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สารบัญรายการพระประกวด ชมรมพระเคร่ืองพระบูชา หลวงพอเขียน ธัมมรักขิโต จ.เพชรบูรณ
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1,234

รายการ จํานวนรายการ หนา
 1 พระจังหวัดเพชรบูรณ ยอดนิยม
 2 พระจังหวัดเพชรบูรณ ทั่วไป
 3 หลวงพอเขียน วัดสํานักขุนเณรฯ ยอดนิยม
 4 หลวงพอทบ วัดชนแดน ยอดนิยม ชุดที่ 1
 5 หลวงพอทบ วัดชนแดน ยอดนิยม ชุดที่ 2
 6 หลวงพอทบ วัดชนแดน ยอดนิยม ชุดที่ 3
 7 หลวงปูขุย วัดทรัพยตะเครียน ยอดนิยม ชุดที่ 1
 8 หลวงปูขุย วัดทรัพยตะเครียน ยอดนิยม ชดุที่ 2
 9 หลวงพอใหญ วัดตาล - หลวงพอเปรื่อง วัดสันติวัฒนา จ.เพรชบูรณ ทั่วไป
 10 พระทองถิ่นอําเภอวิเชียรบุรี - หลวงพอใหญ วัดประชานิมิต จ.เพรชบูรณ ทั่วไป
 11 หลวงพออาคม - หลวงพอผอง วัดพรมยาม จ.เพชรบูรณ ทั่วไป
 12 หลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร จ.เพรชบูรณ ยอดนิยม
 13 พระจังหวัดพิจิตร ยอดนิยม
 14 เครื่องราง จงัหวัดพิจิตร - จังหวัดนครสวรรค ยอดนิยม
 15 หลวงพอพัฒน วัดหวยดวน จ.นครสวรรค ยอดนิยม
 16 พระคณาจารยจังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม
 17 พระคณาจารยจังหวัดสุรินทร ยอดนิยม
 18 พระคณาจารยจังหวัดกาฬสินธุ ยอดนิยม
 19 ชุดพระภาคตะวันออก ยอดนิยม
 20 เครืองรางเมืองเหนือ ยอดนิยม
 21 พระหลวงพอเกษม เขมโก จ.ลําปาง ยอดนิยม
 22 พระเคร่ืองจังหวัดยโสธร - พระคณาจารย ทั่วไป
 23 หลวงพอมุย วดัดอนไร จ.สุพรรณบุรี ยอดนิยม
 24 พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร จ.นครราชสีมา ยอดนิยม
 25 พระกรุวัดราชบูรณะ – พระเน้ือชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม
 26 สมเด็จพระญาณสังวร และพระคณาจารยทั่วไป ทั่วไป
 27 พระวัดระฆังโฆสิตาราม ยอดนิยม
 28 พระวัดระฆังโฆสิตาราม รุน 214 ปชาตกาล กรุงเทพฯ ทั่วไป
 29 พระพุทธ - พระคณาจารท่ัวไป ชุดที่ 1
 30 พระพุทธ - พระคณาจารท่ัวไป ชุดที่ 2
 31 พระพุทธ - พระคณาจารท่ัวไป ชุดที่ 3
 32 พระพุทธ - พระคณาจารท่ัวไป ชุดที่ 4
 33 พระพุทธ - พระคณาจารท่ัวไป ชุดที่ 5
 34 พระพุทธ - พระคณาจารท่ัวไป ชุดที่ 6
 35 พระพุทธ - พระคณาจารท่ัวไป ชุดที่ 7
                                         รวม   
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พระจังหวัดเพชรบูรณ ยอดนิยม
โตะท่ี 1 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. พระซุมรมโพธิ์พิมพใหญ กรุวัดมหาธาตุ

2. พระซุมรมโพธิ์พิมพกลาง กรุวัดมหาธาตุ

3. พระซุมรมโพธิ์พิมพเล็ก กรุวัดมหาธาตุ

4. พระซุมรมโพธิ์พิมพพิเศษ กรุวัดมหาธาตุ

5. พระรวงเปดโลก กรุวัดมหาธาตุ

6. พระรวงเปดโลกตัดซีก กรุวัดมหาธาตุ

7. พระฝกดาบพิมพใหญ กรุวัดมหาธาตุ

8. ฝกดาบ(อีโต) กรุวัดมหาธาตุ

9. พระฝกดาบพิมพเล็ก กรุวดัมหาธาตุ

10. พระตัวดาบ กรุวัดมหาธาตุ

11. พระรวงเปดโลกซุมพวงมาลัย กรุวัดมหาธาตุ

12. พระนาคปรกพิมพใหญ กรุวัดมหาธาตุ

13. พระนาคปรกพิมพใหญบัว2ชั้น กรุวัดมหาธาตุ

14. พระนาคปรกพิมพเล็ก กรุวัดมหาธาตุ

15. พระนาคปรกพิมพเล็กบัว2ชั้น กรุวัดมหาธาตุ

16. พระปรกจิ๋ว กรุวัดมหาธาตุ

17. พระซุมเรือนแกว กรุวัดมหาธาตุ

18. พระนางเพชรบูรณ  กรุวัดมหาธาตุ

19. พระนางใหญ กรุวัดมหาธาตุ

20. พระนางสมาธิ กรุวัดมหาธาตุ

21. พระลีลาเพชรบูรณ กรุวัดมหาธาตุ

22. พระพุทธมหาธรรมราชา รูปหลอลอยองค ป2519 หลวงพอทบปลุกเสก ไมจํากัดเนื้อ

23. พระพุทธมหาธรรมราชา รุนกาญจนาภิเษก คูณบุญ-คูณบารมี ขนาดบูชา ป2539 วัดไตรภูมิ

24. พระพุทธมหาธรรมมิกราชา วัดมวงชุม ป2537

25. เหรียญพอขุนผาเมือง พิมพใหญ ป2519

26. เหรียญพอขุนผาเมือง พิมพเล็ก ป2519

27. พระปมรูปเหมือน หลวงพอเงา วัดศรีภูมิ ป2509

28. เหรียญหลวงพอเงา วัดศรีภูมิ ป2509

29. เหรียญหลวงพอสิ้ว วัดปากหวยขอนแกน รุนแรกป2507

30. สมเด็จหลังขาวสารดํา วัดไพรสณฑศักดาราม ป2515

31. เหรียญ ข ขวดรุนแรก2495 หลวงพออวน วัดดงขุย

32. เหรียญเสมาพระครูวิชานพัชรกิจป 2501 หลวงพออวน วัดดงขุย

33. พระปมพิมพเตารีดป2507 หลวงพออวน วัดดงขุย

34. พระปมลอยองค ป2510 หลวงพออวน วัดดงขุย

35. เหรียญขวัญถุงมหาโภคทรัพยป2513 หลวงพออวน วัดดงขุย
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1. รูปหลอหลวงพอแกว วัดชางเผือก ป 2516

2. รูปหลอหลวงพอเพ็ง นาปา รุนแรก ตอกโคต 12 เสาร 5

3. รูปหลอหลวงพอเพ็ง นาปา รุนแรก ไมตอกโคต

4. รูปหลอหลวงพอเพ็ง นาปา รุน แขนบวง

5. เหรียญหลวงพอทองคํา วัดถํ้าน้ําพัง รุนแรก

6. เหรียญหลวงพอกิ ป 02 

7. เหรียญหลวงพอบุญแกว วัดสวนโมกขธรรม รุนแรก ป 2514

8. เหรียญไขหลวงพอบุญแกว วัดสวนโมกขธรรม

9. รูปหลอหลวงพอแหยม วัดบานนา ป2539

10. ล็อกเก็ตหัวใจหลวงพอแหยม วัดบานนา

11. เหรียญหลวงปูอิง วัดพระแกว รุนแรก ป2537

12. เหรียญหลวงพอบุญชวย รุนแรก

13. รูปหลอหลวงพอบุญชวย รุนแรก

14. กริ่งหลวงพอบุญชวย รุนแรก

15. เหรียญหลวงพอแพ วัด มหาธาตุ ป 2500

16. เหรียญเสมาหลวงพอแพ วัดมหาธาตุ ทุกเนื้อ

17. เหรียญไขหลวงพอแพ วัดมหาธาตุ ป 2516

18. เหรียญไขเล็กหลวงพอแพ หลังหลวงพอเพชรมีชัย ป 2519

19. รูปหลอปมหลวงพอแพ วัดมหาธาตุ ป 2519

20. กริ่งเล็กหลวงพอเพชรมีชัย วัดมหาธาตุ ป 2519

21. รูปหลอปมหลวงพอประเทือง รุนแรก

22. รูปหลอพระอาจารยเดน วัดโพธิ์กลาง รุนแรก ทุกเนื้อ

23. ล็อกเก็ตพระอาจารยเดน วัดโพธิ์กลาง รุนแรก

24. เหรียญเล่ือนมรณศักดิ์ พระอาจารยเดน วัดโพธิ์กลาง ทุกเนื้อ ป 2558

25. เหรียญไขหลวงปูคําสุข วัดปาคํากอง รุน 1

26. เหรียญหลวงพอชด วัดซับขอย รุน 1

27. พระพุทธมหาธรรมราชา ป 2539 พิมพใหญ

28. เหรียญรุนแรก หลวงปูฝน ปสาโท วัดหนาผา

29. เหรียญเศรษฐีมนตพระกาฬ หลวงปูฝน ปสาโท วัดหนาผา

30. เหรียญตอกหมายเลข 1 มหาเศรษฐี หลวงปูฝน ปสาโท วัดหนาผา

31. ขุนแผนทิพยมงคล หลวงปูฝน ปสาโท วัดหนาผา

32. พระเนื้อผง ไมจํากัดพิมพ หลวงปูฝน ปสาโท วัดหนาผา

33. เหรียญปราบไตรภพ หลวงพอสุชาติ วัดสิลาดอกไม ป 2563

34. เหรียญเทพประธานพร หลวงพอสุชาติ วัดศิลาดอกไม ป 2563

35. เหรียญเทพเศรษฐี หลวงพอสุชาติ วัดศิลาดอกไม ป 2564

36. เหรียญพญาเวนไตยราชปกษี หลวงพอสุชาติ วัดศิลาดอกไม ป 2560

37. รูปหลอโบราณเทาเวสสุวรรณ รุน ลาภผลพูนทวี หลวงพอสุชาติ วัดศิลาดอกไม ป 2565 ไมจํากัดเนื้อ

พระจังหวัดเพชรบูรณ ทั่วไป
โตะท่ี 2 คาสงรายการละ 300 บาท (37 รายการ)
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1. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน พิมพหนาลิงใหญ (ไมจํากัดพิมพ)

2. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน พิมพหนาลิงเล็ก (ไมจํากัดพิมพ)

3. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน พิมพหนาหมู วัดวังตะกู 

4. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน พิมพนาหมู วัดทาหอย 

5. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน พิมพคอมเล็ก (วัดสํานักขุนเณร)

6. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน พิมพคอมเล็ก (วัดพราว)

7. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน รุนเถาแกหอเต๊ียะ

8. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน รุนกํานันเถาว (สรางโรงเรียน)

9. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน รุนกํานันเถาว (สรางศาลา)

10. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน รุนกํานันวิรัตน เน้ือเงิน (พิมพไมแตง)

11. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน  รุน กํานันวิรัตน เน้ือเงิน (พิมพแตง)

12. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน  รุน ส.5 (ไมจํากัดเน้ือ)

13. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน  รุน ข.5 (ไมจํากัดเน้ือ)

14. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน  รุน 100 ป  (ไมจํากัดเนื้อ)

15. พระรูปหลอกริ่งประทานพร หลวงพอเขียน รุน 100 ป

16. พระรูปหลอโบราณหลวงพอเขียน  รุน ฐานหนังสือ (ไมจํากัดเนื้อ)

17. พระรูปหลอปม หลวงพอเขียน รุน 100 ป

18. พระผงเทียนชัยหลวงพอเขียน พิมพหลวงพอเงิน ป 03

19. เหรียญหลวงพอเขียน หลังพระพุทธชินราช เน้ือเงิน  (ไมจํากัดพิมพ)

20. เหรียญสองเกจิ หลวงพอเขียน-หลวงพอทบ

21. เหรียญอารม หลวงพอเขียน วัดวังสําโรง

22. เหรียญหลวงพอเขียน รูปไขสระเอขีดยาว 

23. เหรียญหลวงพอเขียน  กงจักรหลังยันต

24. เหรียญหลวงพอเขียน ใบตําลึง

25. เหรียญแสตมป หลวงพอเขียน วดัทาหอย บล็อกวัด  (ไมจํากัดเนื้อ)

26. เหรียญแสตมป หลวงพอเขียน วัดทาหอย บล็อกบาน (ไมจํากัดเนื้อ)

27. เหรียญกลมเสารหา หลวงพอเขียน

28. เหรียญหลวงพอเขียนเสมาใหญ นั่งเต็มองค รุน 100 ป

29. เหรียญหลวงพอเขียน เสมาเล็ก วัดชัยมงคล

30. เหรียญหลวงพอเขียน ใบโพธิ์เล็ก วัดชัยมงคล

31. เหรียญหลวงพอเขียน ขวัญถุง ป 2505 

32. เหรียญหลวงพอเขยีน ขวัญถุง ป 2506

33. เหรียญหลวงพอเขียน ขวัญถุง ป 2507

34. เหรียญหลวงพอเขียน หลังหลวงปูศุข ป 2507

35. แหวนหลวงพอเขียน ไมเกิน ป 2507 (ไมจํากัดรุน)

36. รูปถายหลวงพอเขียน ขนาดหอยคอ (ไมจํากัดรุน)

37. ลอกเก็ตหลังอลูมิเนียม หลวงพอเขียน (ไมจํากัดรุน)

หลวงพอเขียน วัดสํานักขุนเณรฯ ยอดนิยม
โตะท่ี 3 คาสงรายการละ 300 บาท (37 รายการ)
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หลวงพอทบ วัดชนแดน ยอดนิยม ชุดที่ 1
โตะท่ี 4 คาสงรายการละ 300 บาท (34 รายการ)

1. รูปหลอพิมพหนาฝร่ังฐานสูง 

2. รูปหลอพิมพหนาฝร่ังฐานเต้ีย 

3. รูปหลอพิมพหลังตรง 

4. รูปหลอพิมพอกซื่อ+เน้ือขี้นกเขาเปลา 

5. รูปหลอพิมพหนาดุ 

6. รูปหลอพิมพหนางุม 

7. รูปหลอพิมพเถาแกยู 

8. รูปหลอพิมพระฆังใหญขางเม็ดหลังเต็ม-หลังเรียบ 

9. รูปหลอพิมพระฆังใหญสองหนาหลวงพอทบ-หลวงพอเขียน(พมิพใหญ-กลาง-เล็ก) 

10. รูปหลอพิมพโดดรม ป2500

11. รูปหลอพิมพฐานสูง วัดชนแดน ป2505 เน้ือทองผสม ลงรักแจกกรรมการ 

12. รูปหลอพิมพฐานกลางมีชื่อ-ฐานกลางไมมีชื่อ วัดชนแดน ป2505 

13. รูปหลอพิมพฐานเต้ียมีชื่อ-ฐานเต้ียวัดชนแดน ป2505 

14. รูปหลอพิมพฐานเตี้ยเขาแคบ-เขากวาง วัดชนแดน ป2505 

15. รูปหลอพิมพฐานเต้ีย ใหญ-เล็ก วัดวังตะกู ป2505 

16. รูปหลอพิมพฐานสี่เหล่ียมมีชื่อ-ฐานส่ีเหล่ียมไมมีชื่อ ป2505 

17. รูปหลอพิมพอุมบาตร วัดชนแดนป2505 (เน้ือทองผสม-เนื้อขี้นกเขาเปลา) 

18. รูปหลอพิมพกวักลาภใหญ วัดชนแดน ป2505 (เน้ือทองผสม-เนื้อขี้นกเขาเปลา) 

19. รูปหลอพิมพเสมาหลังเรียบ วัดชนแดน ป2505 

20. รูปหลอพิมพสังกัจจายน วัดชนแดน ป2505 

21. รูปหลอพิมพระฆังเล็กหลังเรียบ วัดชนแดน ป2505 

22. รูปหลอพิมพสรางบันได วัดชนแดน ป2505 

23. รูปหลอพิมพหัวไมขีด วัดชนแดน ป2505 

24. รูปหลอพิมพหัวไมขีด ฐานย่ืน วัดชนเเดน ป2505 

25. รูปหลอพิมพหัวไมขีด ฐานส่ีเหล่ียม+ฐานหกเหล่ียม วัดชนแดน ป2505 

26. รูปหลอพิมพกวักเล็ก วัดชนแดน ป2505 

27. รูปหลอพิมพสรางราวบันได วัดชนแดน ป2512 (นวะโลหะ+ทองผสม) 

28. รูปหลอพิมพสรางราวบันได ฐานสูงเน้ือแดง เน้ือทองเหลือง เนื้อทองเหลืองรมดํา วัดชนแดน ป2512 

29. รูปหลอพิมพหัวไมขีด หัวโต วัดชนแดน ป2512

30. รูปหลอพิมพสมเด็จยา วัดชนแดน ป2512

31. รูปหลอพิมพฐานสูง วัดภูเขาดิน ป2512

32. รูปหลอพิมพหัวไมขีด วัดภูเขาดิน ป2512

33. รูปหลอพิมพฐานสูง+ฐานเต้ีย เสาร5ลงรัก ใตฐานตอกโคต ป2516

34. รูปหลอรุนโหมงมะพราว
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หลวงพอทบ วัดชนแดน ยอดนิยม ชุดที่ 2
โตะท่ี 5 คาสงรายการละ 300 บาท (34 รายการ)

1. รูปหลอพิมพอกซื่อ วัดชางเผือก

2. รูปหลอพิมพฐานสูง วัดชางเผือก

3. รูปหลอพิมพหัวไมขีด วัดชางเผือก

4.  รูปหลอพิมพกวักลาภใหญ-เล็ก วัดชางเผือก

5.  รูปหลอพิมพฐานสี่เหล่ียม วัดชางเผือก

6.  รูปหลอพิมพจิ๊กโก(เนื้อแดง+เน้ือทองเหลือง+เน้ือทองเหลืองรมดํา)

7.  รูปหลอรุน 94 ท.แหลม

8.  รูปหลอรุน 94 ท.เหลี่ยม

9.  รูปหลอฉีดพิมพ 95(ไมจํากัดโคต)

10. รูปหลอฉีดพิมพ 96 (พิมพใหญ+พิมพเล็ก)

11. รูปหลอฉีดพิมพ 97(กระไหรทอง+กระไหรเงิน)

12. เหรียญหลอระฆังเล็กหลังเรียบ วัดชางเผือก

13. เหรียญหลอปมไตรมาส+เหรียญหลอโบราณไตรมาส

14. เหรียญรูปไข วัดทรงธรรม(ไมจํากัดเน้ือ)

15. เหรียญทรงพุมขาวบิณฑ(ไมจํากัดเน้ือ)

16. เหรียญหนาแก ป2491/2492(ไมจํากัดพิมพ,เน้ือ)

17. เหรียญหนาหนุม ป2491+ป2500

18. เหรียญเสมาลงยา วัดชนแดน

19. เหรียญชินราชวัดโพธิ์เย็น(ไมจํากัดพิมพ)

20. เหรียญโดดรม หลังยันต 5

21. เหรียญโดดรม หลังยันต 9 วัดโพธิ์เย็น

22. เหรียญเสมา หลังสิงห+หลังยันต 5

23. เหรียญกลมหนาแก-หนาหนุม ป2505

24. เหรียญหนาหนุม บล็อกกลาก ป2505

25. เหรียญเสาร5 อายุครบ89ป วัดชนแดนป2512(หลังยันตหลวงพอแดง)

26. เหรียญวัดศิลาโมง(ทุกเนื้อ)

27. เหรียญจันทรนิมิตรใหญ

28. เหรียญจันทรนิมิตรเล็ก

29. เหรียญอารมฉลองอายุ 94

30. เหรียญพระครูวิวิต ไมจํากัดเน้ือ

31. เหรียญเสมาน่ังเต็มองค ป2516 วัดชนแดน

32. เหรียญเสมาน่ังเต็มองค ป2516 วัดชางเผือก

33. เหรียญแอปเปล ป2516(อัลปากาไมชุบนิกเกิ้ล+อัลปากาชับนิกเกิ้ล+ฝาบาตร+รมดํา)

34. เหรียญแอปเปล ป2518 (หางไมตั้ง+หางต้ัง)
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หลวงพอทบ วัดชนแดน ยอดนิยม ชุดที่ 3
โตะท่ี 6 คาสงรายการละ 300 บาท (34 รายการ)

1. เหรียญรุน1วัดชางเผือก(ไมจํากัดเน้ือ)

2.  เหรียญรัดประคต ครึ่งองค ป2518

3.  เหรียญทูลเกลา ป2518 เน้ือเงิน + เน้ือนวโลหะ-เน้ือทองแดง(ไมจํากัดโคต)

4.  เหรียญกนกขางใหญ+ขางเล็ก (ไมจํากัดเน้ือ)

5.  เหรียญเทียนคู 2516

6.  เหรียญแซยิด วัดโบสถโพธิ์ทอง

7.  พระกริ่ง วิชิต พัชราจารย วัดโบสถโพธิ์ทอง

8. พระกริ่งไตรมาส วัดโบสถโพธิ์ทอง

9.  พระกริ่งเพชรกลับ วัดโบสถโพธิ์ทอง

10. พระผงพิมพฐานสูง+ฐานเต้ีย+พิมพหัวไมขีด(ไมจํากัดพิมพ/เนื้อ)

11. พระผงพิมพปดตา (ไมจํากัดพิมพ,เน้ือ)

12. พระผงพิมพสมเด็จหลังใบโพธิ์

13. พระผงพิมพสมเด็จ(ไมจํากัดพิมพ)

14. พระผงพิมพสมเด็จเข็มหัก (ไมลงกรุ,ลงกรุ)

15. พระผงพิมพไตรมาส(ไมลงกรุ,ลงกรุ)

16. พระผงพิมพจันทรลอย (ไมลงกรุ,ลงกรุ)

17. ล็อกเกต ตาดี+ตาเสีย (ไมจํากัดพิมพ)

18. เส้ือยันต+ผายันต

19. สีผึ้ง

20. พระกริ่งปราบพญาชมพู

21. แหนบไมจํากัดพิมพ / ป / วัด

22. แหวนลงถม / แหวนแกะลงยาวัดทรงธรรม ( ไมจํากัดพิมพ / วัด / ป )

23. แหวนหนาแก/แหวนล็อกเกต/แหวนรูปถาย

24. แหวนเพชรกลับครึ่งองค

25. แหวนโลใหญ/โลเล็ก

26. แหวนเพชรกลับ วัดชนแดน

27. แหวนเพชรกลับ วัดชางเผือก

28. แหวนสวัสดี

29. แหวนธงชาติ

30. รูปถายกรอบกระจก(ไมจํากัดพิมพ)

31. รูปถายหลังตระกรุด(ไมจํากัดพิมพ)

32. ตะกรุดธงชาติ

33. ตะกรุดลงรักดํา

34. ลูกอมชานหมาก
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หลวงปูขุย วัดทรัพยตะเครียน ยอดนิยม ชุดที่ 1
โตะท่ี 7 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. พระพิมพสมเด็จ 5 ชั้น อุ ปา เค ป 2541 วัดปางยาง

2. พระพิมพสมเด็จ 3 ชั้น ลป.ขุย ร.๑ ป 2541 วัดปางยาง

3. นางกวักนั่งตั่ง ลป.ขุย รุนกวักนาง ป 2541 วัดปางยาง

4. พระพิมพสมเด็จ 3 ชั้นพนน้ําหมาก หลังรูปถายหลวงปูขุย ป 2545 วัดซับตะเคียน

5. เหรียญแคลวคลาด รุนแรก เน้ืออัลปากา ป 2541 วดัปางยาง

6. เหรียญแคลวคลาด รุนแรก เน้ือทองแดง ป 2541 วัดปางยาง

7. เหรียญแคลวคลาด คละเน้ือ ป 2547 วัดซับตะเคียน

8. รูปหลอโบราณเสาร 5 รุนแรก เน้ือเงิน ป 2550 วัดซับตะเคียน

9. รูปหลอโบราณเสาร 5 รุนแรก เน้ืออัลปากา/เน้ือทองเหลือง ป 2550 วัดซับตะเคียน

10. รูปหลอโบราณอกช่ือ (กํานันประสิทธิ์) เน้ือทองเหลือง ป 2548 วัดซับตะเคียน

11. หัวแหวนลงยาธงชาติ ป 2549 วัดซับตะเคียน

12. รูปหลอโบราณ รุนไตรมาส 9 เฮง พิมพรัดประคต ป 2551 วัดซับตะเคียน

13. รูปหลอโบราณ รุนไตรมาส 9 เฮง ป 2551 พิมพไมรัดประคด ป 2551 วัดซับตะเคียน

14. รูปหลอโบราณ รุนเสาร 5 ฉัตรมงคล ป 2552 วัดซับตะเคียน

15. เหรียญหลอโบราณ หลังใบโพธิ์ รุนเสาร 5 ฉัตรมงคล ป 2552 วัดซับตะเคียน

16. เจาเงาะปามหาเศรษฐี สีดํา ป 2551 วัดซับตะเคียน

17. เจาเงาะปามหาเศรษฐี สีขาว ป 2551 วัดซับตะเคียน

18. ปดตาเงินลาน เนื้อผสมเกศา ป 2553 วัดซับตะเคียน

19. พระกริ่งเพชรกลับ เสาร 5 รุนแรก เน้ืออัลปากา ป 2550 วัดซับตะเคียน

20. พระกริ่งเพชรกลับ เสาร 5 รุนแรก เน้ือนวะ ป 2550 วัดซับตะเคียน

21. พระกริ่งพิทักษสันติราษฎร รุน ๑ เน้ือนวะ ป 2552

22. พระกริ่งผาเมือง รุน ๑ เน้ือเงิน ป 2553

23. พระกริ่งผาเมือง รุน ๑ เน้ือนวะ ป 2553

24. เหรียญหนุมานแผลงฤทธิ์ เน้ือเงิน ป 2550

25. รูปหลอโบราณ รุนสรงน้ําเศียรโตกนบาตร ป 2553 วัดซับตะเคียน

26. เหรียญไตรมาส ยันต 9 ยอด เน้ือเงิน ป 2553 วัดซับตะเคียน

27. มีดสาริกา ดามงา ฝกงา ป 2550 วัดซับตะเคียน

28. มีดหมอ ดามงา ฝกงา  ใบมีด 2.5 นิ้ว ป 2550 วัดซับตะเคียน

29. มีดหมอดามไมแกะฤาษี รุนรวมใจใหพอ 2 ป 2553 ขนาดใหญ วัดซับตะเคียน

30. มีดหมอดามไมแกะฤาษี รุนรวมใจใหพอ 2 ป 2553 วัดซับตะเคียน

31. มีดหมอ ดามไม ฝกไม ขนาดใบมีด 5 นิ้ว ป 2550 วัดเขาถํ้าศรีทรงธรรม

32. ตะกรุดโทนสีธงชาติ ขนาด 5 นิ้ว รุนรวมใจใหพอป 2550 วัดซับตะเคียน

33. ตะกรุดคูชีวิตรุนแรก ป 2550 วัดซับตะเคียน 

34. ตะกรุดคูชีวิตรุน 2 ไฟไมไหมฟาง ป 2550 วัดซับตะเคียน

35. สิงหงาชางแกะ ป2551 วัดซับตะเคียน



นิทรรศการการประกวดการอนุรักษ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย หลวงพอเขียน ธัมมรักขิโต จ.เพชรบูรณ 23

หลวงปูขุย วัดทรัพยตะเครียน ยอดนิยม ชุดที่ 2
โตะท่ี 8 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. รูปหลอปนแตก 1 เน้ืออัลปากา ป 2548 วัดเนินพัฒนา

2. รูปหลอปนแตก 1 เน้ือทองเหลือง ป 2548 วัดเนินพัฒนา

3. ฝามือดับธาตุ ป 2549 วัดเนินพัฒนา

4. รูปหลอรุนดับธาตุ ป 2549 วัดเนินพัฒนา

5. พระปจเจกพุทธเจา รุนดับธาตุ ป 2549 วัดเนินพัฒนา

6. ปดตามหาลาภ ป 2549 วัดเนินพัฒนา

7. พระกลีบบัวมหาลาภ ป 2549 วัดเนินพัฒนา

8. ปดตามหาอุด (ปดตาฐานกลีบบัว) ป 2549 วัดเนินพัฒนา

9. รูปหลอกวักลาภ (นายอําเภอฯ) คละะเน้ือ รุนแรกป 2549 วัดซับตะเคียน

10. พระกริ่งจักรพรรด์ิ เน้ือเงิน ป 2550 วัดกระจับพินิจ กทม.

11. พระกริ่งจักรพรรดิ์ เน้ือนวะ ป 2550 วัดกระจับพินิจ กทม.

12. รูปหลอรุนรํ่ารวย เน้ือเงิน ป 2550 วัดกระจับพินิจ กทม.

13. เหรียญฉลองวันเกิด ยันตหาแถว เน้ือเงนิ ป 2553 วัดซับตะเคียน

14. รูปหลอ 88 เมตตามหาอุด ฯ (ปนแตก 2) เน้ือเงิน ป 2550 วัดซับตะเคียน

15. รูปหลอ 88 เมตตามหาอุดฯ (ปนแตก 2) เน้ือนวะ ป 2550 วัดซับตะเคียน

16. รูปหลอ 88 เมตตามหาอุดฯ (ปนแตก 2) เน้ืออัลปากา ป2550 วัดซับตะเคียน

17. ปมอุมบาตรโต ป 2551 เน้ือเงิน วัดซับตะเคียน

18. รูปหลอกริ่งมหามงคล อุดกริ่งกนสิงห เน้ือเงิน ป 2550 วัดวิมุตตาราม

19. รูปหลอกริ่งมหามงคล เน้ือขันลงหิน ป 2550 วัดวิมุตตาราม

20. เหรียญมหามงคล เน้ือเงินลงยา (คละสี) ป 2550 วัดวิมุตตาราม

21. รูปหลอมหามงคล เน้ือทองระฆังกนสิงห ป2550 วัดวิมุตตารามฯ

22. รูปหลอปนแตกนอย เน้ือทองเหลือง ป 2548 วัดลําพาด

23. เสือมหาราช เนื้อเงิน ป 2550 วัดลําพาด

24. เหรียญนั่งพาน เน้ือเงิน ป 2550 วัดกระจับพินิจ กทม.

25. เหรียญขวัญถุง รางเน้ือชอบลางยา เน้ือเงิน ป 2553 วัดซับตะเคียน

26. รูปหลอปม รุนมหาลาภ เน้ือเงิน ป 2550 วัดดาวนิมิต

27. รูปหลอรุน หัวไมขีด ท.๑ คละเน้ือ ป 2549 วัดลําพาด

28. ล็อกเก็ตกายทิพย คละสี ป 2550 วัดซับตะเคียน

29. รูปหลอโบราณฉลองวันเกิด คละเน้ือ ป2553 วัดซับตะเคียน

30. พระสงักัจจายน รุนไหวครู ป 2550 วัดเนินพัฒนา

31. ฤาษีตาไฟ รุนไหวครู คละเน้ือ ป 2550 วัดเนินพัฒนา

32. ฤาษีรุนประกาศิตสะทานฟา คละเน้ือ ป 2550 วัดลําพาด

33. รูปหลอหลวงปูทวด รุนปะฉะดะ เน้ือนวะ ป2552 วัดเนินพัฒนา

34. เหรียญพญาราหู 12 กร คละเน้ือ ป 2552 วัดเนินพัฒนา

35. รูปหลอ รุนฐานเต้ียหัวโต คละเน้ือ วัดปาประชานิมิต ป 2552
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หลวงพอใหญ วัดตาล - หลวงพอเปรื่อง วัดสันติวัฒนา จ.เพรชบูรณ ทั่วไป
โตะท่ี 9 คาสงรายการละ 300 บาท (30 รายการ)

1. กริ่งใหญ  หลวงพอใหญวัดตาล  รุนแรก ป 2516

2. กริ่งเล็ก หลวงพอใหญ วัดตาล รุนแรก ป 2516

3. เหรียญเสมาเน้ือเงิน หลังยันตหา  หลวงพอใหญวัดตาล  รุนแรก ป 2516

4. เหรียญกลมใหญ หลังขวัญถุง  หลวงพอใหญวัดตาล  รุนแรก ป 2516

5. เหรียญรูปไข หลังขวัญถุง  หลวงพอใหญวัดตาล  รุนแรก ป 2516

6. เหรียญเสมา หลังขวัญถุง  หลวงพอใหญวัดตาล  รุนแรก ป 2516

9. เหรียญคอนํ้าเตา หลังยันตหา  หลวงพอใหญวัดตาล  รุนแรก ป 2516

10. เหรียญกลมเล็ก หลังยันตหา  หลวงพอใหญวัดตาล  รุนแรก ป 2516

11. เหรียญรูปไขเล็ก (หยดน้ํา) หลังยันตหา  หลวงพอใหญวัดตาล  รุนแรก ป 2516

12. พระผงสมเด็จ หลังยันตนํ้าเตา  หลวงพอใหญวัดตาล  รุนแรก ป 2516

13. พระผงสมเด็จรูปเหมือน หลังยันตนํ้าเตา หลวงพอใหญ วัดตาล รุนแรก ป 2516

14. พระผงสมเด็จนางพญา หลังอุ  หลวงพอใหญวัดตาล  รุนแรก ป 2516

15. แหนบ  หลวงพอใหญวัดตาล  รุนแรก ป 2516

16. แหวนมงคลเกา  หลวงพอใหญวัดตาล  รุนแรก ป 2516

17. รูปหลอหลวงพอจันทร รุนแรก วัดวังเวิน อ.หลมเกา

18. เหรียญรุนแรก หลวงพอจันทร วัดวังเวิน  อ.หลมเกา

19. เหรียญพอขุนผาเมือง หลังธรรมราชา  พิมพใหญ ป 2519

20. เหรียญพอขุนผาเมือง หลังธรรมราชา  พิมพเล็ก ป 2519

22. รูปเหมือนปม หลวงพอเงา วัดศรีภูมิ อ.หลมสัก รุนแรก ป 2509

23. เหรียญหลวงพอเงา วัดศรีภูมิ อ.หลมสัก รุนแรก ป 2509

24. เหรียญหลวงพอโสธร วัดสามัคคี อ.หลมสักป 2506

21. รูปหลอหลวงพอสิ้ว  รุนแรก ป 2507  วัดปากหวยขอนแกน  อ.หลมสัก

22. เหรียญหลวงพอสิ้ว รุนแรก ป 2507  วัดปากหวยขอนแกน อ.หลมสัก

23. เหรียญหลวงพอสิ้ว รุน 2    วัดปากหวยขอนแกน อ.หลมสัก

24. เหรียญหลวงพอมงคล วัดศรีมงคล ป 2519  อ.หลมสัก

25. ล็อคเก็ตรุนแรก ป 2525 หลวงพอเปรื่อง วัดสันติวัฒนา อ.หลมสัก

26. รูปหลอรุนแรก เนื้อเงิน  หลวงพอเปรื่อง วัดสันติวัฒนา อ.หลมสัก

27. รูปหลอรุนแรก เนื้อทองเหลือง  หลวงพอเปรื่อง วัดสันติวัฒนา อ.หลมสัก

28. เหรียญกลมรุนแรก เนื้อเงิน ป 2534 หลวงพอเปรื่อง วัดสันติวัฒนา อ.หลมสัก

29. เหรียญกลมรุนแรก เนื่องทองเหลือง ป 2534 หลวงพอเปรื่อง วัดสันติวัฒนา อ.หลมสัก 

30. เหรียญหายหวง ป 2536 หลวงพอเปรื่อง วัดสันติวัฒนา อ.หลมสัก
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พระทองถิ่นอําเภอวิเชียรบุรี - หลวงพอใหญ วัดประชานิมิต จ.เพรชบูรณ ทั่วไป
โตะท่ี 10 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. สมเด็จเนื้อวานหลังยันตป 2517 ไมจํากัดเน้ือ                       

2. เหรียญเสมา เนื้อทองแดง ป 2519                                 

3. เหรียญรูปไข เน้ือทองแดง ป 2519                                       

4. ตะกรุดโทน ป 2552 ไมจํากัดขนาด                                      

5. ตะกรุดโทน ป 2554                                                             

6. รูปหลอปม รุน ฉลองวัฒนมงคล ป 2554 เน้ืออัลปากา         

7. รูปหลอปม รุน ฉลองวัฒนมงคล ป 2554 เน้ือทองเหลือง     

8. รูปหลอปม รุน ฉลองวัฒนมงคล ป 2554 เน้ือทองแดง         

9. เหรียญเสมา รุน ฉลองเจดีย ป 2555 เน้ือเงิน

10. เหรียญเสมา รุน ฉลองเจดีย ป 2555 เน้ือนวะ

11. เหรียญเสมา รุน ฉลองเจดีย ป 2555 เน้ืออัลปากา

12. พระกริ่ง รุน อุดมโชค ป 2556  เน้ือทองคํา

13. พระกริ่ง รุน อุดมโชค ป 2556  เน้ือนวะกนทองคํา

14. พระกริ่ง รุน อุดมโชค ป 2556  เน้ือนวะกนเงิน

15. พระกริ่ง รุน อุดมโชค ป 2556 เน้ือนวะกนทองแดง

16. เหรียญ รุนอุดมโชค ป 2556 เน้ือทองคํา 

17. เหรียญ รุนอุดมโชค ป 2556 เน้ือเงิน 

18. เหรียญ รุนอุดมโชคป 2556  เน้ือนวะ 

19. เหรียญเม็ดแตง รุน อุดมโชค  ป 2556 ไมจํากัดเน้ือ

20. เหรียญ รุน มงคงเศรษฐี ป 2558  เน้ือเงินลงยาแดงหนากากทองคํา

21. เหรียญ รุน มงคงเศรษฐี ป 2558  เน้ือเงินหนากากทองคําหลังแบบ

22. เหรียญ รุน มงคงเศรษฐี ป 2558  เน้ือเงินหนากากทองคําหลังยันต

23. เหรียญ รุน มงคงเศรษฐี ป 2558  เน้ือเงินหนากากทองคําหลังยันตตอกโคด 9 รอบ

24. เหรียญ รุน มงคงเศรษฐี ป 2558 เน้ือเงินลงยาแดงหลังยันต

25. เหรียญ รุน มงคงเศรษฐี ป 2558 เน้ือเงินหลังยันต

26. เหรียญ รุน มงคงเศรษฐี ป 2558 เน้ือนาวะหลังยันต

27. เหรียญ รุน มงคลเศรษฐี ป 2558 เน้ือชนวนหลังยันต

28. แหวนเพชรกลับลายธงชาติ รุนมงคลเศรษฐี ป 2558  เนื้อเงินหนาเงิน

29. แหวนเพชรกลับลายธงชาติ รุนมงคลเศรษฐี  เน้ืออัลปากาหนากากเงิน

30. แหวนเพชรกลับลายธงชาติ รุนมงคลเศรษฐี  เน้ืออัลปากา

31. พระปดตา เนื้อผง ป2559 ไมจํากัดเน้ือ

32. เหรียญเจาสัว  ป 2559 ไมจํากัดเน้ือ 

33. รูปหลอรุนแรก หลวงพอสุม วัดบอรัง ป 2519

34. เหรียญหลวงพอสุม วัดบอรัง ป 2519

35. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ป 2525 ไมจํากัดเนื้อ
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หลวงพออาคม - หลวงพอผอง วัดพรมยาม จ.เพชรบูรณ ทั่วไป
โตะท่ี 11 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. หลวงพอผอง-พระชุดมหาวาน 2515 (ทุกพิมพ) 

2. หลวงพอผอง-เหรียญรุนแรก 2531 (เพชรบูรณ) 

3. หลวงพอผอง-รูปหลอรุนแรกป 2536 

4. หลวงพอผอง-พระบูชา (รวมทุกรุน) 

5. หลวงพอผอง-รูปหลอรุนสอง 80 ป (รวมทุกเนื้อ) 

6. หลวงพอผอง-ล็อกเกต 7 รอบป 2551 

7. หลวงพอผอง-รูปหลอปมรุนแรก 7 รอบป 2551(รวมทุกเนื้อ) 

8. หลวงพอผอง-เหรียญ 7 รอบป 2551(รวมทุกเนื้อ) 

9. หลวงพอผอง-ตะกรุดรุนแรก 7 รอบป 2551(รวมทุกขนาด)และ ตระกรุดจักรนารายณป 52 (รวมทุกขนาด) 

10. หลวงพอผอง-เหรียญไตรบารมี 1 ป 2553(ทุกเนื้อ) 

11. หลวงพอผอง-รูปหลอโบราณไดรบารมี 1 ป 2553 (ทุกเนื้อ) 

12. หลวงพอผอง-เหรียญตรบารมี 2 ป 2553 (รวมทุกเนื้อ) 

13. หลวงพอผอง-รูปหลอไตรบารมี 3 ป 2554 (รวมทุกเนื้อ) 

14. หลวงพอผอง-พระกรี่งรุนแรก 7 รอบป 2551(รวมทุกเนื้อ) 

15. หลวงพอผอง-พระกริ่งไตรมาสป 2553 (รวมทุกเนื้อ) 

16. หลวงพอผอง-รูปหลอปมไตรมาสป 2553 (รวมทุกเนื้อ) 

17. หลวงพอผอง-เหรียญไตรมาสป 2553 (รวมทุกเนื้อ) 

18. หลวงพอผอง-เหรียญเจริญพรป 2555 (รวมทุกเนื้อ)

19. หลวงพออาคม ปมรูปหลอรุนแรก ป 2531

20. หลวงพออาคม ตะกรุด นาดูน

21. หลวงพออาคม พระกริ่งไมแยกเน้ือ

22. หลวงพออาคม พระขุนแผนหลังกุมาร

23. หลวงพออาคม รูปถายป 2519

24. หลวงพออาคม พระบูชาทันหลวงพอไมแยกพิมพ

25. หลวงพออาคม ปลัดขิก

26. หลวงพออาคม มีดหมอ

27. หลวงพออาคม ตะกรุดคูชีวิต

28. หลวงพออาคม ตะกรุดคงกระพัน

29. หลวงพออาคม ตะกรุดหนังเสือ

30. หลวงพออาคม พระเนื้อตะกั่วโลหะพิมพตางๆมีจาร

31. หลวงพออาคม ล็อกเก็ต

32. หลวงพออาคม เหรียญฉลองอายุ 70 ป ป 37

33. หลวงพออาคม ผายันตตางๆทันยุค

34. หลวงพออาคม พระผงตางๆมีจาร

35. หลวงพออาคม เคร่ืองรางมีจารตางๆ
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หลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร จ.เพรชบูรณ ยอดนิยม
โตะท่ี 12 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. เหรียญเจาสัวหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ เน้ือเงิน
2. เหรียญเจาสัวหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเน้ือ 
3. เหรียญมงคลธารทิพยหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ เน้ือเงิน
4. เหรียญมงคลธารทิพยหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเน้ือ
5. ล็อกเก็ตมงคลธารทิพยหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดสี
6. เหรียญดวงจักรพรรด์ิหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเน้ือ
7. ล็อกเก็ตดวงจักรพรรดิ์หลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดสี
8. เหรียญรุนฮกหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ เน้ือเงิน
9. เหรียญรุนฮกหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเน้ือ
10. พระสมเด็จเหินฟาหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ เน้ือเหล็กเปยก
11. พระสมเด็จเหินฟาหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ เน้ือผง
12. ล็อกเก็ตหลังพระสมเด็จเหินฟาหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดสี
13. เหรียญสิทธิมหาลาภหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ เน้ือเงิน
14. เหรียญสิทธิมหาลาภหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเน้ือ
15. รูปฟลม กระจกยืน,นั่ง,คาบบุหรี่ หลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ
16. เหรียญเม็ดกระดุมหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเน้ือ
17. พระผงเกลียวเชอืกมงคลเศรษฐีหลวงพอเหิน ปญุญกัเขตโต เทอืกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศลิา อ.หลมเกา จ.เพชรบรูณ ไมจาํกัดเนือ้
18. พระผงนะมหาชัยฤกษหลวงพอเหิน ปญุญกัเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบรูณ ไมจาํกัดเนือ้และตะกรุด
19. เหรียญหลอ รศ.240 หลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ เน้ือเงิน
20. เหรียญหลอ รศ.240 หลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเน้ือ
21. ชินราชอินโดจีนหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเน้ือ
22. เสือหลอหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเน้ือ
23. พระกร่ิงเจาสัวหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทอืกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ เน้ือเงิน
24. พระกร่ิงเจาสัวหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเน้ือ
25. เหรียญเฮงเหนือดวงหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ เน้ือเงิน
26. เหรียญเฮงเหนือดวงหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเน้ือ
27. พระปดตาจัมโบเจริญลาภหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเน้ือ
28. พระปดตาจัมโบเจริญลาภหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ตะกรุดทอง
29. รูปหลอฐานภูเขา5รอบพระปดตาจัมโบเจริญลาภหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา 
 จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเนื้อ
30. รูปหลอฐานภูเขา5รอบพระปดตาจัมโบเจริญลาภหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา 
 จ.เพชรบูรณ เนื้อเงิน
31. เหรียญเสมาหัวเสือหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ ไมจํากัดเน้ือ
32. เหรียญเสมาหัวเสือหลวงพอเหิน ปุญญักเขตโต เทือกเขาเพชรพญาธาร บานกลาง ต.ศิลา อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ เน้ือเงิน
33. เหรียญทาวเวสสุวรรณประสิทธิโชคเหรียญเสมาหัวเสือหลวงพอเหินปุญญักเขตโตเทือกเขาเพชรพญาธารบานกลางต.ศิลาอ.หลมเกา
 จ.เพชรบูรณ เนื้อเงิน
34. เหรียญทาวเวสสุวรรณประสิทธิโชคเหรียญเสมาหัวเสือหลวงพอเหินปุญญักเขตโตเทือกเขาเพชรพญาธารบานกลางต.ศิลาอ.หลมเกา
 จ.เพชรบูรณไมจํากัดเนื้อ
35. พระผงทาวเวสสุวรรณประสิทธิโชคเหรียญเสมาหัวเสือหลวงพอเหินปุญญักเขตโตเทือกเขาเพชรพญาธารบานกลางต.ศิลาอ.หลมเกา
 จ.เพชรบูรณไมจํากัดเนื้อ
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พระจังหวัดพิจิตร ยอดนิยม
โตะท่ี 13 คาสงรายการละ 300 บาท (34 รายการ)

1. รูปหลอโบราณหลวงพอเงิน พิมพนิยม วัดบางคลาน

2. รูปหลอโบราณหลวงพอเงิน พิมพขี้ตา วัดบางคลาน

3. เหรียญหลอโบราณ หลวงพอเงิน พิมพจอบใหญ วัดบางคลาน

4. เหรียญหลอโบราณ หลวงพอเงิน พิมพจอบเล็ก วัดบางคลาน

5. รูปหลอโบราณหลวงพอเงิน เน้ือผงจุมรัก วัดบางคลาน

6. พระเนื้อดิน หลวงพอเงิน พิมพพระเจาหาพระองค วัดบางคลาน

7. พระเนื้อดิน หลวงพอเงิน ไมจํากัดพิมพ วัดบางคลาน

8. รูปหลอปม หลวงพอเงิน พิมพคอแอล ป 2515 วัดบางคลาน

9. รูปหลอปม หลวงพอเงิน พิมพนิ้วจุด ป 2515 วัดบางคลาน

10. รูปหลอปม หลวงพอเงิน พิมพมือนับแบงค ป 2515 วัดบางคลาน

11. รูปหลอปม หลวงพอเงิน พิมพมือเลขแปด ป 2515 วัดบางคลาน

12. เหรียญปม หลวงพอเงินจอบใหญ ป 2515 วัดบางคลาน

13. เหรียญปม หลวงพอเงินจอบเล็ก ป 2515 วัดบางคลาน

14. เหรียญขวัญถุง ป 2515 วัดบางคลาน

15. เหรียญหลวงพอเงินรูปไขไมจํากัดหลัง วัดบางคลาน ป 2515

16. รูปหลอหลวงพอเงิน อ.ชุมสราง ตอกและ ไมตอก “ช”

17. รูปหลอโบราณหลวงพอเงิน ออกวัดหวยเขน พิมพใหญ

18. รูปหลอโบราณหลวงพอเงิน ออกวัดหวยเขน พิมพกลาง-พิมพเล็ก

19. เหรียญจอบ หลวงพอเงิน ออกวัดหวยเขน ไมจํากัดพิมพ

20. รูปหลอปม หลวงพอเงิน ออกวัดทายน้ํา ป 2515

21. รูปหลอปม หลวงพอเงิน ออกวัดวังจิก

22. รูปหลอปม หลวงพอเงิน ออกวัดหอไกร

23. รูปหลอปม หลวงพอเงินรุน อ.ตะพานหิน ป 2522

24. เหรียญหลวงพอเพชร พิมพเสมา ป 2472

25. เหรียญหลอโบราณ หลวงพอเพชร พิมพสามเหล่ียม – สามเหลี่ยม หลังอุ

26. เหรียญหลอหลวงพอเพชร พิมพจอบใหญ-จอบเล็ก

27. พระปดตาหลวงปูภู พิมพหยดน้ํา เน้ือชินสนิมแดง

28. พระปดตาหลงปูภู เน้ือผงคลุกรัก หลังเบี้ย-หลังกระตาย

29. เหรียญหลวงปูภู หางแมลงปอง

30. พระหลอโบราณหลวงปูภู พิมพสามเหล่ียม (หลวงพอเพชร-หลวงพอเงิน-ตาโบ)

31. รูปหลอโบราณ หลวงพอเตียง รุนแรก วัดเขารูปชาง

32. รูปหลอปาหลวงพอเตียง พิมพจับเขา

33. รูปหลอ หลวงพอเงิน อ.แจะ ไมจํากัดพิมพ

34. พญาเตาเรือน หลวงพอเงิน วัดบางคลาน
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เครื่องราง จังหวัดพิจิตร - จังหวัดนครสวรรค ยอดนิยม
โตะท่ี 14 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. คชสิห-สิงหปากเปด หลวงพอเฮง วัดเขาดิน

2. เสือหลวงพอเฮง วัดเขาดิน

3. มามังกร-หมู-กระตาย หลวงพอเฮง วัดเขาดิน

4. สิงหงาแกะพิมพในกรอบหัวใจ-สี่เหล่ียม-พิมพขาวหลามตัด-พิมพทรงกลม หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

5. สิงหงาแกะพิมพ สามขวัญปากเจาะ หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

6. สิงหงาแกะพิมพสองขวัญ หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

7. สิงหงาแกะพมิพ ปากสาริกา หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

8. งาแกะปเกิด 12 นักษัตริย ไมจํากักพิมพ หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

9. งาแกะแมนางกวัก หลวงพระพุทธ-พระปดตา หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

10. งาแกะแมนางกวัก ลอยองค หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

11. งาแกะหลวงพอเดิม ไมจํากัดพิมพ

12. ตะหลับฝผึ้งคันฉอง หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

13. แหวนหลวงพอเดิม วัดหนองโพ พิมพสี่เหล่ียม รูปไข เน้ือเงินสีธงชาติ-ลงถม

14. ตะกรุดลูกคั่น พระเจาหาพระองค หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

15. ตลับฝผึ้งค่ันฉอง หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

16. มีดหมอขนาดปากา หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

17. มีดหมอขนาดปากกา (สามกษัตริย) หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

18. มีดหมอหลวงพอเดิม ขนาดใบมีด 6 นิ้ว ไมเกิน 9 นิ้ว วัดหนองโพ

19. มีดหมอหลวงพอเดิม ขนาดใบมีด 6 นิ้ว สามกษัตรยิ ไมเกิน 9 นิ้ว วัดหนองโพ

20. มีดหมอหลวงพอเดิม วัดหนองโพ ใบมีดขนาด 9 นิ้ว ขึ้นไปไมจํากัดขนาด

21. มีดหมอหลวงพอเดิม ลายนาคคู ไมจํากัดขนาด

22. มีดหมอหลวงพอกัน วัดเขาแกว ขนาดปากกา

23. มีดหมอหลวงพอกัน วัดเขาแกว ขนาดปากกา สามกษัตริย

24. มีดหมอหลวงพอกัน วัดเขาแกว ขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไป

25. ผารอยเทา หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

26. เส้ือยันสิงห หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

27. รูปถายขนาดหอยคอ หลวงพอเดิม วัดหนองโพ

28. ตะกรุดหลวงพอพิธ มีอั่ว ถักเชือกลงรัก

29. ตะกรุดหลวงพอพิธ มีอั่ว ไมถักเชือก

30. ตะกรุดหลวงพอพิธ ฝาบาตร ไมจํากัดเน้ือ

31. ตะกรุดหลวงพอเตียง มีอั่ว ถักเชือกลงรัก

32. ตะกรุดหลวงพอเตียง มีอั่ว ไมถักเชือก

33. ตะกรุดหลวงพอเตียง 3 กษัตริย ถักเชือกลงรัก-ไมถักเชือก

34. ตะกรุดหลวงพอเงิน วัดบางคลาน

35. ตะกรุดหลวงปูภู ไมจํากัด ขนาดและรุน
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หลวงพอพัฒน วัดหวยดวน ยอดนิยม
โตะท่ี 15 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. เหรียญไขปลา รุนแรก ป2535

2. เหรียญขางกนก รุนแรก ป2535

3. เหรียญลอแม็ค รุนแรก ป2535

4. รูปหลอ รุนแรก ป2535

5. ล็อกเกต รุนแรก 

6. เหรียญเจริญพร รุนแรก ไมจํากัด ป2559

7. เหรียญสรางหอฉัน ไมจํากัด ป2559

8. เหรียญเสมาแปดรอบ เน้ือเงิน,เน้ือนวะ ป2560

9. เหรียญเสมาแปดรอบ ไมจํากัด ป2560

10. เหรียญพรหมวิหารอายุยืน ไมจํากัด ป2561

11. สมเด็จชานหมากรุนแรก ป2561

12. เหรียญหนาอรหันต หนาแก ไมจํากัด ป2562

13. เหรียญเจริญพรบน เน้ือเงิน ป2563

14. เหรียญเจริญพรบน เน้ือนวะ ป2563

15. เหรียญเจริญพรบน ไมจํากัด ป2563

16. เหรียญเจริญพรลาง เน้ือเงิน,เน้ือนวะ ป2563

17. เหรียญเจริญพรลาง ไมจํากัด ป2563

18. เหรียญเสมาเสือคาบแกว กองบุญ99 เน้ือเงิน ป2563

19. เหรียญเสมาเสือคาบแกว กองบุญ99 เน้ือนวะ ป2563

20. เหรียญเสมาเสือคาบแกว กองบุญ99 ไมจํากัด ป2563

21. เหรียญไตรมาส เนื้อเงิน ป2563

22. เหรียญไตรมาส เนื้อนวะ ป2563

23. เหรียญไตรมาส ไมจํากัด ป2563

24. เหรียญสารพัดนึก หันขางรุนแรก ไมจํากัด ป2563

25. เหรียญสรางบารมี เนื้อเงิน ป2564

26. เหรียญสรางบารมี เนื้อนวะ ป2564

27. เหรียญสรางบารมี ไมจํากัด ป2564

28. เหรียญเสมา100ป เน้ือเงิน ป2564

29. เหรียญเสมา100ป เน้ือนวะ ป2564

30. เหรียญเสมา100ป ไมจํากัด ป2564

31. งาแกะ หลวงพอพัฒน ไมจํากัด

32. ผายันตรอยมือรอยเทา ไมจํากัด

33. มีดขนาด 1.5-3นิ้ว ไมจํากัด

34. มีดขนาด 5นิ้ว ไมจํากัด

35. มีดขนาด 7-9นิ้ว ไมจํากัด
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พระเครื่องยอดนิยมจังหวัดชัยภูมิ ยอดนิยม
โตะท่ี 16 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. เหรียญเจาพอพญาแล รุนแรก ไมจําจัดเน้ือ

2. เหรียญเจาพอพญาแล พิมพกรรมการ ป 21 ไมจํากัดเน้ือ

3. เหรียญเจาพอพญาแล พิมพรูปไข ป 21 ไมจํากัดเน้ือ

4. เหรียญพระครูจตุรัสศีลคุณ

5. เหรียญพระครูพินิจสมณวัด รุนแรก

6. เหรียญหลวงปูผาง วัดปาชัยภูมิวนาราม ป 19 ไมจํากัดเนื้อ

7. พระกริ่ง วัดปาชัยภูมิวนาราม

8. เหรียญหลวงปูหลักคํา วัดกลางเมืองเกา รุนแรกป 2510

9. เหรียญหลวงพอบุญมา วัดผาเกิ้ง รุนแรก ไมจํากัดเน้ือ

10. พระกริ่งยอดชัย หลวงพอบุญมา วัดผาเกิ้ง ไมจํากัดเน้ือ

11. เหรียญเจาสัวยอดชัย หลวงพอบุญมา วัดผาเกิ้ง ไมจํากัดเนื้อ

12. เหรียญเทียนกระโดด หลวงพอบุญมา วัดผาเกิ้ง ไมจํากัดเนื้อ

13. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรก หลวงพอบุญมา วัดปราสาทดิน ไมจํากัดเนื้อ

14. เหรียญเสมา รวย รวย รวย หลวงพอบุญมา วัดปราสาทดิน ไมจํากัดเนื้อ

15. เหรียญนําโชคใหญ หลวงพอบุญมา วัดผาเกิ้ง ไมจํากัดเนื้อ

16. เหรียญเสมา อายุวัฒนะมงคล สรงน้ํา 79 หลวงพอบุญมา วัดผาเกิ้ง ไมจํากัดเนื้อ

17. พระปดตาไมพยุง หลวงพอบุญมา วัดปราสาทดิน

18. เหรียญปูหลาน รุนแรก หลวงปูจื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ป 30

19. เหรียญเก่ียวทรัพย หลวงปูจื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

20. เหรียญเจริญพร รุนแรก หลวงปูจื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร

21. เหรียญเมตตารุนแรก หลวงปูจื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ปองสุพรรณ จัดสราง

22. เหรียญสรางบารมี พระอาจารยนาวา วัดสมศรี

23. เหรียญเมตตา พระอาจารยนาวา วัดสมศรี

24. เหรียญหลอเจริญพร พระอาจารยนาวา วัดสมศรี

25. พระกริ่งสุทโร พระอาจารยนาวา วัดสมศรี 

26. เหรียญหลวงพอจุน วัดโพธิ์ตาล รุนแรก

27. เหรียญหลวงพอจุน วัดโพธิ์ตาล รุน 5

28. เหรียญหลวงพอทอง รุน เศรษฐีแสนลาน เน้ือทองคํา เนื้อนาก เนื้อสามกษัตริย

29. เหรียญหลวงพอทอง รุน เศรษฐีแสนลาน เน้ือเงินท้ังลงยา ไมลงยา มีหนากาก

30. เหรียญหลวงพอทอง รุน เศรษฐีแสนลาน เน้ือเงินท้ังลงยา ไมลงยา ไมมีหนากาก

31. เหรียญหลวงพอทอง รุน เศรษฐีแสนลาน เน้ือนวะทั้งลงยา ไมลงยา มีหนากาก

32. เหรียญหลวงพอทอง รุน เศรษฐีแสนลาน เน้ือนวะทั้งลงยา ไมลงยาไมมีหนากาก

33. เหรียญหลวงพอทอง รุน เศรษฐีแสนลาน เหรียญรวมเนื้อ ลงยา มีหนากาก

34. เหรียญหลวงพอทอง รุน เศรษฐีแสนลาน เหรียญรวมเนื้อ ลงยา ไมมีหนากาก

35. เหรียญหลวงพอทอง รุน เศรษฐีแสนลาน เหรียญรวมเนื้อ ไมลงยา ทั้งมีหนากาก ไมมีหนากาก
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พระคณาจารยจังหวัดสุรินทร ยอดนิยม
โตะท่ี 17 คาสงรายการละ 300 บาท (36 รายการ)

1. เหรียญหลวงปูดุลยรุนแรกป 2508

2. เหรียญหลวงปูดูลยรุนสอง ป 2518 เน้ือทองแดงผิวเดิม ไมจํากัดบล็อก

3. พระกริ่งหลวงพอพระชีว ป2518 ไมจํากัดเน้ือ

4. เหรียญหลวงปูดูลยรุนชางหมอบป 2521ไมจํากัดเน้ือ

5. เหรียญหลวงปูดูลยรุนกายทิพย ป  2521 เน้ือทองแดงผิวเดิม

6. เหรียญหลวงปูดูลยรุนกายทิพย ป  2521  ลงยาหาสี กนกเรียบ กนกลอย

7. เหรียญหลวงปูดูลยรุนกายทิพย ป  2521  ลงยาลงยาสีเดียว กะหลั่ยทอง 

8. เหรียญไตรมาส ป 2521ไมจํากัดเน้ือ

9.  เหรียญหลอลายฉลุป 2521ไมจํากัดขนาดไมจํากัดเน้ือ

10. พระปดตา ป 2522 ไมจํากัดขนาดไมจํากัดเน้ือ

11. พระผงรูปเหมือนหลวงปูดูลยรุนแรกป 2522 ไมจํากัดเน้ือ

12. เหรียญมูลนิธิป 2524ไมจํากัดขนาดไมจํากัดเน้ือ

13. ปรกใบมะขาม ป 2524 ไมจํากัดเน้ือ

14. ล็อคเก็ตหลวงปูดูลย ป  2520 , 2524 ไมจํากัดขนาด

15. เหรียญเล่ือนสมณศักดิ์ ป 2524 เน้ือทองแดงผิวเดิม

16. พระกริ่งรูปเหมือนรุนกนชาง ป 2525ไมจํากัดเน้ือ

17. เหรียญกระดุมหลวงปูดุลยป 2526 ไมจํากัดเน้ือ

18. เหรียญหลวงปูดูลยแปดรอบ ป  2526  ไมจํากัดเน้ือ

19. พระกริ่งจอมสุรินทรไมจํากัดเน้ือ

20. เหรียญจอมสุรินทรไมจํากัดเน้ือ

21. พระผงจอมสุรินทรหลังปราสาทไมจํากัดเน้ือ

22. พระผงสมเด็จสุรินทรหลังชางไมจํากัดเน้ือ

23. พระกริ่งพระพุทธปริตรไมจํากัดเน้ือ

24. พระชัยวัฒนพุทธปริตไมจํากัดเน้ือ

25. เหรียญพระพุทธปริตรไมจํากัดเน้ือ

26. พระสมเด็จพุทธปริตไมจํากัดเน้ือ

27. เหรียญหลวงปูหงษเสมาขุดสระไมจํากัดเน้ือ

28. เหรียญหยดนํ้าหลวงปูหงษพุฒซอนเสารหาไมจํากัดเน้ือ

29. เหรียญหลวงปูหงษพรหมบุตรไมจํากัดเน้ือ

30. เหรียญสมเด็จมหาปรารถนาหลวงปูหงษไมจํากัดเน้ือ

31. รูปหลอโบราณหลวงปูหงษแซยิด80รุนแรกไมจํากัดเน้ือ

32. รูปเหมือนปมรุนแรกหลวงปูหงษไมจํากัดเน้ือ

33. เหรียญหลอหลวงปูหงษรุนแรกฉลองมงคล84 ไมจํากัดเน้ือ

34. พระนาคปรกฟกทองหลวงปูหงษ ไมจํากัดเน้ือ

35. ปดตารวยหลังรูปเหมือนหลวงปูหงษ ไมจํากัดเน้ือ

36. เหรียญซุมกอหลวงปูหงษไมจํากัดเน้ือ
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พระคณาจารยจังหวัดกาฬสินธุ ยอดนิยม
โตะท่ี 18 คาสงรายการละ 300 บาท (36 รายการ)

1. เหรียญอายุยืนหลวงปูหาเน้ือเงินลงยาแดง

2. เหรียญอายุยืนหลวงปูหาเน้ือเงินบริสุทธิ์

3. เหรียญอายุยืนหลวงปูหาเน้ือเงินชุบทองลงยาเขียวหนากากเงิน

4. เหรียญอายุยืนหลวงปูหาเน้ืออัลปากาลงยาเหลือง

5. เหรียญอายุยืนหลวงปูหาเน้ืออัลปากาลงยาฟา

6. เหรียญอายุยืนหลวงปูหาเน้ือทองแดงโบราณสอดไสอัลปากา

7. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหาเน้ือเงินบริสุทธิ์หนากากทองคําลงยาแดง

8. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหาเน้ือเงินบริสุทธิ์ลงยาแดง

9. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหาเน้ือเงินบริสุทธิ์ลงยาจีวรเหลอืง

10. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหาเน้ือเงินนวะหนากากเงินลงยาสม

11. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหาเน้ือชุบสามกษัตริย

12. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหาเน้ือชุบทองดาน

13. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกเน้ืออัลปากาลงยาธงชาติ

14. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกเน้ืออัลปากาซาตินลงยาจีวรเหลือง

15. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกเน้ือชนวนลงยามวง

16. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกเน้ือพิงคโกลดลงยาฟา

17. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหาเน้ือปลอกลูกปนหนากากอัลปากา

18. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหาเน้ือนวะลงยาเขียวกรรมการ

19. เหรยีญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหาเน้ืออัลปากาลงยาเหลืองกรรมการ

20. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหาเน้ือชนวนลงยาแดงกรรมการ

21. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหาเน้ือเงินบริสุทธิ์

22. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหาเน้ือเงินบริสุทธิ์ลงยาฟาพิเศษแจกกรรมการ

23. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหาเน้ือชุบเงินดานลงยาจีวรเหลืองแกะศูนยจอง

24. เหรียญดอกจําปพระธาตุพนมป 2564 เน้ือทองแดงขัดเงา

25. เหรียญดอกจําปพระธาตุพนมป 2564 เน้ือปลอกลูกปนขัดเงา

26. เหรียญดอกจําปพระธาตุพนมป 2564 เน้ือนวะโลหะลงยาขาว

27. เหรียญดอกจําปพระธาตุพนมป 2564 เน้ือชุบสามกษัตริย

28. เหรียญหลวงพอเตา อาภัสสโร  วัดบานพยอมรุนแรก

29. เหรียญเสมารุนหนุนดวง หลวงพอเตา อาภัสสโร เน้ือเงินลงยา

30. เหรียญเสมาหนุนดวงหลวงพอเตา อาภัสสโร เน้ือเงินบริสุทธิ์

31. เหรียญเสมาหนุนดวงหลวงพอเตา อาภัสสโร เน้ือเหล็กเปยกพระธาตุพนม

32. เหรียญเสมาหนุนดวงหลวงพอเตา อาภัสสโร เน้ือตะกั่วขอมพันป

33. เหรียญเสมาหนุนดวงหลวงพอเตา อาภัสสโร เน้ือมหาชนวน

34. เหรียญเสมาหนุนดวงหลวงพอเตา อาภัสโร เน้ือทองแดงผิวไฟโบราณ

35. เหรียญเสมาหนุนดวงหลวงพอเตา อาภัสสโร เน้ือทองแดงรมดําโบราณ

36. เหรียญหวงเช่ือมรุนแรกหลวงปูหา
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ชุดพระภาคตะวันออก ยอดนิยม
โตะท่ี 19 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย พิมพนิยม ป 2483

2. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย รุนแจกกฐินปดทอง ป2483

3. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย รุนแจกกฐิน ป 2483

4. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย รุนกวนขาวทิพย ป 2500

5. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย พิมพใหญ เน้ือกะลา ป 2500

6. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย พิมพเล็ก เน้ือกะลา(แขนติ่ง) ป 2500

7. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย พิมพเล็กเนื้อกะลา ป 2500

8. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย พิมพใหญ หลังเบี้ยลงรักปดทอง

9. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย พิมพใหญ ไมจํากัดเน้ือ

10. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย พิมพปดตาลอยองครุนเสาร 5 ป 2519

11. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย พิมพถอดหลวงพอแกว รุนเสาร 5 ป 2519

12. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย รุนเสาร 5 ป 2519 (ไมจํากัดพิมพ)

13. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย รุนแจกแมครัว (ไมจํากัดพิมพ)

14. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย พิมพชะลูด มีนิ้วมือ

15. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย พิมพชะลูด ไมมีนิ้วมือ

16. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย พิมพใหญคลุกรัก ไมจํากัดหลัง

17. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย พิมพจันทรลอย

18. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย เน้ือโลหะลอยองค กนอุดผง

19. พระทานเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย ไมจํากัดพิมพ

20. พระปดตาเจาคุณวิเชียร วัดเครือวัลย ไมจํากัดพิมพ

21. พระปดตาปลัดผัน วัดโบสถ รุนแรก พิมพตื้น ป 2503

22. พระปดตาปลัดผัน วัดโบสถ รุนแรก พิมพลึก ป 2503

23. พระปดตาปลัดผัน วัดโบสถ พิมพหลังพุทโธ

24. พระปดตาปลัดผัน วัดโบสถ พิมพหลังอุ

25. พระปดตาปลัดผัน วัดโบสถ พิมพเล็ก เน้ือตะกั่ว

26. พระปดตาปลัดผัน วัดโบสถ พิมพชะลูด เน้ือตะกั่ว ไมจํากัดพิมพ

27.  พระปดตาปลัดผัน วัดโบสถ พิมพใหญตัดชิด ป 2505

28. พระปดตาปลัดผัน วัดโบสถ พิมพกรมหลวงชุมพร ป 2507

29. พระปดตาปลัดผัน วัดโบสถ พิมพหลังแบบ

30. พระปลัดผัน วัดโบสถ พิมพสมเด็จ 

31. พระปลัดผัน วัดโบสถ พิมพสมเด็จมีคราบปลวก

32. พระปลัดผัน วัดโบสถ พิมพสมเด็จปรกโพธิ์

33. พระปลัดผัน วัดโบสถ ไมจํากัดพิมพ

34. พระปดตาปลัดผัน วัดโบสถ พิมพเศียรโต

35. พระปดตาปลัดผัน วัดโบสถ พิมพหลังมะอะอุ
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เครื่องรางเมืองเหนือยอดนิยม 
โตะท่ี 20 คาสงรายการละ 300 บาท (34 รายการ)

1. กะลาราหู ครูบานันตา วัดทุงมานใต   

2. กะลาราหู โบราณลานนา

3. วัวธนู โบราณลานนา

4. วัวธนู ครูบาคําแสน วัดปาดอนมูล (ไมจํากัดรุน)

5. มีดแหก โบราณลานนา

6. มีดหลูบ ลานนา

7. นางกวัก โบราณลานนา

8. อิ่นโบราณลานนา ไมจํากัดเน้ือ

9. อิ่น ลานนา ไมจํากัดเน้ือ

10. ลูกอม ครูบาปากกอง ไมจํากัดรุน

11. ตะกรุด คาดเอว โบราณลานนา

12. มหาวานยาสัก โบราณลานนา

13. ตะกรุด ยันตหนีบ 

14. สรอยประคํา โบราณลานนา

15. ตะกรุด พอกครั่ง โบราณลานนา

16. ตะกรุดพอกครั่ง ครูบาตา วัดบานเหลา 

17. ตะกรุดยันตดาบสหรีกัญไชย ครูบาขันแกว

18. ตะกรุดครูบาขันแกว ไมจํากัดรุน

19. ผายันตพระเจาแดง ครูบาขันแกว

20. ผายันต ครูบาวัง ไมจํากัดพิมพ

21. ผายันต มาเสพยนาง ครูบาวัง (เขียนมือกึ่งพิมพ)

22. ตะกรุดเกากุม ไมจํากัดเน้ือ ครูบาวัง(แบบเล่ียมเดิมก็รับ)

23. ตะกรุดเจําปา สี่ตน ไมจํากัดเน้ือครูบาวัง

24. ผายันตเมตตา โบราณลานนา

25. ตะกรุด หนังพอกครั่ง ทาทอง ครูบาชุม (แจกศิษย วัดทาซุง)

26. ตะกรุดนํ้าบอหาง ครูบาสม วัดศาลาโปงกวาว

27. ยันตฟาฟก ครูบาสม วักศาลาโปงกวาว

28. สิงหเจาพอดํา วัดบุปผาราม ป2519

29. ผายันตฟาประทานพร กาเดียวเซียนแปะโรงสี

30. ผายันตฟาประทานพร ไมจํากัดประเภท เซียนแปะโรงสี

31. ปนเหนง โบราณลานนา

32. เข้ียว, เขา, เล็บ, งา โบราณลานนา

33. คตลานนา 

34. เคร่ืองรางลานนาโบราณ ไมจํากัดรูปลักษณ
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พระหลวงพอเกษม เขมโก จ.ลําปาง ยอดนิยม
โตะท่ี 21 คาสงรายการละ 300 บาท (36 รายการ)

1. เหรียญวัดนางเหลียว ป 2514

2. พระผงเหมือนพิมพระฆัง ที่ระลึก 5 รอบ ป 2515

3. เหรียญกลมรูปเหมือนท่ีระลึก 5 รอบ ป 2515

4. เหรียญระฆังสิริมงคล เสาร 5 ป 2516

5. พระกริ่ง - พระชัยวัฒน ศิริราช ป 2517

6. เหรียญนวรัตน ป 2517

7. เหรียญแตงโม ป 2517

8. เหรียญวัดพลับพลา ป 2517

9. เหรียญกลมรูปเหมือน รุนศาลากลาง ป 2517

10. พระรูปหลอกนหนู-กนดอกจนัทร ป 2518

11. พระปดตามหาอุด ป 2518

12. พระปดตาสารพัดดี ป 2518

13. พระปดตามหาโชค ป2518

14. พระผงมงคลเกษม 1 ป 2517

15. พระผงไตรเกษม( มงคลเกษม 2 )ป 2517

16. พระปรกใบมะขาม หลังลายเซ็น รุนแรก ป 2517

17. เหรียญกลมพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัตนจตุรทิศ รุน ศาลากลาง ป 2517

18. เหรียญกองพันลําปาง ป 2517

19. เหรียญกองพันเชียงใหม คายกาวิละ ป 2518

20. เหรียญกองพันเชียงราย ป 2518

21. เหรียญ มทบ.7 คายสุรศักดิ์มนตรี ป 2518

22. เหรียญกิ่งไผ เนื้อทองคํา,เน้ือเงิน ป 2518

23. เหรียญกิ่งไผ เนื้อทองแดง ป 2518

24. พระกริ่งอวโลกิเตศวร ป 2518

25. พระกริ่งอวโลกิเตศวร ไมจํากัดรุน (ยกเวนรุนแรก)

26. พระปดตามหาลาภ ป 2518

27. เหรียญรูปเหมือนหลัง ภปร. เน้ือทองคํา,เน้ือเงิน ป 2523

28. เหรียญรูปเหมือนหลัง ภปร. เน้ือทองแดง ป2523

29. เหรียญกลมรูปเหมือน ที่ระลึก 6 รอบ ป 2526

30. พระรูปหลอลอยองค ที่ระลึก 6 รอบ ป 2526

31. เหรียญเจาสัวรุนแรก ป 2535

32. เหรียญรูปเหมือน (รุนหนวยรบ ร.17 พัน 2 กองพัน ลําปาง 2) ป 2536

33. เหรียญระฆัง รุนเซ็งลี้ฮอ (หลังมังกร) ป 2536

34. เหรียญนั่งพาน รุนเมตตามหาบารมี(3 ม.ค.) ป2537

35. เหรียญรูปเหมือนที่ระลึก 7 รอบ ป 2538

36. เหรียญแจกทาน ป 2538
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พระเครื่องจังหวัดยโสธร - พระคณาจารย ทั่วไป
โตะท่ี 22 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. เหรียญรุน 3 หลวงตาพวง สุขินฺทริโย วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร ป 2519

2. พระปดตามหาอุตม หลวงตาพวง สุขินฺทริโยวัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร ป 2547

3. พระผง รุน “อุดมโชค” หลวงตาพวง สุขินฺทริโยวัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร ป 2550 (ตอก 2 โคด)

4. พระผง รุน “อุดมโชค” หลวงตาพวง สุขินฺทริโยวัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร ป 2550 (ตอก 1 โคด)

5. เหรียญหลอวัฒนมงคล 80 หลวงตาพวง สุขินฺทริโย วัดปาใหมนิคมพัฒนา จ.ยโสธร ป 2550

6. เหรียญรุนแรก หลวงตาพวง สุขินฺทริโย ออกวัดปาใหมนิคมพัฒนาราม จ.ยโสธร ป 2543

7. เหรียญรุนแรก หลวงปูพรม ขนฺติธมฺโม วัดบานไผ จ.ยโสธร ป 2529

8. เหรียญหลวงพอดาว สิจิตฺโต วัดบานยอ จ.ยโสธร ป 2523

9. เหรียญรุนแรก หลวงปูสิงหทอง ปภากโร ออกวัดปาอางสรางหินนาโพธิ์ จ.ยโสธร ป 2543

10. เหรียญรุน 2 หลวงปูสิงหทอง ปภากโร วัดปาสุนทราราม จ.ยโสธร ป 2537  

11. พระผงรุนแรก หลวงปูสิงหทอง ปภากโร วัดปาสุนทราราม จ.ยโสธร ป 2537 (เนื้อผง)

12. พระเนื้อดินปฐวีธาตุ สุมไฟแเกลบโบราณ รุนแรก หลวงปูหงษ พรหมปญโญ (พิมพพระสมเด็จพิมพใหญทุกพิมพ) จ.สุรินทร ป 2541

13. พระเนื้อดินปฐวีธาตุ สุมไฟแกลบโบราณ รุนแรก หลวงปูหงษ พรหมปญโญ (พิมพพระสมเด็จพิมพคะแนน) จ.สุรินทร ป 2541

14. พระเนื้อดินปฐวีธาตุ สุมไฟแกลบโบราณ รุนแรก หลวงปูหงษ พรหมปญโญ (ไมจํากัดพิมพ) สุรินทร ป 2541

15. พระเนื้อดินปฐวีธาตุ (นากปรกพิมพเล็กมีปก) ป 2541 หลวงปูหงษ พรหมปญโญ จ.สุรินทร

16. พระเนื้อดินปฐวีธาตุ (นากปรกพิมพใหญ) ป2541 หลวงปูหงษ พรหมปญโญ จ.สุรินทร

17. เหรียญเม็ดแตง “รุนรวยทันใจ” เจาปูศรีสุทโธนาคราช คําชะโนด จ.อุดรธานี 2560 (เนื้อทองแดง)

18. เหรียญเม็ดแตง “รุนรวยทันใจ” เจาปูศรีสุทโธนาคราช คําชะโนด 2560 จ.อุดรธานี (เนื้อสัมฤทธิ์)

19. เหรียญหลวงปูแหวน สุจิณฺโณ (รุนหลังรมโพธิ์) วัดดอยแมปง จ.เชียงใหม ป 2521 (เนื้อทองแดง)

20. เหรียญหลวงพอผาง จิตตฺคุตโต ออกวัดไชยสถาน จ.เชียงใหม ป 2520 (เนื้อทองแดง)

21. พระปดตามหาลาภ มหาอุตม หลวงปูหนูเพชร วัดปาภูมิพิทักษ จ.สกลนคร ป 2564 (เนื้อมหาชนวน)

22. พระปดตามหาลาภ มหาอุตม หลวงปูหนูเพชร วัดปาภูมิพิทักษ จ.สกลนคร ป 2564 (เนื้อเมฆพัด)

23. เหรียญหลอทาวเวสสุวรรณ รุน “เศรษฐีมีสุข” หลวงปูหนูเพชร วัดปาภูมิพิทักษ จ.สกลนคร  ป 2565 (เนื้อสัมฤทธิ์)

24. เหรียญเล่ือนยศ หลวงปูหนูเพชร วัดปาภูมิพิทักษ จ.สกลนคร  ป 2565 (เนื้อเงินหนากากทองคํา,เนื้อเงิน)

25. รูปหลอรุน “ดวงเศรษฐีมารวย” หลวงปูบุญมา วัดปาสหพนม จ.สกลนคร ป 2565 (ไมจํากัดเนื้อ)

26. เหรียญหลอหลังยันตดวง “ดวงเศรษฐีมารวย” หลวงปูบุญมา วัดปาสหพนม จ.สกลนคร ป 2565 (ไมจํากัดเนื้อ)

27. เหรียญเล่ือนสมณศักดิ์ หลวงปูบุญมา วัดปาสีหพนม จ.สกลนคร ป 2565 (เนื้อเงินหนากากทองคํา,เนื้อเงินลงยาไมจํากัดสี)

28. เหรียญเล่ือนสมณศักดิ์ หลวงปูบุญมา วัดปาสีหพนม จ.สกลนคร ป 2565 (เนื้อทองแดง ตอกโคดพิเศษ)

29. เหรียญเล่ือนสมณศักดิ์ หลวงปูบุญมา วัดปาสีหพนม จ.สกลนคร ป 2565 (เนื้อทองฝาบาตรโบราณไมตัดปกลงยาจีวร)

30. เหรียญเล่ือนสมณศักดิ์ หลวงปูบุญมา วัดปาสีหพนม จ.สกลนคร ป 2565 (เนื้อทองแดงโบราณไมตัดปกลงยาจีวร)

31. เหรียญเล่ือนสมณศักดิ์ หลวงปูบุญมา วัดปาสีหพนม จ.สกลนคร ป 2565 (เนื้ออัลปากาไมตัดปกลงยาจีวร)

32. เหรียญเล่ือนสมณศักดิ์ หลวงปูบุญมา วัดปาสีหพนม จ.สกลนคร ป 2565 (เนื้อทองแดงโบราณ)

33. พระปดตาจัมโบอุปสมบท 60 พรรษา (หลังยันตดวงมงคล) หลวงพอเกษม เขมโก จ.ลําปาง ป 2536 (เนื้อผง ไมฝงตะกรุด)

34. พระผงพิมพเตารีด (อุปสมบท 60 พรรษา) หลวงพอเกษม เขมโก จ.ลําปาง ป 2536

35. พระสมเด็จศิริราช 100 ป หลัง ภปร. ป 2531
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หลวงพอมุย วัดดอนไร จ.สุพรรณบุรี ยอดนิยม
โตะท่ี 23 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. รูปเหมือนปมรุนแรก ไมโท "มุย"

2. รูปเหมือนปมพิมพหลังหนังสือแถวเดียว พิมพบล็อคแตก

3. รูปเหมือนปมพิมพคอสองเสน ไมกํากัดบล็อค

4. รูปเหมือนปม พิมพจมูกขีด ไมจํากัดบล็อค

5. รูปเหมือนปมพิมพจมูกชมพู ไมจํากัดบล็อค

6. รูปเหมือนปม รุนแจกแมครัว ไมจํากัดบล็อค

7. พระกริ่งชัยมงคล

8. เหรียญกอน พ.ศ.2500 ไมจํากัดรุน

9. เหรียญกลมเล็ก พ.ศ. 2502, เหรียญน้ําเตา

10. เหรียญกลมใหญ พ.ศ. 2506

11. เหรียญที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษพระอุโบสถ พ.ศ. 2507 

12. เหรียญสี่เหล่ียมหลังพระพุทธ พ.ศ. 2510

13. เหรียญหนาวัว พ.ศ.2512

14. เหรียญอนุสรณอายุครบ 80 ป พ.ศ.2512

15. เหรียญเสมา พ.ศ. 2512

16. เหรียญรูปไข พ.ศ. 2512

17. เหรียญอารมหันขาง (มหาลาภ)

18. เหรียญชัยมงคล พ.ศ. 2516

19. เหรียญกลมหันขาง รุนฟาผา พ.ศ.2516

20. เหรียญรุนศิษยสรางศาลาการเปรียญ พ.ศ.2516

21. แหนบ ไมจํากัดรุน

22. แหวนหนาโลห ไมจํากัดรุน

23. แหวนรูปไข ไมจํากัดรุน

24. แหวนไมจํากัดรุน ไมซํ้าในรายการ

25. พระสมเด็จพิมพทรงไกเซอรหลังพัด

26. พระสมเด็จพิมพพระประธาน

27. พระสมเด็จพิมพทรงเจดีย

28. พระสมเด็จพิมพคะแนน

29. พระสมเด็จพิมพ มุย 5000 (ใหญ, เล็ก )

30. รูปเหมือนเนื้อผงหลังลายผา

31. พระเนื้อผง ไมจํากัดรุน (ไมซําในรายการ)

32. พระเนื้อชิน พิมพมตราฐาน ไมจํากัดรุน

33. ภาพถายขนาดหอยคอ ภาพ ขาว-ดํา ไมจํากัดรุน

34. ภาพถายขนาดหอยคอ ภาพสี ไมจํากัดรุน

35. พระเนื้อดิน กอน พ.ศ. 2500 ไมจํากัดพิมพ



นิทรรศการการประกวดการอนุรักษ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย หลวงพอเขียน ธัมมรักขิโต จ.เพชรบูรณ 39

1. พระกริ่งโคกสวาย พ.ศ. 2515

2. สมเด็จพญางิ้วดํา รุนทูลเกลา เน้ือผง ป 2519

3. พระผงงิ้วดํา พิมพสมเด็จ วัดใหมอัมพร พ.ศ. 2520 

4. พระผงงิ้วดํา พิมพปดตา วัดใหมอัมพร พ.ศ. 2520 

5. พระผงงิ้วดํา พิมพพระพุทธ วัดใหมอัมพร พ.ศ. 2520 

6. สมเด็จนางพญาง้ิวดํา เน้ือผง รุนเกียรตินิยม ป 2523 

7. พระผงวัดพันอน พิมพสมเด็จ ไมจํากัดป

8. พระผงวัดพันอน ไมจํากัด ไมจํากัดพิมพ 

9. เหรียญหยดนํากะหลั่ยทอง พ.ศ. 2532

10. พระผงกริ่งเสกตะกรุด พ.ศ. 2533

11. ตะกรุดโทน พ.ศ. 2533

12. เหรียญไขเล็ก กะหลั่ยทองลงยาแดง พ.ศ. 2535 

13. เหรียญรูรักสามัคคี เน้ือเงิน พ.ศ. 2536 

14. ตะกรุดแผนปมรูปเหมือน รุนมหาบารมี ป 2536 

15. เหรียญรูปไข รุนรับเสด็จ ป 2536 

16. พระกริ่งรุนคุณศรีสองรัก ป 2536

17. เหรียญปดตาแรบางไผ พิมพเล็ก พ.ศ. 2537 

18. พระปดตาหัวจรวด รุนคูณรุงโรจน พ.ศ. 2537

19. พระปดตาลอยองค บรรจุกริ่ง รุนคูณพันลาน เน้ือเงิน พ.ศ. 2537 

20. พระปดตาไมโพธิ์หักหลวงพอคูณ ป2537

21. พระกริ่ง รุนคูณทอง เน้ือทองแดงรมดํา ป 2537 

22. เหรียญรูปไข พิมพครึ่งองค รุนคูณทอง ป 2537 ไมจากัดเน้ือ

23. เหรียญรูปไข พิมพเอกลักษณ รุนคูณทอง ป 2537 ไมจํากัดเนื้อ 

24. พระปดตามหาลาภ (4ทิศ) รุนคูณรุงโรจน ป 2537

25. พระขรรค รุนคูณรุงโรจน ป 2537

26. เหรียญพิมพนั่งเต็มองค รุนคูณรุงโรจน เน้ือนวโลหะ ป 2537

27. เหรียญพิมพหันขาง รุนคูณรุงโรจน เน้ือนวโลหะ ป 2537

28. เหรยีญพิมพหนาตรงคร่ึงองค รุนคูณรุงโรจน เน้ือนวโลหะ ป 2537

29. เหรียญเสมาหลอพิมพสมเด็จหลังหลวงพอคูณ รุนคูณพันลาน เนื้อทองเหลือง ป 2537 

30. เหรียญหลวงปูทวด ออกวัดใหมอัมพร รุนมหาเศรษฐี ป 2537 เนื้อทองแดง

31. สิงห วัดสิงหาราม พ.ศ. 2538

32. พระปดตาสาริกา มหาลาภ เน้ือผง พ.ศ. 2539

33. รูปหลอหลวงพอคูณ รุนบารมีปริสุทโธ ป 2555

34. ลูกอมหลวงพอคูณ รุนบารมีปริสุทโธ ป 2555

35. พระบูชาพิมพพระพุทธ ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดรุน ไมจํากัดป 

36. พระสังกัจจายนบูชา ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดรุน ไมจํากัดป 

37. รูปเหมือนบูชา ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดรุน ไมจํากัดป

พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร จ.นครราชสีมา ยอดนิยม
โตะท่ี 24 คาสงรายการละ 300 บาท (37 รายการ)



นิทรรศการการประกวดการอนุรักษ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย หลวงพอเขียน ธัมมรักขิโต จ.เพชรบูรณ40

1.  พระยอดขุนพล กรุวัดราชบูรณะ 

2.  พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ 

3.   พระศาสดา กรุวัดราชบูรณะ  

4.  พระอูทองซุมเรือนแกว กรุวัดราชบูรณะ

5.   พระอูทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ

6.   พระอูทองฐานสําเภา กรุวัดราชบูรณะ

7.   พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ

8.   พระพิมพโดดรม กรุวัดราชบูรณะ

9.   พระลีลากําแพงนิ้ว กรุวัดราชบูรณะ

10.   พระขุนแผนบัวหาจุด กรุวัดราชบูรณะ

11.   พระขุนแผนใบตําแย กรุวัดราชบูรณะ

12.   พระซุมเสมาทิศ(ยอดอุณาโลม) กรุวัดราชบูรณะ

13. พระซุมจิก กรุวัดราชบูรณะ 

14. พระซุมระฆัง กรุวัดราชบูรณะ 

15.   พระขุนแผนใบมะยม กรุวัดราชบูรณะ

16.   พระลีลาแจกันคู กรุวัดราชบูรณะ

17.   พระขุนแผน พิมพแหวกมาน กรุวัดราชบูรณะ

18.   พระแผงตัดไมจํากัดพิมพ กรุวัดราชบูรณะ

19.  พระลีลาชอดอกไม(พิมพไมโปร) กรุวัดราชบูรณะ 

20.  พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ 

21.  พระพิมพวัดราชขนาดเล็ก ไมจํากัดพิมพ กรุวัดราชบูรณะ 

22.  พระพิมพวัดราชขนาดใหญ ไมจํากัดพิมพ กรุวัดราชบูรณะ 

23.  พระปรกโพธิ์ พิมพจิ๋ว กรุวัดราชบูรณะ 

24.  พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ กรุวัดราชบูรณะ 

25.   พระปรุหนังเด่ียว กรุวัดราชบูรณะ

26. พระพิมพดานหลังจารึกภาษาจีน กรุวัดราชบูรณะ 

27.   พระอูทองกรุบึงพระราม จ.อยุธยา

28.   พระปรุหนัง พิมพบัวเบ็ด ไมจํากัด จ.อยุธยา

29.   พระขุนแผนใบพุทรา(เน้ือชิน) กรุวัดใหญชัยมงคล จ.อยุธยา

30.   พระปรุหนัง พิมพบัวฟนปลา ไมจํากัดกรุ จ.อยุธยา

31.   พระนาคปรกพระงั่ว กรุวัดมหาธาตุ จ.อยุธยา  

32.   พระอูทองคางไมมีเครา กรุวัดมหาธาตุ จ.อยุธยา

33. พระอูทอง กรุวัดมเหยงค - วัดตูม จ.อยุธยา 

34.   พระเนื้อชิน กรุวัดใหญชัยมงคล ไมจํากัดพิมพ จ.อยุธยา

35.   พระโคนสมอเนื้อชิน ไมจํากัดพิมพ จ.อยุธยา

36. พระปรุหนังวัดประสาท - วัดประดู จ.อยุธยา 

37.  พระยอดธงไมจํากัดเน้ืออยุธยา

พระกรุวัดราชบูรณะ – พระเนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม
โตะท่ี 25 คาสงรายการละ 300 บาท (37 รายการ)



นิทรรศการการประกวดการอนุรักษ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย หลวงพอเขียน ธัมมรักขิโต จ.เพชรบูรณ 41

1. พระกริ่งญาณรังสี79 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ  กรุงเทพ  พ.ศ.2535 เนื้อทองเหลือง
2. พระกริ่งโภคทรัพยไพศาลี  พิมพอุมบาตร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2536 เนื้อทองเหลือง’
3. พระกริ่งโภคทรัพยไพศาลี พิมพอุมบาตร สมเด็จพระญาณสังวร กรุงเทพ พ.ศ.2536 พิมพหลอโบราณ เนื้อทองเหลือง
4. พระกริ่งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2536 เนื้อทองเหลือง
5. พระกริ่งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ  พ.ศ.2536 พิมพหลอโบราณ เนื้อทองเหลือง
6. พระกริ่งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2540 เนื้อทองเหลือง
7. พระกริ่งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2540 พิมพหลอโบราณ เนื้อทองเหลือง
8. พระกริ่งชินบัญชร ญสส สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2553 เนื้อนวกนอุดผงพรายกุมารแจก(กรรมการ)
9. พระกริ่งชินบัญชร รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2556 เนื้อนวอุดผง-กนทองแดง
10. พระปดตาพิมพจัมโบ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2523 เนื้อใบลาน-เกสร
11. พระชัยยอดธง พระไพรีพินาศ รุน 7 รอบ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2540 เนื้อนวโลหะ
12. พระกริ่งอรหัง พิมพหนาใหญ รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2556 เนื้อทองเหลือง
13. พระกริ่งอรหัง พิมพหนาเล็ก รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2556 เนื้อทองเหลือง
14. พระพุทธชินราช รุน 87 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2543 เนื้อทองเหลือง
15. หลวงปูทวด พิมพเตารีดสะดุงกลับ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรงเทพ พ.ศ.2540 เนื้อชนวนสัมฤทธ
16. หลวงปูทวดพิมพนิ้วกระดก รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2556 เนื้อทองเหลือง
17. หลวงปูทวด พิมพเตารีด รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2556 เนื้อทองชนวน
18. พระสมเด็จ รุน 100 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2556 หลังตราหยดนํ้า
19. พระขุนแผนเนื้อผง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2556 ฝงตะกรุดเงิน
20. กริ่ง อิ สา วะ สุ รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2556 เนื้อทองเหลือง
21. เหรียญจาสัว รุน 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2536
22. พระสมเด็จปรกโพธิ์หลังคาถาชินบัญชร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ พ.ศ.2540
23. พระผงขุนแผน รุนแรก หลวงพอไพบูลย วัดอนาลโย จ.พะเยา
24. พระปดตาจัมโบ รุนแรก(อุปสมบท60พรรษา)หลวงพอเกษม เขมโก จ.ลําปาง ตะกรุด 3K
25. พระปดตาปลดหน้ี หลังยันตนะ หลวงพอเกษม เขมโก จ.ลําปาง ตะกรุดทองคํา 2 ดอก
26. พระปดตาเงินลาน หลังยันต 3 นะ หลวงพอเกษม เขมโก จ.ลําปาง ตะกรุดทองคํา 2 ดอก
27. พระบรมครูปูฤาษีนารอด รุนแรก อาจารยแดง วัดปาสัก จ.ชัยนาท เนื้อนวโลหะ
28. เหรียญเบตงเจดีย พุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาวาส ป 2539 เนื้อทองแดง
29. เหรียญรูปไข หลวงปูตื้อ วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม พ.ศ. 2516
30. เหรียญรูปไข หลวงปูดุลย วัดบูรพาราม จ.สุรินทร กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดสราง ป 2520 เนื้อทองแดง
31. เหรียญกลมหลังพระปดตา รุน 78 อาจารยฝน วัดปาอุดมสมพร จ.สกลนคร พ.ศ.2518  เนื้อทองแดง
32. เหรียญรูปไข รุน 2 หลวงปูชา วัดหนองปาพง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2522 เนื้อเงิน-ทองแดง
33. เหรียญหลอส่ีเหล่ียมเล็ก มงคลเกษม หลวงพอเกษม เขมโก จ.ลําปาง พ.ศ.2534 เนื้อนว-ทองแดง
34. พระรูปหลอรูปเหมือน รุนอายุ 81 พรรษา หลวงพอเกษม เขมโก จ.ลําปาง พ.ศ.2534 เนื้อทองแดง
35. เหรียญพุทโธ หลวงปูสิม วัดถํ้าผาปลอง จ.เชียงใหม พ.ศ.2517 เนื้อนว-ทองแดง
36. รูปหลอรูปเหมือน หลวงปูชา วัดหนองปาพง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2522 เนื้อนวโลหะ
37. พระกริ่งพุทธสิริมงคล รุน 8 รอบ สมเด็จพระญาณสังวร พ.ศ.2552 เนื้อทองเหลือง
38. พระกริ่งเจริญโภคทรัพย รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร พ.ศ.2556 เนื้อทองเหลือง

สมเด็จพระญาณสังวร และพระคณาจารยทั่วไป ทั่วไป   
โตะท่ี 26 คาสงรายการละ 300 บาท (38 รายการ)



นิทรรศการการประกวดการอนุรักษ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย หลวงพอเขียน ธัมมรักขิโต จ.เพชรบูรณ42

พระวัดระฆังโฆสิตาราม ยอดนิยม
โตะท่ี 27 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพเศียรโต A แบบเต็มพิมพ

2. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพเศียรโต A แบบไมเต็มพิมพ

3. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพเศียรโต B 

4. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพฟอรมเศียรโต - เสนดายลึก

5. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพเสนดายใหญ - เล็ก

6. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพไขปลาเลือน

7. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพซุมซอน

8. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพตอ

9. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพไขปลาใหญ

10. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพคะแนน

11. พระผง รุน 100 ป พ.ศ.2515 พิมพรูปเหมือนสมเด็จฯ(โต)

12. พระกริ่ง - พระชยัวัฒน รุน 100 ป พ.ศ.2515 

13. พระหลอพิมพรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) รุน 100 ป พ.ศ. 2515

14. เหรียญรูปเหมือน รุน 100 ป พ.ศ.2515 ไมจํากัดเน้ือและขนาด

15. เหรียญสมเด็จ (จิ๋ว) รุน 100 ป พ.ศ. 2515

16. พระผงสมเด็จรุน 108 ป พ.ศ.2523 พิมพพระประธานใหญ A ลึก นิยม

17. พระผงสมเด็จรุน 108 ป พ.ศ.2523 พิมพพระประธานใหญ อกลํ่า

18. พระผงสมเด็จรุน 108 ป พ.ศ.2523 พิมพพระประธานใหญ

19. พระผงสมเด็จรุน 108 ป พ.ศ.2523 พิมพคะแนน

20. พระผงรุน 108 ป พ.ศ.2523 พิมพรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย(โต)

21. พระเนื้อโลหะรุน 108 ป พ.ศ. 2523 ไมจํากัดพิมพ,ไมจํากัดเน้ือ

22. เหรียญหลอสมเด็จรุน 108 ป พ.ศ. 2523 เน้ือตะกั่วถํ้าชา

23. พระผงสมเด็จ รุน 118 ป พ.ศ. 2533 พิมพพระประธานใหญ ยืด จัมโบ นิยม

24. พระผงสมเด็จ รุน 118 ป พ.ศ. 2533 พิมพพระประธานใหญ ลํ่า

25. พระผงสมเด็จ รุน 118 ป พ.ศ. 2533 พิมพพระประธานใหญ

26. พระผงสมเด็จ รุน 118 ป พ.ศ. 2533 ไมจํากัดพิมพ

27. พระผง รุน 118 ป พ.ศ. 2533 พิมพรูปเหมือน

28. พระเนื้อโลหะรุน 118 ป พ.ศ. 2533 ไมจํากัดพิมพ,ไมจํากัดเน้ือ

29. พระสมเด็จรุน 122 ป พ.ศ.2537 พิมพใหญบล็อกเศียรโต 6 จุด นิยม

30. พระสมเด็จรุน 122 ป พ.ศ.2537 พิมพพระประธานใหญ

31. พระสมเด็จรุน 122 ป พ.ศ.2537 ไมจํากัดพิมพ

32. พระเนื้อโลหะ รุน 122 ป พ.ศ.2537 ไมจํากัดพิมพ,ไมจํากัดเน้ือ

33. พระผงสมเด็จ รุน พิธีเสารหา พ.ศ. 2536

34. พระผงสมเด็จ รุนพิธีเสารหา พ.ศ. 2539

35. พระผงสมเด็จรุน 231 ปชาตกาล พ.ศ. 2562 ไมจํากัดพิมพ
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พระวัดระฆังโฆสิตาราม รุน 214 ปชาตกาล กรุงเทพฯ ทั่วไป
โตะท่ี 28 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม บล็อกเศียรโต ป 2545 

2. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม บล็อกพรหมประทาน เนื้อเขม ป 2545 

3. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม บล็อกพรหมประทาน เนื้อขาวปูน ป 2545 

4. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม บล็อกเทพประทาน ไมจํากัดเนื้อ ป 2545 

5. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม บล็อกเศียรรูปไข เน้ือเขม ป 2545 

6. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม บล็อกเศียรรูปไข เน้ือขาวปูน ป 2545 

7. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม บล็อกเศียรใหญ เน้ือเขม ป 2545 

8. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม บล็อกเศียรใหญ เน้ือขาวปูน ป 2545 

9. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม บล็อกเกศใหญ เน้ือเขม ป 2545 

10. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม บล็อกเกศใหญ เน้ือขาวปูน ป 2545 

11. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม เน้ือเขม สีอมเทา ไมจํากัดบล็อก ป 2545 

12. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม เน้ือเขม สีอมเหลือง ไมจํากัดบล็อก ป 2545 

13. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม เน้ือขาวปูน ไมจํากัดบล็อก ป 2545 

14. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลุซุม เน้ือขัดลายงา สีเหลือง ไมจํากัดบล็อก ป 2545 

15. พระผงสมเด็จ พิมพเกศทะลซุุม เน้ือขัดลายงา สีดํา ไมจํากัดบล็อก ป 2545 

16. พระผงสมเด็จ พิมพเกศจรดซุม บล็อกจัมโบ เน้ือเขม ป 2545 

17. พระผงสมเด็จ พิมพเกศจรดซุม บล็อกจัมโบ เน้ือขาวปูน ป 2545 

18. พระผงสมเด็จ พิมพเกศจรดซุม บล็อกเศียรใหญ ไมจํากัดเนื้อ ป 2545 

19. พระผงสมเด็จ พิมพเกศจรดซุม บล็อกเศียรเล็ก ไมจํากัดเนื้อ ป 2545 

20. พระผงสมเด็จ พิมพเกศจรดซุม เน้ือเขม ไมจํากัดบล็อก ป 2545

21. พระผงสมเด็จ พิมพเกศจรดซุม เน้ือขาวปูน ไมจํากัดบล็อก ป 2545 

22. พระผงสมเด็จ พิมพเกศจรดซุม เน้ือขัดลายงา บล็อกจัมโบ ป 2545 

23. พระผงสมเด็จ พิมพเกศจรดซุม เน้ือขัดลายงา สีเหลือง ไมจํากัดบล็อก ป 2545 

24. พระผงสมเด็จ พิมพเกศจรดซุม เน้ือขัดลายงา สีดาํ ไมจํากัดบล็อก ป 2545 

25. พระหลอรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ เน้ือทองคํา, เนื้อเงิน ป 2545 

26. พระหลอรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ เน้ือนวะโลหะ ผิวเดิม ป 2545 

27. พระหลอรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ เน้ือนวะโลหะ ผิวขัดเงา ป 2545 

28. พระหลอรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดใหญ เน้ือนวะโลหะ ผิวรมดํา ป 2545 

29. พระหลอรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เน้ือทองคํา, เนื้อเงิน ป 2545 

30. พระหลอรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เน้ือนวะโลหะ ผิวเดิม ป 2545 

31. พระหลอรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เน้ือนวะโลหะ ผิวขัดเงา ป 2545 

32. พระหลอรูปเหมือนสมเด็จฯ โต ขนาดเล็ก เน้ือนวะโลหะ ผิวรมดํา ป 2545 

33. เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต เน้ือทองคํา, เนื้อเงิน ป 2545 

34. เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต เน้ือทองแดง ป 2545 1164

35. เหรียญสมเด็จจิ๋ว หลังรูปเหมือนสมเด็จฯ โต เน้ือผิวกะไหลทอง ป 2545
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พระพุทธ - พระคณาจารท่ัวไป  ชุดที่ 1
โตะท่ี 29 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. พระเนื้อผงผสมผงใบลานหลวงปูตีพิมพทาวเวสสุวรรณ พิมพเล็กไมจํากัดหลัง วัดเขาเขียวพนาราม ป ๒๕๑๕ จ.สุพรรณบุรี

2. พระเนื้อผงพุทธคุณ - แผนเน้ือผงพุทธคุณ เจ็ดจังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั่วไป

3. พระเนื้อผงผสมผงใบลานหลวงปูตี๋ พิมพทาวเวสสุวรรณ พิมพเล็กไมหลังจารวัดเขาเขียวพนาราม ป ๒๕๑๕ สุพรรณบุรี 

4. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนเปดทรัพย วัดศรีวโนภาสสถิตพร เนื้อเงิน เน้ือลงยาทั่วไป จ.ระยอง

5. พระเนื้อผงผสมผงใบลานหลวงปูตี๋พิมพทาวเวสสุวรรณ พิมพใหญไมจํากัดหลัง วัดเขาเขียวพนาราม ป๒๕๑๕ จ.สุพรรณบุรี 

6. พระเนื้อดินผสมผง - แขนแผนเน้ือดินผสมผง เจ็ดจังหวัดภาคกลางตอนบน ทั่วไป

7. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนเปดทรัพย วัดศรีวโนภาสสถิตพร เนื้อทองแดง เนื้อนวะ เนื้อชนวน ทั่วไป จ.ระยอง

8. พระเนื้อดิน-เนื้อผงผสมผงใบลาน หลวงปูที่วัดเขาเขียวพนาราม วัดทุงมะกรูดไมจํากัดพิมพ ป๒๕๐๘-๒๕๑๕ สุพรรณบุรี 

9. พระเนื้อผง เนื้อโลหะหลวงปูทาบ หลวงปูทิม รวมปลุกเสกที่ไมใชวัดละหารไร ทั่วไป

10. พระเนื้อผงคลุกรัก เน้ือผง เน้ือดินผสมผง หลวงปูทาบ – หลวงปูทิม ไมเกินป ๒๕๑๘ จ.ระยอง

11. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนเปดทรัพย วัดศรีวโนภาสสถิตพร ไมจํากัดเนื้อ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ.ระยอง 

12. พระไมแกะทั่วไปขนาด ๕ นิ้วขึ้นไป ไมซํารายการ

13. สีผึ้งสายเมตตาแบบแบงเลียม ทองคํา เงิน นาค พลาสติก และตลับเกาเดิม ไมเกินป ๒๕๑๘ 

14. พระบูชาเน้ือโลหะทั่วไปไมจํากัดขนาด ไมซํารายการ

15. พระเนื้อผงผสมผงใบลานหลวงพอวงษ วัดทุงผักกรูด ไมจํากัดพิมพ จ.นครปฐม

16. ล็อคเก็ตเตาฉากทอง หลวงปูหลิว ออกวัดถําเขาชะองค รุนจาวสัวพันลาน จ.กาญจนบุรี 

17. เหรียญหลวงพอโอภาสี ที่ระลึกสรางวัดโอภาสี พ.ศ. 2514 หลวงปูทิมปลุกเสก จ.ระยอง 

18. พระไมแกะขนาดไมเกิน ๕ นิ้ว ทั่วไป ไมซํารายการ

19. เบี้ยเปลือย คุณแมบุญเรือนวัดอาวุธ จ.กรุงเทพ

20. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนเปดทรัพย วัดศรีวโนภาสสถิตพร ไมจํากัดพิมพ และ เนื้อ จ.ระยอง 

21. กุมารหลวงพอกวยป 2521 เน้ือตะกั่วชุมทอง ไมจาํกัดพิมพ วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาถ

22. กุมารหลวงพอกวยป 2521 ไมจํากัดเน้ือ และพิมพ วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาถ

23. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนเปดทรัพย วัดศรีวโนภาสสถิตพร เนื้อทองแดง ทองแดงลงยา เนื้อกระไหลทั่วไป จ.ระยอง

24. พระเนื้อโลหะขนาดหอยคอคณาจารยยุคเกาไมจํากัดศิลป

25. พระเนื้อผงหลวงพอสุพจน วัดสุทัศไมจํากัดพิมพ และป จ.กรุงเทพ 

26. ขุนแผนเนื้อผงพุทธคณุ คณาจารยจังหวัดชัยนาถท่ัวไป จ. ชัยนาถ 

27. ขุนแผนเนื้อดินผสมผง คณาจารยจังหวัดชัยนาถท่ัวไป จ. ชัยนาถ 

28. ไมแกะ งาแกะ เขาแกะ ขนาดหอยคอ ทั่วไปไมซํารายการ 

29. พระเนื้อผง เนื้อดินผสมผง ลอพิมพพระกรุทั่วไป เจ็ดจังหวัดภาคกลางตอน 

30. นางกวัก พระสังกัญจาย หลวงพอกวยวัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาถ 

31. เคร่ืองรวมสมัยทั่วไป ไมซํารายการ ไมจํากดัคณาจารย

32. ผายันตคณาจารยยุคเกา ทั่วไปไมซํ้ารายการ

33. ขุนแผนหลวงพอยุงยุธ วัดเขาไมแดงป 2527 พิมพเล็กไมจํากัดสี จ.ระยอง 

34. ขุนแผนหลวงพอยงยุธ วัดเขาไมแดงป 2527 ไมจํากัดพิมพและสี จ.ระยอง

35. พระนาคปรกหลวงพอชู วัดมุมปอม ป 2496 พิมพกลาง ไมจํากัดเนื้อ จ.นครศรีธรรมราช



นิทรรศการการประกวดการอนุรักษ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย หลวงพอเขียน ธัมมรักขิโต จ.เพชรบูรณ 45

พระพุทธ - พระคณาจารท่ัวไป  ชุดที่ 2
โตะท่ี 30 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. ตะกรุด หลวงปูผาด วัดไร ป2552 ไมจํากัดรุนและขนาด จ.อางทอง

2. เหรียญหลวงปูชม รุน3 วัดเขานันทาพาสุภาพ(วัดทุงยาว) จ.ปราจีนบุรี ป2525 

3. พระกรุเนื้อดินซุมรัศมีไขปลา วัดประยูรวงศาวาส กทม.

4. พระกรุเนื้อดินซุมรัศมี วัดประยูรวงศาวาส กทม.

5. เหรียญกายเทพ หลวงพอคูณ วัดบานไร อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา ป2556

6. เหรียญอายุยืน ออกวัดปาตุกตาทอง อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา สรางป2557 

7. เหรียญชนะมาร หลวงพอบุญ วัดปอแดง อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา สรางป2558 

8. พระพิมพซุมแหลมเล็ก ไมจํากัดเน้ือ หลวงปูบุญ วัดกลางบางแกว จ.นครปฐม 9 

9. พระปดตาหลวงปูจันทร วัดบานยาง เน้ือเมฆพัด ไมจํากัดพิมพ จ.นครปฐม 

10. เหรียญหลวงพอดํา รุนแรกวัดทุงนอย ป2513 ไมจํากัดเนื้อ จ.นครปฐม 

11. พระปดตาหลวงพอชม วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

12. กุมารจิ๋วฐานเกา หลวงพอแยม วัดสามงาม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

13. สมเด็จหลวงปูผล รุน2 ป2504 หลังยันตเฑาะวมหาพรหม 

14. เหรียญหลวงพอผลหลังหลวงพอเงิน ป2519 เน้ือทองแดง 

15. พระสมเด็จ วัดปราสาทบุญญาวาส ป2506

16. เหรียญหลอพระพุทธชินราช พิมพหาเหล่ียม เจาคุณศรี วัดสุทัศน ป2494 

17. ลูกอมหลวงพอสงวน วัดไผพันมือ

18. พระกลีบบัว หลวงปูบุญ วัดกลางบางแกว เน้ือเมฆพัตร

19. เหรียญโล หลังลายเซ็น หลวงพอเงิน วัดดอนยายหอม

20. เหรียญยี่กอฮง รุนรวยพันลาน รุนแรก หลวงปูหมุน วัดบานจาน จ.ศรีสะเกษ

21. พระผงยี่กอฮง รุนรวยพันลาน รุนแรก หลวงปูหมุน วัดบานจาน จ.ศรีสะเกษ

22. เหรียญจําปทาวเวสสุวรรณ รุนรวยพันลาน พิมพใหญ รุนแรก หลวงปูหมุน วัดบานจาน จ.ศรีสะเกษ

23. ล็อคเก็ต เปดธาตุไหวครู65 รุนรวยพันลาน พิมพใหญ หลวงปูหมุน วัดบานจาน จ.ศรีสะเกษ

24. ล็อคเก็ต เปดธาตุไหวครู65 รุนรวยพันลาน พิมพเล็ก หลวงปูหมุน วัดบานจาน จ.ศรีสะเกษ

25. รูปกระดาษ เปดธาตุไหวครู65 รุนรวยพันลาน หลวงปูหมุน วัดบานจาน จ.ศรีสะเกษ

26. รูปกระดาษแจกทาน ถวายวัด เปดธาตุไหวครู65 รุนรวยพันลาน หลวงปูหมุน วัดบานจาน จ.ศรีสะเกษ

27. ลูกอม เปดธาตุไหวครู65 รุนรวยพันลาน หลวงปูหมุน วัดบานจาน จ.ศรีสะเกษ

28. รูปเหมือนปมอวน รุนแรก หลวงพอฉาบ วัดศรีสาคร เนื้อนวะ ป2550

29. รูปเหมือนปมอวน รุนแรก หลวงพอฉาบ วัดศรีสาคร เนื้อทองเหลือง ป2550

30. รูปเหมือนปม รุน9มงคล หลวงพอฉาบ วัดศรีสาคร เน้ืออัลปากา

31. เหรียญรุนแรก หลวงพอชม วัดกลางทาขาม ป2511

32. กะลาแกะ หลวงตาเบียน วัดสังฆราชาวาส ป2528

33. เหรียญรุนแรก หลวงปูบุดดา ถาวโร สํานักสงฆสองพี่นอง ป2517

34. เหรียญกฐินสามัคคี หลวงปูบุดดา ถาวโร รุน2 สํานักสงฆสองพี่นอง ป2517

35. เหรียญบัวขาง หลวงปูบุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข ป2531
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1. หุนพยนตพี่ที่ซอยทาเรือแดงอยุธยา

2. หุนพยนตพี่ที่ขนาดบูชาซอยทาเรือแดงอยุธยา

3. หุนพยนตพี่ที่ซอยทาเรือแดงอยุธยา สีเดียว-ตัวเปลือย

4. เบี้ยแกหลวงปูเจือ วัดกลางบางแกว ถักเชือกจุมรัก

5. ลูกเบาถักเชือกจุมรักหลวงปูเจือ วัดกลางบางแกว

6. ตะกรุดหนังเสือ หลวงพอเปน ป43

7. ราหูหลวงพอแล วัดพระทรง

8. กุมารทองหลวงพอกวย วัดโฆสิตาราม

9. ปลากัดเน้ือโลหะ หลวงพอนวม วัดโพธิ์ศรีเจริญ สุพรรณบุรี

10. ปลากัดเน้ืองาหลวงพอนวม วัดโพธิ์ศรีเจริญ สุพรรณบุรี

11. ปลากัดเน้ือเขาหลวงพอนวม วัดโพธิ์ศรีเจริญ สุพรรณบุรี

12. ปลากัดเน้ือไมหลวงพอนวม วัดโพธศรีเจริญ สุพรรณบุรี

13. ลิงหลวงพออนัน วัดบางพลีนอย ขนาดหอยคอ

14. รูปถายหลวงพอวิชัย วัดหัวเดน ชัยนาท

15. ครุฑหลวงพอวราห รุนกฐินพระราชฐาน65

16. หุนพยนตพระครูปน วัดลาดชะโด

17. พอแกพระครูปน วัดลาดชะโด

18. เบี้ยแก หลวงพอเกษม

19. เขาแกะหลวงพอสิน วัดระหารใหญ

20. หุนพยนตผูพัน พี่ตี๋ ทาเรือแดงอยุธยา

21. ลูกสะกดหลวงพออิฐวัดจุฬามณี ป 52

22. ทาวเวสสุวรรณหลวงปูทองคํา สุวโจ

23. สิงหมหาราช รุนแรก หลวงพอทอง วัดบานไร

24. เสือหลวงปูทองคํา สุวโจ

25. พญาครุฑ รุนรวยหมื่นลาน หลวงพอพัฒน วัดหวยดวน

26. พระพิฆเนศหลวงปูทองคํา สุวโจ

27. ราหูอมจันทร วัดทามะนาว

28. เหรียญราหูอมจันทรมงคลเศรษฐี หลวงปูทองคํา สุวโจ

29. ทาวเวสสุวรรณ วัดทามะนาว จ.กาญจนบุรี

30. ทาวเวสสุวรรณหลวงพอทอง วัดบานไร

31. หนุมานรุนแรก หลวงปูทิม วัดพระขาว

32. ครุฑหลวงพอชํานาญ วัดบางกุฎีทอง

33. เหรียญพระพิฆเนศ หลวงพอชื้น วัดญาณเสน

34. เหรียญแปดเหลี่ยม เทพจําแลง หลังยันต ครูบากฤษณะ วัดปามหาวัน

35. หนุมานปราบไตรจักรหลวงพอชํานาญวัดบางกุฎีทอง

36. เตาหลวงปูทองคํา สุวโจ

พระพุทธ - พระคณาจารท่ัวไป  ชุดที่ 3
โตะท่ี 31 คาสงรายการละ 300 บาท (36 รายการ)
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พระพุทธ – พระคณาจารย ทั่วไป ชุดที่ 4
โตะท่ี 32 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1.  เหรียญขี่หมู รุนแรก หลวงพอเปนวัดบางพระ จ.นครปฐม ป2525

2.  แมนางกวักเนื้อดิน ขนาดหอยคอ หลวงพอแดง วัดทุงคอก จ.สุพรรณบุรี ป2503 

3.  แมนางกวัก หลวงพอยอย วัดใหมสุคนธาราม จ.นครปฐม

4.  นํ้าเตา 100 ป หลวงพอสด วัดปากนํ้าภาษีเจริญ จ.กรุงเทพ ป2527

5.  พระปดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ วัดพุทไธศวรรย ป2547

6.  พระปดตาศรีมหาราชพงัพะกาฬ วัดพุทไธศวรรย ขนาด ๒.๐ ซ.ม.) เนื้อผง ป2547

7.  กุมารทอง ขนาดหอยคอ หลวงปูแยม วัดสามงาม จ.นครปฐม

8.  กุมารทอง รุน เฮงเฮง หลวงปูแยม วัดสามงาม จ.นครปฐม ป 2552

9.  กุมารทอง รุน รวยรวยรวย หลวงปูแยม วัดสามงาม จ.นครปฐม ป2550-2555

10. กุมารทอง รุน 95 ป หลวงปูแยม วัดสามงาม จ.นครปฐม ป2552

11. กุมารทอง รุนเจาสัวนอย หลวงปูแยม วัดสามงาม จ.นครปฐม ป 2556 

12. กุมารทองพ่ีจุก วัดสวนหลวง จ.สมุทรสงคราม

13. กุมารทอง หลวงพอดํา วัดสันติธรรม จ.สระแกว

14. ปลากัด ขนาดหอคอ หลวงพอนวม วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี

15. ปลากัด แบบแขวน หลวงพอนวม วัดโพธิ์ศรีเจริญ จ.สุพรรณบุรี

16. ปรก ทวารวดี พระอาจารยอดิเรก วัดหนองทราย จ.สุพรรณบุรี

17. วัวธนู หลวงพอพุฒ วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม

18. กะลาราหู หลวงพอจืด วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม

19. พระขุนแผนหลังกุมารทองสมบัติ หลวงพอพูล วัดไผลอม ป2548 

20. ควายธนู หลวงพอจืด วัดโพธิ์เศรษฐี จ.นครปฐม

21. ระฆังหลอ รุนอายุวัฒนมงคล99 รุนแรก หลวงพอพัฒน วัดหวยดวน ป2563

22. พระเจาสัว2 หลวงปูเจือ วัดกลางบางแกว จ.นครปฐม เนื้อผง ป2535 

23. เหรียญเจาสัว4 วัดกลางบางแกว จ.นครปฐมเน้ือทองคํา+เงิน พิมพเล็ก ป2559 

24. เหรียญเจาสัว4 วัดกลางบางแกว จ.นครปฐมทองแดงกะไหลนาคพิมพเล็ก ป2559 

25. เหรียญเจาสัว3 วัดกลางบางแกว จ.นครปฐม เน้ือทองแดงผิวไฟ พิมพเล็ก ป2555 

26. เหรียญเจาสัว3 วัดกลางบางแกว จ.นครปฐมเน้ือทองทิพ พิมพเล็ก ป2555 

27. ตะกรุดโลกธาตุ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู

28. กุมารทอง หลวงปูแยม วัดสามงาม จ.นครปฐม ขนาดบูชา รุน เจาสัวนอย ป 56

29. แมนางพิมพ หลวงพออั๊บ วัดทองไทร จ.นครปฐม ป2549

30. เม็ดลูกปะคํา หลวงพอสงวน วัดไผพันมือ จ.สุพรรณบุรี

31. พระเม็ดบัว เจาคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลา จ.กรุงเทพ เนื้อดิน 

32. พระคุณแมบุญเรือน พิมพวัดตะไกร เน้ือดิน ป2499

33. พระคุณแมบุญเรือน พิมพประจําวัน เน้ือผง ป2499

34. พระขุนแผน ผงพรายกุมาร หลวงพอสาคร ออกวัดชุมแสง ป2554

35. ล็อกเกตย่ีกอฮง ครูบากฤษณะ รุนเจาสัว เฮง เฮง รวย รวย



นิทรรศการการประกวดการอนุรักษ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย หลวงพอเขียน ธัมมรักขิโต จ.เพชรบูรณ48

พระพุทธ - พระคณาจารท่ัวไป  ชุดที่ 5
โตะท่ี 33 คาสงรายการละ 300 บาท (36 รายการ)

1. เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร ป 2502 เน้ือเงิน จ.กรุงเทพมหานคร

2. เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร ป 2502 เน้ือทองแดง จ.กรุงเทพมหานคร

3. พระกริ่งสิงหหนึ่งลานทอง เน้ือนวโลหะ ป 2551 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร

4. พระผงไพรีพินาศ ป2530 เน้ือนวะโลหะ วัดบวรนิเวศวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร

5. พระกริ่งไพรีพินาศ ป 2530-2556 เน้ือนวะ-ทองผสม วดับวรนิเวศวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร

6. ลูกสวาท หลวงพอบุญยิ่ง วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี

7. ทาวเวสสุวรรณ หลวงพอบุญยิ่ง รุน 1  วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี

8. ตะกรุด หลวงพอบุญยิ่ง วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี

9. เหรียญรุนแรก หลวงพอบุญยิ่ง วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี

10. เหรียญรุนสอง หลวงพอบุญยิ่ง วดัอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี

11. เหรียญปาดตาล ป 2558 หลวงพอสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ จ.สระบุรี

12. เหรียญเสมา ป 2555 หลวงพอสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ จ.สระบุรี

13. หุนพยนต หลวงพอตอง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

14. พระสังกัจจายนโชคดี หลวงพอตอง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

15. ตะกรุด หลวงพอตอง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

16. เหรียญเสมา 4 รอบ หลวงพอตอง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

17. พระขุนแผน หลวงพอตอง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

18. ล็อกเก็ต หลวงพอตอง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

19. พี่ทองสุก หลวงพอตอง วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี

20. เหรียญเสมา รุน 122 ป  หลวงปูทิม วัดละหารไร 2544 จ.ระยอง

21. พระสังกจัจายน รุน 122 ป หลวงปูทิม วัดละหารไร 2544 จ.ระยอง

22. พระโลหะ รุน 118 วัดระฆังโฆสิตาราม ไมจํากัดเน้ือ ไมจํากัดพิมพ จ.กรุงเทพมหานคร

23. พระโลหะ รุน 122 วัดระฆังโฆสิตาราม ไมจํากัดเน้ือ ไมจํากัดพิมพ จ.กรุงเทพมหานคร

24. พระสมเด็จ รุน 118 วัดระฆังโฆสิตาราม ไมจํากัดเน้ือ ไมจํากัดพิมพ จ.กรุงเทพมหานคร

25. พระสมเด็จ วัดชิโนรส จ.กรุงเทพมหานคร

26. พระสมเด็จ หลวงปูนาค วัดระฆังโฆสิตาราม จ.กรุงเทพมหานคร

27. ตะกรุด พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดูพระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

28. เหรียญ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดูพระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

29. พระสมเด็จ พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดูพระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

30. รูปเหมือนปม หลวงพอทิน วัดชายนา จ.เพชรบุรี ป2565

31. พระผงรูปเหมือนเตารีด หลวงพอทิน วัดชายนา จ.เพชรบุรี ป2565

32. หุนพยนต หลวงพอสมบูรณ วัดหงสรัตนาราม (ไมจํากัดรุน) จ.กรุงเทพมหานคร

33. วัวธนู หลวงพอสมบูรณ วัดหงสรัตนาราม (ไมจํากัดรุน) จ.กรุงเทพมหานคร

34. ล็อกเก็ต หลวงพอสมบูรณ วัดหงสรัตนาราม (ไมจํากัดเน้ือ) จ.กรุงเทพมหานคร

35. ทาวเวสสุวรรณ หลวงพอสมบูรณ วัดหงสรัตนาราม (ไมจํากดัเนื้อ) จ.กรุงเทพมหานคร

36. ตะกรุด หลวงพอสมบูรณ วัดหงสรัตนาราม (ไมจํากัดรุน) จ.กรุงเทพมหานคร
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1. พระขุนแผนเคลือบไมจํากัดสี รุนสมบูรณทรัพย หลวงปูชื้น วัดญาณเสน ป 2544

2. พระขุนแผน 8 รอบ เน้ือผงเกสร หลวงปูทิม วัดพระขาว ป 2552

3. พระปดตา พอทานคง พอทานยกหอง วัดสลักปาใหม ป 2557

4. พระพุทธประทับไก เน้ือผงใบลาน รุนแรก หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2540          

5. พระขุนแผน รุน 4 หลวงพอสาคร วัดหนองกรับ ป 2546

6. พระผงสมเด็จเหม็น หลวงพออุน วัดตาลกง ป 2495-2497

7. พระปดตาจ๋ิว หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2517

8. พระสมเด็จคะแนน วัดวิหารขาว หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง เสก ป 2512            

9. องคพญาครุฑ รุน มหาบารมี ปลดหน้ี อาจารยวรา วัดโพธิทอง ป 2538

10. องคพญาครุฑ รุน มหาเศรษฐี อาจารยวรา วัดโพธิทอง ป 2540

11. องคพญาครุฑ รุน โคตรรวย อาจารยวรา วัดโพธิทอง ป 2537

12. องคพญาครุฑ รุน ลางอาถรรพ อาจารยวรา วัดโพธิทอง ป 2536

13. พระกริ่งปุญญวโร หลวงพอวราห วัดโพธิทอง ป 2557

14. รูปหลอหลวงพอทวด มหายันต อาจารยประสูติ วัดในเตา ป 2551          

15. พระปรกใบมะขาม รุนแรก พระอาจารยติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ ป 2557            

16. พระสมเด็จ แพ 5 พัน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2534

17. พระสมเด็จฐานสิงห เน้ือลายรัศมี หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2515        

18. พระสมเด็จฐานแซม หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2517                  

19. พระปดตา แซยิด 80 ป หลวงพอมี วัดมารวิชัย ป 2535

20. พระกริ่งประสิทธโชค หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2534    

21. พระนางพญา รุนแรก หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2506

22. พระปดตาจัมโบ เน้ือลาย หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2539

23. พระชัยวัฒน รุนแรก หลวงพอจักษ วัดชุง ป 2562

24. พระพิมพพระรอด หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2514

25. พระสมเด็จ เนื้อผงเกสร หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2517

26. พระสมเด็จนาคปรก เน้ือเกสร รุนแพ 91 หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2538          

27. พระสมเด็จนางพญา รุนแรก หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2534

28. เหรียญเงินลงยา รุนแรก หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2535

29. เหรียญเสารหา เงินลงยา หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2536

30. พระกําแพง ไมจํากัดพิมพ หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2534

31. พระยอดธง รุนแรก หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2539

32. พระกริ่ง เนื้อผงสีรุง รุนพิทักษชายแดน หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2535

33. พระขุนแผน เนื้อผงวาน ฝงตะกรุด หลวงพอขวัญ วัดประดูตะบอง จ.อยุธยา            

34. พระขุนแผน เนื้อผงธูป หลวงพอขวัญ วัดประดูตะบอง จ.อยุธยา          

35. พระขุนแผน เนื้อผงเหล็กนํ้าพี้ หลวงพอขวัญ วัดประดูตะบอง จ.อยุธยา                

36. พระขุนแผน เนื้อผงวาน ปดทองในพิมพ หลวงพอขวัญ วัดประดูตะบอง จ.อยุธยา        

37. ตะกรุดจักรพรรดิ รุน กฐิน 65 หลวงพอขวัญ วัดประดูตะบอง

พระพุทธ - พระคณาจารท่ัวไป  ชุดที่ 6
โตะท่ี 34 คาสงรายการละ 300 บาท (37 รายการ)
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พระพุทธ - พระคณาจารท่ัวไป  ชุดที่ 7
โตะท่ี 35 คาสงรายการละ 300 บาท (35 รายการ)

1. เหรียญพรรนาวิ พิมพรูปเหมือน หลวงปูทิม เน้ือทองคํา

2. เหรียญพรรนาวิ พิมพรูปเหมือน หลวงปูทิม เน้ือเงิน

3. เหรียญพรรนาวิ พิมพรูปเหมือน หลวงปูทิม เน้ือนะวะ

4. เหรียญพรรนาวิ พิมพรูปเหมือน หลวงปูทิม เน้ือทองแดง

5. เหรียญพรรนาวิ พิมพพระพุทธอังศีรส เน้ือทองคํา

6. เหรียญพรรนาวิ พิมพพระพุทธอังศีรส เน้ือเงิน

7. เหรียญพรรนาวิ พิมพพระพุทธอังศีรส เน้ือนะวะ

8. เหรียญพรรนาวิ พิมพพระพุทธอังศีรส เน้ือทองแดง

9. เหรียญพรรนาวิ พิมพพระพรหม เน้ือทองคํา

10. เหรียญรุน 2 หลวงปูสิงหทอง ปภากโร วัดปาสุนทราราม จ.ยโสธร ป 2536  

11. พระผงรูปเหมือน รุนแรก หลวงปูสิงหทอง ปภากโร วัดปาสุนทราราม ป 2534

12. เหรียญขวัญถุง รุนพรรนาวิ

13. พระขรรค วัดปากคลองบางครก

14. พระปดตาหลวงปูรอด วัดโคนอน ไมจาํกัดเน้ือ

15. ลูกกระดอนสะทอน วัดทากระบือ

16. ตะกรุดใบลาน หลวงพอบาย วัดชองลม

17. กะลาพระราหูอาจารยปน วัดศรีษะทอง

18. ตะกรุดหลวงพอหวาง วัดเทียนถวาย

19. จิ้งจก วัดบานแจง

20. ตะกรุดมหาระงับหลวงพอกี๋ วัดหูชาง

21. ปลัดขิกหลวงพอฟก วัดนิคมประชาสรรค

22. แพะหลวงพอลัด วัดหนองกระบอก

23. แพะหลวงพอหนอย วัดหนองกระบอก

24. ตะกรุด วัดโตนดหลวง

25. พระสมเด็จหลวงพอครื้น วัดสังโฆ เน้ือผง ไมจํากัดพิมพ

26. พระผง วัดคลองสิบสอง ไมจํากัดพิมพ

27. รูปถายหลวงปูจันทร วัดนางหนู ไมจํากัดรุน

28. เบี้ยแกหลวงปูคํา วัดโพธิ์ปลํ้า

29. สิงหงาแกะ อ.เฮง ไพรยวัล

30. ประคําหลวงปูกลิ่น วัดสะพานสูง

31. มาหมากรุก วัดบางคลาาน

32. พระวัดคูบอน ไมจํากัดพิมพ

33. นางพญาหลวงปูเทีียน วัดปาไก ป 2518 เน้ือผงพุทธคุณ

34. พระผงนํ้ามัน หลวงปูจันทร ออกวัดโคกนอย ไมจํากัดพิมพ

35. เบี้ยแกหลวงพอชํา วัดตลาดใหม
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