
8 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดร้อยเอ็ด

พระคณาจารย์์จังหวััดร้อย์เอ็ด ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 1 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (33 ราย์การ)  

1  พระนาคปรกเมืืองไพร เนื�อดิิน กรุบ้้านเมืืองไพร

2  เหรียญห่วงเชื่ื�อมื หลวงพ่อพิมืพา วัดิบ้้านหัน รุ่น 1 ปี2482

3  เหรียญหลวงพ่อพระสัังกัจจายน์ รุ่นแรก เนื�อทองแดิง วัดิสัระทอง ปี 2492

4  เหรียญพระครูประภััสัสัรมืุนี วัดิกลาง รุ่น1 ปี 2497

5  เหรียญหลวงพ่อธวัชื่ชื่ัยคุณ วัดิบ้้านงิ�ว รุ่น1 ปี 2497

6  เหรียญหลวงพ่อโชื่คชื่ัย รุ่นแรก เนื�อทองผสัมื วัดิโนนขวาง ปี 2512

7  เหรียญรูปไข่ พระครูวิจิตรปัญญาคุณ รุ่น1 วัดิบ้้านหนองเต่า ปี 2512

8  เหรียญเสัมืา พระครูวิจิตรปัญญาคุณ รุ่น 2 วัดิบ้้านหนองเต่า ปี 2512

9  เหรียญเสัมืาหลวงพ่ออินทร์ วัดิบ้้านศรีแก้ว รุ่น 1 ปี 2513

10  เหรียญหลวงพ่อพรหมืมืา วัดิพูลเกษมืบ้้านเกล็ดิลิ�น รุ่น1 ปี 2517

11  เหรียญหลวงพ่อแพง วัดิโพธิ�ร้อยต้น อ.โพนทองรุ่น 1 ปี 2493

12  เหรียญหลวงพ่อแพง วัดิโพธิ�ร้อยต้น อ.โพนทอง รุ่น 2

13  เหรียญเสัมืาพระครูภัาวนาภัิมืุข วัดิบ้้านหนองตอ รุ่น 1 ปี 2513

14  เหรียญรูปไข่พระเจ้าใหญ่ วัดิบ้้านขามืเปี�ย เนื�อทองเเดิง รุ่น 1

15  เหรียญหลวงปู�ศรี มืหาวีโร วัดิป�ากุง รุ่น1 หลังดิาว ปี 2526 ไมื่จำกัดิเนื�อ

16  เหรียญหลวงปู�ศรี มืหาวีโร วัดิผาน�ำย้อย รุ่น 1 พิมืพ์ปรกโพธิ� ปี 2529

17  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อชื่ารี วัดิกลาง อ.พนมืไพร รุ่น 1 เนื�ออัลปาก้า

18  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อโสั ภัาขัน วัดิบ้้านยางเครือ รุ่น1 เนื�อตะกั�ว

19  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อโสั วัดิบ้้านฟ้้าเลื�อมื เนื�อทองเเดิง (นิยมื)

20  เหรียญหลวงปู�ฮวดิ วัดิบ้้านพระเจ้า รุ่น 1 ไมื่จำกัดิเนื�อ

21  เหรียญเสัมืาหลวงพ่อแถมื วัดิสัระพังทอง รุ่น 1 ปี 2520 ไมื่จำกัดิเนื�อ

22  เหรียญกลมืหลวงพ่อเกษร วัดิบ้้านจังหาร รุ่น 1 ไมื่จำกัดิเนื�อ

23  เหรียญรูปไข่พระครูสัารพินิจ วัดิบ้ึงพลาญชื่ัย รุ่น 1 เนื�อทองเเดิง

24  เหรียญหล่อหลวงพ่อขัน วัดิท่าสัะแบ้ง รุ่น 1 เนื�อทองผสัมื

25  พระปิดิตาหลวงปู�บุ้ญ วัดิป�าเรไร รุ่น 1 เนื�อทองผสัมื ไมื่จำกัดิพิมืพ์

26  พระหลวงปู�ทวดิ พิมืพ์หลังเตารีดิ ตอก 2ว หน้า วัดิวิมืลนิวาสั ปี 2545 เนื�อนวะ

27  พระหลวงปู�ทวดิ พิมืพ์หลังเตารีดิ ตอก ว หลัง วัดิวิมืลนิวาสั ปี 2545 ไมื่จำกัดิเนื�อ

28  เหรียญรูปไข่ รุ่นเปิดิโลก หลวงปู�ทวดิ วัดิวิมืลนิวาสั ปี 2545 ไมื่จำกัดิเนื�อ

29  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อประทีป วัดิโพธารามื อ.อาสัามืารถ รุ่น 1 เนื�อทองเเดิง

30  เหรียญหยดิน�ำ หลวงพ่อสัายทอง วัดิดิอนเกลือ รุ่น 1 ปี 2537 ไมื่จำกัดิเนื�อ

31  เหรียญรูปไข่ หลวงปู�หนู วัดิอัมืพนารามื ปี 2538 ไมื่จำกัดิเนื�อ

32  พระรูปหล่อรุ่นเเรก หลวงปู�โชื่คชื่ัย รุ่นโชื่คดิีมืีชื่ัย วัดิโนนขวาง  ปี 2563 พิมืพ์ใหญ่ ไมื่จำกัดิเนื�อ

33  พระรูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู�โชื่คชื่ัย รุ่นโชื่คดิีมืีชื่ัย วัดิโนนขวาง ปี 2563 พิมืพ์เล็ก ไมื่จำกัดิเนื�อ
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พระคณาจารย์์จังหวััดร้อย์เอ็ด ที่ั�วัไป  
โต๊๊ะที่่� 2 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

34  เหรียญสัมืปรารถนา พระอาจารย์ต้อมื ปภัสัฺสัโร เนื�อทองคำ ปี 2564

35  เหรียญสัมืปรารถนา พระอาจารย์ต้อมื ปภัสัฺสัโร เนื�อชื่นวนหน้ากากทองคำ ปี 2564

36  เหรียญสัมืปรารถนา พระอาจารย์ต้อมื ปภัสัฺสัโร เนื�อเงิน ปี 2564

37  เหรียญสัมืปรารถนา พระอาจารย์ต้อมื ปภัสัฺสัโร เนื�อนวะ  ปี 2564

38  เหรียญสัมืปรารถนา พระอาจารย์ต้อมื ปภัสัฺสัโร เนื�ออาปาก้า ปี 2564

39  เหรียญสัมืปรารถนา พระอาจารย์ต้อมื ปภัสัฺสัโร เนื�อกระไหล่ทอง ปี 2564

40  เหรียญหลวงพ่อมืณูชื่ัย มืนุญญพโล รุ่นสัำเร็จสัมืปรารถนา เนื�อชื่นวน ปี 2563

41  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อทองคำ ปี 2565

42  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อเงินหน้ากากทองคำ ปี 2565

43  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อเงินบ้ริสัุทธิ�ฝัังพลอย ปี 2565

44  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อเงินลงยาแดิงฝัังพลอย ปี 2565

45  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อเงินลงยาเขียวฝัังพลอย ปี 2565

46  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อนวะโลหะหน้ากากทองคำ ปี 2565

47  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อนวะโลหะหน้ากากเงิน ปี 2565

48  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อนวะโลหะฝัังพลอยบุ้ษราคำ ปี 2565

49  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อ ปี 2565

50  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อนวะฝัังพลอยทับ้ทิมื ปี 2565

51  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อนวะโลหะ ปี 2565

52  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อตะกั�วเหล็กเปียกฝัังตะกรุดิสัาริกา

53  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อตะกั�วเหล็กเปียกฝัังตะกรุดิสัาริกาเงิน

54  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อ ปี 2565

55  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อทองฝัาบ้าตรนอกบ้ริสัุทธิ�

56  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�ออัลปาก้า

57  เหรียญสัาลิกาลิ�นทอง หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโท เนื�อทองแดิงนอกบ้ริสัุทธิ�

58  เหรียญกริ�งสัาริกาทองคำอุดิผงมืวลสัารหลังสัาริกาทองคำ

59  เหรียญกริ�งสัาริกาเงินคำอุดิผงมืวลสัารหลังสัาริกาทองคำ

60  เหรียญกริ�งสัาริกาเงินคำอุดิผงมืวลสัารหลังสัาริกาเงิน

61  เหรียญพญาไก่แก้ว มืหาโชื่ค มืหาเฮง รุ่นแรก หลวงปู�ลาย ถาวโร เนื�อทองคำ ปี 2565

62  เหรียญพญาไก่แก้ว มืหาโชื่ค มืหาเฮง รุ่นแรก หลวงปู�ลาย ถาวโร เนื�อเงิน ปี 2565

63  เหรียญพญาไก่แก้ว มืหาโชื่ค มืหาเฮง รุ่นแรก หลวงปู�ลาย ถาวโร เนื�อนวะ ปี 2565

64  เหรียญพญาไก่แก้ว มืหาโชื่ค มืหาเฮง รุ่นแรก หลวงปู�ลาย ถาวโร เนื�อทองแดิงรมืดิำ ปี 2565

65  เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์เดิ่นดิวง ติสัสัฺโร ไมื่จำกัดิเนื�อ ปี 2557

66  เหรียญปิดิตาพุทธจักรเพชื่ร พระอาจารย์เดิ่นดิวง ติสัสัฺโร รุ่นแรก ไมื่จำกัดิเนื�อ ปี 2557

67  รูปหล่อลอยองค์ พระอาจารย์เดิ่นดิวง ติสัสัฺโร รุ่นแรก ไมื่จำกัดิเนื�อ ปี 2557

68  ปั�มืลอยองค์ พระอาจารย์เดิ่นดิวง ติสัสัฺโร รุ่นแรก ไมื่จำกัดิเนื�อ ปี 2556
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พระหลวังพ่อที่องมา ถาวัโร วััดส่วั่างที่่าส่่ จ.ร้อย์เอ็ด ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 3 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

69  พระกริ�งศรีเทพ รุ่นแรก หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 เนื�อทองคำ

70  พระกริ�งศรีเทพ รุ่นแรก หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 เนื�อเงิน

71  พระกริ�งศรีเทพ รุ่นแรก หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 เนื�อนวะโลหะ

72  สัมืเดิ็จฐานเอียง รุ่นแรก หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 (ปั�มืตรา)

73  สัมืเดิ็จฐานเอียง รุ่นแรก หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 ไมื่จำกัดิเนื�อ

74  เหรียญดิอกจิก รุ่นแรก หลังยันต์สัถูป หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2492 สัองขอบ้

75  เหรียญดิอกจิก รุ่นแรก หลังยันต์สัถูป หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2492 หนึ�งขอบ้

76  เหรียญดิอกจิก รุ่นสัอง หลังยันต์ห้า หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2500

77  เหรียญยันต์ห่าง  หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2502 เนื�อทองฝัาบ้าตร

78  เหรียญยันต์ห่าง หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2502 เนื�อทองแดิง

79  เหรียญยันต์ชื่ิดิ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2503 ไมื่จำกัดิ

80  เหรียญเสัมืา หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2507 ไมื่จำกัดิ

81  เหรียญเสัมืา หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2512 ไมื่จำกัดิ

82  เหรียญยันต์สัาริกา หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2516 ไมื่จำกัดิ

83  เหรียญกลมืหน้าใหญ่ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2517 โค๊ตขั�นบ้ันไดิ

84  เหรียญกลมืหน้าใหญ่ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2517 ไมื่จำกัดิ

85  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 เนื�อทองคำ ไมื่จำกัดิ

86  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกหัวโนมืีจุดิ เนื�อเงิน

87  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกหัวโนมืีจุดิ เนื�อนวะโลหะ

88  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกหัวโนมืีจุดิ เนื�อทองแดิง

89  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกหัวโนมืีจุดิ เนื�อทองแดิงกระไหล่ทอง

90  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกหัวโนมืีจุดิ เนื�อทองแดิงกระไหล่เงิน

91  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกสัองโนเนื�อทองแดิงกระไหล่ทอง

92  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกสัองโนเนื�อทองแดิงกระไหล่เงิน

93  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกสัองโน เนื�อเงินทองแดิง

94  เหรียญกลมือุดิมืทรัพย์ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518  เนื�อทองคำ

95  เหรียญกลมือุดิมืทรัพย์ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกคอขีดิ เนื�อทองคำ

96  เหรียญกลมือุดิมืทรัพย์ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกคอขีดิ เนื�อนวะโลหะ

97  เหรียญกลมือุดิมืทรัพย์ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกคอขีดิ เนื�อทองแดิง

98  เหรียญกลมือุดิมืทรัพย์ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกคอขีดิ เนื�อทองแดิงกระไหล่ทอง

99  เหรียญกลมือุดิมืทรัพย์ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกคอขีดิ เนื�อทองแดิงกระไหล่เงิน

100  เหรียญกลมือุดิมืทรัพย์ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกคอไมื้ขีดิ เนื�อทองแดิงกระไหล่ทอง

101  เหรียญกลมือุดิมืทรัพย์ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกคอไมื้ขีดิ เนื�อทองแดิงกระไหล่เงิน

102  เหรียญกลมือุดิมืทรัพย์ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกคอไมื้ขีดิ เนื�อทองแดิง

103  เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 บ้ล็อกหัวไมื่โน-หนึ�งโน ไมื่จำกัดิ
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พระหลวังพ่อที่องมา ถาวัโร วััดส่วั่างที่่าส่่ จ.ร้อย์เอ็ด ที่ั�วัไป ชุุดที่่� 1  
โต๊๊ะที่่� 4 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

104  เหรียญรูปไข่ กนกข้าง หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2519

105  เหรียญรูปไข่ หน้าลิง หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2519

106  เหรียญกลมื หน้าลิง หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2519

107  เหรียญกลมื เข่ากว้าง รัดิประคต หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2519

108  เหรียญกลมื เข่าลอย (เข่าแคบ้) หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2519

109  เหรียญกลมื หน้าเดิ๋อ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2519

110  เหรียญไข่ หน้าเดิ๋อ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2519

111  เหรียญกลมื หน้าเดิ๋อ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 ไมื่จำกัดิ

112  เหรียญ หลังพรหมื หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2521 เนื�อทองคำ

113  เหรียญ หลังพรหมื หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2521 เนื�อเงิน

114  เหรียญ หลังพรหมื หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2521 เนื�อทองแดิง

115  เหรียญ ฉลุ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533 เนื�อทองคำ

116  เหรียญ ฉลุ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533 เนื�อเงิน

117  เหรียญ ฉลุ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533 เนื�อนวะโลหะ

118  เหรียญ ฉลุ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533 เนื�อทองแดิง

119  รูปหล่อ มืือแบ้ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533 เนื�อทองคำ

120  รูปหล่อ มืือแบ้ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533 เนื�อเงิน

121  รูปหล่อ มืือแบ้ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533 เนื�อนวะ

122  รูปหล่อ มืือแบ้ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533 เนื�อทองแดิง

123  รูปหล่อ มืือแบ้ อุดิกริ�งตัว ท.หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2524

124  เหรียญ หายห่วง หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533

125  เหรียญ หยดิน�ำ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533 ทุกเนื�อ

126  เหรียญ เล็กหน้าใหญ่ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533

127  เหรียญ เรียนดิี หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533 เนื�อทองฝัาบ้าตร

128  เหรียญ เรียนดิี หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533 เนื�อทองแดิง

129  เหรียญ วัดิบ้้านห้วยไคร้ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2525

130  เหรียญ อ้อยชื่้าง หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2525

131  เหรียญ ปราบ้ปอบ้ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2525

132  เหรียญ เกลียวเชื่ือก หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2525

133  เหรียญ กลมืเล็ก 90 ปี หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533 เนื�อทองฝัาบ้าตร

134  เหรียญ กลมืเล็ก 90 ปี หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533 เนื�อทองแดิง

135  เหรียญ พระพุทธ บ้้านศรีแก้วหลังหลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2534

136  เหรียญ อุดิมืทรัพย์ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2532

137  สัมืเดิ็จปรกโพธิ� เกินร้อย หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2525

138  พระปิดิตา เกินร้อย หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2525
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พระหลวังพ่อที่องมา ถาวัโร วััดส่วั่างที่่าส่่ จ.ร้อย์เอ็ด ที่ั�วัไป ชุุดที่่� 2  
โต๊๊ะที่่� 5 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (26 ราย์การ)   

139  รูปหล่อ มืือแบ้ รุ่นแรก หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 ไมื่จำกัดิ

140  รูปหล่อเนื�อทองผสัมื มืะ อะ อุ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ไมื่จำกัดิ

141  เหรียญ รุ่นพิเศษนั�งเต็มืองค์หลังยันต์สัถูป หลวงพ่อทองมืา วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 เนื�อนวะโลหะ

142  เหรียญ รุ่นพิเศษนั�งเต็มืองค์หลังยันต์สัถูป หลวงพ่อทองมืา วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 เนื�อทองแดิง

143  เหรียญ หน้าแก่ หลวงพ่อทองมืา วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 เนื�อทองแดิงไกล่ทอง

144  เหรียญ หน้าแก่ หลวงพ่อทองมืา วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 เนื�อทองแดิงไกล่เงิน

145  เหรียญ หน้าแก่ หลวงพ่อทองมืา วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 เนื�อทองแดิง

146  เหรียญ รุ่นพิเศษ หลวงพ่อทองมืา วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2525 เนื�อทองฝัาบ้าตร

147  เหรียญ รุ่นพิเศษ หลวงพ่อทองมืา วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2525 เนื�ออัลปาก้า

148  เหรียญ รุ่นพิเศษ หลวงพ่อทองมืา วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2525 เนื�อทองแดิง

149  พระเนื�อผงซุุ้้มืครอบ้แก้วรูปเหมืือนสัังฆาติ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 ไมื่จำกัดิ

150  พระเนื�อผงซุุ้้มืครอบ้แก้วรูปเหมืือนสัังฆาติ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2532-2535ไมื่จำกัดิ

151  ล็อกเก็ตรูปไข่-กลมื รุ่นแรก หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ไมื่จำกัดิ

152  ล็อกเก็ต หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี  ปี 2524-2525

153  เข็มืกลัดิกลมื หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2533

154  พระสัมืเดิ็จเมื็ดิข้าวสัารหิน หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี

155  พระสัมืเดิ็จเนื�อผงน�ำมืัน รุ่นแรก ออกวัดิสัาลาวดิี หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี

156  รูปถ่ายห้าเหลี�ยมื หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี

157  รูปถ่ายห้าเหลี�ยมื พิมืพ์ปี 2507 หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี

158  เหรียญหน้ากลาง หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ปี 2518 ไมื่จำกัดิ

159  ตะกรุดิโทน หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ไมื่จำกัดิ

160  ตะกรุดิชืุ่ดิ 108 ดิอก หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ไมื่จำกัดิ

161  ตะกรุดิชืุ่ดิ 5 ดิอก พญาอินทร์ทรีย์ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ไมื่จำกัดิ

162  ตะกรุดิชืุ่ดิ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ไมื่จำกัดิดิอก

163  พระงาแกะ เขาแกะ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ไมื่จำกัดิ

164  กะลาแกะ หลวงพ่อทองมืา ถาวโร วัดิสัว่างท่าสัี ไมื่จำกัดิ
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พระหลวังป่�มา ญาณวัโร วััดส่ันิต๊ิวัิเวัก จ.ร้อย์เอ็ด ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 6 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (34 ราย์การ)  

165  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นแรก ก้นอุดิไมื้ยอ

166  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นสัอง ก้นอุดิไมื้ยอ

167  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นสัามื แบ้บ้มืีเลข

168  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นสัามื แบ้บ้ไมื่มืีเลข

169  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นสัี� ไกล่ทอง

170  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นห้า เนื�อทองคำ

171  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นห้า เนื�อเงิน

172  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นห้า เนื�อนวะ

173  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นห้า เนื�อชื่นวนทองผสัมื แบ้บ้มืีโค๊ต

174  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นห้า เนื�อชื่นวนทองผสัมื แบ้บ้ไมื่มืีโค๊ต

175  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ องค์เล็ก เนื�อนวะโลหะทุกพิมืพ์

176  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ องค์เล็ก เนื�อนวะโลหะไกล่ทองทุกพิมืพ์

177  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ องค์เล็ก เนื�อนวะโลหะไกล่เงินทุกพิมืพ์

178  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นเจ็ดิ เนื�อทองคำ

179  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นเจ็ดิ เนื�อเงิน

180  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ ไมื้แกะทุกเนื�อทุกพิมืพ์

181  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ หน้าตัก 1 นิ�ว

182  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่น 9 เศรษฐีมืหาบ้ารมืีทุกเนื�อ

183  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นยกฉัตรเจดิีย์ ก้นอุกผงไมื้ยอ

184  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ รุ่นยกฉัตรเจดิีย์ รุ่นสัุดิท้ายฝัากไว้บ้นแผ่นดิิน

185  พระมืหาเศรษฐีนวโกฏิิ เนื�อผงไมื้ยอทุกพิมืพ์

186  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู�มืา ปี 2517 นิยมืไมื่มืีกาก

187  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู�มืา ปี 2517 นิยมืมืีกาก

188  เสัืออาคมืรุ่นแรกหลวงปู�มืาทุกเนื�อ

189  สัมืเดิ็จหลังหน้าเสัือตรง รุ่นแรก

190  สัมืเดิ็จปรกโพธิ�จัมืโบ้้ รุ่นแรก

191  สัมืเดิ็จหลังเสัือหันข้าง รุ่นสัอง

192  พระกริ�งญาณวโร รุ่นแรก เนื�อเงิน

193  พระกริ�งญาณวโร รุ่นแรก เนื�อนวะโลหะ

194  พระชื่ัยวัฒน์รุ่นแรก เนื�อเงิน

195  พระชื่ัยวัฒน์รุ่นแรก ไกล่ทอง

196  พระชื่ัยวัฒน์รุ่นแรก ไกล่เงิน

197  พระชื่ัยวัฒน์รุ่นแรก เนื�อนวะโลหะ

198  รูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู�มืา



14 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดร้อยเอ็ด

พระคณาจารย์์ อ.อาส่ามารถ อ.เมืองส่รวัง อ.จตุ๊รพักต๊รพิมานิ จ.ร้อย์เอ็ด  
โต๊๊ะที่่� 7 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

199  เหรียญพระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว รุ่น ๑ บ้ล็อก  ๒ ขอบ้

200  เหรียญพระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร)) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว รุ่น ๑ บ้ล็อก  ขอบ้เดิียว

201  เหรียญนั�งพาน พระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว

202  เหรียญโต๊ะหมืู่  พระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว ไมื่จำกัดิเนื�อ

203  เหรียญที�ระลึกพิธีไหว้ครู  พระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว รุ่น ๙ มืงคล ไมื่จำกัดิเนื�อ

204  เหรียญเสัมืาเปิดิที�ว่าการ พระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว ปี 25๒๕๔๐ ไมื่จำกัดิเนื�อ

205  ล็อกเก็ตพระครูบู้รพาภัิวัฒน์  (หลวงปู�สัุข  ยโสัธโร) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว  รุ่นแรก

206  ล็อกเก็ตเล็กพระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข  ยโสัธโร) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว  รุ่นสัุดิท้าย

207  ล็อกเก็ตพระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร)  วัดิบู้รพาหนองบ้ัว รุ่นสัุขใจ  ไมื่จำกัดิพิมืพ์

208  พระขุนแผนเนื�อผง พระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว  รุ่นแรก

209  พระขุนแผนเล็กพิมืพ์เล็ก  พระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว ไมื่จำกัดิเนื�อ

210  พระยอดิขุนพล  พระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว  รุ่นแรก

211  พระรูปหล่อพระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว รุ่นแรกหลังลาย  ไมื่จำกัดิเนื�อ

212  พระรูปหล่อพระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว รุ่น  ๓  ลายเซุ้็นต์ ไมื่จำกัดิเนื�อ

213  พระรูปหล่อพระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร)  วัดิบู้รพาหนองบ้ัว รุ่น ๕ เนื�อทองคำ ไมื่จำกัดิพิมืพ์

214  พระพระบู้ชื่าพระครูบู้รพาภัิวัฒน์ (หลวงปู�สัุข ยโสัธโร) วัดิบู้รพาหนองบ้ัว  ไมื่จำกัดิรุ่น

215  เหรียญพระอุปัชื่ฌาย์เคน ญาณวโร  วัดิสัว่างจิต  รุ่นแรก ไมื่จำกัดิเนื�อ

216  เหรียญพระครูประทีปธรรมืาภัิรมืย์ (หลวงพ่อเสัือ) วัดิโพธารามื  รุ่นแรก ปี 25๒๕๒๒  หลังยันต์

217  เหรียญพระครูศิริวรรณาภัรณ์ (หลวงปู�พันธ์ ฉวิวณฺโณ)  วัดิปัจจิมื  รุ่น ๑

218  ล็อกเก็ตหลวงปู�หนัน  อภัิวณฺโณ  วัดิป�าหว่านไฟ้  รุ่นแรก

219  เหรียญพระครูสัุปัญญาจารย์ (หลวงปู�เคน สัุปญฺฺโญ) วัดิท่าสัว่าง  รุ่นแรก

220  เหรียญพระครูสัุปัญญาจารย์ (หลวงปู�เคน) วัดิท่าสัว่าง  รุ่น ๒ ปี 25๒๕๒๐

221  เหรียญหลวงปู�ภัา ปริปุณฺโณ วัดิศรีสัุข รุ่นพิเศษ  ปี 25๒๕๑๘

222  เหรียญพระครูนันทวุฒิกร (หลวงปู�สัีลา อภัินนฺโท) วัดิเหล่าฮก  หยดิน�ำ รุ่นแรก

223  แหวนพระครูนันทวุฒิกร (หลวงปู�สัีลา อภัินนฺโท)  วัดิเหล่าฮก  รุ่นแรก

224  เหรียญหมืาสัรวง  งูทรวง ปี 252516

225  เหรียญพระครูสัุธรรมืจันทคุณ (หลวงพ่อจำปี จนฺทธมืฺโมื)  รุ่นแรก

226  เหรียญนั�งพานพระครูโสัภัณธีราภัรณ์  (พระอาจารย์สัมืพงษ์ นรินฺโท) วัดิเก่าโนนเมืือง  รุ่นแรก

227  เหรียญพระครูสัิริญาณประยุต (หลวงปู�เสัน) วัดิใต้สัูงยาง  รุ่นแรก

228  เหรียญหลวงปู�คำ จนฺทสัโร วัดิเหนือสัูงยาง   รุ่นแรก

229  เหรียญหลวงปู�สัิงห์ทอง  จิตฺตกโร  วัดิศรีพัฒนารามื (วัดิน้อย)  รุ่นแรก

230  เหรียญพระครูพรหมืเสันาสัน์นิมืมืาน (หลวงปู�บุ้ญมืี  กมืฺมืิโก)  วัดิกลาง  รุ่นแรก

231  รูปถ่ายพระครูสัถิตธรรมืาจารย์ (หลวงปู�เหมืือน ฐิตธมืฺโมื)  วัดิราชื่วารี รุ่นแรก

232  เหรียญพระครูปุณสัารโสัภัิต (หลวงปู�สัมืศรี ปุณฺโณ) วัดิพันธุวาสั  รุ่นแรก  ไมื่จำกัดิเนื�อ

233  ล็อกเก็ตพระครูปุณสัารโสัภัิต (หลวงปู�สัมืศรี ปุณฺโณ)  รุ่นแรก



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดร้อยเอ็ด15 

พระคณาจารย์์ อ.สุ่วัรรณภู่มิ จ.ร้อย์เอ็ด ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 8 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (33 ราย์การ)  

234  เหรียญพระรัตนวงษา (เซุ้ียง) ไมื่จำกัดิเนื�อ

235  เหรียญพระเจ้าใหญ่บ้้านยางเครือ ปี 2517 หน้าโสัธร

236  เหรียญพระเจ้าใหญ่บ้้านยางเครือ ปี 2517 หน้าเทวดิา

237  เหรียญพระเจ้าใหญ่บ้้านยางเครือ ปี 2517 หน้ายักษ์

238  เหรียญหลวงพ่อศักดิิ�สัิทธิ� รุ่นแรก วัดิสัว่างโพธิ�ทอง ไมื่จำกัดิเนื�อ

239  เหรียญรูปไข่หลวงปู�ชื่มื หน้าหนุ่มืรุ่นแรก เนื�อฝัาบ้าตร ชืุ่บ้นิเกิ�ล

240  เหรียญรูปไข่หลวงปู�ชื่มื หน้าหนุ่มืรุ่นแรก เนื�อทองแดิง ชืุ่บ้นิเกิ�ล

241  เหรียญรูปไข่หลวงปู�ชื่มื หน้าแก่รุ่นแรก เนื�อฝัาบ้าตร

242  เหรียญรูปไข่หลวงปู�ชื่มื ฐานดิอกบ้ัว ชืุ่บ้นิเกิ�ล

243  เหรียญรูปไข่หลวงปู�ชื่มื ฐานดิอกบ้ัว เนื�อทองแดิง

244  รูปหล่อหลวงปุ�ชื่มืรุ่นแรก พิมืพ์ใหญ่

245  รูปหล่อหลวงปู�ชื่มืรุ่นแรก พิมืพ์เล็ก

246  พระเนื�อคลั�งหลวงปู�ชื่มื พิมืพ์นางพญา

247  พระเนื�อคลั�งหลวงปู�ชื่มื พิมืพ์ขุนแผน

248  เหรียญงาแกะรูปเหมืือนหลวงปู�ชื่มื หลังยันต์ยุคต้น

249  เหรียญรูปไข่หลวงปู�กองรุ่นแรก เนื�อทองแดิง

250  รูปหล่อหลวงปู�กองรุ่นแรก

251  เหรียญเสัมืาสัร้างบ้ารมืี เนื�อเงิน ไมื่จำกัดิสัี

252  เหรียญเสัมืาสัร้างบ้ารมืี เนื�อนวะ หน้ากากเงิน

253  เหรียญเสัมืาสัร้างบ้ารมืี เนื�อมืหาชื่นวน

254  เหรียญเสัมืาสัร้างบ้ารมืี เนื�อทองแดิงหน้ากากเงิน

255  เหรียญเสัมืาสัร้างบ้ารมืี เนื�อทองแดิงผิวไฟ้

256  เหรียญมืหาบ้ารมืีโภัคทรัพย์ เนื�อเงินลงยาเขียว

257  เหรียญมืหาบ้ารมืีโภัคทรัพย์ เนื�อเงินลงยาเหลือง

258  เหรียญมืหาบ้ารมืีโภัคทรัพย์ เนื�อเงินลงยาแดิง

259  เหรียญมืหาบ้ารมืีโภัคทรัพย์ เนื�อเงินลงยาน�ำเงิน

260  เหรียญมืหาบ้ารมืีโภัคทรัพย์ เนื�อมืหาชื่นวน

261  เหรียญมืหาบ้ารมืีโภัคทรัพย์ เนื�อทองทิพย์

262  เหรียญเสัมืาหลวงปู�ชื่มื รุ่นยอดิฉัตร ไมื่จำกัดิเนื�อ

263  เหรียญเสัมืาหลวงปู�กอง รุ่นอายุยืน ไมื่จำกัดิเนื�อ

264  เหรียญกลมืหลวงปู�เคน วัดิใต้วิไลธรรมื รุ่นแรก

265  เหรียญใบ้โพธ์หลวงปู�โฮมื วัดิดิงสัวนผึ�ง รุ่นแรก

266  เหรียญรูปไข่หลวงพ่อชื่าลี วัดิทักษิณชื่ลธาน รุ่นแรก



16 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดร้อยเอ็ด

พระคณาจารย์์ภูาคอ่ส่านิ ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 9 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)   

267  เหรียญหันข้าง รวยสัมืปรารถนา หลวงปู�ขำ เกสัาโร วัดิหนองแดิง จ.มืหาสัารคามื (ไมื่จำกัดิเนื�อ ยกเว้นติดิหน้ากาก)

268  เหรียญหันข้าง รวยสัมืปรารถนา หลวงปู�ขำ เกสัาโร วัดิหนองแดิง จ.มืหาสัารคามื (เหรียญติดิหน้ากาก ) ไมื่จำกัดิเนื�อ

269  เหรียญหล่อ รุ่น เจริญพรบ้น หลวงปู�ขำ เกสัาโร วัดิหนองแดิง จ.มืหาสัารคามื ไมื่จำกัดิเนื�อ

270  เหรียญปั�มืรุ่นเข่ากว้าง หลวงปู�ขำ เกสัาโร วัดิหนองแดิง จ.มืหาสัารคามื (ไมื่จำกัดิเนื�อ ยกเว้นเหรียญหน้ากาก/ปะฉลุ)

271  เหรียญปั�มืรุ่นเข่ากว้าง หลวงปู�ขำ เกสัาโร วัดิหนองแดิง จ.มืหาสัารคามื (เหรียญ หน้ากาก/ปะฉลุ ) ไมื่จำกัดิเนื�อ

272  พระรูปหล่อรวยทันใจ หลวงปู�ขำ เกสัาโร วัดิหนองแดิง จ.มืหาสัารคามื ไมื่จำกัดิเนื�อ

273  เหรียญ 8 เหลี�ยมื รุ่น รวย 8 ทิศ หลวงปู�ขำ เกสัาโร วัดิหนองแดิง จ.มืหาสัารคามื ไมื่จำกัดิเนื�อ

274  เหรียญรวยพันล้าน หลวงปู�พัน ฐานกโร วัดิโพธิ�ชื่ัยมืงคล จ.นครพนมื ไมื่จำกัดิเนื�อ

275  เหรียญเมื็ดิยา หลวงปู�แสัง จันทวังโสั วัดิโพธิ�ชื่ัย จ.นครพนมื ไมื่จำกัดิเนื�อ

276  เหรียญคุ้มืบ้ารมืี หลวงปู�สัอ ขันติโก วัดิโพธิ�ศรี จ.นครพนมื ไมื่จำกัดิเนื�อ

277  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�สัุข อติภัทฺโท วัดิไชื่ยสัำราญ จ.นครพนมื ไมื่จำกัดิเนื�อ

278  พระสัมืเดิ็จสัุขสัมืปรารถนา หลวงปู�สัุข อติภัทฺโท วัดิไชื่ยสัำราญ จ.นครพนมื ไมื่จำกัดิเนื�อ

279  พระผงดิวงเศรษฐีเสัาร์๕  หลวงปู�สัุข อติภัทฺโท วัดิไชื่ยสัำราญ จ.นครพนมื ไมื่จำกัดิเนื�อ

280  พระรูปหล่อเบ้้าทุบ้หลวงปู�ทอง ปภัากโร วัดิบ้้านคูบ้ จ.ศรีสัะเกษ ไมื่จำกัดิเนื�อ

281  เหรียญหล่อ รศ.หลวงปู�ทอง ปภัากโร วัดิบ้้านคูบ้ จ.ศรีสัะเกษ ไมื่จำกัดิเนื�อ

282  พระกริ�ง รวยทันใจหลวงปู�ทอง ปภัากโร วัดิบ้้านคูบ้ จ.ศรีสัะเกษ ไมื่จำกัดิเนื�อ

283  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู�พิมืพา พลญาโณ วัดิกลางเมื็กดิำ จ.มืหาสัารคามื ไมื่จำกัดิเนื�อ

284  เหรียญเสัมืาเสัือคาบ้ดิาบ้อาคมื หลวงปู�พิมืพา พลญาโณ วัดิกลางเมื็กดิำ จ.มืหาสัาคามื ไมื่จำกัดิเนื�อ

285  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู�เกษมื ฐิตธัมืโมื วัดิโนนกระเบ้ื�อง จ.นครราชื่สัีมืา ไมื่จำกัดิเนื�อ

286  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�ทองดิี ผาสัุโก วัดิอรุณวณารามื จ.อุบ้ลราชื่ธานี ไมื่จำกัดิเนื�อ

287  เหรียญอายุยืน111ปี หลวงปู�โสัภัณ ธรรมืประทีป วัดิศรีชื่มืชื่ื�น จ.สักลนคร ไมื่จำกัดิเนื�อ

288  เหรียญหน้ายักษ์ หลวงปู�หา สัุภัโร วัดิสัักกะวัน จ.กาฬสัินธ์ุ ไมื่จำกัดิเนื�อ

289  เหรียญหลวงปู�ศรีทา  ศิริจันโท วัดิเหล่าสัูงบุ้ปผารามื จ.ร้อยเอ็ดิ ไมื่จำกัดิเนื�อ

290  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู�พา สัุนทโร วัดิบ้้านฮ่องแฮ่ จ.ร้อยเอ็ดิ ไมื่จำกัดิเนื�อ

291  พระขุนแผนพรายมืณีรัตน์ หลวงปู�ทองอินทร์ ชืุ่ตินธโร วัดินิคมืกิตติยารามื จ.อุบ้ลราชื่ธานี ไมื่จำกัดิเนื�อ

292  พระขุนแผนพรายแมื่พลอย หลวงพ่อศักดิิ�สัิทธิ� สัุนทโร วัดิบ้้านรุน จ.บุ้รีรัมืย์ ไมื่จำกัดิเนื�อ

293  ล็อกเก็ตรุ่นศรัทธาธรรมื หลวงปู�แสัง ญาณวโร วัดิป�าดิงสัว่างธรรมื อ.ป�าติ�ว.จ.ยโสัธร ไมื่จำกัดิเนื�อ

294  พระสัมืเดิ็จจิตรลดิารุ่นศรัทธาธรรมื หลวงปู�แสัง ญาณวโร วัดิป�าดิงสัว่างธรรมือ.ป�าติ�ว.จ.ยโสัธร ไมื่จำกัดิเนื�อ

295  เหรียญเสัมืาเสัือคาบ้ดิาบ้อาคมื๑ หลวงพ่อเมืียน กัลยาโณ วัดิจะเนียงวนารามื จ.บุ้รีรัมืย์ ไมื่จำกัดิเนื�อ

296  เหรียญอธิฐานจิต หลวงปู�เจียง มืหามืังคโล วัดิโนนเรือ จ.ศรีสัะเกษ(เนื�อเงิน)

297  เหรียญอธิฐานจิต หลวงปู�เจียง มืหามืังคโล วัดิโนนเรือ จ.ศรีสัะเกษ(เนื�อนวะ)

298  เหรียญอธิฐานจิต หลวงปู�เจียง มืหามืังคโล วัดิโนนเรือ จ.ศรีสัะเกษ(เนื�อสัามืกษัตริย์)

299  เหรียญอธิฐานจิต หลวงปู�เจียง มืหามืังคโล วัดิโนนเรือ จ.ศรีสัะเกษ(เนื�ออัลปาก้า)

300  เหรียญอธิฐานจิต หลวงปู�เจียง มืหามืังคโล วัดิโนนเรือ จ.ศรีสัะเกษ(เนื�อทองแดิง)

301  เหรียญอธิฐานจิต หลวงปู�เจียง มืหามืังคโล วัดิโนนเรือ จ.ศรีสัะเกษ(เนื�อทองฝัาบ้าตร)
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4พระคณาจารย์์ ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 10 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

302  เสัมืาสัมืปรารถนา รวมืเนื�อ หลวงปู�ล้อมื สัีลสัังวโร

303  เสัมืาสัมืปรารถนา เงินหน้าทองคำ

304  ล็อคเก็ตเจริญพร

305  เหรียญรูปไข่เจริญพรบ้น

306  พระบู้ชื่ามืือแบ้รุ่นรับ้ทรัพย์5นิ�ว

307  พระบู้ชื่ามืือแบ้รับ้ทรัพย์9นิ�ว

308  พระกริ�งมืหาจักพรรดิิ

309  เหรียญรูปไข่รุ่นแรก

310  รูปหล่อเนื�อทองแดิงรมืดิำรุ่นเเรก หลวงปู�ล้อมืวัดิป�าเมืตตาธรรมื

311  หมืานเงินหมืานทอง รวมืเนื�อ หลวงปู�สัมืสัิทธิ� รักขิตสัีโล

312  หมืานเงินหมืานทองเนื�อเงินลงยา

313  พระผงพระขุนแผนมืหาลาภั รวมืเนื�อ

314  พระผงนั�งตั�งสัิงห์พันล้าน รวมืเนื�อ

315  พระผงดิวงเศรษฐี รวมืเนื�อ

316  พระบู้ชื่ามืือแบ้รับ้ทรัพย์5นิ�ว

317  พระบู้ชื่ามืือแบ้รับ้ทรัพย์9นิ�ว

318  เหรียญเจ้าสััวพันล้าน รวมืเนื�อ

319  เหรียญมืหาลาภั รวมืเนื�อ

320  เหรียญรุ่นแรก ฤษีน้อย

321  เหรียญปั�นเงินปั�นทอง รวมืเนื�อ หลวงปู�คำปั�น จันทโชื่โต

322  เหรียญมืังกรคู่ มืหาเศรษฐี รวมืเนื�อ

323  เสัมืามืหาเศรษฐี รวมืเนื�อ

324  เหรียญรูปไข่หน้าใหญ่ประคำเดิ้งปี 2557

325  เหรียญรูปไข่เจ้าสััว1รวมืเนื�อ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺฺญกาโมื

326  เหรียญเสัมืาเจ้าสััว2 รวมืเนื�อ

327  เหรียญรูปไข่วงลีปราบ้ไฟ้รี รวมืเนื�อ

328  เสัมืาเอราวัณพันล้าน(รุ่น1)รวมืเนื�อ

329  เสัมืาเอราวัณพันล้าน(รุ่น1)เงินหน้าทองคำ

330  เสัมืาเอราวัณพันล้าน(รุ่น2)รวมืเนื�อ

331  เสัมืาเอราวัณพันล้าน(รุ่น2)เงินหน้าทองคำ

332  เสัมืาเอราวัณพันล้าน(รุ่น3)รวมืเนื�อ

333  เสัมืาเอราวัณพันล้าน(รุ่น3)เงินหน้าทองคำ

334  พระบู้ชื่าเอราวัณพันล้าน5นิ�ว

335  พระบู้ชื่าเอราวัณพันล้าน9นิ�ว

336  เสัมืาสัิงห์พยัคพันล้าน รวมืเนื�อ
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พระอาจารย์์อนิุส่รณ์ ปภูส่ส่โร (อ.ต๊้อม) วััดที่่าส่ะแบง จ.ร้อย์เอ็ด ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 11 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

337  เหรียญหล่อโบ้ราณ รุ่นแรก ปี 2544

338  เหรียญหล่อโบ้ราณ รุ่นสัอง (ล้อแมื็กซุ้์) ปี 2549

339  พระกริ�งปภัสัฺสัโร (กริ�งคาราบ้าว) ปี 2548

340  รูปหล่อรุ่นแรก ปี 2550

341  เหรียญทิพพมืนต์ รุ่นแรก ปี 2553

342  เหรียญเสัมืาฉลุ รุ่นแรก ปี 2550

343  เหรียญเสัมืาปั�มื รุ่นแรก ปี 2550

344  เหรียญฉลองหอระฆัง ปี 2552

345  เหรียญนั�งเสัือหลังหลวงพ่อแสันคำ ปี 2553

346  เหรียญทิพพมืนต์ รุ่นสัอง ปี 2553

347  สัมืเดิ็จพรายกุมืาร ปี 2546

348  พระปิดิตาเนื�อว่านรกแมืว หลังเรียบ้-หลังราหู

349  เหรียญเจ้าสััวทิพพมืนต์ ปี 2558

350  พระปิดิตาปุ้มืปุ้ย เนื�อเหล็กเปียก ปี 2550

351  พระปิดิตาจิ�ว เนื�อเหล็กเปียก ปี 2546

352  พระปิดิตายันต์ยุ้ง รุ่นแรก ปี 2553

353  ล็อกเก็ตไมื่จำกัดิรุ่น ไมื่จำกัดิพิมืพ์

354  เหรียญหล่อโบ้ราณ รุ่นสัามื ปี 2558

355  เหรียญหล่อโบ้ราณ รศ.240 เนื�อทองคำ ปี 2564

356  เหรียญหล่อโบ้ราณ รศ.240 ไมื่จำกัดิเนื�อ  ปี 2564

357  เหรียญพิทักษ์แผ่นดิิน เนื�อทองคำ ปี 2564

358  เหรียญพิทักษ์แผ่นดิิน ไมื่จำกัดิเนื�อ ปี 2564

359  หลวงปู�ทวดิหล่อลอยองค์ พิมืพ์เตารีดิ วทบ้.101

360  เหรียญสัร้างบ้ารมืี ปี 2558

361  เหรียญเจริญพรบ้น เนื�อทองคำ ปี 2565

362  เหรียญเจริญพรบ้น ไมื่จำกัดิเนื�อ ปี 2565

363  เหรียญสัำเร็จสัมืปรารถนา ปี 2565

364  เทวดิาน้อย รุ่นแรก ปี 2550

365  เทวดิาน้อย รุ่นพิเศษ เนื�อทองคำ ปี 2565

366  เทวดิาน้อย รุ่นพิเศษ เนื�อเหล็กน�ำพี� ปี 2565

367  เทวดิาน้อย รุ่นพิเศษ เนื�อเงิน ปี 2565

368  เทวดิาน้อย รุ่นพิเศษ เนื�อนวะ ปี 2565

369  หนุมืาน รุ่นแรก ปี 2547

370  ท้าวเวรสัุวรรณ รุ่นแรก ปี 2565

371  เหรียญหน้าเสัือ รุ่นแรก ปี 2552
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พระหลวังพ่อที่อง สุ่ที่ธฺฺส่่โล วััดบ้านิไร่ จ.นิครราชุส่่มา  
โต๊๊ะที่่� 12 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

372  เหรียญหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นแรก

373  เหรียญหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นที� 2 รุ่น บ้ารมืี

374  เหรียญหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นที� 3 ที�ระฤกสัร้างอุโบ้สัถ

375  เหรียญหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นที� 4  เสัมืาไหว้พระบ้าท

376  เหรียญหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นที� 5  เมืตตา

377  เหรียญหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นที� 6  ลาภัยศ

378  เหรียญหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นที� 7 เสัมืาใหญ่ วัดิเขายายหอมื

379  เหรียญหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นที� 8 บู้ชื่าครู 1 ออกวัดิสัระแก้ว

380  เหรียญหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นที� 9 ห่วงเชื่ื�อมืไตรภัาคี

381  เหรียญหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล เสัมืาบู้ชื่าครู 2 ออกวัดิสัระแก้ว

382  ล็อกเก็ตครึ�งองค์หลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นแรก

383  พระสัมืเดิ็จทองพันชื่่างหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล

384  พระรูปเหมืือนหล่อโบ้ราณหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นแรก

385  เหรียญหล่อโบ้ราณจอบ้ใหญ่หลวงพ่อทอง สัิทธฺสัีโล รุ่นแรก

386  เหรียญหล่อโบ้ราณจอบ้เล็กหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นแรก

387  พระปิดิตายันต์ยุ้งหล่อโบ้ราณหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นแรก

388  ตะกรุดิโทนหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล 5นิ�วลงรักปิดิทอง รุ่นแรก

389  พระนาคปรกใบ้มืะขามืหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นแรก ออกวัดิสัระแก้ว

390  พระกริ�งใหญ่กริ�งทองใบ้หยกหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นแรก

391  พระชื่ัยวัฒน์หลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นแรก

392  พระกริ�งแก้วสัามืประการหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล ไมื่จำกัดิพิมืพ์

393  พระชื่ัยวัฒน์หล่อโบ้ราณหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล วัดิสัระแก้ว

394  เหรียญที�ระฤกศิษย์หลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นแรก

395  เหรียญที�ระฤกศิษย์หลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล  รุ่น 2

396  เหรียญโต๊ะหมืู่ที�ระฤกศิษย์หลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่น 3

397  เหรียญหล่อโบ้ราณหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นแรก ออกวัดิสัระแก้ว

398  พระรูปเหมืือนหล่อโบ้ราณหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นแรก ออกวัดิสัระแก้ว

399  พระปิดิตาหล่อโบ้ราณหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล ออกวัดิสัระแก้ว

400  เหรียญหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล บู้ชื่าครู 3 ไมื่จำกัดิเนื�อ

401  เหรียญเมื็ดิแตงหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล รุ่นแรก ไมื่จำกัดิพิมืพ์

402  เหรียญเสัมืาหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล ไมื่มืีลายกนก ออกวัดิปรก

403  เหรียญเสัมืาหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล มืีลายกนก ออกวัดิปรก

404  เหรียญโต๊ะหมืู่หลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล ไมื่จำกัดิเนื�อ

405  เหรียญหลวงพ่อทอง สัุทธฺ กฐินคิงสั์ยนต์ปี 54

406  พระปิดิตาหลังรูปเหมืือนหลวงพ่อทอง สัุทธฺสัีโล ออกวัดิปรก รุ่นแรก
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พระคณาจารย์์จังหวััดสุ่รินิที่ร์ ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 13 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (36 ราย์การ)  

407  เหรียญสัร้างพระประธานปี 2490 ไมื่จำกัดิเนื�อ

408  เหรียญหลวงปู�ดิูลย์รุ่นสัอง ปี 2518 เนื�อทองแดิงผิวเดิิมื ไมื่จำกัดิบ้ล็อก

409  พระกริ�งหลวงพ่อพระชื่ีว์ ปี 2518 ไมื่จำกัดิเนื�อ

410  เหรียญหลวงปู�ดิูลย์รุ่นชื่้างหมือบ้ปี 2521ไมื่จำกัดิเนื�อ

411  เหรียญหลวงปู�ดิูลย์รุ่นกายทิพย์ ปี  2521 เนื�อทองแดิงผิวเดิิมื

412  เหรียญหลวงปู�ดิูลย์รุ่นกายทิพย์ ปี  2521  ลงยาห้าสัี กนกเรียบ้ กนกลอย

413  เหรียญหลวงปู�ดิูลย์รุ่นกายทิพย์ ปี  2521  ลงยาลงยาสัีเดิียว กะหลั�ยทอง

414  เหรียญไตรมืาสั ปี 2521ไมื่จำกัดิเนื�อ

415  เหรียญหล่อลายฉลุปี 2521ไมื่จำกัดิขนาดิไมื่จำกัดิเนื�อ

416  เหรียญ  ท.ทหารหลังกงจักร  ปี 2523ไมื่จำกัดิเนื�อ

417  พระผงรูปเหมืือนหลวงปู�ดิูลย์รุ่นแรกปี 2522 ไมื่จำกัดิเนื�อ

418  พระปิดิตา ปี 2522 ไมื่จำกัดิขนาดิไมื่จำกัดิเนื�อ

419  พระปรกใบ้มืะขามื ปี 2524 ไมื่จำกัดิเนื�อ

420  ล็อคเก็ตหลวงปู�ดิูลย์ ปี  2520 , 2524 ไมื่จำกัดิขนาดิ

421  เหรียญเลื�อนสัมืณศักดิิ� ปี 2524  เนื�อทองแดิงผิวเดิิมื

422  เหรียญกฐินวัดินาสัามื ปี 2525  ไมื่จำกัดิเนื�อ

423  พระกริ�งรูปเหมืือนรุ่นก้นชื่้าง ปี 2525ไมื่จำกัดิเนื�อ

424  เหรียญหลวงปู�ดิูลย์แปดิรอบ้ ปี  2526  ไมื่จำกัดิเนื�อ

425  พระกริ�งจอมืสัุรินทร์ไมื่จำกัดิเนื�อ

426  เหรียญจอมืสัุรินทร์ไมื่จำกัดิเนื�อ

427  พระผงจอมืสัุรินทร์หลังปราสัาทไมื่จำกัดิเนื�อ

428  พระผงสัมืเดิ็จสัุรินทร์หลังชื่้างไมื่จำกัดิเนื�อ

429  พระกริ�งพระพุทธปริตรไมื่จำกัดิเนื�อ

430  เหรียญพระพุทธปริตรไมื่จำกัดิเนื�อ

431  พระสัมืเดิ็จพุทธปริตไมื่จำกัดิเนื�อ

432  เหรียญหลวงปู�สัามืรุ่นแรก

433  เหรียญหลวงปู�หงษ์เสัมืาขุดิสัระไมื่จำกัดิเนื�อ

434  เหรียญหยดิน�ำหลวงปู�หงษ์พุฒซุ้้อนเสัาร์ห้าไมื่จำกัดิเนื�อ

435  เหรียญหลวงปู�หงษ์พรหมืบุ้ตรไมื่จำกัดิเนื�อ

436  เหรียญสัมืเดิ็จมืหาปรารถนาหลวงปู�หงษ์ไมื่จำกัดิเนื�อ

437  รูปหล่อโบ้ราณหลวงปู�หงษ์แซุ้ยิดิ80รุ่นแรกไมื่จำกัดิเนื�อ

438  รูปเหมืือนปั�มืรุ่นแรกหลวงปู�หงษ์ไมื่จำกัดิเนื�อ

439  เหรียญหล่อหลวงปู�หงษ์รุ่นแรกฉลองมืงคล84 ไมื่จำกัดิเนื�อ

440  พระนาคปรกฟ้ักทองหลวงปู�หงษ์ ไมื่จำกัดิเนื�อ

441  พระปิดิตารวยหลังรูปเหมืือนหลวงปู�หงษ์ ไมื่จำกัดิเนื�อ

442  เหรียญซุุ้้มืกอหลวงปู�หงษ์ไมื่จำกัดิเนื�อ
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พระคณาจารย์์จังหวััดชุัย์ภู่มิ ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 14 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (37 ราย์การ)  

443  เหรียญเจ้าพ่อพญาแลรุ่นแรก ปี 2496 ไมื่จำกัดิเนื�อ

444  เหรียญเจ้าพ่อพญาแล พิมืพ์สัี�เหลี�ยมืกรรมืการ ปี 2521 ไมื่จำกัดิเนื�อ

445  เหรียญเจ้าพ่อพญาแลพิมืพ์รูปไข่ ปี 2521 ไมื่จำกัดิเนื�อ

446  เหรียญหลวงปู�ผาง ออกวัดิป�าชื่ัยภัูมืิวนารามื ปี 2519 ไมื่จำกัดิเนื�อ

447  พระกริ�งใหญ่ วัดิป�าชื่ัยภัูมืิวนารามื ปี 2525

448  เหรียญเสัมืาหลวงพ่อบุ้ญมืา วัดิผาเกิ�ง รุ่นแรก ปี 2532 ไมื่จำก้ดิเนื�อ

449  พระกริ�งยอดิชื่ัยหลวงพ่อบุ้ญมืา วัดิผาเกิ�ง ไมื่จำกัดิเนื�อ

450  เหรียญหยดิน�ำเจ้าสััวยอดิชื่ัยหลวงบุ้ญมืา วัดิผาเกิ�ง ไมื่จำกัดิเนื�อ

451  เหรียญเทียนกระโดิดิหลวงพ่อบุ้ญมืา วัดิผาเกิ�ง ไมื่จำกัดิเนื�อ

452  เหรียญปู�หลานรุ่นแรกหลวงปู�จื�อ วัดิเขาตาเงาะอุดิมืพร ปี 2530

453  พระพุทธชื่ินราชื่รุ่นแรกหลวงปู�จื�อ วัดิเขาตาเงาะอุดิมืพร

454  เหรียญสัร้างบ้ารมืีพระอาจารย์นาวา  วัดิสัมืศรี ไมื่จำกัดิเนื�อ

455  เมืตตาพระอาจารย์นาวา วัดิสัมืศรี ไมื่จำกัดิเนื�อ

456  เหรียญหล่อเจริญพรพระอาจารย์นาวา วัดิสัมืศรี

457  พระผงกสัิณ รุ่น ๑ หลังใบ้ลาน หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

458  พระผงกสัิณ รุ่น ๒ ไมื่จำกัดิพิมืพ์ หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

459  พระผงกสัิณ รุ่นทิ�งทวน หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

460  แหวกมื่านชื่นะจน หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

461  พระขุนแผนจักรแก้ว บ้ันดิาลทรัพย์ หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

462  พระกริ�งมืงคลจักรแก้ว หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

463  พระกริ�งจักรพรรดิิ หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

464  รูปหล่อโคตรเศรษฐี หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

465  พระสัมืเดิ็จองค์ปฐมื ลอยองค์ หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

466  เหรียญเสัมืา รุ่นแรก หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

467  เหรียญหยดิน�ำ รุ่นแรก หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

468  เหรียญทำน�ำมืนต์ หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

469  ตะกรุดิพิศมืร หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

470  เต่าดิีบุ้ก เล็ก,ใหญ่ หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

471  พญาครุฑ หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

472  สัิงห์แกะไมื้มืงคล หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

473  พระขรรค์จักรพรรดิิ� หลวงพ่อสัุริยัณ วัดิป�าฉัพพรรณรังสัี

474  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่น เศรษฐีแสันล้าน เนื�อทองคำ เนื�อนาก เนื�อสัามืกษัตริย์

475  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่น เศรษฐีแสันล้าน เนื�อเงินหน้ากากทองคำ เนื�อนวะหน้ากากทองคำ

476  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่น เศรษฐีแสันล้าน เหรียญลงยารวมืเนื�อ ไมื่มืีหน้ากาก

477  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่น เศรษฐีแสันล้าน เหรียญลงยารวมืเนื�อ มืีหน้ากาก

478  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่น เศรษฐีแสันล้าน เหรียญรวมืเนื�อ ไมื่ลงยา ไมื่มืีหน้ากาก

479  เหรียญหลวงพ่อทอง รุ่น เศรษฐีแสันล้าน เหรียญฉลุลาย ทุกเนื�อ ทั�งลงยา ไมื่ลงยา
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พระจังหวััดเลย์-สุ่โขที่ัย์-คณาจารย์์ ที่ั�วัไป  
โต๊๊ะที่่� 15 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

480  เหรียญมืหาลาภัโภัคทรัพย์ มืหาละรวย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร ปี 2563 เนื�อเงิน จ.เลย

481  เหรียญมืหาลาภัโภัคทรัพย์ มืหาละรวย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร ปี 2563 เนื�ออัลปาก้า จ.เลย

482  เหรียญมืหาลาภัโภัคทรัพย์ มืหาละรวย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร ปี 2563 เนื�อมืหาชื่นวนลงยา จ.เลย

483  เหรียญมืหาลาภัโภัคทรัพย์ มืหาละรวย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร ปี 2563 เนื�อมืหาชื่นวน จ.เลย

484  เหรียญมืหาลาภัโภัคทรัพย์เศรษฐี หลวงพ่อขันตี ญาณวโร ปี 2563 จ.เลย

485  เหรียญหลวงพ่อตุ้ย วัดิห้วยอ้อย รุ่นแรก ปี 2534 จ.อุตรดิิตถ์

486  พระสัมืเดิ็จ หลังลายเซุ้็นต์ หลวงพ่อแกง วัดิน�ำปึง รุ่นแรก ปี 2536 จ.อุตรดิิตถ์

487  เหรียญเกลียวเชื่ือก หลวงพ่อแกง วัดิน�ำปึง รุ่นแรก ปี 2537 จ.อุตรดิิตถ์

488  เหรียญสัร้างโบ้สัถ์ หลวงพ่อแกง วัดิน�ำปึง ปี 2540 จ.อุตรดิิตถ์

489  เหรียญหลวงปู�จำลอง วัดิโพนคู่ รุ่นแรก ปี 2535 จ.อุตรดิิตถ์

490  พระผงหลวงปู�จำลอง วัดิโพนคู่ รุ่นแรก ปี 2535 ไมื่จำกัดิพิมืพ์

491  เหรียญพญาปาดิ วัดิไผ่ล้อมื รุ่นแรก ปี 2539 จ.อุตรดิิตถ์

492  พระนางพญาเนื�อดิิน หลวงพ่อไซุ้ร้ วัดิชื่่องลมื ปี 2502 หลังยันต์ตรี เนื�อสัีแดิง

493  พระนางพญาเนื�อดิิน หลวงพ่อไซุ้ร้ วัดิชื่่องลมื ปี 2502 หลังเรียบ้ เนื�อสัีแดิง

494  พระนางพญาเนื�อดิิน หลวงพ่อไซุ้ร้ วัดิชื่่องลมื ปี 2502 หลังยันต์ตรี เนื�อสัีดิำ

495  พระนางพญาเนื�อดิิน หลวงพ่อไซุ้ร้ วัดิชื่่องลมื ปี 2502 หลังเรียบ้ เนื�อสัีดิำ

496  พระนางพญาเนื�อดิิน หลวงพ่อไซุ้ร้ วัดิชื่่องลมื ปี 2502 หลังยันต์นะ

497  พระนางพญาเนื�อดิิน หลวงพ่อไซุ้ร้ วัดิชื่่องลมื ปี 2502 พิมืพ์เล็ก

498  พระกรุเมืืองทุ่งยั�ง ชื่ินเงิน ไมื่จำกัดิพิมืพ์

499  พระนางกรุทองเหลือง-ทองล้น ชื่ินเงิน ทุ่งยั�ง

500  พระกรุเมืืองพิชื่ัย ชื่ินเงิน ไมื่จำกัดิพิมืพ์

501  พระนางพิชื่ัย กรุวัดิบ้ึงสััมืพันธ์ เนื�อดิิน

502  พระเชื่ตุพน เนื�อดิิน จ.สัุโขทัย

503  พระวัดิมืหาธาตุ จ.สัุโขทัย

504  พระวัดิเจดิีย์สัูง จ.สัุโขทัย

505  พระวัดิเขาพนมืเพลิง จ.สัุโขทัย

506  พระเชื่ตุพน ชื่ินเงิน จ.สัุโขทัย

507  พระเนื�อว่าน ไมื่จำกัดิพิมืพ์

508  พระท่ามืะปราง เนื�อดิิน วัดิพระศรีฯ

509  พระนางวัดิวังมืะสัะ เนื�อดิิน

510  พระวัดิพระศรีฯ ไมื่จำกัดิพิมืพ์

511  พระวัดิมืหาธาตุเมืืองสัวรรค์

512  พระซุุ้้มืยอ

513  พระนางก่อน ปี 2500 หลวงปู�ทองคำ วัดิท่าทอง จ.อุตรดิิตถ์

514  ท้าวเวสัสัุวรรณ ปี 2537 หลวงพ่อทองคำ วัดิท่าทอง จ.อุตรดิิตถ์
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พระคณาจารย์์จังหวััดอำนิาจเจริญ ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 16 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

515  พระบู้ชื่าพระมืงคลมืิ�งเมืือง รุ่นแรก ปี 2508

516  เหรียญพระมืงคลมืิ�งเมืือง รุ่นแรก ปี 2508

517  เหรียญพระเหลาเทพนิมืิตร ปี 2510

518  เหรียญพระครูทัศนประกาศ วัดิสัำราญนิเวศน์ ปี 2511 ไมื่จำกัดิพิมืพ์

519  เหรียญรุ่นแรกพระครูรัตนประทีปคุณ(พรหมืา) วัดิเทพนิมืิตธรรมืารามื ปี 2519

520  เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์คำบุ้ ธัมืมืธฺโร วัดิสัันติวนารามื บ้้านเหล่าขวาว ปี 2525 ไมื่จำกัดิเนื�อ

521  เหรียญรุ่นแรกครึ�งองค์ หลวงปู�บุ้ญหลาย อัคคจิตโต ไมื่จำกัดิเนื�อ

522  ล็อกเก็ตหลวงปู�บุ้ญหลาย อัคคจิตโต ไมื่จำกัดิเนื�อ

523  พระกริ�ง หลวงปู�บุ้ญหลาย อัคคจิตโต ไมื่จำกัดิเนื�อและพิมืพ์

524  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�แสัง ปริปุณโณ วัดิป�าฤกษ์อุดิมื ปี 2533 ไมื่จำกัดิเนื�อ

525  เหรียญรุ่นแรกพระครูบ้าชื่ัย รุ่นวังนาคินทร์ วัดิป�ากุดิน�ำคำ ปี 2560 ไมื่จำกัดิเนื�อ

526  เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินครูบ้าชื่ัย รุ่นอุดิมืทรัพย์ วัดิป�ากุดิน�ำคำ ปี 2561 ไมื่จำกัดิเนื�อ

527  พระผงขุนแผนพรายนางยัว ครูบ้าชื่ัย วัดิป�ากุดิน�ำคำ ปี 2562 ไมื่จำกัดิเนื�อ

528  เหรียญพระมืงคลมืิ�งเมืือง วัดิสัำราญนิเวศน์ ปี 2536 ไมื่จำกัดิเนื�อและพิมืพ์

529  เหรียญรุ่นบู้รพาจารย์ รุ่นแรก วัดิสัำราญนิเวศน์ ปี 2548 ไมื่จำกัดิเนื�อและพิมืพ์

530  พระขุนแผนสัะกดิทัพ รุ่นแรก บู้รพาจารย์ วัดิสัำราญนิเวศน์ ปี 2548 ไมื่จำกัดิเนื�อและพิมืพ์

531  พระสัมืเดิ็จพิมืพ์สัามืชื่ั�น รุ่นแรก บู้รพาจารย์ วัดิสัำราญนิเวศน์ ปี 2548 ไมื่จำกัดิเนื�อและพิมืพ์

532  ล็อกเก็ตรุ่นแรก รุ่นสัร้างบ้ารมืี พระครูโสัภัณธรรมืสัโรชื่ (พระอาจารย์ก้องเกียรติ)

533  เหรียญพระมืงคลมืิ�งเมืือง รุ่นก้าวหน้าบ้ารมืี เสัาร์5 เนื�อทองคำและเนื�อพิงค์โกลดิ์

534  เหรียญพระมืงคลมืิ�งเมืือง รุ่นก้าวหน้าบ้ารมืี เสัาร์5 เนื�อเงิน

535  เหรียญพระมืงคลมืิ�งเมืือง รุ่นก้าวหน้าบ้ารมืี เสัาร์5 เนื�อทองแดิง

536  หลวงปู�แสัง ญาณวโร  เหรียญรุ่น 72 เจริญสัุข เฉพาะเนื�ออัลปก้าหลังยันต์

537  หลวงปู�แสัง ญาณวโร  เหรียญโต๊ะหมืู่ญาณวโร ไมื่จำกัดิเนื�อ

538  หลวงปู�แสัง ญาณวโร  ชืุ่ดิล�ำซุ้ำ ไมื่จำกัดิเนื�อและพิมืพ์

539  หลวงปู�แสัง ญาณวโร พระกริ�งและอุปคุตรุ่นก้องฟ้้า ไมื่จำกัดิเนื�อ

540  หลวงปู�แสัง ญาณวโร  เหรียญหล่อรุ่นศักดิิ�สัิทธิ�(แจกนักข่าว)เนื�อสััมืฤทธิ�และทองทิพย์(ชืุ่ดิธรรมืดิา)

541  หลวงปู�แสัง ญาณวโร  เหรียญรุ่นแรกใบ้โพธิ� ปี 2537 เนื�อทองแดิงผิวไฟ้และรมืดิำ

542  หลวงปู�แสัง ญาณวโร  เหรียญมืหาลาภั ไมื่จำกัดิเนื�อ

543  หลวงปู�แสัง ญาณวโร  รุ่นปาฏิิหาริย์ ไมื่จำกัดิเนื�อ

544  หลวงปู�แสัง ญาณวโร รุ่นแสังจันทร์ ไมื่จำกัดิเนื�อ

545  .หลวงปู�แสัง ญาณวโร ล็อกเก็ตก้าวหน้าบ้ารมืี รูปไข่ ไมื่จำกัดิสัี

546  หลวงปู�แสัง ญาณวโร  ล็อกเก็ตก้าวหน้าบ้ารมืี รูปสัี�เหลี�ยมื ไมื่จำกัดิสัี

547  หลวงปู�แสัง ญาณวโร  ล็อกเก็ตก้วหน้าบ้ารมืี ขนาดิจัมืโบ้้ ไมื่จำกัดิสัี

548  หลวงปู�แสัง ญาณวโร  ล็อกเก็ตสััจจังเว อมืตา วาจา รูปไข่ ไมื่จำกัดิสัี

549  หลวงปู�แสัง ญาณวโร  ล็อกเก็ตสััจจังเว อมืตา วาจา รูปสัี�เหลี�ยมื ไมื่จำกัดิสัี
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พระเครื�องพระคณาจารย์์จังหวััดย์โส่ธฺร ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 17 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

550  เหรียญรุ่นแรก หลวงตาพวง สัุขินฺทริโย วัดิศรีธรรมืารามื ปี 2513

551  เหรียญรุ่น2 หลวงตาพวง สัุขินฺทริโย วัดิศรีธรรมืารามื ปี 2517

552  เหรียญรุ่น3 หลวงตาพวง สัุขินฺทริโย วัดิศรีธรรมืารามื ปี 2519

553  เหรียญรุ่นแรก หลวงตาพวง สัุขินฺทริโย ออกวัดิป�าใหมื่นิคมืพัฒนารามื อ.ป�าติ�ว ปี 2543

554  รูปหล่อรุ่นแรก พิมืพ์ใหญ่(หัวไมื้ขีดิ) หลวงตาพวง สัุขินฺทริโย วัดิศรีธรรมืารามื ปี 2533 ไมื่จำกัดิเนื�อ

555  พระนาคปรกใบ้มืะขามื รุ่นแรก หลวงตาพวง สัุขินฺทริโย วัดิศรีธรรมืารามื ปี 2539 (เงิน,นวะโลหะ,ทองแดิง)

556  เหรียญเมื็ดิกระดิุมื  หลวงตาพวง สัุขินฺทริโย วัดิศรีธรรมืารามื ปี 2547 (ยกเว้นเนื�อทองคำ)

557  พระผงรูปเหมืือน รุ่นไตรมืงคล(หันข้าง) หลวงตาพวง สัุขินฺทริโย วัดิศรีธรรมืารามื ปี 2540

558  พระผงรูปเหมืือน รุ่น 50 พรรษา มืหามืงคล หลวงตาพวง สัุขินฺทริโย วัดิศรีธรรมืารามื ปี 2540

559  พระปิดิตาแร่บ้างไผ่ (แร่ป�าติ�ว) หลวงตาพวง สัุขินฺทริโย วัดิศรีธรรมืารามื ปี 2547

560  พระปิดิตามืหาอุตมื์ หลวงตาพวง สัุขินฺทริโย วัดิศรีธรรมืารามื อ.เมืือง ปี 2547

561  พระปิดิตาอุดิมืโชื่ค หลวงตาพวง สัุขินฺทริโย วัดิศรีธรรมืารามื ปี 2550

562  พระสัมืเดิ็จคำเขื�อนแก้ว (เผชื่ิญ จัทรุเบ้กษา) อ.คำเขื�อนแก้ว ปี 2517

563  เหรียญหลวงพ่อวัดิสัิงห์ท่า อ.เมืือง จ.ยโสัธร ปี 2515 (เนื�ออัลปาก้า)

564  เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อดิาว สัุจิตฺโต วัดิบ้้านย่อ ปี 2523

565  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�พรมื ขันติธัมืโมื วัดิศรีบุ้ญเรือง (บ้้านไผ่) อ.ทรายมืูล ปี 2529

566  เหรียญรุ่นแรก พระครูโสัภัณชื่ัยคุณ (หลวงปู�โสัมื) ออกวัดิบ้้านขำ อ.มืหาชื่นะชื่ัย ปี 2519

567  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�สัรวง สัิริปุญโญ (ออกวัดิจำปาศิลาวาสั) ปี 2543 (ยกเว้นเนื�อทองคำ)

568  รูปหล่อฐานภัูเขา รุ่นแรกหลวงปู�สัรวง สัิริปุญโญ วัดิศรีฐานใน ปี 2546 (เงิน,นวะโลหะ,โลหะผสัมื)

569  พระผงพระพิชื่ิตมืาร รุ่นแรก หลวงปู�ประสัาร สัุมืโน วัดิป�าหนองไคร้ ปี 2535

570  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�ประสัาร สัุมืโน วัดิป�าหนองไคร้ ปี 2545 (ยกเว้นเนื�อทองคำ)

571  พระผงโต๊ะหมืู่บุ้ชื่า รุ่นแรก หลวงปู�ประสัาร สัุมืโน วัดิป�าหนองไคร้ ปี 2553 (ตะกรุดิเงิน)

572  พระผงโต๊ะหมืู่บู้ชื่า รุ่นแรก หลวงปู�ประสัาร สัุมืโน วัดิป�าหนองไคร้ ปี 2553

573  เหรียญมืังกร หลวงปู�ประสัาร สัุมืโน วัดิป�าหนองไคร้ ปี 2562 ไมื่จำกัดิเนื�อ

574  เหรียญยิ�มืเปิดิโลก หลวงปู�ประสัาร สัุมืโน วัดิป�าหนองไคร้ ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

575  เหรียญนั�งพาน หลวงปู�ประสัาร สัุมืโน วัดิป�าหนองไคร้ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

576  เหรียญนั�งพาน หลวงปู�ประสัาร สัุมืโน วัดิป�าหนองไคร้ ปี 2564 (ไมื่จำกัดิเนื�อ,ไมื่จำกัดิหน้ากาก)

577  เหรียญหล่อแสังจันทร์ หลวงปู�แสัง ญาณวโร ออกวัดิป�าดิงสัว่างธรรมื ปี 2557 (เนื�อเงิน)

578  เหรียญหล่อแสังจันทร์ หลวงปู�แสัง ญาณวโร ออกวัดิป�าดิงสัว่างธรรมื ปี 2557 (เนื�อนวะโลหะ)

579  เหรียญหล่อแสังจันทร์ หลวงปู�แสัง ญาณวโร ออกวัดิป�าดิงสัว่างธรรมื ปี 2557 (เนื�อทองเหลือง)

580  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�สัิงห์ทอง ปภัากโร วัดิป�าสัุนทรารามื ปี 2532

581  เหรียญรุ่น2 หลวงปู�สัิงห์ทอง ปภัากโร วัดิป�าสัุนทรารามื ปี 2536 (เนื�อทองแดิง)

582  เหรียญบ้ล็อกแตก หลวงปู�สัิงห์ทอง ปภัากโร วัดิป�าสัุนทรารามื ปี 2537

583  รูปหล่อรุ่นแรก (หัวไมื้ขีดิ) หลวงปู�สัิงห์ทอง ปภัากโร วัดิป�าสัุนทรารามื ปี 2543 ไมื่จำกัดิเนื�อ

584  พระสัมืเดิ็จรุ่นแรก หลวงปู�สัิงห์ทอง ปภัากโร วัดิป�าสัุนทรารามื ปี 2537
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พระคณาจารย์์จังหวััดบุร่รัมย์์ ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 18 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

585  รูปหล่อหลวงปู�สัุข วัดิโพธิ�ทรายทอง ปี 2512-2515 ไมื่จำกัดิรุ่น

586  เหรียญหลวงปู�สัุข วัดิโพธิ�ทรายทอง ปี 2506-2515 ไมื่จำกัดิรุ่น

587  พระพิมืพ์เล็บ้มืือหลวงปู�สัุข ออกวัดิโพธิ�ทรายทอง ปี 2512 ไมื่จำกัดิเนื�อ

588  พระพิมืพ์เล็บ้มืือหลวงปู�สัุข ออกวัดิป�าหลังโรงเลื�อย ปี 2513

589  พระพิมืพ์พิเศษหลวงปู�สัุข ออกวัดิป�าหลังโรงเลื�อย ปี 2513 ไมื่จำกัดิพิมืพ์

590  หนุมืานหลวงปู�เมื้า วัดิสัี�เหลี�ยมื ปี 2517-2518 ไมื่จำกัดิพิมืพ์

591  หนุมืานหลวงปู�เมื้า วัดิสัี�เหลี�ยมื(หลวงพ่อวิเชื่ียรสัร้างย้อนยุค)พิมืพ์ฐานสัูง,พิมืพ์หล่อฉีดิ ปี 2521-2527

592  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู�เอี�ยมื วัดิเมืืองยาง ปี 2534

593  เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเป็น วัดิเจริญนิมืิต ปี 2517 ไมื่จำกัดิบ้ล็อค

594  พระสัมืเดิ็จหลังยันต์หลวงพ่อเป็น วัดิเจริญนิมืิต ปี 2516

595  พระปิดิตาหลวงพ่อเป็น วัดิเจริญนิมืิต ปี 2513 เนื�อผง

596  พระกริ�งรุ่นแรกหลวงพ่อปังกู วัดิบ้้านปังกู ปี 2553

597  เหรียญรุ่นแรกพระครูสัุจิตต์ วัดิสัุจิตต์ธัมืมืารามื ปี 2514

598  เหรียญแจกแมื่ครัว(เหรียญเล็ก)พระครูสัุจิตต์ วัดิสัุจิตต์ธัมืมืารามื ปี 2514

599  รูปหล่อปั�มืรุ่นแรก”มืหาสัิทธิโชื่ค”หลวงพ่อผาดิ วัดิบ้้านกรวดิ ปี 2557

600  เหรียญหยดิน�ำเล็ก”รุ่น90ปี”หลวงพ่อผาดิ วัดิบ้้านกรวดิ ปี 2543

601  เหรียญหล่อรุ่นมืหาเศรษฐีหลวงพ่อผาดิ วัดิบ้้านกรวดิ ปี 2557

602  สัมืเดิ็จหยกรุ่นแรกหลวงพ่ออุทัย วัดิตาดิ่าน ปี 2560

603  เหรียญรูปเหมืือนเจ้าพ่อหลักเมืืองบุ้รีรัมืย์ ปี 2528 เนื�อทองแดิงชืุ่บ้นิคเกิ�ล,เนื�อทองแดิง

604  เหรียญรุ่นแรกพระบ้รมืนุสัาวรีย์รัชื่กาลที�1 จ.บุ้รีรัมืย์ ปี 2541

605  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู�เหลือง วัดิกระดิึงทอง ปี 2530

606  เหรียญรุ่นสัองหลวงปู�เหลือง วัดิกระดิึงทอง ปี 2542

607  พระสัมืเดิ็จรุ่นแรกหลวงปู�เหลือง วัดิกระดิึงทอง ปี 2527

608  เหรียญเจ้าสััวหลวงปู�เหลือง วัดิกระดิึงทอง ปี 2559 เนื�อทองคำ,หน้ากากทองคำ

609  เหรียญเจ้าสััวหลวงปู�เหลือง วัดิกระดิึงทอง ปี 2559 เนื�อเงินลงยา,เงิน,นวะ,ปีกเครื�องบ้ิน,ตะกั�ว,ฝัาบ้าตร,ทองแดิง

610  เหรียญเสัมืา”รุ่นรวยมืหาเศรษฐี”หลวงปู�เหลือง วัดิกระดิึงทอง ปี 2559 เนื�อทองคำ,หน้ากากทองคำ

611  เหรียญเสัมืา”รุ่นรวยมืหาเศรษฐี”หลวงปู�เหลือง วัดิกระดิึงทอง ปี 2559 เนื�อเงินลงยา,เงิน,นวะลงยา,นวะ,ทองทิพย์,ทองแดิง

612  เหรียญเมื็ดิแตง”รุ่นรวยมืหาเศรษฐี”หลวงปู�เหลือง วัดิกระดิึงทอง ปี 2559

613  เหรียญรุ่นแรก”อายุ115ปี”หลวงปู�อิง วัดิโคกทมื หลังท้าวเวสัสัุวรรณ ปี 2543 ไมื่จำกัดิบ้ล็อค

614  เหรียญเสัาร์๕(เต็มืองค์)”อายุ115ปี”หลวงปู�อิง วัดิโคกทมื ปี 2543

615  เหรียญหลวงปู�อิง ออกวัดิป�าหนามื ปี 2543

616  สัมืเดิ็จคมืมืณีโชื่ติ”อายุ110ปี”หลวงปู�อิง วัดิโคกทมื ปี 2538

617  สัมืเดิ็จ”เก้าฤทธิ�เก้าลาภัเก้ามืหามืงคล”หลวงพ่อฤทธิ� วัดิชื่ลประทานราชื่ดิำริ ปี 2542 ไมื่จำกัดิตระกรุดิ

618  สัมืเดิ็จการไฟ้ฟ้้าหลวงพ่อฤทธิ� วัดิชื่ลประทานราชื่ดิำริ ปี 2544 เนื�อผงไมื้งิ�วดิำ

619  เหรียญเจ้าสััวหลังเสัือหลวงพ่อเมืียน วัดิบ้้านจะเนียง ปี 2559
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พระคณาจารย์์จังหวััดกาฬส่ินิธฺุ์  
โต๊๊ะที่่� 19 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

620  เหรียญอายุยืนหลวงปู�หาเนื�อเงินลงยาแดิง

621  เหรียญอายุยืนหลวงปู�หาเนื�อเงินบ้ริสัุทธิ�

622  เหรียญอายุยืนหลวงปู�หาเนื�อเงินชืุ่บ้ทองลงยาเขียวหน้ากากเงิน

623  เหรียญอายุยืนหลวงปู�หาเนื�ออัลปาก้าลงยาเหลือง

624  เหรียญอายุยืนหลวงปู�หาเนื�ออัลปาก้าลงยาฟ้้า

625  เหรียญอายุยืนหลวงปู�หาเนื�อทองแดิงโบ้ราณสัอดิไสั้อัลปาก้า

626  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�อเงินบ้ริสัุทธิ�หน้ากากทองคำลงยาแดิง

627  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�อเงินบ้ริสัุทธิ�ลงยาแดิง

628  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�อเงินบ้ริสัุทธิ�ลงยาจีวรเหลือง

629  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�อนวะหน้ากากเงินลงยาสั้มื

630  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�อชืุ่บ้สัามืกษัตริย์

631  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�อชืุ่บ้ทองดิ้าน

632  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกเนื�ออัลปาก้าลงยาธงชื่าติ

633  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกเนื�ออัลปาก้าชื่าตินลงยาจีวรเหลือง

634  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกเนื�อสััมืฤทธิ�ลงยาชื่มืพู

635  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกเนื�อชื่นวนลงยามื่วง

636  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกเนื�อ พิงดิ์โกลดิ์ลงยาฟ้้า

637  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�อปลอกลูกปืนหน้ากากอัลปาก้า

638  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�อนวะโลหะลงยาเขียวกรรมืการ

639  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�ออัลปาก้าลงยาเหลืองกรรมืการ

640  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�อชื่นวนลงยาแดิงกรรมืการ

641  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�อเงินบ้ริสัุทธิ�

642  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�อเงินบ้ริสัุทธิ�ลงยาฟ้้าพิเศษแจกกรรมืการ

643  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�อชืุ่บ้เงินดิ้านลงยาจีวรเหลืองแจกศูนย์จอง

644  เหรียญห่วงเชื่ื�อมืรุ่นแรกหลวงปู�หาเนื�อโลหะผสัมืผิวรุ้งแจกในพิธี

645  เหรียญดิอกจำปีพระธาตุพนมืปี 2564 เนื�อทองแดิงขัดิเงา

646  เหรียญดิอกจำปีพระธาตุพนมืปี 2564 เนื�อปลอกลูกปืนขัดิเงา

647  เหรียญดิอกจำปีพระธาตุพนมืปี 2564 เนื�อนวโลหะลงยาขาว

648  เหรียญดิอกจำปีพระธาตุพนมืปี 2564 เนื�อชืุ่บ้ สัามืกษัตริย์

649  เหรียญหลวงพ่อบ้้านดิ่านสััมืฤทธิ�ผล วัดิสัักกะวันรุ่นแรก

650  เหรียญรุ่นแรกพระเทพวิสัุทธาจารย์ วัดิกลางกาฬสัินธุ์ปี 2516

651  เหรียญพระยาชื่ัยสัุนทรรุ่นแรกปี 2524

652  เหรียญพระพุทธไสัยาสัน์อู่ปอปี 2543

653  เหรียญพระพุทธไสัยาสัน์ภัูปอปี 2538

654  เหรียญพระพุทธรังสัีวัดิประชื่านิยมืปี 2538
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พระอาจารย์์สุ่ริย์ันิต๊์ โฆส่ปัญโญ วััดป�าวัังนิ้ำเย์็นิ จ.มหาส่ารคาม  
โต๊๊ะที่่� 20 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (32 ราย์การ)  

655  พระปั�มืเตารีดิรุ่นแรก ปี 2556

656  เหรียญปลดิหนี� ปี 2557

657  เหรียญสัุริยันต์ใหญ่ ปี 2558

658  เหรียญสัุริยันต์เล็ก (แจกทาน) ปี 2558

659  พระปิดิตายันต์ยุ่ง ปี 2558

660  พระอุปคุต

661  เหรียญเลื�อนสัมืณศักดิิ� ปี 2560

662  เหรียญนำโชื่คตลอดิกาล

663  พระกริ�งใหญ่ ปี ปี 2557

664  พระนาคปรกใบ้มืะขามื

665  พระกริ�งนาคปรก

666  เหรียญหล่อนาคปรก(หลังเต่า)

667  พระผงมืหามืงคลดิวงเศรษฐี ปี 2561

668  เหรียญรวยทันใจ ปี 2561

669  พระผงมืหามืงคลสัุริยันต์ ปี 2560

670  ล็อกเก็ตเมืตตา ปี 2560

671  เหรียญพลิกดิวง

672  เหรียญรับ้เสัดิ็จมืนต์พระกาฬ

673  ลูกอมืพลิกดิวง

674  เหรียญหล่อสัร้างบ้ารมืี

675  เหรียญสัามืรอบ้

676  ล็อกเก็ตซุ้ีเปียเต็มืองค์

677  ล็อกเก็ตซุ้ีเปียครึ�งองค์

678  เหรียญเสัมืานาคคู่

679  เหรียญนาคปรก

680  เหรียญหัวใจสัุริยันต์

681  เหรียญเจ้าสััวสัมืปรารถนา

682  เหรียญชื่นะจน

683  เหรียญรวยพันล้านนั�งพาน

684  พระปิดิตาปลดิหนี� ปี 2563

685  พระผงดิวงเศรษฐี

686  พระพุทธชื่ินราชื่ ปี 2562
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พระจังหวััดมหาส่ารคาม ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 21 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (37 ราย์การ)   

687  พระนาดิูนนาคปรกเดิี�ยว-พระพิมืพ์ ไมื่จำกัดิพิมืพ์ กรุพระธาตุนาดิูน

688  พระนาดิูน พิมืพ์ปางปฐมืเทศนา(นั�งเมืือง) กรุพระธาตุนาดิูน

689  พระนาดิูน ปางยมืก ปฏิิหาริย์ กรุพระธาตุนาดิูน

690  พระนาดิูน ปางประทานพร กรุพระธาตุนาดิูน

691  พระนาดิูน พิมืพ์ซุุ้้มืโพธิ� ไมื่จำกัดิพิมืพ์ กรุพระธาตุนาดิูน

692  พระนาดิูน พิมืพ์นาคปรก ไมื่จำกัดิพิมืพ์ กรุพระธาตุนาดิูน

693  พระนาดิูน พิมืพ์นาคปรก ตัดิเดิี�ยว กรุพระธาตุนาดิูน

694  พระนาดิูน พิมืพ์ยอดิตัดิ บ้างยกปฏิิหาริย์ กรุพระธาตุนาดิูน

695  พระแผงตัดิเก้า พิมืพ์นาคปรกจิ�ว กรุพระธาตุนาดิูน

696  พระแผงตัดิเก้า พิมืพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดิูน

697  พระแผงตัดิเก้า พิมืพ์นั�งบ้ัว

698  พระแผงตัดิ ไมื่จำกัดิพิมืพ์ ไมื่จำกัดิขนาดิ กรุพระธาตุนาดิูน

699  พระแผงตัดิเดิี�ยว พิมืพ์นาคปรกจิ�ว กรุพระธาตุนาดิูน

700  พระแผงตัดิเดิี�ยว พิมืพ์ตุ๊กตา กรุพระธาตุนาดิูน

701  พระแผงตัดิเดิี�ยว พิมืพ์อรหันต์ กรุพระธาตุนาดิูน

702  พระแผงตัดิเดิี�ยว พิมืพ์นั�งสัลับ้ กรุพระธาตุนาดิูน

703  พระแผงตัดิเดิี�ยว พิมืพ์ประภัามืณฑล กรุพระธาตุนาดิูน

704  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�ศรีธรรมืศาสัน์ ปี 2497

705  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�สัา วัดิบ้้านเหล่า ปี 2509

706  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�สัิงห์ วัดิหนองเขื�อนชื่้าง ปี 2509

707  เหรียญรุ่นแรก หลวงปุ�พุทธประดิิษฐ์ บ้้านโพน ปี 2521

708  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�สัิงห์ วัดิศรีสัุข ปี 2521

709  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�ทอง วัดิหนองเลา ปี 2512

710  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�ทวง วัดิบ้้านยาง บ้รบ้ือ ปี 2512

711  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�สัอน วัดิหนองเหล็ก ปี 2528

712  เหรียญจอมืสัารคามื รุ่นแรก ปี 2519

713  เหรียญหลวงพ่อพระยืน รุ่นแรก ปี 2521

714  เหรียญพลิกชื่ะตา บ้ารมืีเกสัาโร หลวงปู�ขำ เกสัาโร ชืุ่ดิหน้ากากทองคำ(ลงยาทุกสัี/ธรรมืดิา)

715  เหรียญพลิกชื่ะตา บ้ารมืีเกสัาโร หลวงปู�ขำ เกสัาโร  เนื�อเงินลงยา (ทุกสัี)

716  เหรียญพลิกชื่ะตา บ้ารมืีเกสัาโร หลวงปู�ขำ เกสัาโร หน้ากากเงิน (ทุกเนื�อ)

717  เหรียญพลิกชื่ะตา บ้ารมืีเกสัาโร หลวงปู�ขำ เกสัาโร รายการลงยา (ตัวลุ้น)

718  เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์สัุริยันต์ โฆสัะปัญโญ ปี 2552

719  เหรียญรุ่น 2 พระอาจารย์สัุริยันต์ โฆสัะปัญโญ ปี 2552

720  พระปั�มืลอยองค์ รุ่นแรก พระอาจารย์สัุริยันต์ โฆสัะปัญโญ ปี 2555

721  เหรียญโชื่คดิี พระอาจารย์สัุริยันต์ โฆสัะปัญโญ ปี 2560

722  พระผงปิดิตามืหาอุตห์ รุ่นแรก พระอาจารย์สัุริยันต์ โฆสัะปัญโญ ปี 2552

723  เหรียญพระอาจารย์สัุริยันต์ โฆสัะปัญโญ รุ่นเจริญพร-มืังกรคู่ ไมื่จำกัดิเนื�อ



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดร้อยเอ็ด29 

พระหลวังป่�มหาศิิลา ส่ิริจันิโที่ ที่ั�วัไป  
โต๊๊ะที่่� 22 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

724  เหรียญสัร้างบ้ารมืี รุ่น 2 ปี 2556 ไมื่จำกัดิเนื�อ

725  พระรูปหล่อโบ้ราณ(หล่อเบ้ตง) รุ่นแรก ปี 2559 ไมื่จำกัดิเนื�อ

726  เหรียญมืหาเศรษฐีพันล้าน ปี 2561 ไมื่จำกัดิเนื�อ

727  เหรียญเมืตตาบ้ารมืี ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

728  เหรียญเสัริมืบ้ารมืี ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

729  พระขุนแผนศรัทธาบ้ารมืี พิมืพ์ใหญ่ ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

730  พระขุนแผนศรัทธาบ้ารมืี พิมืพ์เล็ก ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

731  พระสัิวลี ดิวงมืหาเศรษฐี ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

732  พระสัมืเดิ็จแตกลายงา ศรัทธาบ้ารมืี   ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

733  ล็อกเก็ต สัร้างบ้ารมืี ปี 2563 (ไมื่จำกัดิสัีฉาก)

734  พระลีลาเมื็ดิขนุน  มืหาโภัคทรัพย์ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

735  พระสัมืเดิ็จอกร่องชื่ายจีวร มืหาโภัคทรัพย์ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

736  เหรียญมืหาบ้ารมืี มืหาโภัคทรัพย์ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

737  พระสัมืเดิ็จแตกลายงา รุ่นแรก ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

738  เหรียญจักรพรรดิิ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

739  พระผงบ้ารมืีสัิริจันโท ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

740  เหรียญบ้ารมืีสัิริจันโท (เนื�อทองคำ,เนื�อทองคำหลังเรียบ้ ปี 2564)

741  เหรียญบ้ารมืีสัิริจันโท  ปี 2564 (เนื�อเงินหน้ากากทองคำ)

742  เหรียญบ้ารมืีสัิริจันโท  ปี 2564 (เนื�อเงินลงยาแดิง,เงินลงยาแดิงหลังเรียบ้จาร)

743  เหรียญบ้ารมืีสัิริจันโท  ปี 2564 (เนื�อเงินบ้ริสัุทธิ�,เนื�อเงินบ้ริสัุทธิ�หลังเรียบ้จาร)

744  เหรียญบ้ารมืีสัิริจันโท  ปี 2564 ( เนื�อนวะหน้ากากเงิน)

745  เหรียญบ้ารมืีสัิริจันโท  ปี 2564 (เนื�อแปะตั�งหน้ากากทองทิพย์,เนื�อแป๊ะตั�ง)

746  เหรียญบ้ารมืีสัิริจันโท  ปี 2564 ( เนื�อนวะโลหะ)

747  เหรียญบ้ารมืีสัิริจันโท  ปี 2564 (เนื�อทองฝัาบ้าตรชื่นวนมืงคล,เนื�อทองฝัาบ้าตรแชื่่น�ำมืนต์ ตอกเลขอารบ้ิก)

748  เหรียญบ้ารมืีสัิริจันโท  ปี 2564 (เนื�อทองแดิงชื่นวนมืงคล,เนื�อทองแดิงชื่นวนมืงคลรมืดิำ,เนื�อทองฝัาบ้าตรรมืดิำ แจกทาน)

749  ตลับ้สัีผึ�งบ้ารมืีสัิริจันโท ปี 2564 (ไมื่จัดิเนื�อ)

750  เหรียญหล่อบ้ารมืีสัิริจันโท ปี 2564(เนื�อทองคำ)

751  เหรียญหล่อบ้ารมืีสัิริจันโท ปี 2564(เนื�อเงินบ้ริสัุทธิ�)

752  เหรียญหล่อบ้ารมืีสัิริจันโท ปี 2564(เนื�อนวะ,เนื�อนวะหลังเรียบ้)

753  เหรียญหล่อบ้ารมืีสัิริจันโท ปี 2564(เนื�อหล่อมืหาชื่นวน)

754  เหรียญเมื็ดิแตงบ้ารมืีสัิริจันโท ปี 2564 (เนื�อทองคำ)

755  เหรียญเมื็ดิแตงบ้ารมืีสัิริจันโท ปี 2564 (เนื�อเงินลงยาแดิง)

756  เหรียญเมื็ดิแตงบ้ารมืีสัิริจันโท ปี 2564 (เนื�อเงินบ้ริสัุทธิ�)

757  เหรียญเมื็ดิแตงบ้ารมืีสัิริจันโท ปี 2564 (เนื�อนวะ,เนื�อทองทิพย์ลงยาแดิง,เนื�อทองทิพย์,เนื�อทองแดิง)

758  หลวงปู�มืหาศิลา สัิริจันโทพระรูปหล่อ รุ่น 2 ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ
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พระหลวังป่�หนิุนิ สุ่วัิชุโย์-หลวังพ่อส่าย์ที่อง ส่ิริธฺัมโม เเละคณาจารย์์จังหวััดร้อย์เอ็ด ที่ั�วัไป  
โต๊๊ะที่่� 23 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (31 ราย์การ)   

759  เหรียญบ้ารมืีสัุวิชื่โย (เนื�อทองคำ , หล่อทองคำนำฤกษ์ จาร , ปั�มืทองคำนำฤกษ์จาร)

760  เหรียญบ้ารมืีสัุวิชื่โย (เนื�อเงินหน้ากากทองคำ)

761  เหรียญบ้ารมืีสัุวิชื่โย (เนื�อเงินลงยาแดิง)

762  เหรียญบ้ารมืีสัุวิชื่โย (เนื�อเงินบ้ริสัุทธิ� , เหรียญหล่อเงิน , ปั�มืเงินนำฤกษ์จาร)

763  เหรียญบ้ารมืีสัุวิชื่โย (เนื�อนวะหน้ากากทองคำ ,ปั�มืนวะหน้ากากทองนำฤกษ์จาร ,นวะ หน้ากากเงิน)

764  เหรียญบ้ารมืีสัุวิชื่โย (เนื�อนวะโลหะ , เหรียญหล่อนวะ)

765  เหรียญบ้ารมืีสัุวิชื่โย (เนื�ออัลปาก้าหน้าทองทิพย์ เนื�ออัลปาก้าแป๊ะตั�ง)

766  เหรียญบ้ารมืีสัุวิชื่โย (เนื�อหล่อรวมืแร่ชื่นวน,เนื�อตะกั�วน�ำนมืชื่นวน)

767  เหรียญบ้ารมืีสัุวิชื่โย (เนื�ออัลปาก้าแป๊ะตั�ง เนื�อทองแดิง,ทองแดิงรมืดิำ,ทองฝัาบ้าตร)

768  เหรียญบ้ารมืีสัุวิชื่โย (เนื�อฝัาบ้าตรรมืดิำ แชื่่น�ำมืนต์)

769  บ้ารมืีสัุวิชื่โย สัมืเดิ็จคำหมืากมืหาลาภั ไมื่จำกัดิเนื�อ

770  เหรียญพิมืพ์จำปี ท้าวเวสัสัุวรรณโณ รุ่นแรก รุ่นศิลาทอง ปี 2564 หลวงปู�สัายทอง วัดิดิอนเกลือ ไมื่จำกัดิเนื�อ.

771  พระรูปหล่อลอยองค์ ท้าวเวสัสัุวรรณโณ รุ่นแรก รุ่นศิลาทอง หลวงปู�สัายทอง วัดิดิอนเกลือ  ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

772  เหรียญรูปไข่ รุ่นมืหาบ้ารมืี หลังยันต์สัิงห์ หลวงพ่อสัายทอง วัดิดิอนเหลือ ไมื่จำกัดิเนื�อ

773  รูปหล่อ รุ่นแรก หลวงพ่อสัายทอง วัดิดิอนเกลือ ไมื่จำกัดิเนื�อ

774  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู�พระครูเกษตรสัารพิศิษฐ์(หลวงปู�อ่วมื) วัดิบ้้านโคกทมื  เนื�อทองเหลืองชืุ่บ้นิเกิ�ล ปี 2502

775  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู�พระครูนนทสัิทธิการรังสัรรค์ วัดินันทรังสัิทธ์ เนื�อทองแดิงรมืดิำ ปี 2515 นิยมืบ้ล๊อคไมื่มืีกลาก

776  เหรียญรุ่นแรกหลวงปู�พระครูปทุมืสัโรภัาสั ปี 2517 เนื�อทองแดิง

777  พระรูปหล่อหลวงปู�ฮวดิ วัดิพระเจ้า จ.ร้อยเอ็ดิ รุ่น 1 (มืัดิกระเตี�ยว)

778  พระรูปหล่อหลวงปู�ฮวดิ วัดิพระเจ้า จ.ร้อยเอ็ดิ ปี 2540 เนื�อกะไหล่ทอง

779  เหรียญหลวงปู�ฮวดิ วัดิพระเจ้า จ.ร้อยเอ็ดิ ปี 2545 ไมื่จำกัดิเนื�อ

780  เหรียญหลวงปู�อำนาจ ปิยธัมืโมื วัดิป�าอัมืไพรวัลย์ รุ่น 1 ปี 2549 ไมื่จำกัดิเนื�อ

781  พระรูปหล่อหลวงปู�อำนาจ ปิยธัมืโมื วัดิป�าอัมืไพรวัลย์ ปี 2553 ไมื่จำกัดิเนื�อ

782  พระผงพุทธซุ้้อน หลวงปู�อำนาจ ปิยธัมืโมื วัดิป�าอัมืไพรวัลย์

783  ล็อกเก็ต หลวงปู�อินทร์ สันฺนตโสั วัดิบ้้านเขวาทุ่ง จ.ร้อยเอ็ดิ

784  เหรียญรุ่นเเรก พระอาจารย์ไสัว สัุธีโร เนื�อเงิน

785  เหรียญรุ่นเเรก พระอาจารย์ไสัว สัุธีโร เนื�อตะกั�ว

786  เหรียญรุ่นเเรก พระอาจารย์ไสัว สัุธีโร เนื�อทองเเดิงรมืดิำ

787  เหรียญรุ่นเเรก พระอาจารย์ไสัว สัุธีโร เนื�อทองฝัาบ้าตร ตอกเเจก

788  เหรียญรุ่นเเรก พระอาจารย์ไสัว สัุธีโร เนื�อชื่นวนมืวลสัาร

789  ปรกใบ้มืะขามื รุ่นเเรก พระอาจารย์ไสัว สัุธีโร ไมื่จำกัดิเนื�อ
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พระหลวังพ่อกิต๊ต๊ิศิักดิ� กิตฺ๊ต๊ิส่าโร จ.ขอนิแก่นิ ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 24 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (37 ราย์การ)  

790  เหรียญร่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2545 เนื�อเงิน

791  เหรียญร่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2545 เนื�อทองแดิง

792  รูปหล่อปั�มืรุ่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2557 เนื�อเงิน

793  4รูปหล่อร่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2557 ไมื่จำกัดิเนื�อ

794  รูปหล่อโบ้ราณร่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2555 ไมื่จำกัดิเนื�อ

795  รูปหล่อพระสัิวลีมืหาลาภั หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2555

796  รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้

797  รูปหล่อร่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้

798  เหรียญเสัมืา 6 รอบ้ หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2560 เนื�อทองคำ-เงิน

799  เหรียญเสัมืา 6 รอบ้ หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2560 ไมื่จำกัดิเนื�อ

800  เหรียญพระแก้ว อายุวัฒนะ 73 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2561 เนื�อทองคำ-เงิน

801  เหรียญพระแก้ว อายุวัฒนะ 73 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2561 จำกัดิเนื�อ

802  พระอุปคุต หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2562 เนื�อทองคำ-เงิน

803  พระอุปคุต หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2562 ไมื่จำกัดิเนื�อ

804  พระสัมืเดิ็จ อายุวัฒนะ 74 ปี พิมืพ์ใหญ่ หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2562

805  พระสัมืเดิ็จ อายุวัฒนะ 74 ปี พิมืพ์คะแนน หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2562

806  พระสัมืเดิ็จ อายุวัฒนะ 74 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2562

807  เหรียญอริยสััจสัี� อายุวัฒนะ 75 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2563 เนื�อทองคำ

808  เหรียญอริยสััจสัี� อายุวัฒนะ 75 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2563 เนื�อเงิน

809  เหรียญอริยสััจสัี� อายุวัฒนะ 75 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

810  พระกริ�งอนันตชื่ิน อายุวัฒนะ 75 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2563 เนื�อทองคำ-เงิน

811  พระกริ�งอนันตชื่ิน อายุวัฒนะ 75 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

812  พระชื่ัยวัฒน์อนันตชื่ิน อายุวัฒนะ 75 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2563 เนื�อทองคำ-เนื�อเงิน

813  พระชื่ัยวัฒน์อนันตชื่ิน อายุวัฒนะ 75 ปี หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

814  พระผงดิวงเศรษฐี หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2563 ตะกรุดิทองคำคู่

815  พระผงเศรษฐี หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

816  พระปิดิตาปลดิหนี� หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2563 ตะกรุดิทองคำคู้

817  พระปิดิตาปลดิหนี� หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

818  พระผงจันทร์ลอย หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

819  ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้

820  ล็อกเก็ต รุ่นสัองหลังเรซุ้ิ�น ฉาก สัีเหลือง-สัีเทาหลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้

821  ล็อกเก็ตจัมืโบ้้ รุ่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้

822  ล็อกเก็ตหันข้าง หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2560 ไมื่จำกัดิเนื�อ

823  ล็อกเก็ตพรปีใหมื่ หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2562 ไมื่จำกัดิเนื�อ พิมืพ์หน้าตรง

824  ล็อกเก็ตพรปีใหมื่ หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ พิมืพ์หันข้างยิ�มื

825  36พระสัมืเดิ็จพิมืพ์ใหญ่ รุ่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้

826  พระสัมืเดิ็จปรกโพธิ� รุ่นแรก หลวงพ่อกิตติศักดิิ� กิตฺติสัาโร วัดิป�าหนองหลุบ้ ไมื่จำกัดิเนื�อ
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พระคณาจารย์์จังหวััดนิครราชุส่่มา ย์อดนิิย์ม  
โต๊๊ะที่่� 25 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)   

827  เหรียญท้าวสัุรนารี(คุณย่าโมื) รุ่นแรก ปี2477 ไมื่จำกัดิเนื�อ

828  เหรียญพระครูจันทรสัรคุณ(เสัี�ยง)รุ่นแรก ปี2481 วัดิเสัมืาใหญ่

829  เหรียญหลวงพ่อพรหมืสัร(รอดิ) รุ่นแรก ไมื่จำกัดิบ้ล็อค ปี2492

830  เหรียญหลวงปู�สัอน รุ่นแรก  ไมื่จำกัดิเนื�อ ไมื่จำกัดิบ้ล็อค ปี 2506 วัดิเสัิงสัาง

831  เหรียญหลวงพ่อเสัียบ้ ไมื่จำกัดิเนื�อ ไมื่จำกัดิพิมืพ์ วัดิบ้้านเกาะ

832  เหรียญหลวงพ่อคง รุ่นแรก หูเดิียว ปี 2508 วัดิตะคล้อ

833  เหรียญหลวงพ่อโต รุ่นแรก  ไมื่จำกัดิเนื�อ ไมื่จำกัดิบ้ล็อค วัดิบ้้านกล้วย

834  เหรียญหลวงพ่อปุ๊ก รุ่นแรก บ้ล็อคยันต์เล็ก ปี 2510 วัดิพุดิซุ้า

835  เหรียญหลวงพ่อพรหมืสัร(รอดิ) บ้ล็อคหน้าแก่

836  เหรียญหลวงพ่อพรหมืสัร(รอดิ) รุ่นพานแตก ไมื่จำกัดิเนื�อ ปี 2516

837  พระรูปหล่อโบ้ราณหลวงพ่อพรหมืสัร(รอดิ) ไมื่จำกัดิพิมืพ์

838  พระรูปหล่อโบ้ราณพระอุปัชื่ฌาย์โมื่ รุ่นแรก วัดิคอนน้อย

839  เหรียญหลวงพ่อพระอุปัชื่ฌาย์โมื่ รุ่นแรก หลังเขี�ยว วัดิคอนน้อย

840  เหรียญหลวงพ่อแจ้ง รุ่นแรก ปี 2500 วัดิใหมื่สัุนทร

841  เหรียญหลวงพ่อดิัดิ รุ่นแรก ไมื่จำกัดิเนื�อ ปี 2516 วัดิถนนถั�ว

842  เหรียญหลวงพ่อสัังข์ ไมื่จำกัดิเนื�อ ไมื่จำกัดิพิมืพ์ ปี 2517 วัดิบ้้านใหมื่กลอ

843  เหรียญหลวงพ่ออินทร์ รุ่นแรก ไมื่จำกัดิเนื�อ ปี 2519 วัดิบ้้านบ้ัว

844  แผ่นปั�มืหลวงปู�สัิงห์ บ้ล็อคนาเต็มื-นาขาดิ ออกปราจีน วัดิป�าสัาลวัน

845  แผ่นปั�มืหลวงปู�สัิงห์ ปี 2518 วัดิป�าสัาลวัน

846  พระรูปหล่อโบ้ราณหลวงพ่อโต ไมื่จำกัดิเนื�อ ไมื่จำกัดิพิมืพ์ วัดิบ้้านกล้วย

847  เหรียญพระยากำธร รุ่นแรก ปี 2500 หลวงปู�สัอนวัดิเสัิงสัางปลุกเสัก

848  ผงรูปเหมืือนเจ้าพ่อขุนดิ่าน(ตาลคู่) รุ่นแรก เนื�อผง ปี 2506

849  เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นแรก รุ่นประคำแตก ปี 2534 วัดิโนนไทย

850  เหรียญหลวงพ่อจอย รุ่นคู่บ้ารมืี เสัาร์ห้า ปี 2537 วัดิโนนไทย

851  เหรียญหลวงปู�แสัง รุ่นแรก ปี 2522 วัดิบ้้านเขว้า

852  พระเนื�อผงหลวงปู�เปลี�ยน พิมืพ์หลวงพ่อโต ปี2485 วัดิบ้ึง

853  พระชื่ัยวัฒน์หลวงปู�เปลี�ยน ปี2485 วัดิบ้ึง

854  เหรียญหลวงพ่อรอดิ รุ่น2 ปี 2511 วัดิสัมือราย

855  เหรียญหลวงพ่อมืี รุ่นแรก ปี 2515 วัดิป�าสัูงเนิน

856  รูปหล่อท้าวเวสัสัุวรรณหลวงพ่อนก สัุเมืโธ รุ่นอริยทรัพย์เทวา ปี 2560

857  เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สัุทธสัีโล รุ่นหนุนดิวง ไมื่จำกัดิเนื�อ วัดิบ้้านไร่

858  กะลาตาเดิียวแกะพระราหูหลวงพ่อทอง สัุทธสัีโล รุ่นหนุนดิวง วัดิบ้้านไร่

859  พระนาคปรกใบ้มืะขามืหลวงพ่อทอง สัุทธสัีโล รุ่นแรก ไมื่จำกัดิเนื�อ วัดิบ้้านไร่

860  พระปิดิตาจัมืโบ้้ หลวงปู�จื�อ พันธมืุตโต รุ่นกิมืจื�อ เนื�อผงเกสัร วัดิเขาตาเงาะอุดิมืพร

861  พระปิดิตาจัมืโบ้้ หลวงปู�จื�อ พันธมืุตโต รุ่นกิมืจื�อ เนื�อใบ้ลาน-ผงธูป วัดิเขาตาเงาะอุดิมืพร
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พระคณาจารย์์จังหวััดอุดรธฺานิ่  
โต๊๊ะที่่� 26 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (32 ราย์การ)   

862  หลวงปู�ขาว อนาลโย เหรียญพระพุทธบ้ัณฑรนิมืิตร ปี 11

863  หลวงปู�ขาว อนาลโย เหรียญฉีกใบ้โพธิ� ครึ�งองค์ ปี 21

864  หลวงปู�ขาว อนาลโย รูปหล่อศรีวิชื่ัย เนื�อนวะ ปี 17

865  หลวงปู�ขาว อนาลโย พระผงซุุ้้มืเถาวัลย์ ครบ้รอบ้ 90 ปี

866  หลวงปู�ขาว อนาลโย พระผงเนื�อชื่านหมืาก ใบ้โพธิ� ปี 18

867  เหรียญรุ่นแรก หลวงตาสัมืหมืาย อัตตมืโน

868  ล็อกเก็ต รุ่นแรก หลวงตาสัมืหมืาย อัตตมืโน

869  เหรียญรุ่นแรก หลวงปู�บุ้ญจันทร์ กมืโล

870  เหรียญบ้ัวสัมืหมืาย หลวงตามืหาบ้ัว ญาณสััมืปันโน

871  เหรียญบ้ัวสัมืหมืาย พิมืพ์พระประธาน หลวงตามืหาบ้ัว ญาณสััมืปันโน

872  เหรียญห้าเหลี�ยมืรุ่นแรก พิมืพ์ 1 สัายฝันเรียบ้ ปี 2504

873  เหรียญห้าเหลี�ยมืรุ่นแรก พิมืพ์ 2 สัายฝันกลาก ปี 2504

874  เหรียญห้าเหลี�ยมืรุนแรก พิมืพ์ 3 ไมื้เท้าแตกหรือหอกแตก ปี 2504

875  เหรียญห้าเหลี�ยมืรุ่นแรก พิมืพ์ 4 กลากในมืือ ปี 2504

876  เหรียญห้าเหลี�ยมื บ้ล็อกฝัาบ้าตร ปี 2507

877  เหรียญห้าเหลี�ยมื พิมืพ์กนกเจ็ดิหน้าแก่ ปี 2516

878  เหรียญห้าเหลี�ยมื บ้ล็อกยายเขียว ปี 2538 ไมื่จำกัดิเนื�อ

879  เหรียญห้าเหลี�ยมื รุ่นสัมืโภัชื่เมืืองพิบู้ลย์รักษ์ ปี 2540 ไมื่จำกัดิเนื�อ

880  เหรียญกงจักรหลวงปู�ไมื อิทสัิริ รุ่นแรก

881  เหรียญหลวงพ่อจันทา บ้้านปะโค รุ่นแรก

882  รูปหล่อสัังฆาลาย หลวงปู�บุ้ญ รุ่นแรก บ้้านจีดิ

883  เหรียญหลวงปู�พิบู้ลย์ วัดิพระแท่น รุ่นเสัาร์ 5 หมืื�นยันต์พันพระคาถา เนื�อทองคำ จ.อุดิรธานี

884  เหรียญหลวงปู�พิบู้ลย์ วัดิพระแท่น รุ่นเสัาร์ 5 หมืื�นยันต์พันพระคาถา เนื�อชื่นวนหน้ากากทองคำ จ.อุดิรธานี

885  เหรียญหลวงปู�พิบู้ลย์ วัดิพระแท่น รุ่นเสัาร์ 5 หมืื�นยันต์พันพระคาถา เนื�อชื่นวนหน้ากากเงิน จ.อุดิรธานี

886  เหรียญหลวงปู�พิบู้ลย์ วัดิพระแท่น รุ่นเสัาร์ 5 หมืื�นยันต์พันพระคาถา เนื�อ 3 กษัตริย์ จ.อุดิรธานี

887  เหรียญหลวงปู�พิบู้ลย์ วัดิพระแท่น รุ่นเสัาร์ 5 หมืื�นยันต์พันพระคาถา เนื�อชื่นวน จ.อุดิรธานี

888  เหรียญพ่อปู�ศรีสัุทโธนาคราชื่ รุ่น รวย รวย รวย เนื�อทองคำลงยาแดิง จ.อุดิรธานี

889  เหรียญพ่อปู�ศรีสัุทโธนาคราชื่ รุ่น รวย รวย รวย เนื�อทองคำ จ.อุดิรธานี

890  เหรียญพ่อปู�ศรีสัุทโธนาคราชื่ รุ่น รวย รวย รวย เนื�อเงินลงยาขียว จ.อุดิรธานี

891  เหรียญพ่อปู�ศรีสัุทโธนาคราชื่ รุ่น รวย รวย รวย เนื�อเงิน จ.อุดิรธานี

892  เหรียญพ่อปู�ศรีสัุทโธนาคราชื่ รุ่น รวย รวย รวย เนื�อนวโลหะ จ.อุดิรธานี

893  เหรียญพ่อปู�ศรีสัุทโธนาคราชื่ รุ่น รวย รวย รวย เนื�อทองแดิง จ.อุดิรธานี



34 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดร้อยเอ็ด

พระคร่ปลัดวัชุิรโส่ภูณญาณ (หลวังป่�มหาศิิลา ส่ิริจันิโที่) ย์อดนิิย์ม ชุุดที่่� 1  
โต๊๊ะที่่� 27 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)   

894  พระสัมืเดิ็จแจกผ้าป�า ดิ้านหลังพ่นสัเปรย์ทอง (แจกผ้าป�าวัดิศรีโพนทอง) วัดิบ้้านธาตุประทับ้ จ.ร้อยเอ็ดิ 2545

895  เหรียญรุ่น1 ฉลองอายุมืงคล64ปี วัดิบ้้านธาตุประทับ้ จ.ร้อยเอ็ดิ ปี 2551 ไมื่จำกัดิเนื�อ

896  เหรียญรุ่น2 สัร้างบ้ารมืี อายุ69ปี วัดิบ้้านธาตุประทับ้ จ.ร้อยเอ็ดิ ปี 2556 ไมื่จำกัดิเนื�อ

897  เหรียญรุ่น3 พระเจ้า16พระองค์ วัดิบ้้านธาตุประทับ้ จ.ร้อยเอ็ดิ ปี 2558 ไมื่จำกัดิเนื�อ

898  เหรียญรุ่น4 ปลดิหนี� ยกพระเสัี�ยงทาย วัดิบ้้านธาตุประทับ้ จ.ร้อยเอ็ดิ ปี 2559 ไมื่จำกัดิเนื�อ ยกเว้นอัลปาก้า

899  เหรียญรุ่น5 ไตรมืาสั วัดิบ้้านธาตุประทับ้ จ.ร้อยเอ็ดิ ปี 2559 ไมื่จำกัดิเนื�อ

900  เหรียญรุ่น6 เจริญพรบ้นครึ�งองค์ วัดิบ้้านธาตุประทับ้ จ.ร้อยเอ็ดิ ปี 2560 ไมื่จำกัดิเนื�อ

901  เหรียญรุ่น7 เสัมืาหัวเสัือ สัิริโภัคทรัพย์ วัดิบ้้านธาตุประทับ้ จ.ร้อยเอ็ดิ ปี 2561 ไมื่จำกัดิเนื�อ

902  เหรียญรุ่น8 เหรียญกลมืหน้าตรง อายุ74ปี วัดิบ้้านธาตุประทับ้ จ.ร้อยเอ็ดิ ปี 2562 ไมื่จำกัดิเนื�อ

903  เหรียญรุ่น9 เหนือดิวง อายุ75ปี ปี 2562 เนื�อทองคำ เนื�อเงิน

904  เหรียญรุ่น9 เหนือดิวง อายุ75ปี ปี 2562 เนื�อนวะ เนื�อฝัาบ้าตร

905  เหรียญรุ่น9 เหนือดิวง อายุ75ปี ปี 2562 เนื�อทองแดิง

906  ล็อกเก็ตหลังเหรียญเหนือดิวง ปี 2563

907  เหรียญรูปไข่ มืหาลาภัรวยรวย อายุ75ปี วัดิบ้้านธาตุประทับ้ จ.ร้อยเอ็ดิ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

908  เหรียญสัำเภัาทอง วัดิบ้้านธาตุประทับ้ จ.ร้อยเอ็ดิ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

909  รูปหล่อรุ่นแรก วัดิบ้้านธาตุประทับ้ จ.ร้อยเอ็ดิ ไมื่จำกัดิเนื�อ

910  เหรียญโต๊ะหมืู่รุ่นแรก รุ่นพิธีสัองสัำเร็จ ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

911  รูปหล่อปั�มืรุ่นแรก พิมืพ์ใหญ่ พิมืเล็ก ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

912  เหรียญมืังกรคู่รุ่นแรก ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

913  พระผงดิวงเศรษฐีรุ่นแรก ปี 2563 เนื�อสัีขาว ฝัังตะกรุดิ

914  พระผงดิวงเศรษฐีรุ่นแรก ปี 2563 เนื�อสัีขาวปิดิทอง สัีดิำ สัีแดิง

915  พระผงดิวงเศรษฐีรุ่นแรก ปี 2563 เนื�อสัีขาว ไมื่ฝัังตะกรุดิ บ้ล็อกเหล็กและบ้ล็อกยาง

916  พระปิดิตาปลดิหนี� ปี 2563 เนื�อผง

917  ล็อกเก็ตมืหาสัุข มืหาทรัพย์ ปี 2563 ไมื่จำกัดิแบ้บ้ ไมื่จำกัดิเนื�อ

918  ล็อกเก็ตดิวงเศรษฐี ปี 2564ไมื่จำกัดิแบ้บ้

919  เหรียญพุทธศิลป์ไหว้ครู ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

920  เหรียญเสัมืาเลื�อนยศ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

921  รูปหล่อเลื�อนยศ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

922  เหรียญพญาหนูเผือกรุ่นแรก(กลมื) ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

923  พระกริ�งชื่ินบ้ัญชื่รเศรษฐี ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

924  พระรูปเหมืือนนั�งเมืฆ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

925  เหรียญรูปไข่เลื�อนสัมืณศักดิิ� ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

926  เหรียญเสัมืาเลื�อนสัมืณศักดิิ� ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

927  เหรียญหล่อฐานภัูเขาเลื�อนสัมืณศักดิิ�(เตารีดิ) ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

928  เหรียญเทวาพิทักษ์ หลังท้าวเวสัสัุวรรณ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดร้อยเอ็ด35 

พระคร่ปลัดวัชุิรโส่ภูณญาณ (หลวังป่�มหาศิิลา ส่ิริจันิโที่) ย์อดนิิย์ม ชุุดที่่� 2  
โต๊๊ะที่่� 28 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)   

929  เหรียญเจริญพรบ้นเต็มืองค์ ฉลองพระประธานสัวนสังฆ์แกเปะ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

930  เหรียญเมืตตา ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

931  พระสัมืเดิ็จหมืื�นหิน ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

932  พระปิดิตาสัร้างพระธาตุหมืื�นหิน ปี 2565 ไมื่จำกัดิเนื�อ ไมื่จำกัดิพิมืพ์

933  พระกริ�งโคตรเศรษฐี ปี 2562 ไมื่จำกัดิเนื�อ

934  พญาครุฑพิศอุดิร ปี 2562 ไมื่จำกัดิเนื�อ

935  รูปหล่อท้าวเวสัสัุวรรณ รุ่นพิธีสัำเร็จทันใจ(ป�าหมืุน) ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

936  พระปิดิตายันต์ยุ่ง รุ่นพิธีสัำเร็จทันใจ(ป�าหมืุน) ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

937  พระสัมืเดิ็จศิลาแลง ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

938  เหรียญห่วงเชื่ื�อมื รุ่นพิธีสัองสัำเร็จ ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

939  เหรียญหล่อ ร.ศ.239 รุ่นพิธีสัองสัำเร็จ ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

940  เหรียญเมื็ดิแตงรุ่นแรก รุ่นพิธีสัองสัำเร็จ ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

941  ล็อกเก็ตซุ้ีเปียหน้าหนุ่มื รุ่นพิธีสัองสัำเร็จ สัวนสังฆ์แกเปะ วัดิโพธิ�ศรีสัะอาดิ จ.กาฬสัินธุ์ ปี 2563 ไมื่จำกัดิแบ้บ้

942  พระผงหัวใจเศรษฐี(นั�งตั�ง) รุ่นพิธีสัองสัำเร็จ ปี 2563 ไมื่จำกัดิแบ้บ้

943  เหรียญมืหาโชื่ค ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

944  เหรียญโชื่คเหนือเมืฆ หลังเจ้าพ่อยี�กอฮอง ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

945  เหรียญสัแตมืป์สัุริยันต์-จันทรา ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

946  เหรียญอายุวัฒนะมืงคล 77 ปี หลังพญาองคต ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

947  พระอสัุรินทราหู ปี 2564 ไมื่จำกัดิแบ้บ้

948  พระปิดิตาจินดิามืณี เนื�อผง ปี 2564 ไมื่จำกัดิแบ้บ้

949  พระอุปคุตรุ่นแรก ปี 2563 ไมื่จำกัดิเนื�อ

950  รูปหล่อหนุมืานรุ่นแรก โชื่คพันล้าน ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

951  เหรียญมืนต์พระกาฬ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

952  เหรียญหล่อห้าเหลี�ยมื พระพุทธเจ้า5พระองค์ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

953  เหรียญรูปไข่ พระพุทธเจ้า5พระองค์ ปี 2564 ไมื่จำกัดิเนื�อ

954  เหรียญพระพุทธเจ้า28พระองค์ ปี 2565ไมื่จำกัดิเนื�อ

955  เหรียญพุทธศิลป์ไหว้ครู ปี 2565 ไมื่จำกัดิเนื�อ      

956  เหรียญสัาริกาลิ�นทอง ปี 2565 ไมื่จำกัดิเนื�อ

957  เหรียญพญาเต่ามืังกร ปี 2565 ไมื่จำกัดิเนื�อ

958  เหรียญเปิดิโลก ปี 2565 ไมื่จำกัดิเนื�อ

959  เหรียญยี�กอฮง ขุมืทรัพย์เศรษฐี คชื่าวุธ ปี 2565 ไมื่จำกัดิเนื�อ

960  เหรียญ ท้าวเวสัสัุวรรณ หลังยันต์ตราพญาเวสั คชื่าวุธ ปี 2565 ไมื่จำกัดิเนื�อ

961  รูปหล่อ ท้าวเวสัสัุวรรณ ราชื่ันทรัพย์ คชื่าวุธ ปี 2565 ไมื่จำกัดิเนื�อ

962  รูปหล่อ พระกุเวรธนบ้ดิีเศรษฐีชื่ัมืพล คชื่าวุธ ปี 2565 ไมื่จำกัดิเนื�อ

963  พระขุนแผนปลาไหลเผือก คชื่าวุธ อ2565 ไมื่จำกัดิเนื�อ ไมื่จำกัดิพิมืพ์



36 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดร้อยเอ็ด

พระหลวังพ่อรวัย์ วััดต๊ะโก จ.พระนิครศิร่อย์ุธฺย์า  
โต๊๊ะที่่� 29 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (36 ราย์การ)  

964  พระสัมืเดิ็จพิมืพ์ปรกโพธิ� เนื�อผงพุทธคุณ ปี 2539

965  พระปิดิตา แชื่่น�ำมืนต์ รวยทรัพย์แสันล้าน เนื�อผงพุทธคุณ ปี 2539

966  พระปิดิตา รวยมืหาศาล เนื�อผงพุทธคุณผสัมืผงใบ้ลาน ปี 2539

967  พระปิดิตา เนื�อผงพุทธคุณโรยผงตะไบ้ทอง ปี 2539

968  เหรียญกลมื มืหาลาภั เสัาร์ 5 เนื�อผงพุทธคุณ ปี 2540

969  พระขุนแผน โภัคทรัพย์ เนื�อผงพุทธคุณ ปี 2550

970  หนุมืานหล่อโบ้ราณมืหาปราบ้ เนื�อนวะ ปี 2555

971  พระพิฆเนศ เนื�อชื่นวน ปี 2555

972  เหรียญเสัมืา อายุยืน ปี 2555 เนื�อทองแดิง

973  เหรียญเสัมืา อายุยืน ปี 2555 เนื�ออัลปาก้า

974  เหรียญเสัมืา อายุยืน ปี 2555 เนื�อปลอกลูกปืน

975  เหรียญเสัมืา อายุยืน ปี 2555 เนื�อทองแดิงลงยา

976  เหรียญเสัมืา อายุยืน ปี 2555 เนื�อทองแดิงซุ้าติน

977  เหรียญเสัมืา อายุยืน ปี 2555 เนื�อนวะลงยาสัามืสัี

978  ตุ๊กตาทองรวยมืงคลลาภั ปี 2555

979  เหรียญหล่อ พระพรหมืรุ่นแรก ปี 2556 เนื�อทองเหลือง

980  พระขุนแผนเล็ก แจกทาน ปี 2557

981  เหรียญเสัมืา รวยมืหาเศรษฐี ปี 2557 เนื�อทองแดิงผิวไฟ้

982  เหรียญเสัมืา รวยมืหาเศรษฐี ปี 2557 เนื�อทองแดิงผิวรุ้ง

983  เหรียญกฐิน ยืน ปี 2559 เนื�อทองแดิง

984  เหรียญกฐิน รวยๆเฮงๆ ปี 2560 เนื�อทองแดิง

985  เหรียญรวยแสันล้าน เนื�อทองแดิง ปี 2562

986  เหรียญศรฤทธิ� ปี 2557 เนื�อทองแดิง

987  นางกวัก รุ่นแรก เนื�อผงพุทธคุณ ปี 2540

988  กฐินพระราชื่ทาน ปี 2564 เนื�อทองทิพย์

989  เหรียญขวัญถุง มืหาลาภั 98 ปี 2562 เนื�อทองแดิง

990  ไตรมืาสั 63 รวยเจริญพร ปี 2563 เนื�อทองทิพย์

991  เหรียญอายุวัฒนมืงคล ปี 2560 เนื�อทองแดิง

992  เหรียญเสัมืา รวยมืหาเศรษฐี ปี 2557 เนื�อนวะโลหะ

993  เหรียญเสัมืา รวยมืหาเศรษฐี ปี 2557 เนื�อชื่นวน

994  เหรียญรวยมืหามืงคล ปี 2559 เนื�อทองแดิง

995  เหรียญเลื�อนสัมืณศักดิิ� ปี 2559 เนื�อเงินลงยาสัีแดิง

996  สัมืเดิ็จพิมืพ์ 9 ชื่ั�น เนื�อผงมืหามืงคล ปี 2498

997  พระเนื�อผงพุทธคุณ ที�ระลึกงานปิดิทองฝัังลูกนิมืิตร ปี 2543

998  เสัมืา บู้ชื่าครู ปี 2564 เนื�ออัลปาก้า

999  เสัมืา บู้ชื่าครู ปี 2564 เนื�อทองแดิง



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดร้อยเอ็ด37 

พระหลวังพ่อค่ณ ปริสุ่ทีฺ่โธฺ วััดบ้านิไร่ จ.นิครราชุส่่มา  
โต๊๊ะที่่� 30 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

1000  พระสัมืเดิ็จนางพญางิ�วดิำ รุ่นเททองและยกชื่่อฟ้้าอุโบ้สัถวัดิใหมื่บ้้านดิอน พิมืพ์ใหญ่ ปี 2521

1001  พระสัมืเดิ็จนางพญางิ�วดิำ รุ่นเททองและยกชื่่อฟ้้าอุโบ้สัถวัดิใหมื่บ้้านดิอน พิมืพ์เล็ก ปี 2521

1002  พระสัมืเดิ็จเกสัร 108 วัดิเจริญพรต ปี 2534

1003  พระกริ�งผสัมืยาเสั้น รุ่นพิเศษ ปี 2536

1004  ตะกรุดิแผ่นปั�มืรูปเหมืือน รุ่นมืหาบ้ารมืี ปี 2536

1005  พระปิดิตาฝัังตะกรุดิ รุ่นรับ้เสัดิ็จ ปี 2536

1006  เหรียญสัมืเดิ็จเข่าบ้่วง รุ่นรับ้เสัดิ็จ ปี 2536

1007  เหรียญหล่อพิมืพ์เจ้าสััว รุ่นบ้ารมืี ปี 2536

1008  พระกริ�งรุ่นอุปถัมืภั์ วัดิบ้้านแปรง ปี 2535 เนื�อกะไหล่ทอง

1009  พระกริ�งรุ่นอุปถัมืภั์ วัดิบ้้านแปรง ปี 2535 เนื�อกะไหล่ทองแดิงรมืดิำ

1010  เหรียญรูปเหมืือนครึ�งองค์ รุ่นรวยคูณรวย ปี 2536

1011  พระปิดิตารุ่น คูณพันล้าน ปี 2537

1012  พระปิดิตาลอยองค์ บ้รรจุกริ�ง รุ่นคูณพันล้าน เนื�อเงิน ปี 2537

1013  พระขรรค์ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1014  พระผงสัมืเดิ็จหลวงพ่อคูณ ผสัมืไมื้กาฝัาก 9 อย่าง รุ่น เงิน คูณ เงิน ปี 2537

1015  เหรียญนั�งพานชื่นะมืาร ปี 2537 ไมื่จำกัดิเนื�อ

1016  พระปิดิตาฝัั�งตะกรุดิเงิน รุ่นกูให้ลาภั ปี 2537

1017  พระปิดิตาหัวจรวดิ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื�อเงิน ปี 2537

1018  เหรียญรูปไข่ รุ่นคูณทอง ปี 2537 ไมื่จำกัดิเนื�อ

1019  เหรียญเสัมืาหล่อพิมืพ์สัมืเดิ็จหลังหลวงพ่อคูณ รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537

1020  เหรียญรุ่นเพชื่รเพิ�มืพูน คูณให้ลาภั ปี 2537 ไมื่จำกัดิเนื�อ

1021  พระปิดิตามืหาลาภั (4 ทิศ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1022  พระสัมืเดิ็จฝัังตะกรุดิทองคำ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

1023  เหรียญกลมื รุ่นคูณอุปถัมืภั์ ปี 2537

1024  เหรียญรุ่นพระเมืตตา ปี 2537

1025  พระนางพญาแร่บ้างไผ่ วัดินครอินทร์ ปี 2537

1026  หมืูมืหาลาภั ปี 2538

1027  เหรียญรุ่น รวย รวย รวย ปี 2538

1028  เหรียญหลวงพ่อเกษร ออกวัดิราไวย์ ภัูเก็ต ปี 2538

1029  พระผงรูปเหมืือนรุ่นมืงคลบ้ารมืี ปี 2538

1030  พระปิดิตาสัาริกา มืหาลาภั เนื�อผง ปี 2539 พิมืพ์กลาง

1031  พระสัมืเดิ็จแร่บ้างไผ่ วัดินครอินทร์ ปี 2539

1032  เหรียญสัุรนารีเกมืสั์ ปี 2543

1033  ลูกอมืหลวงพ่อคูณ รุ่นบ้ารมืีปริสัุทโธ ปี 2535

1034  พระสัังกัจจายน์บู้ชื่า ไมื่จำกัดิพิมืพ์ ไมื่จำกัดิรุ่น ไมื่จำกัดิปี



38 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดร้อยเอ็ด

พระส่มเด็จพระญาณส่ังวัร วััดบวัรนิิเวัศิ-พระคณาจารย์์ที่ั�วัไป  
โต๊๊ะที่่� 31 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (36 ราย์การ)  

1035  พระกริ�งญาณรังสัี 79 สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 252535 เนื�อทองแดิง

1036  พระกริ�งโภัคทรัพย์ไพศาลี พิมืพ์อุ้มืบ้าตร สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2536 เนื�อทองเหลือง

1037  พระกริ�งโภัคทรัพย์ไพศาลี พิมืพ์อุ้มืบ้าตร สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร  กรุงเทพ ปี 2536 พิมืพ์หล่อโบ้ราณ เนื�อทองเหลือง

1038  พระกริ�งบ้ารมืี 80พรรษา สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2536 เนื�อทองเหลือง

1039  พระกริ�งบ้ารมืี 80 พรรษา สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2536 พิมืพ์หล่อโบ้ราณ เนื�อทองเหลือง

1040  พระกริ�งบ้ารมืี 84 พรรษา สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2540 เนื�อทองเหลือง

1041  พระกริ�งบ้ารมืี 84 พรรษา สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2540 พิมืพ์หล่อโบ้ราณ เนื�อทองเหลือง

1042  พระกริ�งชื่ินบ้ัญชื่ร รุ่น 100 ปี สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2556 เนื�อนวอุดิผง-ก้นทองแดิง

1043  เหรียญพระสัังกัจจายน์ทรงเต่า รุ่น 80 พรรษา สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ  ปี 2536 เนื�อทองแดิง

1044  พระปิดิตา หลังยันต์สัุกิตติมืา สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2523 เนื�อเกสัร-เนื�อใบ้ลาน

1045  พระชื่ัยยอดิธง พระไพรีพินาศ รุ่น 7 รอบ้ สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2540 เนื�อนวะโลหะ

1046  พระกริ�งอรหัง พิมืพ์หน้าใหญ่ รุ่น 100 ปี สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2556 เนื�อทองเหลือง

1047  พระพุทธชื่ินราชื่ รุ่น 87 พรรษา สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2543 เนื�อทองเหลือง

1048  หลวงปู�ทวดิ พิมืพ์เตารีดิสัะดิุ้งกลับ้ สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2540 เนื�อชื่นวนสััมืฤทธ์

1049  หลวงปู�ทวดิพิมืพ์นิ�วกระดิก รุ่น 100 ปี สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2546

1050  หลวงปู�ทวดิพิมืพ์เตารีดิ รุ่น 100 ปี สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2556 เนื�อทองชื่นวน

1051  พระกริ�งปวเรศ รุ่น 100 ปี สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2556 เนื�อทองเหลือง

1052  พระขุนแผนเนื�อผง สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2540-2556

1053  พระกริ�งบ้ารมืี 90 พรรษา พิมืพ์บ้ัวแหลมื สัมืเดิ็จพระญาณสัังวร วัดิบ้วรนิเวศ กรุงเทพ ปี 2546 เนื�อทองเหลือง

1054  เหรียยเสัมืาเสัือคาบ้ดิาบ้ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดิห้วยดิ้าน จ.นครสัวรรค์ ไมื่จำกัดิเนื�อ

1055  เหรียยเสัมืาเสัือคาบ้ดิาบ้ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดิห้วยดิ้าน จ.นครสัวรรค์ เนื�อไทเทเนียมื

1056  เหรียยเสัมืาเสัือคาบ้ดิาบ้ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดิห้วยดิ้าน จ.นครสัวรรค์ เนื�อนว-ชื่นวน

1057  เหรียยเสัมืาเสัือคาบ้ดิาบ้ รุ่น 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดิห้วยดิ้าน จ.นครสัวรรค์ เนื�อโลหะลงยาลายธงชื่าติ

1058  พระนางพญาเนื�อดิิน โรงพยาบ้าลสังฆ์ กรุงเทพ ปี 2500

1059  พระพุทธชื่ินราชื่ เนื�อดิิน โรงพยาบ้าลสังฆ์ กรุงเทพ ปี 2500

1060  พระเนื�อดิิน หลวงพ่อเข่ง วัดิพระพิเรนทร์ กรุงเทพ พิมืพ์พระสัังกัจจายน์

1061  พระเนื�อดิิน กรุวัดิราชื่นัดิดิา กรุงเทพ พิมืพ์พระลีลาวังหิน กรุงเทพ

1062  พระเนื�อผง หลวงพ่อผึ�ง วัดิสัว่างอารมืณ์ราษฎร์ จ.สัุพรรณบุ้รี พิมืพ์สัมืเดิ็จชื่นะมืาร

1063  พระรูปหล่อรูปเหมืือน หลวงปู�สัิมื วัดิถ�ำผาปล่อง จ.เชื่ียงใหมื่ ปี 2519 เนื�อนว-ทองแดิง

1064  พระนาคปรกใบ้มืะขามื หลวงปู�ดิุลย์ วัดิบู้รพารามื จ.สัุรินทร์ กองบ้ัญชื่าการทหารสัูงสัุดิจัดิสัร้าง ปี 2520 เนื�อทองแดิง

1065  พระนาคปรกใบ้มืะขามื หลวงปู�ชื่า วัดิหนองป�าพง จ.อุบ้ลราชื่ธานี ปี 2521 เนื�อทองแดิง

1066  เหรียญรุ่น 1 อายุ 86 พรรษา หลวงปู�กินรี วัดิกันตะศิลาวาสั จ.นครพนมื ปี 2519

1067  เหรียญหล่อสัี�เหลี�ยมืเล็ก มืงคลเกษมื หลวงพ่อเกษมื เขมืโก จ.ลำปาง ปี 2534 เนื�อนว-ทองแดิง

1068  พระรูปหล่อ รูปเหมืือน รุ่นอายุ 81 พรรษา หลวงพ่อเกษมื เขมืโก จ.ลำปาง ปี 2534 เนื�อทองแดิง

1069  เหรียญพุทโธ หลวงปู�สัิมื วัดิถ�ำผาปล่อง จ.เชื่ียงใหมื่ ปี 2517 เนื�อนว-ทองแดิง

1070  เหรียญกนกชื่้าง หลวงปู�สัิมื วัดิถ�ำผาปล่อง จ.เชื่ียงใหมื่ ปี 2519 เนื�อนว-ทองแดิง
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พระพุที่ธฺ พระคณาจารย์์ ที่ั�วัไป ชุุดที่่� 1  
โต๊๊ะที่่� 32 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (37 ราย์การ)  

1071  เหรียญเจ้าสััวพิมืพ์ซุ้้อน ยันต์กลับ้ เนื�อเงิน พิมืพ์เล็ก หลวงพ่อเชื่ิญ วัดิโคกทอง ปี 2536

1072  พระสัมืเดิ็จหน้าบ้รรณ หยดิเลือดิ หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2537

1073  พระสัมืเดิ็จฐานแซุ้มื หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2517

1074  ครุฑหลวงพ่อวราห์ รุ่นโคตรรวย เนื�อเงิน วัดิโพธิ�ทอง ปี 2537

1075  พระสัมืเดิ็จฐานสัิงห์ เนื�อลายรัศมืี หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2515

1076  พระขุนแผน รุ่นแรก พิมืพ์ใหญ่ หลวงพ่อสัาคร วัดิหนองกรับ้ ปี 2530

1077  พระขุนแผน รุ่น 3 พิมืพ์ใหญ่ หลวงพ่อสัาคร วัดิหนองกรับ้ ปี 2543

1078  พระขุนแผน รุ่น 2 พิมืพ์ใหญ่ หลวงพ่อสัาคร วัดิหนองกรับ้ ปี 2538

1079  พระขุนแผน พิมืพ์ใหญ่ รุ่นวาระไตรมืาสั 51 หลวงพ่อสัาคร วัดิหนองกรับ้ ปี 2551

1080  พระสัมืเดิ็จปรกโพธิ� หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2514

1081  พระสัมืเดิ็จ แพ 5 พัน หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2534

1082  พระขุนแผน รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2522

1083  พระกริ�งกาญจนา เสัาร์ห้า หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2539

1084  พระสัมืเดิ็จ 100 ปี หลังยันต์ เนื�อขันลงหิน หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2535

1085  พระสัมืเดิ็จ แพพัน หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2510

1086  พระสัมืเดิ็จคะแนน แพพัน หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2510

1087  พระสัมืเดิ็จ แพ 2 พัน เนื�อผง หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2511

1088  พระสัมืเดิ็จพิมืพ์ 7 ชื่ั�น หลังแบ้บ้ หลวงพ่อรวย วัดิตะโก ปี 2539

1089  เหรียญหลวงปู�ใหญ่ รุ่นสัร้างกุฏิิ หลวงปู�ดิู่ วัดิสัะแก เสัก ปี 2524

1090  พระสัิวลี เนื�อผงเกสัรหลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2516

1091  พระขุนแผนเคลือบ้เหลือง รุ่นสัมืบู้รณ์ทรัพย์ หลวงปู�ชื่ื�น วัดิญาณเสัน ปี 2544

1092  ลูกอมื เนื�อโลหะ หลวงปู�ทิมื วัดิพระขาว ปี 2544

1093  เหรียญท้าวเวสัสัุวรรณโณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์นคร วัดิจุฬามืณี จ.สัมืุทรสังครามื

1094  พระสัมืเดิ็จ แพ 3 พัน เนื�อผง หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2512

1095  พระสัมืเดิ็จ แพ 3 พัน เนื�อผงแร่ หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2516

1096  พระปิดิตามืหาอุดิหลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2514

1097  พระนางพญา รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2506

1098  พระพิมืพ์พระรอดิ หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2514

1099  พระแก้วมืรกต กรมืสัรรพสัามืิต ครบ้รอบ้ 64 ปี เนื�อเงิน ปี 2539

1100  เหรียญเจ้าสััว หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2535

1101  พระปรกใบ้มืะขามื หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2516

1102  พระผงสัมืเดิ็จเหมื็น หลวงพ่ออุ้น วัดิตาลกง ปี 2495-2497

1103  เหรียญหลวงพ่ออุ้น รุ่นแรก วัดิตาลกง ปี 2540

1104  พระชื่ัยวัฒน์ รุ่นสัร้างตึกโรงพญาบ้าลสัิงห์บุ้รี หลวงพ่อแพ วัดิพิกุลทอง ปี 2535

1105  พระขุนแผน เนื�อผงว่าน ปิดิทองในพิมืพ์ หลวงพ่อขวัญ วัดิประดิู่ตะบ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา

1106  พระขุนแผน เนื�อผงว่าน ฝัังตะกรุดิ หลวงพ่อขวัญ วัดิประดิู่ตะบ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา

1107  พระขุนแผน เนื�อผงธูป หลวงพ่อขวัญ วัดิประดิู่ตะบ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา
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พระพุที่ธฺ พระคณาจารย์์ ที่ั�วัไป ชุุดที่่� 2  
โต๊๊ะที่่� 33 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (35 ราย์การ)  

1108  พระปิดิตา หลวงปู�จื�อ วัดิเขาตะเงาะอุดิมืพร ปี 2554

1109  เหรียญพระพรหมื สัำนักค้นฟ้้าคุรุตะมืะ ปี 2553

1110  พระรูปเหมืือน หลวงพ่อขอมื วัดิไผ่โรงวัว ปี 2505

1111  พระพุทธโคดิมื หลวงพ่อขอมื วัดิไผ่โรงวัว ปี 2505

1112  พระสัมืเดิ็จ หลวงพ่อขอมื วัดิไผ่โรงวัว ปี 2505-2515

1113  พระรอดิ หลวงพ่อขอมื วัดิไผ่โรงวัว ปี 2505-2515

1114  พระนางพญาหลวงพ่อขอมื วัดิไผ่โรงวัว ปี 2505-2515

1115  พระปิดิตานักกล้ามื หลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดิอ่างศิลา จ.ชื่ลบุ้รี ปี 2529

1116  สัมืเดิ็จเกศมืงคล รุ่น 2 หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดิโพธิ�นิมืิตร ปี 2512

1117  พระขุนแผน หลังปิดิตา หลวงพ่อเขียว วัดิระเว ไตรมืาสั 51 ปี 2551

1118  พระทรงสััตว์ วัดิบ้างนมืโค ปี 2533

1119  พระทรงสััตว์ วัดิบ้างนมืโค ปี 2536

1120  พระสัมืเดิ็จ หลวงปู�ตี� วัดิเขาเขียวพนารามื ปี 2515

1121  พระปิดิตา หลวงปู�ตี� วัดิเขาเขียวพนารามื ปี 2515

1122  ท้าวเวสัสัุวรรณหลวงปู�ตี� วัดิเขาเขียวพนารามื ปี 2515

1123  พระปิดิตา หลวงพ่อประสัิทธิ� วัดิไทรน้อย ปี 2537-2542

1124  พระสัมืเดิ็จแหวกมื่าน พิมืพ์ใหญ่ หลวงพ่อเกาะ วัดิท่าสัมือ ปี 2563

1125  พระสัมืเอ็จแหวกมื่าน พิมืพ์เล็ก หลวงพ่อเกาะ วัดิท่าสัมือ ปี 2563

1126  พระผงหลวงเกษมื เขมืโก ปี 2525-2535

1127  ท้าวเวสัสัุวรรณ หลวงพ่อบุ้ญชื่่วย วัดิทองเหลือง ปี 2563

1128  พระขุนแผนปรกเพชื่รกลับ้ หลวงปู�บุ้ญหนา ธมืฺทินฺโน วัดิป�าโสัตถิผล ปี 2558

1129  พระเมื็ดิบ้ัวผงคลุกรัก หลวงปู�โสั กัสัสัโป วัดิป�าคำแคนเหนือ ปี 2540

1130  พระรอดิ หลวงพ่อดิี วัดิพระรูป ปี 2529-2539

1131  พระซุุ้้มืกอ หลวงพ่อดิี วัดิพระรูป ปี 2529-2539

1132  พระปิดิตา หลวงพ่อดิี วัดิพระรูป ปี 2529-2539

1133  พระขุนแผน หลวงพ่อมืุ่ย ออกวัดิหนองโรง ปี 2508

1134  พระนางกวัก หลวงพ่อมืุ่ย วัดิดิอนไร่ เนื�อดิิน ปี 2508

1135  เหรียญหล่อแป๊ะโรงสัี รุ่นฟ้้าประทานพร ปี 2560

1136  เศรษฐีสัมืปรารถนา เซุ้ียนแป๊ะโรงสัีโง้วกิมืโค้ว ปี 2560

1137  พระขุนแผนปลัดิทวี เนื�อดิิน วัดิบ้้านกร่าง จ.สัุพรรณบุ้รี ปี 2490

1138  พระผงของขวัญ วัดิจันทรังษี ปี 2514 ปลุกเสักวัดิปากน�ำ

1139  พระนางพญาหลวงพ่อมืุ่ย วัดิดิอนไร่ ปี 2514

1140  พระเนื�อผงหลวงพ่อผึ�ง วัดิสัว่างอารมืณ์ 2493

1141  พระสัมืเดิ็จ หลวงพ่ออุ่มื วัดิคลองขอมื ปี 2466

1142  พระเนื�อดิิน หลวงพ่อโต วัดิโพธิ�ศรีเจริญ ปี 2485



นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดร้อยเอ็ด41 

พระพุที่ธฺ พระคณาจารย์์ ที่ั�วัไป ชุุดที่่� 3  
โต๊๊ะที่่� 34 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (34 ราย์การ)  

1143  พระผงใบ้ลานหลวงปู�ตี� พิมืพ์ท้าวเวสัสัุวรรณ พิมืพ์เล็ก ปี 2515 วัดิเขาเขียวพนารามื จ.สัุพรรณบุ้รี

1144  พระผงใบ้ลานหลวงปู�ตี� พิมืพ์ท้าวเวสัสัุวรรณ พิมืพ์ใหญ่ ปี 2515 วัดิเขาเขียวพนารามื จ.สัุพรรณบุ้รี

1145  พระผงใบ้ลานหลวงปู�ตี� ไมื่จำกัดิพิมืพ์ ปี 2515 วัดิเขาเขียวพนารามื จ.สัุพรรณบุ้รี

1146  พระผงใบ้ลานหลวงปู�ตี� พิมืพ์ท้าวเวสัสัุวรรณ หลังยันต์ปั�มื ปี 2515 วัดิเขาเขียวพนารามื จ.สัุพรรณบุ้รี

1147  พระผงใบ้ลาน พระเนื�อดิิน หลวงปู�ตี� วัดิเขาเขียวพนารามื ไมื่จำกัดิพิมืพ์ ปี 2515

1148  พระเนื�อดิินผสัมืผงใบ้ลานหลวงพ่อวงษ์ พิมืพ์ใหญ่ทั�วไป วัดิทุ่งผักกรูดิ จ.นครปฐมื

1149  เหรียญหลวงพ่อสังฆ์ ปี 2511 วัดิเจ้าฟ้้าศาลาลอย จ.ชืุ่มืพร

1150  นางกวักผงใบ้ลาน เนื�อผงพุทธคุณ หลวงปู�ตี�วัดิเขาเขียวพนารามื ปี 2515 จ.สัุพรรณบุ้รี

1151  รูปหล่อหลวงพ่อมืุมื วัดินาสััก รุ่นแรก ปี 2519 ไมื่จำกัดิเนื�อ จ.ชืุ่มืพร

1152  ลูกอมืเทพรัญจวน อาจารย์ตั�ว วัดิซุ้ับ้ลำไย ปี 2545

1153  พระปิดิตาเนื�อดิินผสัมืผง หลังยันต์ วัดิกระทุ่มืแผ้ว จ.ปราจีนบุ้รี

1154  พระนาคปรกเนื�อดิิน กรุวัดิตะโหนดิราย จังหวัดิสัมืุทรสัาคร

1155  เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อสังฆ์ ปี 2521 ไมื่จำกัดิพิมืพ์ จ.ชืุ่มืพร

1156  เหรียญหลวงพ่อสังฆ์รุ่นพิเศษ ปี 2521 จ.ชืุ่มืพร

1157  ปิดิตาหลวงพ่อรวย วัดิสัร้อยทอง ปี 2485 กรุงเทพ

1158  รูปหล่อปั�มืหลวงพ่อสังฆ์ ปี 2509 จ.ชืุ่มืพร

1159  ปลัดิขิกเนื�อผงใบ้ลาน ผงพุทธคุณ อาจารย์ตี� วัดิท่ามืะกรูดิ ไมื่จำกัดิเนื�อ จ.สัุพรรณบุ้รี

1160  เหรียญจอบ้หลวงพ่อสังฆ์ ปี 2513 หลังหลวงปู�รอดิ จ.ชืุ่มืพร

1161  รูปหล่อหลวงพ่อสังฆ์ ปี 2512 หลังเลข 2 จ.ชืุ่มืพร

1162  พระพิฆเนศพระอาจารย์ตั�ว ออกวัดิซุ้ับ้ลำไย ปี 2543 จ.ลพบุ้รี

1163  พระสัังกัจจายน์ นางกวักเนื�อดิิน หลวงพ่อกวย ปี 2508-2517 วัดิโฆสัิตารามื จ.ชื่ัยนาท

1164  เหรียญ พุทธนิมืิตรหลังหนุมืานสัามืหน้าแปดิกร พระอาจารย์ตั�ว ปี 2542

1165  หนุมืานชื่มืพูนุชื่ วัดิสัุทัศน์ อาจารย์ตั�ว ปี 2543

1166  เหรียญชื่้างคู่หลวงปู�ทวดิ ปี 2506 วัดิบ้างนอน จ.ระนอง

1167  รูปถ่ายหลวงพ่อกวย อาจารย์ตั�วสัร้าง ปี 2543 วัดิซุ้ับ้ลำไย

1168  กุมืารขนาดิพกติดิตัว หลวงพ่อกวย ปี 2521 วัดิโฆสัิตารามื จ.ชื่ัยนาท

1169  ผ้ายันต์พัดิโบ้ก หลวงปู�คร�ำวัดิวังหว้า รุ่น 1 และรุ่น 2 จ.ระยอง

1170  รูปหล่อหลวงพ่อสังฆ์ ปี 2518 ออกวัดิบ้างลึก จ.ชืุ่มืพร

1171  เหรียญกรมืหลวงชืุ่มืพร ปี 2511 วัดิถ�ำเขาเงิน จ.ชืุ่มืพร

1172  พระเนื�อผงคลุกรักษ์ เนื�อผงพุทธคุณ เนื�อดิินผสัมืผงใบ้ลาน หลวงปู�ทาบ้-หลวงปู�ทิมื ไมื่เกินปี 2518 จ.ระยอง

1173  เหรียญหลวงรื�นวัดินกงางรุ่นแรก ปี 2519 จ.ระนอง

1174  รูปหล่อกรมืหลวงชืุ่มืพร อ.มื. ปี 2500 จ.ชืุ่มืพร

1175  เมื็ดิกระดิุมืกรมืหลวงชืุ่มืพร ปี 2511 วัดิถ�ำเขาเงิน จ.ชืุ่มืพร

1176  เหรียญหลวงพ่อมืุมื ปี 2519 วัดิบ้้านนา จ.ชืุ่มืพร



42 นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องฯสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดร้อยเอ็ด

พระคร่ปลัดวัชุิรโส่ภูณญาณ (หลวังป่�มหาศิิลา ส่ิริจันิโที่) รุ่นิ ส่มปรารถนิา  
โต๊๊ะที่่� 35 ค่าส่่งราย์การละ 300 บาที่ (24 ราย์การ)   

1177  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อทองคำ ปี 2564

1178  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อเงินหน้ากากทองคำ หลังเรียบ้ ไมื่ตัดิปีก ปี 2564

1179  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อเงิน หลังเรียบ้ ปี 2564

1180  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อเงินหน้ากากทองคำ ขอบ้ทองคำลงยา ปี 2564

1181  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อเงินลงยาแดิง ปี 2564

1182  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อเงินลงยาสัีน�ำเงิน ปี 2564

1183  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อเงินลงยาเขียว ปี 2564

1184  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อเงิน ปี 2564

1185  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อนวะหน้ากากเงิน ขอบ้เงินลงยา ปี 2564

1186  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อนวะหน้ากากเงิน ปี 2564

1187  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อนวะ ปี 2564

1188  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อมืหาชื่นวน ปี 2564

1189  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อทองทิพย์ ปี 2564

1190  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อทองแดิงผิวไฟ้ ปี 2564

1191  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อทองแดิงรุ้งเจ้าน�ำเงิน

1192  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�ออัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์ ปี 2564

1193  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อทองแดิงรุ้งเจ้าน�ำเงิน ตอก กก. ปี 2564

1194  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อทองแดิงรุ้งเจ้าน�ำเงิน ตอกแจกทาน ปี 2564

1195  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อทองแดิงรุ้งเจ้าน�ำเงินหน้ากากทองคำ ตอก กก. ปี 2564

1196  เหรียญเสัมืาสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา เนื�อทองแดิงรุ้งเจ้าน�ำเงินหน้ากากเงิน ตอก กก. ปี 2564

1197  ล็อกเก็ตสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา ตัวถังทองคำ ปี 2564

1198  ล็อกเก็ตสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา ตัวถังเงิน ปี 2564

1199  ล็อกเก็ตสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา ตะกรุดิเงิน ปี 2564

1200  ล็อกเก็ตสัมืปรารถนา หลวงปู�มืหาศิลา ตะกรุดิทองแดิง ปี 2564


