค์ 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

445  เหรีียญพรีะพุทีธเจ�า28พรีะองค์ 2565ไม่จำกุัดเนื้้�อ   

446  เหรีียญพุทีธศิลป์ไหว�ครีู 2565 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

447  เหรีียญสาลิกุาลิ�นื้ทีอง 2565 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

448  เหรีียญพญาเติ่ามังกุรี 2565 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

449  เหรีียญเปิดโลกุ 2565 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

450  พรีะปิดติาสรี�างพรีะธาติุหม้�นื้หินื้ 2565 ไม่จำกุัดเนื้้�อ ไม่จำกุัดพิมพ์  

451  พรีะปิดติาสุกุิติติิมา 2565 ไม่จำกุัดเนื้้�อ ไม่จำกุัดพิมพ์  

452  เหรีียญยี�กุอฮง ขุมทีรีัพย์เศรีษฐี คชาวุธ 2565 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

453  เหรีียญที�าวเวสสุวรีรีณ รีาชันื้ทีรีัพย์ คชาวุธ 2565 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

454  รีูปหล่อที�าวเวสสุวรีรีณ รีาชันื้ทีรีัพย์ คชาวุธ 2565 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

455  รีูปหล่อพรีะกุุเวรีธนื้บึดีเศรีษฐีชัมพล คชาวุธ 2565 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

456  เหรีียญที�าวเวสสุวรีรีณ ฟ้้าสมั�งล�านื้ช�าง(ฟ้้าสมั�งกุินื้ผ่ี) รีาชันื้ล�านื้ช�าง คชาวุธ 2565 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

457  พรีะขุนื้แผ่นื้ปลาไหลเผ่้อกุ คชาวุธ 2565 ไม่จำกุัดเนื้้�อ ไม่จำกุัดพิมพ์  
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พระคณาจารย์์จังหวััดมหาสารคาม ย์อีดนิย์ม    
โต๊๊ะที่ี� 14 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (36 ราย์การ)    

458  พรีะนื้าดูนื้ นื้าคปรีกุเดี�ยว พรีะพิมพ์ - พรีะแผ่ง ไม่จำกุัดพิมพ์ ไม่จำกุัดขนื้าด กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

459  พรีะนื้าดูนื้ปางปฐมเทีศนื้า นื้ั�งเม้อง กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

460  พรีะนื้าดูนื้ ปางยมกุปาฏิิหารีิย์ กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

461  พรีะนื้าดูนื้ ปางพรีะปรีะธานื้พรี กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

462  พรีะนื้าดูนื้ พิมพ์ซุุ้�มโพธิ� ไม่จำกุัดพิมพ์ กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

463  พรีะนื้าดูนื้ นื้าคปรีกุคู่ ไม่จำกุัดพิมพ์ กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

464  พรีะนื้าดูนื้ นื้าคปรีกุคู่ติัดเดี�ยว กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

465  พรีะนื้าดูนื้ พิมพ์ยอดติัด ปางยมกุปาฏิิหารีิย์ กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

466  พรีะแผ่งติัดเกุ�า พิมพ์นื้าคปรีกุจิ�ว กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

467  พรีะแผ่งติัดเกุ�า พิมพ์ติุ๊กุติา กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

468  พรีะแผ่งติัดเกุ�า พิมพ์เม็ดแติง กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

469  พรีะแผ่งติัดเกุ�า พิมพ์พิมพ์ปรีะภูามณฑล   

470  พรีะแผ่งติัดเดี�ยว พิมพ์ปรีกุจิ�ว กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

471  พรีะแผ่งติัดเดี�ยว พิมพ์ติุ๊กุติา กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

472  พรีะแผ่งติัดเดี�ยว พิมพ์อรีหันื้ติ์ กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

473  พรีะแผ่งติัดเดี�ยว พิมพ์นื้ั�งบึัว กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

474  พรีะแผ่งติัดเดี�ยว พิมพ์นื้ั�งสลับึ กุรีุพรีะธาติุนื้าดูนื้  

475  พรีะแผ่งติัดเดี�ยว พิมพ์พิมพ์ปรีะภูามณฑล   

476  เหรีียญพลิกุชะติาบึารีมี เกุสาโรี หนื้�ากุากุทีองคำ (ทีุกุสี)  

477  เหรีียญพลิกุชะติาบึารีมี เกุสาโรี เนื้้�อเงินื้ลงยา (ทีุกุสี)  

478  เหรีียญพลิกุชะติาบึารีมี เกุสาโรี หนื้�ากุากุเงินื้ (ทีุกุสี)  

479  เหรีียญพลิกุชะติาบึารีมี เกุสาโรี รีายกุารีลงยา (ลุ�นื้ติัว)  

480  เหรีียญพลิกุชะติาบึารีมี เกุสาโรี รีายกุารีหนื้�ากุากุ (ลุ�นื้ติัว)  

481  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�ศรีีธรีรีมศาสนื้์ วัดใติ�โกุสุม ปี 2497  

482  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�สา วัดบึ�านื้เหล่า ปี 2509 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

483  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ พรีะครีูสารีกุิจปรีะยุติ วัดหนื้องเข้�อนื้ช�าง ปี 2509  

484  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�ใหญ่ วัดพุทีธปรีะดิษฐ์ (บึ�านื้โพนื้) ปี 2521  

485  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ พรีะอาจารีย์ สุรีิยันื้ติ์ โฆัสป๊ญโญ ปี 2552  

486  เหรีียญรีุ่นื้สอง พรีะอาจารีย์ สุรีิยันื้ติ์ โฆัสป๊ญโญ ปี 2552  

487  พรีะป๊�มลอยองค์ รีุ่นื้แรีกุ พรีะอาจารีย์ สุรีิยันื้ติ์ โฆัสป๊ญโญ ปี 2552  

488  เติารีีดป๊�ม พรีะอาจารีย์สุรีิยันื้ติ์ โฆัสป๊ญโญ ปี 2556  

489  เหรีียญโชคดี พรีะอาจารีย์ สุรีิยันื้ติ์ โฆัสป๊ญโญ ปี 2560  

490  เหรีียญสามรีอบึ พรีะอาจารีย์ สุรีิยันื้ติ์ โฆัสป๊ญโญ ปี 2558  

491  เหรีียญปลดหนื้ี� พรีะอาจารีย์ สุรีิยันื้ติ์ โฆัสป๊ญโญ ปี 2559  

492  เหรีียญรีวยทีันื้ใจ พรีะอาจารีย์ สุรีิยันื้ติ์ โฆัสป๊ญโญ ปี 2561  

493  เหรีียญเล้�อนื้ สมณศักุดิ� พรีะอาจารีย์ สุรีิยันื้ติ์ โฆัสป๊ญโญ ปี 2560  
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พระคณาจารย์์จังหวััดย์โสธร ย์อีดนิย์ม    
โต๊๊ะที่ี� 15 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

494  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงติาพวง สุขินืฺ้ทีรีิโย วัดศรีีธรีรีมารีาม จ.ยโสธรี ปี 2513  

495  เหรีียญรีุ่นื้ 2 หลวงติาพวง สุขินืฺ้ทีรีิโย วัดศรีีธรีรีมารีาม จ.ยโสธรี ปี 2517  

496  เหรีียญรีุ่นื้ 3 หลวงติาพวง สุขินืฺ้ทีรีิโย วัดศรีีธรีรีมารีาม จ.ยโสธรี  ปี 2519  

497  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงติาพวง สุขินืฺ้ทีรีิโย ออกุวัดป�าใหม่นื้ิพัฒนื้ารีาม อ.ป�าติิ�ว  จ.ยโสธรี ปี 2543  

498  เหรีียญหล่อรีุ่นื้ 1 (หัวไม�ขีด) หลวงติาพวง สุขินืฺ้ทีรีิโย วัดศรีีธรีรีมารีาม จ.ยโสธรี ปี 2533  

499  พรีะนื้าคปรีกุใบึมะขาม รีุ่นื้แรีกุ หลวงติาพวง สุขินืฺ้ทีรีิโย วัดศรีีธรีรีมารีาม จ.ยโสธรี ปี 2539 เนื้้�อเงินื้,นื้วะ,ทีองแดง  

500  พรีะผ่งรีูปเหม้อนื้ รีุ่นื้ 50 พรีรีษา มหามงคล หลวงติาพวง สุขินืฺ้ทีรีิโย วัดศรีีธรีรีมารีาม จ.ยโสธรี ปี 2540  

501  พรีะปิดติาแรี่บึางไผ่่ (แรี่ป�าติิ�ว) หลวงติาพวง สุขินืฺ้ทีรีิโย วัดศรีีธรีรีมารีาม จ.ยโสธรี ปี 2547  

502  พรีะปิดติามหาอุติม์ หลวงติาพวง สุขินืฺ้ทีรีิโย วัดศรีีธรีรีมารีาม อ.เม้อง จ.ยโสธรี ปี 2547  

503  พรีะปิดติาอุดมโชค หลวงติาพวง สุขินืฺ้ทีรีิโย วัดศรีีธรีรีมารีาม จ.ยโสธรี ปี 2550  

504  พรีะสมเด็จคำเข้�อนื้แกุ�ว (เผ่ชิญ จันื้ทีรีุเบึกุษา) อ.คำเข้�อนื้แกุ�ว จ.ยโสธรี ปี 2517  

505  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงพ่อดาว สุจิติฺโติ วัดบึ�านื้ย่อ จ.ยโสธรี ปี 2523  

506  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�พรีม ขันื้ติิธัมโม วัดศรีีบึุญเรี้อง (บึ�านื้ไผ่่) อ.ทีรีายมูล จ.ยโสธรี ปี 2529  

507  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุพรีะครีูโสภูณชัยคุณ หลวงพ่อโสม ออกุวัดบึ�านื้ซุ้ำ อ.มหาชนื้ะชัย จ.ยโสธรี ปี 2519 เนื้้�อทีองแดง  

508  เหรีียญหลวงปู�พรีะมหาแปลง ปคุโณ (ครีบึ 5 รีอบึ) ปี 2530 วัดบึ�านื้เปาะ อ.ค�อวัง จ.ยโสธรี เนื้้�อทีองแดง  

509  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�สรีวง สิรีิปุญโญ (ออกุวัดจำปาศิลาวาส) ปี 2543 เนื้้�อทีองแดง  

510  รีูปหล่อฐานื้ภููเขา รีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�สรีวง สิรีิปุญฺฺโญ วัดศรีีฐานื้ในื้ จ.ยโสธรี ปี 2546 เนื้้�อเงินื้,เนื้้�อนื้วะโลหะ,เนื้้�อโลหะผ่สม  

511  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�ปรีะสารี สุมโนื้ วัดป�าหนื้องไครี� จ.ยโสธรี ปี 2545 เนื้้�อเงินื้  

512  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�ปรีะสารี สุมโนื้ วัดป�าหนื้องไครี� จ.ยโสธรี ปี 2545 เนื้้�ออัลปากุ�า  

513  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�ปรีะสารี สุมโนื้ วัดป�าหนื้องไครี� จ.ยโสธรี ปี 2545 เนื้้�อทีองแดง  

514  พรีะผ่งโติ๊ะหมู่บึูชา รีุ่นื้แรีกุ  หลวงปู�ปรีะสารี สุมโนื้ วัดป�าหนื้องไครี� จ.ยโสธรี ปี 2553  

515  พรีะกุรีิ�งอุดมความสุข  หลวงปู�ปรีะสารี สุมโนื้ วัดป�าหนื้องไครี� จ.ยโสธรี ปี 2560  

516  พรีะชัยวัฒนื้์  หลวงปู�ปรีะสารี สุมโนื้ วัดป�าหนื้องไครี� จ.ยโสธรี ปี 2560  

517  เหรีียญมังกุรี  หลวงปู�ปรีะสารี สุมโนื้ วัดป�าหนื้องไครี� จ.ยโสธรี ปี 2562 เนื้้�อทีองคำ,เนื้้�อเงินื้หนื้�ากุากุทีองคำ,เนื้้�อเงินื้  

518  เหรีียญยิ�มเปิดโลกุ หลวงปู�ปรีะสารี สุมโนื้ วัดป�าหนื้องไครี� จ.ยโสธรี ปี 2563 เนื้้�อทีองคำ,เนื้้�อเงินื้หนื้�ากุากุทีองคำ,เนื้้�อเงินื้  

519  เหรีียญนื้ั�งพานื้ หลวงปู�ปรีะสารี สุมโนื้ วัดป�าหนื้องไครี� จ.ยโสธรี ปี 2564 เนื้้�อทีองคำ,เนื้้�อเงินื้หนื้�ากุากุทีองคำ,เนื้้�อเงินื้  

520  เหรีียญมังกุรี  หลวงปู�ปรีะสารี สุมโนื้ วัดป�าหนื้องไครี� จ.ยโสธรี ปี 2562 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

521  เหรีียญยิ�มเปิดโลกุ หลวงปู�ปรีะสารี สุมโนื้ วัดป�าหนื้องไครี� จ.ยโสธรี ปี 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

522  เหรีียญนื้ั�งพานื้ หลวงปู�ปรีะสารี สุมโนื้ วัดป�าหนื้องไครี� จ.ยโสธรี ปี 2564 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

523  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�สิงห์ทีอง ปภูากุโรี วัดป�าสุนื้ทีรีารีาม จ.ยโสธรี ปี 2532  

524  เหรีียญรีุ่นื้ 2 หลวงปู�สิงห์ทีอง ปภูากุโรี วัดป�าสุนื้ทีรีารีาม จ.ยโสธรี ปี 2536  

525  รีูปหล่อ รีุ่นื้แรีกุ หัวไม�ขีด หลวงปู�สิงห์ทีอง ปภูากุโรี วัดป�าสุนื้ทีรีารีาม จ.ยโสธรี ปี 2543 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

526  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�สิงห์ทีอง ปภูากุโรี วัดป�าสุนื้ทีรีารีาม จ.ยโสธรี ปี 2537  

527  เหรีียญบึล๊อกุแติกุ หลวงปู�สิงห์ทีอง ปภูากุโรี วัดป�าสุนื้ทีรีารีาม จ.ยโสธรี ปี 2537   

528  พรีะผ่งนื้ั�งติั�ง รีุ่นื้ สมปรีารีถันื้า หลวงปู�สิงห์ทีอง ปภูากุโรี วัดป�าสุนื้ทีรีารีาม จ.ยโสธรี ปี 2561  
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พระคณาจารย์์จังหวััดสกลนคร ย์อีดนิย์ม    
โต๊๊ะที่ี� 16 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

529  เหรีียญ พรีะครีูเกุษมสิรีิชัย (อำคา เขมจาโรี) รีุ่นื้สุดที�าย”พรีะรีาชทีานื้เพลิงศพ” วัดศรีีโพธิ�ชัย 

      เนื้้�อนื้วะโลหะหนื้�ากุากุเงินื้,ทีองแดงผ่ิวไฟ้  

530  เหรีียญ พรีะอาจารีย์แหวนื้ ทียาลุโกุ วัดป�าหนื้องนื้กุกุด รีุ่นื้เกุ�ามงคล ปี 2563 เนื้้�อทีองคำ,เงินื้  

531  เหรีียญ พรีะอาจารีย์แหวนื้ ทียาลุโกุ วัดป�าหนื้องนื้กุกุด รีุ่นื้เกุ�ามงคล ปี 2563 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

532  พรีะกุรีิ�ง พรีะอาจารีย์แหวนื้ ทียาลุโกุ วัดป�าหนื้องนื้กุกุด รีุ่นื้นื้วะมหาจักุรีพรีรีดิ ปี 2562 เนื้้�อทีองคำ, นื้วะโลหะ  

533  เหรีียญ เจ�าปู�เม้องภููเงินื้ บึ�านื้ไฮหย่อง รีุ่นื้แรีกุ ปี 2562 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

534  เหรีียญ หลวงพ่ออำคา เขมจาโรี วัดศรีีโพธิ�ชัย รีุ่นื้แรีกุ ปี 2535  

535  เหรีียญ พรีะอาจารีย์แหวนื้ ทียาลุโกุ วัดป�าหนื้องนื้กุกุด รีุ่นื้แรีกุ ปี 2554 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

536  เหรีียญ หลวงปู�คำ ยสกุุลปุติโติ วัดป�าศรีีจำปาชนื้บึที รีุ่นื้แรีกุ ปี 2517 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

537  เหรีียญ พรีะอาจารีย์บึุญพินื้ กุติปุญโญ วัดผ่าเทีพนื้ิมิติ รีุ่นื้แรีกุ ปี 2537 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

538  เหรีียญ พรีะครีูศรีีภููมานืุ้รีักุษ์ วัดป�าสามัคคีธรีรีม รีุ่นื้แรีกุ ปี 2520 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

539  เหรีียญ พรีะอาจารีย์วันื้ อุติติโม วัดถั�ำอภูัยดำรีงธรีรีม รีุ่นื้แรีกุ ปี 2514 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

540  เหรีียญ พรีะอาจารีย์บึุญเหล้อ อภูิปุญโญ วัดป�าบึ�านื้เปือย รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อทีองคำลงยาแดง  

541  เหรีียญ พรีะอาจารีย์บึุญเหล้อ อภูิปุญโญ วัดป�าบึ�านื้เปือย รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อเงินื้ลงยาแดงหนื้�ากุากุทีองคำ  

542  เหรีียญ พรีะอาจารีย์บึุญเหล้อ อภูิปุญโญ วัดป�าบึ�านื้เปือย รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อเงินื้ลงยาสีเขียว,หนื้�ากุากุทีองคำ  

543  เหรีียญ พรีะอาจารีย์บึุญเหล้อ อภูิปุญโญ วัดป�าบึ�านื้เปือย รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อนื้วะโลหะหนื้�ากุากุเงินื้,หนื้�ากุากุทีองคำ  

544  เหรีียญ พรีะอาจารีย์บึุญเหล้อ อภูิปุญโญ วัดป�าบึ�านื้เปือย รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อนื้วะโลหะลงยาสีชมพู,หนื้�ากุากุทีองคำ  

545  เหรีียญ พรีะอาจารีย์บึุญเหล้อ อภูิปุญโญ วัดป�าบึ�านื้เปือย รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�ออันื้ปากุ�า,หนื้�ากุากุเงินื้,หนื้�ากุากุทีองคำ  

546  เหรีียญ พรีะอาจารีย์บึุญเหล้อ อภูิปุญโญ วัดป�าบึ�านื้เปือย รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อทีองแดง,หนื้�ากุากุเงินื้,หนื้�ากุากุทีองคำ  

547  เหรีียญ พรีะอาจารีย์บึุญเหล้อ อภูิปุญโญ วัดป�าบึ�านื้เปือย รีุ่นื้แรีกุ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

548  เหรีียญ พรีะอาจารีย์บึุญเหล้อ อภูิปุญโญ วัดป�าบึ�านื้เปือย รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อเงินื้ลงยาสีชมภููหนื้�าากุากุทีองคำ  

549  ล็อติเกุ็ติ พรีะอาจารีย์บึุญเหล้อ อภูิปุญโญ วัดป�าบึ�านื้เปือย รีุ่นื้แรีกุ ไม่จำกุัดเนื้้�อ,ฉากุสีติ่างๆ  

550  ล็อติเกุ็ติ พรีะอาจารีย์บึุญเหล้อ อภูิปุญโญ วัดป�าบึ�านื้เปือย รีุ่นื้แรีกุ ฉากุสีทีอง,หลังเงินื้,หลังมวลสารี  

551  พรีะผ่งโติ๊ะหมู่๒ พรีะอาจารีย์ฝั้๊�นื้ อาจาโรี รีุ่นื้อุดมพรี เนื้้�อมวลสารีติกุุดทีองคำ  

552  พรีะผ่งโติ๊ะหมู่๒ พรีะอาจารีย์ฝั้๊�นื้ อาจาโรี รีุ่นื้อุดมพรี เนื้้�อมวลสารี  

553  พรีะผ่ง ดวงเศรีษฐี รีวยเหล้อล�นื้ พรีะอาจารีย์บึุญเหล้อ อภูิปุญโญ วัดป�าบึ�านื้เปือย รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อมวลสารีติกุุดทีองคำ  

554  พรีะผ่ง ดวงเศรีษฐี รีวยเหล้อล�นื้ พรีะอาจารีย์บึุญเหล้อ อภูิปุญโญ วัดป�าบึ�านื้เปือย รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อมวลสารี  

555  เหรีียญ โติ๊ะหมู่ หลวงปู�นื้วนื้ เติชธโรี วัดป�ามหาชัยโฆัษิติ รีุ่นื้แรีกุ ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

556  เหรีียญโติ๊ะหมู่หลวงปู�สูนื้ย์ จันื้ทีวัณโณ วัดป�าอิสสรีะธรีรีม  ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

557  พรีะผ่งโติ๊ะหมู่หลวงปู�สูนื้ย์ จันื้ทีวัณโณ วัดป�าอิสสรีะธรีรีม อ.อากุาศอำนื้วย จ.สกุลนื้ครี ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

558  เหรีียญเสมาไติมาส63"รีวยพันื้ล�านื้" หลวงปู�สูนื้ย์ จันื้ทีวัณโณ วัดป�าอิสสรีะธรีรีม ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

559  เหรีียญ"ชนื้ะจนื้"หลวงปู�สูนื้ย์ จันื้ทีวัณโณ วัดป�าอิสสรีะธรีรีม  ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

560  เส้อหล่อรีุ่นื้แรีกุหลวงปู�สูนื้ย์ จันื้ทีวัณโณ วัดป�าอิสสรีะธรีรีม ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

561  เหรีียญ"เศรีษฐี"หลวงปู�สูนื้ย์ จันื้ทีวัณโณ วัดป�าอิสสรีะธรีรีม ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

562  เหรีียญ"มหาโชคโภูคทีรีัพย์"หลวงปู�สูนื้ย์ จันื้ทีวัณโณ วัดป�าอิสสรีะธรีรีม ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

563  เหรีียญ พรีะครีูเกุษมสิรีิชัย (อำคา เขมจาโรี) รีุ่นื้สุดที�าย”พรีะรีาชทีานื้เพลิงศพ” วัดศรีีโพธิ�ชัย 

      เนื้้�อทีองคำ,เนื้้�อเงินื้หนื้�ากุากุทีองคำ  



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำานาจเจริญ23 

พระคณาจารย์์จังหวััดอีุดรธานี ย์อีดนิย์ม    
โต๊๊ะที่ี� 17 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

564  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงพ่อจันื้ทีา บึ�านื้ปะโค เนื้้�ออัลปากุ�า ลงยา  

565  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงพ่อจันื้ทีา บึ�านื้ปะโค เนื้้�อฝั้าบึาติรี  

566  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�บึุญนื้าค วัดภููกุรีะแติ  

567  พรีะรีูปหล่อสังฆัาลาย รีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�บึุญ วัดบึ�านื้จีด  

568  เหรีียญรีุ่นื้แรีกุ สังฆัาลาย รีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�บึุญ บึ�านื้จีด  

569  พรีะปิดติา สังฆัวานื้รี  หลวงปู�บึุญ บึ�านื้จีด  

570  ติะกุรีุด หลวงปู�บึุญ บึ�านื้จีด (ทีุกุยุค)  

571  เหรีียญกุงจักุรี หลวงปู�ไม อินื้ทีสิรีิ รีุ่นื้แรีกุ ปี 2549  

572  เหรีียญกุงจักุรี หลวงปู�ไม อินื้ทีสิรีิ รีุ่นื้สุดที�าย ปี 2563  

573  เหรีียญฝั้าบึาติรี หลวงพ่อพิบึูลย์  ปี 2507  

574  เหรีียญหลวงพ่อพิบึูลย์ สายฝั้นื้เลียบึ ปี 2504  

575  เหรีียญหลวงพ่อพิบึูลย์ หอกุแติกุ ปี 2504  

576  เหรีียญหลวงพ่อพิบึูลย์ ปี 2538 (ยายเขียว)  

577  เหรีียญหลวงพ่อพิบึูลย์ หนื้�าหนืุ้่ม ปี 2530  

578  เหรีียญหลวงปู�พิบึูลย์ วัดพรีะแที่นื้ รีุ่นื้เสารี์ 5 หม้�นื้ยันื้ติ์พันื้พรีะคาถัา  เนื้้�อทีองคำ จ.อุดรีธานื้ี  

579  เหรีียญหลวงปู�พิบึูลย์ วัดพรีะแที่นื้ รีุ่นื้เสารี์ 5 หม้�นื้ยันื้ติ์พันื้พรีะคาถัา  เนื้้�อชนื้วนื้หนื้�ากุากุทีองคำ จ.อุดรีธานื้ี  

580  เหรีียญหลวงปู�พิบึูลย์ วัดพรีะแที่นื้ รีุ่นื้เสารี์ 5 หม้�นื้ยันื้ติ์พันื้พรีะคาถัา  เนื้้�อชนื้วนื้หนื้�ากุากุเงินื้ จ.อุดรีธานื้ี  

581  เหรีียญหลวงปู�พิบึูลย์ วัดพรีะแที่นื้ รีุ่นื้เสารี์ 5 หม้�นื้ยันื้ติ์พันื้พรีะคาถัา  เนื้้�อ 3 กุษัติรีิย์ จ.อุดรีธานื้ี  

582  เหรีียญหลวงปู�พิบึูลย์ วัดพรีะแที่นื้ รีุ่นื้เสารี์ 5 หม้�นื้ยันื้ติ์พันื้พรีะคาถัา  เนื้้�อชนื้วนื้ จ.อุดรีธานื้ี  

583  เหรีียญพ่อปู�ศรีีสุทีโธนื้าครีาช รีุ่นื้ รีวย รีวย รีวย เนื้้�อทีองคำลงยาแดง  จ.อุดรีธานื้ี  

584  เหรีียญพ่อปู�ศรีีสุทีโธนื้าครีาช รีุ่นื้ รีวย รีวย รีวย เนื้้�อทีองคำ  จ.อุดรีธานื้ี  

585  เหรีียญพ่อปู�ศรีีสุทีโธนื้าครีาช รีุ่นื้ รีวย รีวย รีวย เนื้้�อเงินื้ลงยาเขียว  จ.อุดรีธานื้ี  

586  เหรีียญพ่อปู�ศรีีสุทีโธนื้าครีาช รีุ่นื้ รีวย รีวย รีวย เนื้้�อเงินื้  จ.อุดรีธานื้ี  

587  เหรีียญพ่อปู�ศรีีสุทีโธนื้าครีาช รีุ่นื้ รีวย รีวย รีวย เนื้้�อนื้วโลหะ  จ.อุดรีธานื้ี  

588  เหรีียญพ่อปู�ศรีีสุทีโธนื้าครีาช รีุ่นื้ รีวย รีวย รีวย เนื้้�อทีองแดง  จ.อุดรีธานื้ี  

589  เหรีียญหลวงพ่อพุทีธศรีีวิชัย วัดโพธิ�ชัย บึ�านื้ลำภูู รีุ่นื้แรีกุ  

590  เหรีียญพรีะวอ - พรีะติา รีุ่นื้แรีกุ ปี 2518  

591  เหรีียญ หลวงพ่อมิ�งขัญ รีุ่นื้แรีกุ ปี 2528  

592  เหรีียญ พรีะอาจารีย์ติ�อง อุติติมธัมโม รีุ่นื้แรีกุ ปี 2560  

593  เหรีียญ หลวงปู�ขาว บึชภู.2 (หลังพานื้) ปี 2520  

594  เหรีียญพรีะอาจารีย์แสง ธัมมะธีโรี วัดมหาชัย รีุ่นื้แรีกุ (พิมพ์หยดนื้�ำ)  

595  เหรีียญพรีะอาจารีย์แสง ธัมมะธีโรี วัดมหาชัย รีุ่นื้แรีกุ (พิมพ์ครีึ�งองค์)  

596  เหรีียญหลวงปู�บึุญเพ็ง เขมาภูิรีโติ  วัดถั�ำกุลองเพล รีุ่นื้แรีกุ  

597  เหรีียญหลวงปู�สาย เขมะธัมโม วัดป�าพรีมวิหารี รีุ่นื้แรีกุ  

598  เหรีียญเสมา 90 ปี หลวงปู�สาย เขมะธัมโม วัดป�าพรีมวิหารี  



24 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำานาจเจริญ

พระวััดบางนมโค จ.พระนครศรีอีย์ุธย์า ที่ั�วัไปู่    
โต๊๊ะที่ี� 18 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (37 ราย์การ)    

599  พรีะพิมพ์ทีรีงไกุ่ เนื้้�อดินื้ ปี 2496-2498  

600  พรีะพิมพ์ทีรีงครีุฑ เนื้้�อดินื้ ปี 2496-2498  

601  พรีะพิมพ์ทีรีงหนืุ้มานื้ เนื้้�อดินื้ ปี 2496-2498  

602  พรีะพิมพ์ทีรีงปลา เนื้้�อดินื้ ปี 2496-2498  

603  พรีะพิมพ์ทีรีงเม่นื้ เนื้้�อดินื้ ปี 2496-2498  

604  พรีะพิมพ์ทีรีงนื้กุ เนื้้�อดินื้ ปี 2496-2498  

605  พรีะพิมพ์ทีรีงไกุ่ เนื้้�อดินื้ ปี 2496-2498  

606  พรีะพิมพ์ทีรีงครีุฑ เนื้้�อดินื้ ปี 2511  

607  พรีะพิมพ์ทีรีงหนืุ้มานื้ เนื้้�อดินื้ ปี 2511  

608  พรีะพิมพ์ทีรีงปลา เนื้้�อดินื้ ปี 2511  

609  พรีะพิมพ์ทีรีงเม่นื้ เนื้้�อดินื้ ปี 2511  

610  พรีะพิมพ์ทีรีงนื้กุ เนื้้�อดินื้ ปี 2511  

611  พรีะพิมพ์ทีรีงไกุ่ เนื้้�อดินื้ ปี 2527  

612  พรีะพิมพ์ทีรีงครีุฑ เนื้้�อดินื้ ปี 2527  

613  พรีะพิมพ์ทีรีงหนืุ้มานื้ เนื้้�อดินื้ ปี 2527  

614  พรีะพิมพ์ทีรีงปลา เนื้้�อดินื้ ปี 2527  

615  พรีะพิมพ์ทีรีงเม่นื้ เนื้้�อดินื้ ปี 2527  

616  พรีะพิมพ์ทีรีงนื้กุ เนื้้�อดินื้ ปี 2527  

617  พรีะพิมพ์ทีรีงไกุ่ เนื้้�อดินื้ เนื้้�อผ่ง สู่มาติุภููมิ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2533  

618  พรีะพิมพ์ทีรีงครีุฑ เนื้้�อดินื้ เนื้้�อผ่ง สู่มาติุภููมิ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2533  

619  พรีะพิมพ์ทีรีงหนืุ้มานื้ เนื้้�อดินื้ เนื้้�อผ่ง สู่มาติุภููมิ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2533  

620  พรีะพิมพ์ทีรีงปลา เนื้้�อดินื้ เนื้้�อผ่ง สู่มาติุภููมิ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2533  

621  พรีะพิมพ์ทีรีงเม่นื้ เนื้้�อดินื้ เนื้้�อผ่ง สู่มาติุภููมิ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2533  

622  พรีะพิมพ์ทีรีงนื้กุ เนื้้�อดินื้ เนื้้�อผ่ง สู่มาติุภููมิ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2533  

623  พรีะพิมพ์ทีรีงไกุ่ เนื้้�อดินื้ เนื้้�อผ่ง สู่มาติุภููมิ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2536  

624  พรีะพิมพ์ทีรีงครีุฑ เนื้้�อดินื้ เนื้้�อผ่ง สู่มาติุภููมิ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2536  

625  พรีะพิมพ์ทีรีงหนืุ้มานื้ เนื้้�อดินื้ เนื้้�อผ่ง สู่มาติุภููมิ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2536  

626  พรีะพิมพ์ทีรีงปลา เนื้้�อดินื้ เนื้้�อผ่ง สู่มาติุภููมิ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2536  

627  พรีะพิมพ์ทีรีงเม่นื้ เนื้้�อดินื้ เนื้้�อผ่ง สู่มาติุภููมิ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2536  

628  พรีะพิมพ์ทีรีงนื้กุ เนื้้�อดินื้ เนื้้�อผ่ง สู่มาติุภููมิ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2536  

629  พรีะพิมพ์ทีรีงไกุ่ เนื้้�อดินื้ รีุ่นื้บึูรีณะอุโบึสถั สรี�างเข้�อนื้ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2548  

630  พรีะพิมพ์ทีรีงครีุฑ เนื้้�อดินื้ รีุ่นื้บึูรีณะอุโบึสถั สรี�างเข้�อนื้ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2548  

631  พรีะพิมพ์ทีรีงหนืุ้มานื้ เนื้้�อดินื้ รีุ่นื้บึูรีณะอุโบึสถั สรี�างเข้�อนื้ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2548  

632  พรีะพิมพ์ทีรีงปลา เนื้้�อดินื้ รีุ่นื้บึูรีณะอุโบึสถั สรี�างเข้�อนื้ บึล๊อกุแรีกุ ปี 2548  

633  พรีะเนื้้�อดินื้ หลวงพ่อสุ่นื้ วัดบึางปลาหมอ พิมพ์ใหญ่  

634  พรีะเนื้้�อดินื้ หลวงพ่อสุ่นื้ วัดบึางปลาหมอ ทีั�วไป  

635  ลูกุสะกุดและลูกุอม หลวงพ่อปานื้ ปี 2496-2498  



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำานาจเจริญ25 

พระจังหวััดพระนครศรีอีย์ุธย์า - พระพุที่ธคณาจารย์์ ที่ั�วัไปู่ ชุุดที่ี� 1    
โต๊๊ะที่ี� 19 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

636  เหรีียญหลวงพ่อรีวย รีุ่นื้สารีพัดดี เนื้้�อทีองแดง วัดติะโกุ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

637  พรีะหลวงพ่อเอีย วัดบึ�านื้ด่านื้ ปี 2517 ไม่จำกุัดเนื้้�อพิมพ์  

638  พรีะผ่งพุทีธคุณ หลวงปู�สี วัดสะแกุ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

639  พรีะอู่ทีอง ซุุ้�มเรี้อนื้แกุ�ว เนื้้�อดินื้ ไม่จำกุัดพิมพ์ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

640  พรีะพิมพ์สะดุ�งกุลับึ เนื้้�อดินื้ ขึ�นื้อยุธยา ไม่จำกุัดพิมพ์ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

641  พรีะเนื้้�อดินื้วัดวรีเชรีษ์ (จงกุลม) ไม่จำกุัดพิมพ์ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

642  พรีะนื้างพญาหลวงพ่อจง วัดหนื้�าติ่างนื้อกุ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

643  พรีะนื้าง หนื้�าอิฐ เนื้้�อดินื้ ไม่จำกุัดพิมพ์ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

644  พรีะขุนื้แผ่นื้ เนื้้�อดินื้ ไม่จำกุัดพิมพ์ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

645  พรีะนื้าคปรีกุสุรีิยมนื้ี เนื้้�อดินื้ ปี 2473 หลวงพ่ออั�นื้ วัดพรีะญาติิ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

646  พรีะพรีหม ปี 2523 หลวงปู�ดสี วัดสะแกุ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

647  พรีะพุทีธ 25 ศติวรีรีษ เนื้้�อชินื้ ปี 2500  

648  พรีะพุทีธ 25 ศติวรีรีษ เนื้้�อดินื้ ปี 2500  

649  พรีะกุรีุ วัดโพธิ� บึางปะอินื้ เนื้้�อดินื้ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

650  เหรีียญงูเล็กุ เนื้้�อนื้วะโลหะ ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบึ�านื้ด่านื้  

651  เหรีียญงูเล็กุ เนื้้�อเงินื้ ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบึ�านื้ด่านื้  

652  เหรีียญงูเล็กุ เนื้้�อแดงรีมดำ ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบึ�านื้ด่านื้  

653  เหรีียญงูเล็กุ เนื้้�อแดงกุะหลั�ยเงินื้ ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบึ�านื้ด่านื้  

654  เหรีียญงูเล็กุ เนื้้�อแดงกุะหลั�ยทีอง ปี 2521 หลวงพ่อเอีย วัดบึ�านื้ด่านื้  

655  พรีะรีูปหล่อ 71 ปี เนื้้�อทีองเหล้องรีมดำ หลวงพ่อเอีย วัดบึ�านื้ด่านื้  

656  พรีะผ่งพุทีธคุณ ปู�ดู่ วัดสะแกุ ปี2525 เนื้้�อผ่ง พุทีธคุณ ทีั�วไป จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

657  พรีะผ่งพุทีธคุณ ปู�สี วัดสะแกุ ปี2519 เนื้้�อผ่ง พุทีธคุณ ทีั�วไป จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

658  พรีะพิมพ์พรีะปรีะธานื้ เนื้้�อดินื้ วัดจงกุลม (วรีเชรีษ์) จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

659  เหรีียญหลวงพ่อเอีย พิมพ์เล็กุ ปี 2519 ไม่จำกุัดเนื้้�อและพิมพ์  

660  เหรีียญหลวงพ่อเอีย พิมพ์ใหญ่ ปี 2519 ไม่จำกุัดเนื้้�อและพิมพ์  

661  พรีะขุนื้แผ่นื้ วัดธรีรีมิกุรีาช จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา เนื้้�อดินื้ ไม่จำกุัดพิมพ์  

662  พรีะกุรีุวัดใหม่ปากุบึาง ไม่จำกุัดพิมพ์ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

663  พรีะอู่ทีอง ฐานื้ผ่�าทีิติย์ เนื้้�อดินื้ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา ไม่จำกุัดพิมพ์  

664  พรีะหลวงพ่อโติ เนื้้�อดินื้ พิมพ์สมาธิ วัดกุษัติรีาธิรีาชวรีวิหารี จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

665  พรีะหลวงพ่อโติ เนื้้�อดินื้ พิมพ์ปรีางวิชัย วัดกุษัติรีาธิรีาชวรีวิหารี จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

666  พรีะกุรีิ�งบึัญชรี ปี 2542 หลวงปู�ทีิม วัดพรีะขาว  

667  เหรีียญเม็ดแติง หลวงพ่อโสธรี เนื้้�อเงินื้ ปี2560 จ.ฉะเชิงเทีรีา  

668  พรีะชัยวัฒนื้์ เนื้้�อผ่ง ปี 2513 วัดรีาชบึพิธสถัิติมหาสีมารีามรีาชวรีิหารี กุรีุงเทีพฯ  

669  พรีะหลวงพ่อโติ บึางกุะทีิง พิมพ์มารีวิชัย เนื้้�อดินื้ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  

670  พรีะหลวงพ่อหลวงพ่อโติ บึางกุะทีิง พิมพ์สมาธิ เนื้้�อดินื้ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา  



26 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำานาจเจริญ

พระจังหวััดพระนครศรีอีย์ุธย์า - พระพุที่ธคณาจารย์์ ที่ั�วัไปู่ ชุุดที่ี� 2    
โต๊๊ะที่ี� 20 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

669  พรีะขุนื้แผ่นื้ รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อผ่งนื้�ำมันื้ ปี 2511 หลวงพ่อพรี�า วัดโคกุดอกุไม� จ.ชัยนื้าที

670  พรีะขุนื้แผ่นื้ รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อผ่งนื้�ำมันื้ (สีแดง) หลวงพ่อพรี�า วัดโคกุดอกุไม� จ.ชัยนื้าที

671  พรีะสังกุัจจายนื้์ เนื้้�อผ่งนื้�ำมันื้ ปี 2455 วัดชนื้ะสงครีาม กุรีุงเทีพฯ

672  พรีะหลวงปู�เอี�ยม วัดสะพานื้สูง วัดจัดสรี�าง ปี 2539

673  พรีะปิดติา เนื้้�อชินื้ติะกุั�ว วัดโคนื้อนื้  ปี 2515

674  พรีะผ่งใบึลานื้ พิมพ์ใบึโพธิ�หลังยันื้ติ์ ปี 2522 วัดสะแกุ เนื้้�อผ่งทีั�วไป

675  พรีะสมเด็จ เนื้้�อผ่ง พุทีธคุณ หลวงพ่อเทีียม เนื้้�อผ่งทีั�วไป

676  พรีะผ่ง หลวงปู�ดู่ วัดสะแกุ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา ปี 2520 เนื้้�อผ่งทีั�วไป

677  พรีะกุรีุ เนื้้�อดินื้ ไม่จำกุัดพิมพ์ วัดปรีะยูรี กุรีุงเทีพฯ

678  พรีะสิบึชาติิ ไม่จำกุัดพิมพ์ เติ็มแพงติัดเดี�ยว จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

679  พรีะพรีหมหลวงพ่อจง วัดหนื้�าติ่างนื้อกุ ปี 2504 จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

680  เหรีียญหลวงพ่อรีวย รีุ่นื้ ศรีฤทีธิ� สกุุลเดิม วัดติะโกุ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

681  เหรีียญเสมา หลวงพ่อสุ่นื้ วัดวังปลาหมอ ปี 2508 จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

682  พรีะกุรีุเนื้้�อดินื้ วัดติะไกุรี จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

683  พรีะวัดสมโภูชนื้์ เนื้้�อดินื้ พิมพ์เสมา หรี้อวัดมณเฑียนื้ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

684  พรีะขุนื้แผ่นื้ เนื้้�อดินื้ ไม่จำกุัดพิมพ์ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

685  เหรีียญหลวงพ่อปานื้ รีุ่นื้สรี�างหอสวดมนื้ติ์ ปี 2485 เนื้้�อเงินื้ วัดบึางนื้มโค จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

686  เหรีียญหลวงพ่อปานื้ รีุ่นื้สรี�างหอสวดมนื้ติ์ ปี 2485 เนื้้�อทีองแดง วัดบึางนื้มโค จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

687  พรีะวัดศาลาปูนื้ ไม่จำกุัดพิมพ์ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

688  พรีะอู่ทีอง ฐานื้สำเภูา เนื้้�อดินื้ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา ไม่จำกุัดพิมพ์

689  พรีะผ่งพุทีธคุณ หลวงปู�ดู่พิมพ์สมเด็จ เนื้้�อผ่งทีั�วไป ปี2520 จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

690  พรีะหลวงพ่อโติ ปางมารีวิชัย จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

691  พรีะหลวงพ่อโป้ เนื้้�อดินื้ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

692  พรีะซุุ้�มไข่ปลา เนื้้�อดินื้ กุรีุวัดป�าแติง จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

693  พรีะหลวงพ่อโติ พิมพ์สมาธิ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

694  พรีะกุรีุ เนื้้�อดินื้ วัดศรีีจำปา ไม่จำกุัดพิมพ์ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

695  เหรีียญหลวงพ่อกุลั�นื้ ปี 2505 วัดพรีานื้นื้กุ เนื้้�อทีองแดงทีั�วไป

696  พรีะพรีหมธาดาหลวงปู�สี พิมพ์เล็กุ ไม่จำกุัดเนื้้�อ

697  พรีะพรีหมธาดาหลวงปู�สี พิมพ์ใหญ่ ไม่จำกุัดเนื้้�อ

698  พรีะอู่ทีอง ซุุ้�มเรี้อนื้แกุ�ว เนื้้�อดินื้ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

699  พรีะโคนื้สมอ พิมพ์พรีะปรีะจำวันื้ พิมพ์ปางที�าวมหาชมพู เนื้้�อดินื้ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

700  พรีะโคนื้สมอ พิมพ์ปางสมาธิ เนื้้�อดินื้ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

701  พรีะโคนื้สมอ พิมพ์ปางมารีวิชัย เนื้้�อดินื้ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

702  พรีะโคนื้สมอ พิมพ์ย้นื้ เนื้้�อดินื้ ไม่จำกุัดพิมพ์ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา

703  พรีะโคนื้สมอ เนื้้�อดินื้ ไม่จำกุัดพิมพ์ จ.พรีะนื้ครีศรีีอยุธยา



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำานาจเจริญ27 

วััต๊ถุุมงคล  วััดห้วัย์มงคล ย์อีดนิย์ม    
โต๊๊ะที่ี� 21 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)     

706  พรีะบึูชา รีุ่นื้พรีะนื้ามาภูิไธย สกุ. ปี 2544 หนื้�าติักุ 5/6/16 นื้ิ�ว  

707  พรีะบึูชา รีุ่นื้พรีะนื้ามาภูิไธย สกุ. ปี 2546 หนื้�าติักุ 5 นื้ิ�ว  

708  เหรีียญหลวงพ่อปลั�ง รีุ่นื้แรีกุ วัดห�วยมงคล ปี 2527  

709  พรีะหลวงปู�ทีวด รีุ่นื้แรีกุ ศาลาหักุพิมพ์เติารีีด/พิมพ์พรีะรีอด  รีวมทีุกุเนื้้�อ ปี 2538  

710  พรีะหลวงปู�ทีวด รีุ่นื้แรีกุ พิมพ์สี�เหลี�ยม พิมพ์เติารีีด/พรีะรีอด รีวมทีุกุฝั้๊งทีุกุเนื้้�อ  ปี 2539 - 2542  

711  พรีะหลวงปู�ทีวด ยกุกุำลังสอง รีวมทีุกุเนื้้�อทีุกุพิมพ์ทีุกุฝั้๊ง ปี 2543  

712  พรีะหลวงปู�ทีวด รีุ่นื้สรี�างพรีะให�แม่ พิมพ์เติารีีด/พรีะรีอด ปี 2544  

713  พรีะหลวงปู�ทีวด เหรีียญโมเนื้่ห่วงติุ�ม รีวมทีุกุเนื้้�อ มีหมายเลข ปี 2544  

714  พรีะหลวงปู�ทีวด เหรีียญโมเนื้่ไม่มีห่วงติุ�ม รีวมทีุกุเนื้้�อ มีหมายเลข ปี 2544  

715  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.รีูปหล่อลอยองค์ รีวมทีุกุเนื้้�อ ปี 2544  

716  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ. พิมพ์เติารีีดเนื้้�อทีองคำเนื้้�อเงินื้ ปี 2544  

717  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.พิมพ์เติารีีดเนื้้�อทีองคำ เนื้้�อเงินื้ ปี 2544  

718  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.พิมพ์เติารีีด เนื้้�อนื้วะ หล่อดินื้ไทีย ขัดเงา ปี 2544  

719  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ. พิมพ์พรีะรีอด เนื้้�อนื้วะ หล่อดินื้ไทีย ปี 2544  

720  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ. เนื้้�อสัติติะโลหะ พิมพ์เติารีีด ปี 2544  

721  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.  เนื้้�อสัติติะโลหะ พิมพ์พรีอด ปี 2544  

722  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ. พิมพ์เติารีีด รีวมทีุกุเนื้้�อทีุกุฝั้๊งพิเศษ  ปี 2544  

723  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ. พิมพ์กุรีรีมกุารีสี�เหลี�ยม รีวมทีุกุเนื้้�อทีุกุฝั้๊งพิเศษ  ปี 2544  

724  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ. ป๊�มนื้ะแดง รีวมทีุกุฝั้๊ง ปี 2544  

725  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ. ป๊�มนื้ะม่วง รีวมทีุกุฝั้๊ง  ปี 2544  

726  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.พิมพ์เติารีีดหลังฝั้๊งแรี่มหามงคล ปี 2544  

727  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.พิมพ์เติารีีดเนื้้�อชันื้ ปี 2544  

728  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.พิมพ์กุรีรีมกุารีสี�เหลี�ยมเล็กุ ทีุกุเนื้้�อ ปี 2544  

729  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.เนื้้�อว่านื้คลุกุรีักุ ฝั้๊งข�าวสารีดำ พิมพ์สี�เหลี�ยมกุรีรีมกุารีใหญ่/เล็กุ ปี 2544  

730  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.เนื้้�อว่านื้คลุกุรีักุ พิมพ์เติารีีด/พรีะรีอด หลังเข็มเงินื้ ปี2544  

731  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.เนื้้�อว่านื้คลุกุรีักุ พิมพ์เติารีีด/พรีะรีอด ทีุกุเข็ม ปี2544  

732  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.เนื้้�อว่านื้ พิมพ์เติารีีด/พรีะรีอด ทีุกุเข็ม ปี2544  

733  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.พิมพ์กุรีรีมกุารีสี�เหลี�ยมใหญ่ หลังหมายเลข รีวมทีุกุฝั้๊งทีุกุเข็ม ปี 2546  

734  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.พิมพ์กุรีรีมกุารีสี�เหลี�ยมเล็กุ หลังหมายเลข รีวมทีุกุฝั้๊งทีุกุเข็ม ปี 2546  

735  พรีะหลวงปู�ทีวด  สกุ.พิมพ์กุรีรีมกุารีใหญ่ หลังหมายเลข หลังป๊�มหมายเลข ไม่ฝั้๊ง ปี 2546  

736  เบึี�ยแกุ� วัดห�วยมงคล ติลับึเนื้้�อโลหะ รีวมทีุกุเนื้้�อทีุกุฝั้๊ง ปี 2546 - 2550  

737  พรีะหลวงปู�ทีวด สกุ.ทีี�รีะลึกุยกุเศียรี ปี 2547  

738  พรีะหลวงปู�ทีวด พิมพ์ลอยองค์ รีวมทีุกุฝั้๊ง ปี 2547/2548  

739  พรีะหลวงปู�ทีวด รีุ่นื้ปาฏิิหารีิย์ทีรีายทีอง รีวมทีุกุฝั้๊ง ปี 2548  

740  พรีะหลวงปู�ทีวด รีุ่นื้ ฮ.ติกุ เนื้้�อทีองคำ/เงินื้/อัลปากุ�า ปี2556  
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พระหลวังพ่อีค่ณ ปู่ริสุทีฺ่โธ วััดบ้านไร่ จ.นครราชุสีมา ที่ั�วัไปู่    
โต๊๊ะที่ี� 22 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (37 ราย์การ)    

741  พรีะสมเด็จพญางิ�วดำ รีุ่นื้เกุียรีติิ-นื้ิยม เนื้้�อผ่ง ออกุวัดใหม่บึ�านื้ดอนื้ ปี 2523  

742  พรีะปิดติา เนื้้�อผ่ง วัดโพธิปรี้อแวง ปี 2529  

743  พรีะสมเด็จเกุสรี 108 วัดเจรีิญพรีติ ปี 2533  

744  ติะกุรีุดป๊�มรีูปเหม้อนื้ รีุ่นื้มหาบึารีมี ปี 2536  

745  เหรีียญหล่อพิมพ์เจ�าสัว รีุ่นื้มารีุมค�าคูณอุดหนืุ้นื้ เนื้้�อกุะไหล่ทีอง ปี  2536  

746  พรีะสมเด็จพญางิ�วดำ รีุ่นื้มหาลาภู วัดใหม่บึ�านื้ดอนื้ ปี 2536  

747  เหรีียญกุลมขอบึสติางค์นื้ั�งยอง หลัง ส.กุ. ปี 2536  

748  พรีะปิดติาหลังรีูปเหม้อนื้ วัดปรีกุ ปี 2536  

749  พรีะปิดติาฝั้๊งพลอยแดง รีุ่นื้พิทีักุษ์ชายแดนื้ ปี 2536  

750  พรีะปิดติาฝั้๊งพลอยนื้�ำเงินื้ รีุ่นื้พิทีักุษ์ชายแดนื้ ปี 2536  

751  พรีะกุรีิ�ง รีุ่นื้อุปถััมป์ เนื้้�อกุะไหล่ทีอง วัดบึ�านื้แปรีง ปี 2536  

752  พรีะกุรีิ�ง รีุ่นื้อุปถััมป์ เนื้้�อทีองแดงรีมดำ วัดบึ�านื้แปรีง ปี 2536  

753  พรีะสมเด็จสายรีุ�งติะกุรีุดทีองคำ ปี 2536  

754  พรีะสมเด็จสายรีุ�งติะกุรีุดเงินื้ ปี 2536  

755  พรีะสมเด็จสายรีุ�งไม่มีติะกุรีุด ปี 2536  

756  พรีะปิดติาฝั้๊งติะกุรีุด รีุ่นื้รีับึเสด็จ ปี 2536  

757  เหรีียญกุลมหลัง 12 นื้ักุษัติรี เนื้้�อเงินื้ ปี 2536  

758  พรีะหลวงปู�ทีวด เติารีีด รีุ่นื้มหาเศรีษฐี ลาภูผ่ลคูณทีวี ปี 2537  

759  เหรีียญนื้ั�งพานื้ชนื้ะมารี ปี 2537 ไม่จำกุัดเนื้้�อ  

760  พรีะผ่งพันื้อ�นื้ ไม่จำกุัดปี ไม่จำกุัดพิมพ์  

761  พรีะผ่งสมเด็จหลวงพ่อคูณ ผ่สมไม�กุาฝั้ากุ 9 อย่าง รีุ่นื้เงินื้คูณเงินื้ ปี 2537  

762  พรีะกุรีิ�งแช่นื้�ำมนื้ติ์ ปี 2537  

763  พรีะสมเด็จหลังรีูปเหม้อนื้ฝั้๊งติะกุรีุด รีุ่นื้คูณทีอง ปี 2537  

764  พรีะปิดติามหาลาภู เนื้้�อผ่งฝั้๊งติะกุรีุด รีุ่นื้คูณทีอง ปี 2537  

765  เหรีียญเสมาหล่อ พิมพ์สมเด็จหลังหลวงพ่อคูณ รีุ่นื้คูณพันื้ล�านื้ ปี 2537  

766  พรีะขรีรีค์ ติะกุรีุดทีองคำ รีุ่นื้คูณรีุ่งโรีจนื้์ ปี 2537  

767  พรีะปิดติาลอยองค์บึรีรีจุกุรีิ�ง รีุ่นื้คูณพันื้ล�านื้ เนื้้�อเงินื้ ปี 2537  

768  พรีะปิดติาหัวจรีวด รีุ่นื้คูณรีุ่งโรีจนื้์ ปี 2537  

769  พรีะสมเด็จฝั้๊งติะกุรีุดทีองคำ รีุ่นื้คูณรีุ่งโรีจนื้์ ปี 2537  

770  พรีะสมเด็จติะกุรีุดทีองคำ รีุ่นื้กุูให�ลาภู ปี 2537  

771  เหรีียญหลวงพ่อเกุษรี ออกุวัดรีาไวย์ จ.ภููเกุ็ติ ปี 2538  

772  เหรีียญหล่อ พิมพ์เอกุลักุษณ์ลายฉลุ รีุ่นื้คูณทีรีัพย์แสนื้ล�านื้ ปี 2539  

773  เหรีียญกุลมขัดเงา รีุ่นื้คูณทีรีัพย์แสนื้ล�านื้ ปี 2539  

774  พรีะปิดติาสารีิกุา มหาลาภู เนื้้�อผ่ง พิมพ์กุลาง ปี 2539  

775  เหรีียญสุรีนื้ารีีเกุมส์ ปี 2543  

776  ลูกุอมหลวงพ่อคูณ รีุ่นื้บึารีมีปรีิสุทีโธ ปี 2555  

777  พรีะรีูปเหม้อนื้บึูชา หนื้�าติักุ 5 นื้ิ�ว ไม่จำกุัดปี  



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำานาจเจริญ29 

พระหลวังพ่อีเงิน จ.พิจิต๊ร ที่ั�วัไปู่ ชุุดที่ี� 1    
โต๊๊ะที่ี� 23 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

778  พรีะรีูปเหม้อนื้ป๊�ม หลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เสารี์ 5 วัดที�ายนื้�ำ ปี 2509  

779  พรีะรีูปหล่อ หลวงพ่อเงินื้ เนื้้�อทีองเหล้อง วัดที�ายนื้�ำ ปี 2515  

780  พรีะรีูปหล่อ หลวงพ่อเงินื้ เนื้้�อทีองเหล้องชุบึนื้ิเกุิ�ล วัดที�ายนื้�ำ ปี 2515  

781  เหรีียญจอบึใหญ่ หลวงพ่อเงินื้ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2515  

782  เหรีียญจอบึเล็กุ หลวงพ่อเงินื้ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2515  

783  เหรีียญแอปเปิ�ล หลวงพ่อเงินื้ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2515  

784  เหรีียญโล่ห์ หลวงพ่อเงินื้ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2515  

785  เหรีียญหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้สรี�างโบึสถั์ วัดหนื้องเติ่า ปี 2512  

786  เหรีียญหลวงพ่อนื้�อม รีุ่นื้ฉลองสมณศักุดิ� ชั�นื้เอกุ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2520  

787  พรีะสมเด็จพรีะเจ�า 5 พรีะองค์ เนื้้�อผ่งใบึลานื้ หลวงพ่อเงินื้ วัดบึางคลานื้ ปี 2515  

788  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ปืนื้แติกุ พิมพ์หล่อนื้ำฤกุษ์ในื้พิธี วัดคงคารีาม ปี 2528  

789  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ปืนื้แติกุ พิมพ์เศียรีโติ วัดคงคารีาม ปี 2528  

790  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้29 พิมพ์นื้ิยม วัดบึางคลานื้ ปี 2529  

791  พรีะผ่งเจ�าสัว รีุ่นื้สิรีิโลกุนื้ารีถั หลวงพ่อเงินื้ วัดบึางคลานื้ ปี 2536  

792  เหรีียญขวัญถัุงมหาเศรีษฐี รีุ่นื้สิรีิโลกุนื้ารีถั เนื้้�อรีะฆัังเกุ่า หลวงพ่อเงินื้ วัดบึางคลานื้ ปี 2536  

793  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เพิรี์ธ วัดบึางคลานื้ ปี 2537  

794  เหรีียญกุษาปณ์หลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เพิรี์ธ วัดบึางคลานื้ ปี 2537  

795  พรีะรีูปหล่อ หลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เมติติาบึารีมี 43 วัดที�ายนื้�ำ ปี 2543  

796  เหรีียญจอบึใหญ่ หลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เมติติาบึารีมี 43 วัดที�ายนื้�ำ ปี 2543  

797  เหรีียญจอบึเล็กุ หลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เมติติาบึารีมี 43 วัดที�ายนื้�ำ ปี 2543  

798  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้สรี�างวิหารี พิมพ์นื้ิยม วัดที�ายนื้�ำ ปี 2546  

799  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้กุรีะเบึ้�องอุโบึสถั วัดที�ายนื้�ำ ปี 2547  

800  แหนื้บึติิดกุรีะเป๋า หลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เบึิกุเนื้ติรี เนื้้�อเงินื้ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2558  

801  แหนื้บึติิดกุรีะเป๋า หลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เบึิกุเนื้ติรี เนื้้�อพิงค์โกุลด์ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2558  

802  แหนื้บึติิดเนื้คไที หลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เบึิกุเนื้ติรี เนื้้�อเงินื้ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2558  

803  แหนื้บึติิดเนื้คไที หลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เบึิกุเนื้ติรี เนื้้�อพิงค์โกุลด์ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2558  

804  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เบึิกุเนื้ติรี วัดที�ายนื้�ำ ปี 2558  

805  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ทีรีงขี�ช�าง วัดที�ายนื้�ำ ปี 2561  

806  เหรีียญจอบึหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ทีรีงขี�ช�าง วัดที�ายนื้�ำ ปี 2561  

807  เหรีียญจอบึหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ 1 เงินื้มาโปรีดพุทีธโชติิบึารีมี วัดที�ายนื้�ำ ปี 2561  

808  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เงินื้เพิ�มพูนื้ทีวี วัดที�ายนื้�ำ ปี 2561  

809  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้บึูรีณะโบึสถั์ วัดบึึงนื้ารีาง ปี 2561  

810  พญาเติ่าเรี้อนื้ หลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้หนืุ้นื้ดวงรีับึทีรีัพย์ เนื้้�อนื้วะ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2564  

811  พญาเติ่าเรี้อนื้ หลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้หนืุ้นื้ดวงรีับึทีรีัพย์ เนื้้�อชนื้วนื้ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2564  

812  พญาเติ่าเรี้อนื้ หลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้หนืุ้นื้ดวงรีับึทีรีัพย์ เนื้้�อขาปิ�นื้โติ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2564  



30 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำานาจเจริญ

พระหลวังพ่อีเงิน จ.พิจิต๊ร ที่ั�วัไปู่ ชุุดที่ี� 2    
โต๊๊ะที่ี� 24 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

813  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ วัดบึางคลานื้ ปี 2525  

814  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้รี่วมใจสรี�างสะพานื้ วัดบึางคลานื้ ปี 2528  

815  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ปืนื้แติกุ วัดคงคารีาม ปี 2528  

816  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้พิมพ์นื้ิยมไติรีมาส วัดคงคารีาม ปี 2529  

817  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้สปจ.30 วัดที�ายนื้�ำ ปี 2530  

818  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ฉลองสะพานื้ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2531  

819  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้หยุดกุรีะสุนื้ วัดที่าขมิ�นื้ ปี 2533  

820  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ฟ้้าคำรีณ วัดคงคารีาม ปี 2534  

821  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ฉัติรีมงคล วัดบึางคลานื้ ปี 2535  

822  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้พิมพ์นื้ิยม วัดทีุ่งนื้�อย ปี 2535  

823  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เฟ้รีิ�ส วัดบึางคลานื้ ปี 2537  

824  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้พิมพ์ขี�ติาสามชาย วัดทีุ่งนื้�อย ปี 253  

825  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้พิมพ์ขี�ติาแข�งติุ่ม วัดทีุ่งนื้�อย ปี 2539  

826  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เมติติาบึารีมี 43 วัดที�ายนื้�ำ ปี 2543  

827  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ วัดบึางคลานื้ ปี 2545  

828  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้กุรีะเบึ้�องโบึสถั์ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2547  

829  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้รีะฆััง วัดทีุ่งนื้�อย ปี 2550  

830  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้สรี�างศาลา วัดวิจิติรีารีาม ปี 2550  

831  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ 15 ย�อนื้ยุค วัดทีุ่งนื้�อย ปี 2551  

832  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เทีทีอง วัดที�ายนื้�ำ ปี 2554  

833  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้รีวยทีันื้ใจ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2555  

834  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้จับึเงินื้จับึทีอง วัดที�ายนื้�ำ ปี 2556  

835  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้สรี�างวิหารี วัดทีุ่งนื้�อย ปี 2556  

836  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เงินื้หมุนื้ วัดทีับึทีิม ปี 2558  

837  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ ว.ที.ที. วัดทีับึทีิม ปี 2559  

838  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เงินื้สามัคคี วัดนื้ิคมสามัคคีธรีรีม ปี 2561  

839  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้เงินื้สุโข วัดบึึงนื้ารีาง ปี 2562  

840  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ วัดบึึงลี ปี 2562  

841  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้รีวยเงินื้รีวยสุข วัดบึางคลานื้ ปี 2562  

842  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ 100 ปี วัดที�ายนื้�ำ ปี 2562  

843  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ขี�ติาย�อนื้ยุค วัดทีุ่งนื้�อย ปี 2562  

844  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้สรี�างเจดีย์ วัดทีุ่งนื้�อย ปี 2563  

845  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้สรี�างอุโบึสถั เนื้้�อไม�ขนืุ้นื้ วัดศรีีชมภูู ปี 2564  

846  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ขนื้วนื้เกุ่า วัดทีับึทีิม ปี 2564  

847  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้กุฐินื้ 64 วัดทีุ่งนื้�อย ปี 2564  



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำานาจเจริญ31 

พระสมเด็จพระญาณสังวัรฯ วััดบวัรนิเวัศ และพระคณาจารย์์ ที่ั�วัไปู่    
โต๊๊ะที่ี� 25 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (38 ราย์การ)    

848  พรีะกุรีิ�งไพรีีพินื้าศ สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อทีองเหล้อง, ทีองแดง ปี 2536-2556  

849  พรีะกุรีิ�งญาณรีังสี 79 สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อทีองเหล้อง ปี 2535  

850  พรีะกุรีิ�งบึารีมี 80 พรีรีษา สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อทีองเหล้อง ปี 2536  

851  พรีะกุรีิ�งบึารีมี 84 พรีรีษา สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อทีองเหล้อง ปี 2540  

852  พรีะกุรีิ�งโภูคทีรีัพย์ไพศาลี สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อทีองเหล้อง ปี 2536  

853  พรีะชัยยอดธงพรีะไพรีีพินื้าศ สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อทีองเหล้อง ปี 2536  

854  พรีะกุรีิ�งอรีหัง พิมพ์หนื้�าใหญ่ รีุ่นื้ 100 ปี สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อทีองเหล้อง ปี 2556  

855  พรีะกุรีิ�งชินื้บึัญชรี รีุ่นื้ 100 ปี สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อนื้วะกุ�นื้ทีองแดง ปี 2556  

856  พรีะปิดติานื้ำโชค สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อผ่งคลุกุรีักุ ปี 2531  

857  พรีะปิดติายันื้ติ์ดวงเล็กุ หลังยันื้ติ์สุกุิติติิมา สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อเกุสรี-ใบึลานื้ ปี 2523  

858  เหรีียญพรีะสังกุัจจายณ์ทีรีงเติ่า รีุ่นื้ 80 พรีรีษา สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อทีองแดง ปี 2536  

859  พรีะหลวงปู�ทีวด พิมพ์นื้ิ�วกุรีะดกุ รีุ่นื้ 100 ปี สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อทีองเหล้อง ปี 2556  

860  พรีะพุทีธชินื้รีาช รีุ่นื้ 87 พรีรีษา สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อทีองเหล้อง ปี 2542  

861  พรีะกุรีิ�ง อิ สา วะ สุ รีุ่นื้ 100 ปี สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อทีองเหล้อง ปี 2556  

862  พรีะหลวงปู�ทีวด สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อทีองเหล้อง ปี 2540-2556  

863  พรีะกุรีิ�งพุทีธสิรีิมงคล รีุ่นื้ 96 พรีรีษา สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี ปี 2552  

864  พรีะกุรีิ�ง รีุ่นื้ 100 ปี สมเด็จพรีะญาณสังวรีฯ วัดบึวรีนื้ิเวศวิหารี เนื้้�อทีองเหล้อง ปี 2556  

865  เหรีียญพุทีโธ เนื้้�อนื้วะ, ทีองแดง หลวงปู�สิม วัดถั�ำผ่าปล�อง จ.เชียงใหม่ ปี 2517  

866  เหรีียญสารีิกุาพัฒนื้์ทีรีัพย์ หลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห�วยด�วนื้ จ.นื้ครีสวรีรีค์ เนื้้�อเงินื้, ทีองแดง  

867  เหรีียญสารีิกุาพัฒนื้์ทีรีัพย์ หลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห�วยด�วนื้ จ.นื้ครีสวรีรีค์ เนื้้�อชนื้วนื้ลงยา  

868  เหรีียญสารีิกุาพัฒนื้์ทีรีัพย์ หลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห�วยด�วนื้ จ.นื้ครีสวรีรีค์ เนื้้�อสัติติะลงยา  

869  เหรีียญสารีิกุาพัฒนื้์ทีรีัพย์ หลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห�วยด�วนื้ จ.นื้ครีสวรีรีค์ เนื้้�อโลหะอาบึเงินื้ลงยา  

870  เหรีียญห่วงเช้�อม 1 สิงหรีาช หลวงพ่อบึุญมา เนื้้�อนื้วโลหะ, ทีองแดง  

871  พรีะรีูปหล่อ รีุ่นื้ลายเซุ้็นื้ เนื้้�อนื้วโลหะ หลวงพ่อเกุษม จ.ลำปาง ปี 2529  

872  เหรีียญเสมารี่มเกุล�า (เหรีียญเล้�อนื้) เนื้้�ออัลปากุ�า หลวงพ่อเกุษม จ.ลำปาง ปี 2530  

873  เหรีียญรีูปเหม้อนื้สี�เหลี�ยมหลังดวงมงคล เนื้้�อนื้วโลหะ หลวงพ่อเกุษม จ.ลำปาง ปี 2533  

874  พรีะปรีกุใบึมะขาม กุองบึัญชากุารีทีหารีสูงสุด เนื้้�อเงินื้, ทีองแดง หลวงปู�ดุลย์ วัดบึูรีพารีาม จ.สุรีินื้ทีรี์ ปี 2520  

875  พรีะปรีกุใบึมะขาม เนื้้�อเงินื้, ทีองแดง หลวงพ่อชา วัดหนื้องป�าพง จ.อุบึลรีาชธานื้ี ปี 2521  

876  เหรีียญรีุ่นื้ 2 เนื้้�อทีองแดง หลวงพ่อชา วัดหนื้องป�าพง จ.อุบึลรีาชธานื้ี ปี 2522  

877  พรีะสมเด็จหลังรีูปเหม้อนื้ เนื้้�อเกุสรี 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง จ.สิงห์บึุรีี ปี 2509  

878  พรีะทีุ่งเศรีษฐี หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง จ.สิงห์บึุรีี ปี 2511  

879  พรีะสมเด็จคะแนื้นื้ หลังยันื้ติ์ติรีี หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง จ.สิงห์บึุรีี ปี 2512  

880  พรีะสมเด็จฐานื้สิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง จ.สิงห์บึุรีี ปี 2515  

881  พรีะสมเด็จพรีะปรีะธานื้หลังรีูปเหม้อนื้ หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง จ.สิงห์บึุรีี ปี 2518  

882  พรีะสมเด็จฐานื้แซุ้ม พิมพ์ย�อนื้ยุค หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง จ.สิงห์บึุรีี  

883  ล็อกุเกุ็ติฉลองอายุ 88 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง จ.สิงห์บึุรีี ปี 2535  

884  พรีะขุนื้แผ่นื้ เนื้้�อผ่งลาย หลวงพ่อไสว วัดปรีีดารีาม จ.นื้ครีปฐม ปี 2518  

885  พรีะกุรีิ�งทีักุษิณ มิ�งมงคล เนื้้�อเงินื้, นื้วะ, ทีองแดง วัดเขากุง จ.นื้รีาธิวาส ปี 2511  
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พระหลวังพ่อีแพ วััดพิกุลที่อีง จ.สิงห์บุรี ที่ั�วัไปู่    
โต๊๊ะที่ี� 26 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

886  พรีะสมเด็จ เนื้้�อผ่งเกุสรี 108 ปี 2494  

887  พรีะนื้างพญา รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อดินื้เผ่า ปี 2506  

888  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้ปรีกุโพธิ� ปี 2514  

889  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้ปรีกุโพธิ� เนื้้�อผ่งลายพิเศษ ปี 2514  

890  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้คะแนื้นื้ปรีกุโพธิ� ปี 2514  

891  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้ฐานื้สิงห์ เนื้้�อผ่งเกุสรี 108 ปี 2515  

892  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้ฐานื้สิงห์ ปี 2515  

893  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้ฐานื้สิงห์ เนื้้�อผ่งลายพิเศษ ปี 2515  

894  พรีะสมเด็จ เนื้้�อผ่งเกุสรี 108 ปี 2509  

895  พรีะสมเด็จ เนื้้�อผ่งเกุสรี 108 ปิดทีองกุรีรีมกุารี ปี 2509  

896  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้ฐานื้แซุ้ม ปี 2517  

897  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้แพ 3 พันื้ ปี 2512  

898  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้แพ 3 พันื้ ปี 2516  

899  พรีะขุนื้แผ่นื้ รีุ่นื้แรีกุ ปี 2522  

900  พรีะปิดติา รีุ่นื้แรีกุ ปี 2513  

901  พรีะปิดติา ปี 2514  

902  พรีะสมเด็จคะแนื้นื้ แพ พันื้ ปี 2519  

903  พรีะปิดติา รีุ่นื้จงอางศึกุ ปี 2514  

904  เหรีียญไติรีมาส M16 ปี 2513  

905  เหรีียญโภูคทีรีัพย์ ปี 2518  

906  พรีะสมเด็จหลังยันื้ติ์ติรีี ปี 2512  

907  พรีะสมเด็จหลังยันื้ติ์นื้ะ ปี 2509  

908  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้ แพ 4 พันื้ ปี 2534  

909  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้ แพ 5 พันื้ ปี 2534  

910  พรีะปิดติายันื้ติ์ รีุ่นื้ยันื้ติ์ยุ่ง ปี 2532  

911  พรีะกุรีิ�งศรีีวิชัยมหาเศรีษฐี ปี 2535  

912  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้ทีี�รีะลึกุครีบึ 100 ปี วัดพิกุุลทีอง ปี 2535  

913  เหรีียญรีูปเหม้อนื้หลวงพ่อแพ หลังปรีะจำวันื้ครีบึ 7 วันื้ ปี 2518  

914  พรีะรีูปหล่อป๊�มทีี�รีะลึกุทีำบึุญอายุครีบึ 60 ปี รีุ่นื้แรีกุ ปี 2508  

915  พรีะสมเด็จหล่อโบึรีาณ รีุ่นื้ทีี�รีะลึกุครีบึ 100 ปี วัดพิกุุลทีอง ปี 2535  

916  พรีะกุรีิ�ง รีุ่นื้ศิลป์ลพบึุรีี ปี 2535  

917  พรีะชัยวัฒนื้์ รีุ่นื้ศิลป์ลพบึุรีี ปี 2535  

918  พรีะซุุ้�มเรี้อนื้แกุ�ว ปี 2536  

919  พรีะนื้าคปรีกุ ปี 2536  

920  พรีะสังกุัจจายนื้์ ปี 2535  
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พระหลวังพ่อีแปู่๊ะ วััดสวั่างอีารมณ์ จ.นครปู่ฐม ที่ั�วัไปู่    
โต๊๊ะที่ี� 27 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)     

921  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ เสมา รีุ่นื้ 1 เนื้้�อเงินื้  

922  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ เสมา รีุ่นื้ 1 เนื้้�อนื้วะ  

923  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ เสมา รีุ่นื้ 1 เนื้้�อทีองแดง  

924  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้ 4 เนื้้�อเงินื้  

925  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้ 4 เนื้้�ออัลปากุ�าลงยาม่วง  

926  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้ 4 เนื้้�อทีองแดง  

927  ที�าวเวสสุวรีรีณ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้แรีกุ พิมพ์ใหญ่ เนื้้�อกุะไหล่ทีอง ปี 2525  

928  ที�าวเวสสุวรีรีณ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้แรีกุ พิมพ์หยดนื้�ำ เนื้้�อกุะไหล่ทีองลงยา ปี 2525  

929  ที�าวเวสสุวรีรีณ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้แรีกุ พิมพ์หยดนื้�ำ เนื้้�อกุะไหล่ทีอง ปี 2525  

930  ติะกุรีุดโสฬส หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์  

931  หุ่นื้พยนื้ติ์ใหญ่ รีุ่นื้แรีกุ หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์  

932  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 หล่อนื้�ำฤกุษ์ เนื้้�อเงินื้  

933  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาใหญ่ เนื้้�อเงินื้บึรีิสุทีธิ�  

934  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 หล่อนื้ำฤกุษ์ เนื้้�อกุ�านื้ชนื้วนื้  

935  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาใหญ่ เนื้้�อนื้วโลหะหนื้�ากุากุเงินื้  

936  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาใหญ่ เนื้้�อนื้วโลหะหนื้�ากุากุเงินื้  

937  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาใหญ่ เนื้้�อสัติติะโลหะลงยาดำ 3 สี  

938  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาใหญ่ เนื้้�ออัลปากุ�าลงยาลายธงชาติิ  

939  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาใหญ่ เนื้้�อเทีวฤทีธิ�ลงยารีาชาวดี  

940  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 ชุดกุรีรีมกุารีใหญ่ เนื้้�อสามกุษัติรีิย์  

941  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 ชุดกุรีรีมกุารีใหญ่ เนื้้�อกุะไหล่ทีอง  

942  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 ชุดกุรีรีมกุารีใหญ่ เนื้้�อกุะไหล่เงินื้  

943  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 ชุดกุรีรีมกุารีเล็กุ เนื้้�อทีองทีิพย์  

944  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 ชุดกุรีรีมกุารีเล็กุ เนื้้�อทีองแดงผ่ิวรีุ�ง  

945  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 ชุดกุรีรีมกุารีเล็กุ เนื้้�อทีองแดงผ่ิวไฟ้  

946  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาใหญ่ เนื้้�อทีองรีะฆัังหนื้�ากุากุทีอง  

947  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาใหญ่ เนื้้�อทีองรีะฆัังหนื้�ากุากุเงินื้  

948  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาใหญ่ เนื้้�อกุ�านื้ชนื้วนื้  

949  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาใหญ่ เนื้้�อฝั้าบึาติรี  

950  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาใหญ่ เนื้้�อทีองแดง  

951  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาเล็กุ เนื้้�อเงินื้ลงยา  

952  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาเล็กุ เนื้้�อเงินื้บึรีิสุทีธิ�  

953  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาเล็กุ เนื้้�ออัลปากุ�า  

954  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาเล็กุ เนื้้�อฝั้าบึาติรี  

955  พรีะหลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารีมณ์ รีุ่นื้8 เสมาเล็กุ เนื้้�อทีองแดง  
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เคร่�อีงรางและพระคณาจารย์์ ที่ั�วัไปู่    
โต๊๊ะที่ี� 28 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)     

956  เบึี�ยแกุ� หลวงปู�เจ้อ วัดกุลางบึางแกุ�ว ปี 2532  

957  กุรีะทีิง เขาควายแกุะ หลวงปู�สินื้ วัดละหารีใหญ่ ปี 2558  

958  สิงห์ เขาควายแกุะ หลวงปู�สินื้ วัดละหารีใหญ่ ปี 2558  

959  พญาหมูคาบึแกุ�ว หลวงพ่อมี วัดมารีวิชัย ปี 2538  

960  ติะกุรีุด รีุ่นื้มหาบึารีมี หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2536  

961  ดำด้�อ หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2561  

962  กุะลาแกุะรีาหู ครีูบึาเลิศ วัดทีุ่งม่านื้ใติ� ปี 2537  

963  มีดปากุกุา รีุ่นื้มงคล 108 ปี หลวงพ่อชำนื้าญ วัดชินื้วรีารีามวรีวิหารี ปี 2561  

964  กุุมารีทีองพรีายกุุมารีอาบึผ่งคชสารี หลวงพ่อทีองมา วัดป�าดอนื้ใหญ่ ปี 2553  

965  ที�าวเวสสุวรีรีณรีุ่นื้แรีกุ วัดมณีชลขันื้ธ์ รีุ่นื้สยบึไพรีี พรีะอาจารีย์ติิ�ว ปี 2561  

966  พรีะสมเด็จมหาอุติ หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง ปี 2516  

967  เหรีียญไติรีมาส M16 หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง ปี 2513  

968  พรีะสมเด็จไติรีมาส พิมพ์พรีะปรีะธานื้ ผ่งเกุสรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง ปี 2514  

969  พรีะซุุ้�มลพบึุรีี หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง ปี 2519  

970  เหรีียญหล่อพิมพ์สี�เหลี�ยม รีุ่นื้มั�งมีศรีีสุข หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง ปี 2535  

971  พรีะสมเด็จหลังรีูปเหม้อนื้ทีี�รีะลึกุครีบึ 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง ปี 2535  

972  พรีะสมเด็จฐานื้สิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง ปี 2539  

973  พรีะสมเด็จชินื้บึัญชรี หลวงพ่อมนื้ติรีี วัดเทีพมงคล ปี 2562  

974  พรีะปิดติา รีับึเสด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2536  

975  พรีะขุนื้แผ่นื้หาเศรีษฐี ทีองนื้พเกุ�า หลวงพ่อทีอง วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2562  

976  พรีะคุณแม่บึุญเรี้อนื้ หลังยันื้ติ์พุทีโธ วัดอาวุธ ปี 2511  

977  พรีะคุณแม่บึุญเรี้อนื้ หลังยันื้ติ์พุทีโธ วัดสาลาวัณ ปี 2516  

978  พรีะคุณแม่บึุญเรี้อนื้ หลังยันื้ติ์เฑาะว์ วัดสาลาวัณ ปี 2516  

979  พรีะปิดติา รีุ่นื้แรีกุ หลวงพ่อเปรี้�อง ปี 2536  

980  พรีะปิดติา พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อเปรี้�อง ปี 2551  

981  พรีะปิดติา พิมพ์เล็กุ หลวงพ่อเปรี้�อง ปี 2551  

982  พรีะปิดติา หลวงติาใย อายุ 75 ปี ปี 2530  

983  พรีะปิดติา หลวงติาใย อายุ 75 ปี ปิดทีอง ปี 2530  

984  พรีะปิดติา พิมพ์เล็กุ หลังยันื้ติ์ วัดสะพานื้สูง ปี 2532  

985  ติะกุรีุด อาจารีย์แว่นื้ รีุ่นื้ยันื้ติ์ 9 ปี 2560  

986  พรีะรีูปหล่อป๊�ม รีุ่นื้เสารี์ 5 หลวงพ่อเงินื้ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2509  

987  พรีะรีูปหล่อ รีุ่นื้ 15 หลวงพ่อเงินื้ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2515  

988  เหรีียญหลวงพ่อนื้�อม รีุ่นื้ฉลองสมณศักุดิ� ชั�นื้เอกุ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2520  

989  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ปืนื้แติกุ พิมพ์หล่อนื้ำฤกุษ์ วัดคงคารีาม ปี 2528  

990  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้ปืนื้แติกุ พิมพ์เศียรีโติ วัดคงคารีาม ปี 2528  



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำานาจเจริญ35 

พระพุที่ธ-พระคณาจารย์์ ที่ั�วัไปู่ ชุุดที่ี� 1    
โต๊๊ะที่ี� 29 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)     

991  เหรีียญหลวงพ่อหวั�นื้ กุุสลจิติโติ รีุ่นื้เพชรีพิจิติรี ปี 2559  

992  เหรีียญคชป๊กุษา รีุ่นื้แรีกุ ดรี.พรีะครีูสมุห์หาญ ป๊ญญาธโรี วัดป�าอาเจียง ปี 2560  

993  เหรีียญธนื้บึาลหัติถัี รีุ่นื้แรีกุ ไม่ติัดปีกุ ดรี.พรีะครีูสมุห์หาญ ป๊ญญาธโรี วัดป�าอาเจียง ปี 2560  

994  เหรีียญธนื้บึาลหัติถัี รีุ่นื้แรีกุ ดรี.พรีะครีูสมุห์หาญ ป๊ญญาธโรี วัดป�าอาเจียง ปี 2560  

995  เติ่ามังกุรี รีุ่นื้รีับึทีรีัพย์ หลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห�วยด�วนื้ ปี 2561  

996  เหรีียญทีี�รีะลึกุติั�งสมณศักุดิ� พรีะรีาชมงคลวัชรีาจารีย์ (พัฒนื้์) วัดห�วยด�วนื้ ปี 2564  

997  พญาเติ่าดำ ครีูบึาเจ�าศรีีวิชัย วัดดอยฮวกุ ปี 2562  

998  พรีะพุทีธชินื้รีาช รีุ่นื้เศรีษฐีทีวีทีรีัพย์ เนื้้�อนื้วโลหะ วัดที�ายนื้�พ ปี 2562  

999  เหรีียญที�าวเวสสุวรีรีณ รีุ่นื้เทีพปรีะทีานื้พรี หลวงพ่อสุชาติิ วัดศิลาดอกุไม� ปี 2563  

1000  เทีพกุุมารีปิ�นื้เพชรี รีุ่นื้ขอได�ให�โชค วัดเชติุวนื้ารีาม (นื้�ำดิบึ) ปี 2564  

1001  พรีะปิดติา เส้อปลดหนื้ี� ล�อม 8 อ.อินื้ทีรี์ป๊นื้ วัดป�าชัยนื้ิมิติรี ปี 2564  

1002  พรีะปิดติา เส้อปลดหนื้ี� ล�อม 9 อ.อินื้ทีรี์ป๊นื้ วัดป�าชัยนื้ิมิติรี ปี 2564  

1003  พรีะปิดติา เส้อปลดหนื้ี� ทีาทีอง อ.อินื้ทีรี์ป๊นื้ วัดป�าชัยนื้ิมิติรี ปี 2564  

1004  เหรีียญหล่อเส้อหัวขาด รีศ.240 อ.อินื้ทีรี์ป๊นื้ วัดป�าชัยนื้ิมิติรี ปี 2564  

1005  เหรีียญหลวงพ่อแป๊ะ รีุ่นื้ฉลองเจ�าคณะติำบึล เนื้้�อทีองแดง วัดสว่างอารีมณ์ ปี 2564  

1006  เหรีียญหลวงพ่อแป๊ะ รีุ่นื้ฉลองเจ�าคณะติำบึล เนื้้�อทีองฝั้าบึาติรี วัดสว่างอารีมณ์ ปี 2564  

1007  เหรีียญหลวงพ่อแป๊ะ รีุ่นื้ฉลองเจ�าคณะติำบึล เนื้้�อแช่นื้�ำมนื้ติ์ วัดสว่างอารีมณ์ ปี 2564  

1008  เหรีียญหลวงพ่อแป๊ะ รีุ่นื้ฉลองเจ�าคณะติำบึล เนื้้�อสามกุษัติรีิย์ (กุรีรีมกุารี) วัดสว่างอารีมณ์ ปี 2564  

1009  เหรีียญหลวงพ่อแป๊ะ รีุ่นื้ฉลองเจ�าคณะติำบึล เนื้้�อกุะไหล่ทีอง (กุรีรีมกุารี) วัดสว่างอารีมณ์ ปี 2564  

1010  เหรีียญหลวงพ่อแป๊ะ รีุ่นื้ฉลองเจ�าคณะติำบึล เนื้้�อกุะไหล่เงินื้ (กุรีรีมกุารี) วัดสว่างอารีมณ์ ปี 2564  

1011  พรีะขุนื้แผ่นื้พรีายเจ�าสัวแสนื้ยันื้ติ์ ติะกุรีุดทีองคำ วัดศรีีชมภูู จ.เลย ปี 2564  

1012  พรีะขุนื้แผ่นื้พรีายเจ�าสัวแสนื้ยันื้ติ์ ติะกุรีุดเงินื้ วัดศรีีชมภูู จ.เลย ปี 2564  

1013  พรีะขุนื้แผ่นื้พรีายเจ�าสัวแสนื้ยันื้ติ์ ติะกุรีุดทีองเหล้อง วัดศรีีชมภูู จ.เลย ปี 2564  

1014  พรีะขุนื้แผ่นื้พรีายเจ�าสัวแสนื้ยันื้ติ์ ติะกุรีุดทีองแดง วัดศรีีชมภูู จ.เลย ปี 2564  

1015  พรีะฤาษีเดินื้ดง รีุ่นื้แจกุไหว�ครีู อ.ป�อง นื้่วมมานื้า ปี 2530 - 2533  

1016  พรีะขุนื้แผ่นื้ รีุ่นื้แจกุไหว�ครีู อ.ป�อง นื้่วมมานื้า ปี 2530 - 2533  

1017  หนืุ้มานื้ รีุ่นื้แจกุไหว�ครีู อ.ป�อง นื้่วมมานื้า ปี 2530 - 2533  

1018  พรีะหลวงปู�มหาศิลา สิรีิจันื้โที รีุ่นื้เศรีษฐี 77 วัดโพธิ�ศรีีสะอาด ปี 2564  

1019  เหรีียญรีูปไข่หลวงปู�มหาศิลา สิรีิจันื้โที รีุ่นื้เมติติา วัดโพธิ�ศรีีสะอาด ปี 2564  

1020  พรีะหลวงปู�มหาศิลา สิรีิจันื้โที สวนื้สงฆั์แกุแปะ วัดโพธิ�ศรีีสะอาด ปี 2564  

1021  พรีะสมเด็จไกุเซุ้อรี์ - องค์ที�าวมหาพรีหม หลวงปู�หนืู้อินื้ทีรี์ กุิติติิสาโรี วัดป�าพุทีธมงคล ปี 2557  

1022  พรีะหลวงปู�หนืู้อินื้ทีรี์ กุิติติิสาโรี รีุ่นื้มหาบึารีมี 79 ไติรีมาส 58 วัดป�าพุทีธมงคล ปี 2558  

1023  ที�าวมหาพรีหม รีุ่นื้เมติติา หลวงปู�หนืู้อินื้ทีรี์ กุิติติิสาโรี วัดป�าพุทีธมงคล ปี 2559  

1024  เทีพรีาหูหลังพรีะพรีหม หลวงปู�หนืู้อินื้ทีรี์ กุิติติิสาโรี วัดป�าพุทีธมงคล ปี 2562  

1025  พรีะสมเด็จพุฒาจารีย์ (โติ พรีหมรีังสี) รีุ่นื้อมติะมหามงคล วัดใหม่อมติรีส (บึางขุนื้พรีหม) ปี 2554  
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พระพุที่ธ-พระคณาจารย์์ ที่ั�วัไปู่ ชุุดที่ี� 2    
โต๊๊ะที่ี� 30 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)     

1026  เหรีียญหลวงพ่อนื้�อม รีุ่นื้แรีกุ วัดที�ายนื้�ำ ปี 2520  

1027  เหรีียญหลวงพ่อนื้�อม วัดที�ายนื้�ำ ปี 2522  

1028  เหรีียญหล่อหลวงพ่อเชิญ ปรีะทีับึครีุฑ วัดโคกุทีอง ปี 2534  

1029  เหรีียญหล่อหลวงพ่อเชิญ ปรีะทีับึเม่นื้ วัดโคกุทีอง ปี 2534  

1030  เหรีียญหล่อหลวงพ่อเชิญ ปรีะทีับึไกุ่ วัดโคกุทีอง ปี 2534  

1031  เหรีียญหล่อหลวงพ่อเชิญ ปรีะทีับึปลา วัดโคกุทีอง ปี 2534  

1032  เหรีียญหล่อหลวงพ่อเชิญ ปรีะทีับึนื้กุ วัดโคกุทีอง ปี 2534  

1033  เหรีียญหล่อหลวงพ่อเชิญ ปรีะทีับึแพะ วัดโคกุทีอง ปี 2534  

1034  เหรีียญหล่อหลวงพ่อเชิญ ปรีะทีับึหนืุ้มานื้ วัดโคกุทีอง ปี 2534  

1035  พรีะรีูปหล่อหลวงพ่อนื้�อม วัดที�ายนื้�ำ รีุ่นื้เศรีษฐี วัดบึึงนื้ารีาง ปี 2538  

1036  เหรีียญหลวงพ่อหวั�นื้ รีุ่นื้มหาเศรีษฐี วัดคลองคูณ ปี 2556  

1037  เหรีียญหลวงพ่อหวั�นื้ รีุ่นื้มหาอำนื้าจ วัดคลองคูณ ปี 2558  

1038  เหรีียญหลวงพ่อหวั�นื้ รีุ่นื้เพชรีพิจิติรี วัดคลองคูณ ปี 2559  

1039  เหรีียญพรีะพุทีธพรีะมงคลมิ�งเม้อง รีุ่นื้กุ�าวหนื้�าบึารีมี ปี 2562  

1040  เหรีียญหลวงพ่อบึุญมา รีุ่นื้ รีวย รีวย รีวย วัดปรีาสาทีดินื้ ปี 2563  

1041  พรีะผ่งพญาไกุ่ หลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห�วยด�วนื้ ปี 2563  

1042  เหรีียญหลวงพ่อเงินื้ รีุ่นื้นื้ะโม วัดทีรีงธรีรีม ปี 2564  

1043  พรีะผ่งหลวงพ่อเกุษม เขมโกุ ปี 2534  

1044  เหรีียญเจรีิญพรี หลวงปู�บึุญยัง วัดนื้ิลาวรีรีณปรีะชารีาม ปี 2559  

1045  เหรีียญสรีงนื้�ำ หลวงปู�บึุญยัง วัดนื้ิลาวรีรีณปรีะชารีาม ปี 2559  

1046  เหรีียญธนื้บึาลหัติถัี พรีะครีูสมุห์หาญ วัดป�าอาเจียง ปี 2560  

1047  เหรีียญชัยยะสุคะโติ หลวงพ่อสุพจนื้์ วัดศรีรีีทีรีงธรีรีม ปี 2560  

1048  เหรีียญเสารี์ 5 หลวงพ่อหวั�นื้ วัดคลองคูณ ปี 2560  

1049  เหรีียญพญาพยัคฆั์ หลวงปู�มี วัดโพนื้ทีอง ปี 2561  

1050  เหรีียญพยัคฆั์ฐิติสาโรี หลวงปู�มี วัดโพนื้ทีอง ปี 2562  

1051  เหรีียญพญาเติ่าเศรีษฐี รีุ่นื้แรีกุ หลวงปู�มี วัดโพนื้ทีอง ปี 2562  

1052  เหรีียญชนื้ะมารี หลวงพ่อหวั�นื้ วัดคลองคูณ ปี 2563  

1053  เหรีียญที�าวเวสสุวรีรีณ พรีะอาจารีย์กุฤษณะ วัดบึางชันื้ ปี 2563  

1054  เหรีียญที�าวเวสสุวรีรีณ รีุ่นื้ปรีาบึไติรีภูพ หลวงพ่อสุชาติิ วัดศิลาดอกุไม� ปี 2563  

1055  เหรีียญที�าวเวสสุวรีรีณ รีุ่นื้เทีพปรีะทีานื้พรี หลวงพ่อสุชาติิ วัดศิลาดอกุไม� ปี 2563  

1056  มีดหมอ หลวงพ่อสุชาติิ วัดศิลาดอกุไม� ปี 2563  

1057  เหรีียญเสมาพญาคชสีห์ หลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห�วยด�วนื้ ปี 2563  

1058  รีูปหล่อพญาครีุฑ รีุ่นื้มหาอำนื้าจ หลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห�วยด�วนื้ ปี 2563  

1059  เหรีียญบึูชาครีู หลวงพ่อพัฒนื้์ วัดห�วยด�วนื้ ปี 2564  

1060  เหรีียญติาไข่ รีุ่นื้บึันื้ดาลโชค วัดศรีีมาปรีะสิทีธิ� ปี 2563  



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำานาจเจริญ37 

พระพุที่ธ-พระคณาจารย์์ ที่ั�วัไปู่ ชุุดที่ี� 3    
โต๊๊ะที่ี� 31 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)    

1061  พรีะผ่งนื้ั�งเส้อ รีุ่นื้สรี�างหอสวดมนื้ติ์ หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2534  

1062  พรีะผ่งพิมพ์สะดุ�งกุลับึ สรี�างโรีงพยาบึาล หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2535  

1063  พรีะผ่งปิดติาปลดหนื้ี� หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2535  

1064  พรีะผ่งสมเด็จปลดหนื้ี� หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2535  

1065  พรีะผ่งปิดติามหาลาภูมหาเศรีษฐี หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2535  

1066  พรีะผ่งนื้ั�งซุุ้�มมหาเศรีษฐี (อาเสี�ยใหญ่) หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2535  

1067  พรีะผ่งนื้ั�งเส้อ พิมพ์หยดนื้�ำ สรี�างโรีงพยาบึาล หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2535  

1068  พรีะผ่งหัวเส้อรีุ่นื้ใหญ่ สรี�างโรีงพยาบึาล หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2535  

1069  พรีะผ่งรีูปเหม้อนื้นื้ั�งเส้อ ติบึะเส้อ หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2535  

1070  พรีะผ่งนื้ั�งเส้อ เมติติาบึารีมี หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2536  

1071  พรีะผ่งปิดติา มหามงคลยันื้ติ์ยุ่ง (เสารี์ 5) หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2536  

1072  พรีะผ่งครีึ�งองค์ หลังยันื้ติ์บึัวแกุ�ว (เสารี์ 5) หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2536  

1073  พรีะผ่งมหาเศรีษฐีเส้อคู่ (เสารี์ 5) หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2536  

1074  พรีะผ่งนื้ั�งเส้อสมปรีารีถันื้า หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2537  

1075  พรีะผ่ง ลาภูผ่ลพูนื้ทีวี หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2538  

1076  พรีะสมเด็จไกุเซุ้อรี์นื้ั�งเส้อ หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2538  

1077  พรีะผ่งรีูปเหม้อนื้นื้ั�งเส้อ ลายเส้อไติรีมาส หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2540  

1078  พรีะผ่งนื้ั�งเติ่านื้าคปรีกุ หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2540  

1079  พรีะสมเด็จลายเส้อไติรีมาสหลังนื้ั�งเส้อ หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2540  

1080  พรีะสมเด็จไติรีมาส พิมพ์พรีะปรีะธานื้หลังนื้ั�งเส้อ หลวงพ่อเปิ�นื้ วัดบึางพรีะ ปี 2540  

1081  พรีะขรีรีค์ เนื้้�อนื้วโลหะ ติะกุรีุดทีองคำ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2537  

1082  มีดหมอ รีุ่นื้คูณเงินื้คูณทีอง หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2556  

1083  พรีะขุนื้แผ่นื้ผ่งพรีายกุุมารี เนื้้�อผ่งหนื้�าทีอง พิมพ์ใหญ่ (ติะกุรีุดเงินื้) หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2557  

1084  พรีะขุนื้แผ่นื้ผ่งพรีายกุุมารี เนื้้�อผ่งหนื้�าทีอง พิมพ์เล็กุ (ติะกุรีุดเงินื้) หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2557  

1085  พรีะขุนื้แผ่นื้ผ่งพรีายกุุมารี เนื้้�อผ่งแติกุลายงา พิมพ์เล็กุ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2557  

1086  พรีะขุนื้แผ่นื้ผ่งพรีายกุุมารี เนื้้�อผ่งเขียว พิมพ์เล็กุ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2557  

1087  ติะกุรีุดมหาบึารีมี เนื้้�อทีองแดง หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2537  

1088  พรีะเติารีีด รีุ่นื้มหามงคลคูณทีอง เนื้้�อทีองแดงเถั้�อนื้ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2536  

1089  พรีะปิดติาจิ�ว รีุ่นื้คูณพันื้ล�านื้ เนื้้�อเงินื้ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2537  

1090  พรีะติัดชิด เนื้้�อทีองแดง หลวงพ่อคูณ วัดใหม่อัมพรี ปี 2553  

1091  จติุคามรีามเทีพ รีุ่นื้ทีรีัพย์เทีวา วัดพรีะมหาธาติุ ปี 2550  

1092  เหรีียญแสติมป์หลักุเม้อง รีุ่นื้ปีมหามงคล วัดพรีะมหาธาติุ ปี 2550  

1093  พรีะปิดติาพังพรีะกุาฬ รีุ่นื้ทีรีัพย์เทีวา วัดพรีะมหาธาติุ ปี 2550  

1094  จติุคามรีามเทีพ รีุ่นื้ทีรีงนื้�ำพลังแผ่่นื้ดินื้ วัดพรีะมหาธาติุ ปี 2550  

1095  พรีะสมเด็จชินื้บึัญชรี หลวงพ่อมนื้ติรีี วัดเทีพมงคล ปี 2562  
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พระพุที่ธ-พระคณาจารย์์ ที่ั�วัไปู่ ชุุดที่ี� 4    
โต๊๊ะที่ี� 32 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)     

1096  พรีะสมเด็จจิ�ว เนื้้�อผ่ง หลวงพ่อสาครี วัดหนื้องกุรีับึ ปี 2530  

1097  พรีะขุนื้แผ่นื้ รีุ่นื้ 2 เนื้้�อผ่ง หลวงพ่อสาครี วัดหนื้องกุรีับึ ปี 2538  

1098  พรีะขุนื้แผ่นื้ รีุ่นื้ 3 พิมพ์เล็กุ เนื้้�อผ่ง หลวงพ่อสาครี วัดหนื้องกุรีับึ ปี 2543  

1099  พรีะขุนื้แผ่นื้ รีุ่นื้ 4 พิมพ์เล็กุ เนื้้�อผ่ง หลวงพ่อสาครี วัดหนื้องกุรีับึ ปี 2546  

1100  พรีะขุนื้แผ่นื้พรีายเดี�ยว เนื้้�อผ่ง หลวงพ่อสาครี วัดหนื้องกุรีับึ ปี 2548  

1101  พรีะผ่งรีูปเหม้อนื้ พิมพ์เศียรีโติ หลวงพ่อสาครี วัดหนื้องกุรีับึ ปี 2548  

1102  นื้างกุวักุ เนื้้�อผ่ง หลวงพ่อสาครี วัดหนื้องกุรีับึ ปี 2548  

1103  เหรีียญพรีะพิฆัเนื้ศ  หลวงพ่อสาครี วัดหนื้องกุรีับึ ปี 2548  

1104  ชูชกุ หลวงพ่อสาครี วัดชุมแสง ปี 2553  

1105  กุุมารีจินื้ดามณี พิมพ์พนื้มม้อ เนื้้�อทีองแดง หลวงพ่อสาครี วัดหนื้องกุรีับึ ปี 2554  

1106  กุุมารีจินื้ดามณี พิมพ์ย้นื้ เนื้้�อทีองแดง หลวงพ่อสาครี วัดหนื้องกุรีับึ ปี 2556  

1107  เหรีียญหนืุ้มานื้ รีุ่นื้มหาปรีาบึไติรีจักุรี เนื้้�อทีองแดง หลวงพ่อสาครี วัดหนื้องกุรีับึ ปี 2555  

1108  แพะหล่อ มหาลาภู รีุ่นื้แรีกุ หลวงพ่อสินื้ วัดละหารีใหญ่ ปี 2555  

1109  รีาหูกุะลาแกุะ หลวงพ่อสินื้ วัดละหารีใหญ่ ปี 2555  

1110  เหรีียญรีะฆััง รีุ่นื้เซุ้็งลี�ฮ�อ เนื้้�อทีองแดง หลวงพ่อเกุษม วัดสุสานื้ไติรีลักุษณ์ ปี 2536  

1111  เหรีียญนื้างกุวักุ รีุ่นื้ลาภูผ่ลพูนื้ทีวี เนื้้�อทีองแดง หลวงพ่อเกุษม วัดสุสานื้ไติรีลักุษณ์ ปี 2521  

1112  พรีะชัยวัฒนื้์ รีุ่นื้ ญสส. เนื้้�อเงินื้ หลวงพ่อเกุษม วัดสุสานื้ไติรีลักุษณ์ ปี 2533  

1113  เหรีียญพญาเติ่า รีุ่นื้เพ้�อมาติุภููมิ เนื้้�อทีองแดง หลวงปู�หลิว วัดไรี่แติงทีอง ปี 2541  

1114  พรีะนื้างกุวักุงิ�วดำ เนื้้�อผ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2521  

1115  พรีะนื้างพญางิ�วดำ เนื้้�อผ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2521  

1116  พรีะสังกุัจจายนื้์ รีุ่นื้เมติติา มหาลาภู เนื้้�อทีองเหล้อง หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ ปี 2537  

1117  พรีะนื้างพญา พิมพ์เล็กุ เนื้้�อผ่ง หลวงปู�สี วัดเขาถั�ำบึุญนื้าค ปี 2517  

1118  เส้อ รีุ่นื้ 2 เนื้้�อโลหะ หลวงพ่อคง วัดวังสรีรีพรีส ปี 2521  

1119  เหรีียญเม็ดแติงขวัญถัุง พรีะสังกุัจจายนื้์ โภูคทีรีัพย์ เงินื้แสนื้ล�านื้ เนื้้�อกุะไหล่เงินื้ วัดพรีะธาติุดอยเติ่า ปี 2557  

1120  เจ�าสัวรีามัญ เนื้้�อทีองแดง หลวงพ่อชำนื้าญ วัดชินื้วนื้ารีาม ปี 2560  

1121  พรีะพรีหมมหาปรีาบึ เนื้้�อชนื้วนื้ หลวงพ่อชำนื้าญ วัดชินื้วนื้ารีาม ปี 2560  

1122  พรีะพรีหมสี�หนื้�า เนื้้�อติะกุั�ว หลวงพ่อชำนื้าญ วัดชินื้วนื้ารีาม ปี 2560  

1123  รีาหูกุะลาแกุะ หลวงพ่อแล วัดพรีะทีรีง ปี 2539  

1124  เหรีียญกุันื้ชง รีุ่นื้ 4 พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่ออิฏิฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2560  

1125  เหรีียญที�าวเวสสุวรีรีณ รีุ่นื้เศรีษฐีเขลางติ์นื้ครี หลวงพ่ออิฏิฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2561  

1126  เหรีียญปิดติาพังพรีะกุาฬ รีุ่นื้อุดมโภูคทีรีัพย์ วัดพุทีไธศวรีรีย์ ปี 2549  

1127  เหรีียญจติุคามรีามเทีพ รีุ่นื้เจรีิญรีุ่งเรี้อง วัดพรีะมหาธาติุวรีมหาวิหารี ปี 2549  

1128  เหรีียญจติุคามรีามเทีพ รีุ่นื้โคติรีมหาเศรีษฐี วัดพรีะมหาธาติุวรีมหาวิหารี ปี 2550  

1129  เหรีียญจติุคามรีามเทีพ รีุ่นื้อุดมโชคปฐมอรีหันื้ติ์มาติุภููมิ วัดพรีะมหาธาติุวรีมหาวิหารี ปี 2550  

1130  เหรีียญแสติมป์จติุคาม รีุ่นื้มหามงคล วัดพรีะมหาธาติุวรีมหาวิหารี ปี 2550  



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอำานาจเจริญ39 

พระพุที่ธ-พระคณาจารย์์ ที่ั�วัไปู่ ชุุดที่ี� 5    
โต๊๊ะที่ี� 33 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)     

1131  พรีะขุนื้แผ่นื้พรีายทีอง หลวงพ่อทีองมา วัดป�าดอนื้ใหญ่ ปี 2557  

1132  ติะกุรีุดหลวงพ่อที�วม เรี่งรีวยโภูคทีรีัพย์ จ.สุรีาษฎรี์ธานื้ี ปี 2553  

1133  พรีะสมเด็จแหวกุม่านื้ รีุ่นื้หนืุ้นื้ 1000ล�านื้ เนื้้�อเกุษรี หลวงปู�หนืุ้นื้ วัดพุทีธโมกุข์ ปี 2561  

1134  พรีะสมเด็จแหวกุม่านื้ รีุ่นื้หนืุ้นื้ 1000ล�านื้ เนื้้�อมหามงคล หลวงปู�หนืุ้นื้ วัดพุทีธโมกุข์ ปี 2561  

1135  พรีะสมเด็จแหวกุม่านื้ รีุ่นื้หนืุ้นื้ 1000ล�านื้ เนื้้�อแรี่ หลวงปู�หนืุ้นื้ วัดพุทีธโมกุข์ ปี 2561  

1136  พรีะสมเด็จแหวกุม่านื้ รีุ่นื้หนืุ้นื้ 1000ล�านื้ เนื้้�อมหาว่านื้ หลวงปู�หนืุ้นื้ วัดพุทีธโมกุข์ ปี 2561  

1137  พญาเติ่าเรี้อนื้คู่อุดมโชคลาภู หลวงพ่อสง่า วัดบึ�านื้หม�อ จ.รีาชบึุรีี ปี 2544  

1138  พรีะขุนื้แผ่นื้ปรีาบึพุทีธสารีงาช�าง หลวงพ่อทีองมา วัดป�าดานื้ใหญ่ จ.นื้ครีรีาชสีมา ปี 2562  

1139  พรีะขุนื้แผ่นื้พุทีธคุณพรีายกุุมารี หลวงพ่อทีองมา วัดป�าดานื้ใหญ่ จ.นื้ครีรีาชสีมา ปี 2562  

1140  พรีายกุุมารีทีอง หลวงพ่อทีองมา วัดป�าดานื้ใหญ่ จ.นื้ครีรีาชสีมา ปี 2562  

1141  ลูกุอมพรีายป๊ญญาผ่งพรีะพุทีธคุณวิเศษ หลวงพ่ออุ่นื้ใจ วัดถันื้นื้โค�ง จ.นื้ครีรีาชสีมา ปี 2557  

1142  พรีะปิดติาพังพรีะกุาฬเหนื้้อกุาลเวลาอกุาลิโกุ วัดพรีะมาหาธาติุวรีมหาวิหารี จ.นื้ครีรีาชสีมา ปี 2559  

1143  พรีะสมเด็จหลวงปู�ทีวด วัดช�างให� รีุ่นื้ 1 หลวงพ่อเขียว วัดห�วยเงาะ ปี 2539  

1144  ปลากุัดมหามงคล รีุ่นื้ครีบึ 8 รีอบึ หลวงพ่อนื้่วม จ.สุพรีรีณบึุรีี ปี 2558  

1145  ติะกุรีุดเสารี์ห�าสิงหา พรีะครีูวิชัยสารีคุณ วัดพุทีธโมกุพลารีาม จ.สกุลนื้ครี ปี 2562  

1146  มีดหมอ หลวงพ่อพรีหม วัดพลานืุ้ภูาพ ปี 2555  

1147  พรีะรีูปหล่อ ที.บึ. หลวงพ่อหลิว วัดไรี่แติงทีอง ปี 2539  

1148  พรีะสมเด็จหลวงพ่อทีวด วัดช�างให� หลวงพ่อเขียว วัดห�วยเงาะ ปี 2539  

1149  พรีะหลวงปู�ทีวด รีุ่นื้เปิดโลกุกุ�าวหนื้�ามหาเศรีษฐี วัดปิยารีาม ปี 2553  

1150  จติุคามหลักุเม้องมหามงคล วัดหนื้�าพรีะพรีหม จ.นื้ครีศรีีธรีรีมรีาช ปี 2550  

1151  ติะกุรีุดโทีนื้ รีุ่นื้แรีกุ หลวงพ่อแพ วัดพิกุุลทีอง ปี 2524  

1152  พรีะปิดติา ผ่งคลุกุรีักุ หลวงพ่ออุ�นื้ วัดติาลกุง ปี 2544  

1153  พรีะเปิม หลวงพ่ออุ�นื้ วัดติาลกุง ปี 2516  

1154  พรีะหลวงปู�ทีวด รีุ่นื้แรีกุ พิมพ์ป๊�มเครี้�อง อาจารีย์นื้อง วัดทีรีายขาว ปี 2514  

1155  พรีะนื้างพญา รีุ่นื้แรีกุ เนื้้�อดินื้ หลวงปู�โติ๊ะ วัดปรีะดู่ฉิมพลี ปี 2512  

1156  พรีะหลวงพ่อทีวดนื้วล รีุ่นื้แรีกุ วัดติุยง ปี 2507  

1157  พรีะผ่ง รีุ่นื้ทีวีลาภู หลังยันื้ติ์เกุ�ายอด หลวงปู�ทีิม วัดพรีะขาว ปี 2549  

1158  พรีะผ่งหนืุ้มานื้ หลังเม็ดข�าวสารีหินื้ หลวงพ่อชำนื้าญ วัดบึางกุุฎีทีอง ปี 2555  

1159  พรีะเหรีียญหลวงปู�ทีวด รีุ่นื้ใติ�รี่มเย็นื้ วัดช�างให� ปี 2526  

1160  พรีะหลวงปู�ทีวดหลังหนื้ังส้อ รีุ่นื้เสารี์ 5 มหาสิทีธิโชค หลวงพ่อเขียว วัดหัวยเงาะ ปี 2553  

1161  เหรีียญข�าวหลามติัด หลวงปู�เอี�ยม วัดสะพานื้สูง ปี 2561  

1162  ติะกุรีุดมหาโจรี ไติรีมาส 50 หลวงพ่อสาครี วัดหนื้องกุรีับึ ปี 2550  

1163  เหรีียญที�าวเวสสุวรีรีณโณ ลงยา หลวงพ่ออิฏิฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2563  

1164  เหรีียญที�าวเวสสุวรีรีณโณ เนื้้�อติะกุั�ว หลวงพ่ออิฏิฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2563  

1165  เหรีียญที�าวเวสสุวรีรีณโณ เนื้้�อฝั้าบึาติรี หลวงพ่ออิฏิฐ์ วัดจุฬามณี ปี 2563  
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พระพุที่ธ-พระคณาจารย์์ ที่ั�วัไปู่ ชุุดที่ี� 6    
โต๊๊ะที่ี� 34 ค่าส่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)     

1166  พรีะปิดติา หลวงพ่อทีองสุข พิมพ์ชะลูด ปี 2495-2525  

1167  พรีะปิดติา หลวงพ่อทีองสุข ไม่จำกุัดพิมพ์ ปี 2495-2525  

1168  ติะกุรีุด หลวงพ่อทีองสุข รีุ่นื้โสฬสมงคล ปี 2495-2525  

1169  ติะกุรีุด หลวงพ่อทีองสุข รีุ่นื้ติรีีนื้ิสิงเห ปี 2495-2525  

1170  ลูกุอม หลวงพ่อทีองสุข เนื้้�อผ่ง ปี 2495-2525  

1171  เม็ดปรีะคำ หลวงพ่อทีองสุข เนื้้�อผ่ง ปี 2495-2525  

1172  พรีะแซุ้ยิด หลวงพ่อทีองสุข พิมพ์ห�าติังค์ ปี 2495-2525  

1173  พรีะแซุ้ยิด หลวงพ่อทีองสุข พิมพ์สิบึติังค์ ปี 2495-2525  

1174  เหรีียญ หลวงพ่อทีองสุข รีุ่นื้กุวนื้อิม ลอยองค์ ปี 2518  

1175  เหรีียญ หลวงพ่อทีองสุข รีุ่นื้กุวนื้อิม ปี 2518  

1176  เหรีียญ หลวงพ่อทีองสุข รีุ่นื้ครีบึ 6 รีอบึ ปี 2517  

1177  เหรีียญ หลวงพ่อทีองสุข รีุ่นื้รีูปไข่เล็กุ ปี 2520  

1178  เหรีียญ หลวงพ่อทีองสุข รีุ่นื้ รี.ย.ส ปี 2520  

1179  เหรีียญ หลวงพ่อทีองสุข รีุ่นื้รีูปรีะฆััง ปี 2521  

1180  เหรีียญ หลวงพ่อทีองสุข รีุ่นื้สรี�างพรีะอุโบึสถั ปี 2521  

1181  เหรีียญ หลวงพ่อทีองสุข รีุ่นื้หลักุเม้อง นื้าหม้�นื้ ปี 2521  

1182  เหรีียญ หลวงพ่อทีองสุข รีุ่นื้อายุ 77 ปี ปี 2522  

1183  เหรีียญ หลวงพ่อทีองสุข รีุ่นื้หมดห่วง  ปี 2525  

1184  รีูปถั่าย ขาว - ดำ หลวงปู�เอี�ยม ปี 2520  

1185  พรีะปิดติา หลวงปู�กุลิ�นื้ วัดสะพานื้สูง ปี 2480 - 2490  

1186  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้ 100 ปี พิมพ์คะแนื้นื้ วัดสะพานื้สูง ปี 2539  

1187  พรีะสมเด็จ รีุ่นื้ 6 วัดปากุนื้�ำ ปี 2533  

1188  พรีะปิดติา หลวงพ่อม่นื้ วัดเนื้ินื้ติามากุ ปี 2536  

1189  พรีะสมเด็จ หลวงปู�โติ๊ะ วัดปรีะดู่ฉิมพลี รีุ่นื้ทีองคำพันื้ชั�ง ปี 2536  

1190  พรีะปิดติา หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ รีุ่นื้คูณลาภู ปี 2517  

1191  พรีะสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ รีุ่นื้เสกุติะกุรีุด ปี 2533  

1192  พรีะสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ รีุ่นื้รีับึเสด็จ ปี 2536  

1193  พรีะผ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ รีุ่นื้คูณพันื้ล�านื้ ปี 2537  

1194  เหรีียญ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ รีุ่นื้ ส.กุ. ปี 2536  

1195  เหรีียญ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ รีุ่นื้ค�ำคูณ ปี 2536  

1196  เหรีียญ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ รีุ่นื้ทีวีคูณ ปี 2537  

1197  เหรีียญ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ รีุ่นื้ครีบึ 6 รีอบึ ปี 2537  

1198  เหรีียญรีูปไข่ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ รีุ่นื้เทีพปรีะทีานื้พรี ปี 2536  

1199  เหรีียญเสมา หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ รีุ่นื้เทีพปรีะทีานื้พรี ปี 2536  

1200  เหรีียญ หลวงพ่อคูณ วัดบึ�านื้ไรี่ รีุ่นื้เพชรีนื้�ำเอกุ ปี 2536  


