
12  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

สารบัญ

หน้าที่จำานวนประเภทโต๊ะที่
1539พระบูชา1
1741พระเบญจภาคี2
1833พระกริ่ง-พระหล่อ (ยอดนิยม)3
1933พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ - รูปเหมือน ทั่วไป4
2030พระปิดตายอดนิยม5
2141พระเนื้อดิน ยอดนิยม6
2233พระเนื้อดิน ทั่วไป7
2338พระเนื้อชิน ยอดนิยม8
2427พระเนื้อชิน ทั่วไป9
2534พระเนื้อผง ยอดนิยม10
2645พระเนื้อผง ทั่วไป11
2736หลวงปู่ทวด (ยอดนิยม)12
2831หลวงปู่ทวด ทั่วไป13
2935หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี (ยอดนิยม)14
3034หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ15
3137เครื่องราง ยอดนิยม16
3234เครื่องรางจังหวัดนครสวรรค์17
3436พระจังหวัดพิจิตร18
3535หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค19
3636หลวงปู่สี วัดถ�้าเขาบุญนาค20
3735หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่21
3835หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่22
3926พระกรุจังหวัดสุโขทัย ยอดนิยม23
4035พระกรุก�าแพงเพชร ยอดนิยม24
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ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

4235พระจังหวัดก�าแพงเพชร ยอดนิยม25
4331พระจังหวัดพิษณุโลก ยอดนิยม26
4535หลวงพ่อทบ วัดชนแดน ยอดนิยม27
4641พระสกุลล�าพูน ยอดนิยม28
4727พระสกุลเชียงแสน ยอดนิยม29
4838พระกรุจังหวัดเชียงใหม่ ยอดนิยม30
4935พระจังหวัดเชียงราย ยอดนิยม 131
5130พระจังหวัดเชียงราย ยอดนิยม 232
5336พระจังหวัดแพร่ ยอดนิยม33
5438พระจังหวัดล�าปาง ยอดนิยม34
5640พระจังหวัดพะเยา ยอดนิยม35
5837พระจังหวัดน่าน ยอดนิยม36
5938พระครูบาศรีวิไชย ยอดนิยม 137
6128พระครูบาศรีวิไชย ยอดนิยม 238
6235พระครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน ยอดนิยม39
6335พระหลวงปู่แหวน ยอดนิยม40
6431พระหลวงปู่สิม ยอดนิยม41
6536พระอาจารย์ประสิทธิ์ - พระอาจารย์เปลี่ยน42
6638ครูบาอิน อินโท วัดทุ่งปุย43
6835หลวงพ่อเกษม เขมโก (ยอดนิยม)44
6937หลวงพ่อเกษม เขมโก (ทั่วไป)45
7041พระคณาจารย์เชียงใหม่ 146
7136พระคณาจารย์เชียงใหม่ 247
7241พระคณาจารย์ล�าพูน 148
7342พระคณาจารย์ล�าพูน 249
7442พระคณาจารย์ภาคเหนือ 150
7535พระคณาจารย์ภาคเหนือ 251
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

7640พระคณาจารย์ภาคเหนือ 352
7845พระครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง จ.ล�าพูน 153
8037พระครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง จ.ล�าพูน 254
8238เครื่องรางเมืองเหนือ ยอดนิยม55
8345หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ทั่วไป 156
8545หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ทั่วไป 257
8735พระกรุราชบูรณะ - พระเนื้อชิน อยุธยา ยอดนิยม58
8840หลวงปู่วิมาละ - หลวงปู่ครูบาออ 

ส�านักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะ จ.เชียงใหม่
59

8935ครูบาบุญรอด วัดบุญยืน จ.พะเยา60
9035หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา61
9235สมเด็จพระญาณสังวร และพระคณาจารย์ทั่วไป62
9435พระคณาจารย์ทั่วไป 163
9635พระคณาจารย์ทั่วไป 264
9835พระคณาจารย์ทั่วไป 365
10035พระคณาจารย์ทั่วไป 466

2391 รายการรวมทั้งหมด
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตักไม่เกิน 3 นิ้ว เนื้อส�าริด
2. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตักไม่เกิน 5 นิ้ว เนื้อส�าริด
3. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตักเกิน 5 นิ้วขึ้นไป เนื้อส�าริด
4. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์สาม หน้าตักไม่เกิน 3 นิ้ว เนื้อส�าริด
5. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์สาม หน้าตักไม่เกิน 5 นิ้ว เนื้อส�าริด
6. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์สาม หน้าตักไม่เกิน 5 นิ้วขึ้นไป เนื้อส�าริด
7. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนลังกาวงศ์ หน้าตักไม่เกิน 4 นิ้ว เนื้อส�าริด
8. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนลังกาวงศ์ หน้าตักเกิน 4 นิ้วขึ้นไป เนื้อส�าริด
9. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนทรงเครื่อง ไม่จ�ากัดขนาด เนื้อส�าริด
10. พระอัครสาวกสมัยเชียงแสน นั่ง-ยืน ไม่จ�ากัดขนาด เนื้อส�าริด
11. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนไชยปราการ (ฝาง) หน้าตักไม่เกิน 3 นิ้ว เนื้อส�าริด
12. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนไชยปราการ (ฝาง) หน้าตักไม่เกิน 5 นิ้ว เนื้อส�าริด
13. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนไชยปราการ (ฝาง) หน้าตักเกิน 5 นิ้วขึ้นไป เนื้อส�าริด
14. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนไชยปราการ (ฝาง) ยืนไม่จ�ากัดขนาด เนื้อส�าริด
15. พระพุทธรูปสมัยรัชกาลเหนือ หน้าตักไม่เกิน 4 นิ้วเนื้อส�าริด
16. พระพุทธรูปสมัยรัชกาลเหนือ หน้าตักไม่เกิน 7 นิ้ว เนื้อส�าริด
17. พระพุทธรูปสมัยรัชกาลเหนือ หน้าตักเกิน 7 นิ้วขึ้นไป เนื้อส�าริด
18. พระพุทธรูปสมัยรัชกาลเหนือ ไม่จ�ากัดปาง ไม่จ�ากัดขนาด เนื้อส�าริด
19. พระพุทธรูปเมืองน่าน นั่ง ไม่จ�ากัดขนาด เนื้อส�าริด
20. พระพุทธรูปเชียงแสนลาว นั่ง ไม่จ�ากัดขนาด เนื้อส�าริด
21. พระพุทธรูปเชียงแสนลาว ยืน ไม่จ�ากัดขนาด เนื้อส�าริด
22. พระพุทธรูปเชียงรุ้ง นั่ง ไม่จ�ากัดขนาด เนื้อส�าริด
23. พระพุทธรูปไม้แกะเก่า ศิลปะล้านนา นั่ง หน้าตักไม่เกิน 3 นิ้ว
24. พระพุทธรูปไม้แกะเก่า ศิลปะล้านนา นั่ง หน้าตักไม่เกิน 5 นิ้ว
25. พระพุทธรูปไม้แกะเก่า ศิลปะล้านนา นั่ง หน้าตักเกิน 5 นิ้วขึ้นไป
26. พระพุทธรูปไม้แกะเก่า ศิลปะล้านนา นอน ไม่จ�ากัดขนาด

โต๊ะที่ ประเภท พระบูชา 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)1

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

โต๊ะที่ ประเภท พระบูชา (ต่อ)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)1

27. พระพุทธรูปไม้แกะเก่า ศิลปะล้านนา ยืน ไม่จ�ากัดขนาด
28. พระพุทธรูปงาแกะเก่า ศิลปะล้านนา ไม่จ�ากัดขนาด
29. พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ไม่จ�ากัดขนาด
30. พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ไม่จ�ากัดขนาด
31. พระพุทธรูปสมัยอยุธยา นั่ง หน้าตักไม่เกิน 5 นิ้ว
32. พระพุทธรูปสมัยอยุธยา นั่ง หน้าตักเกิน 5 นิ้ว
33. พระพุทธรูปสมัยอยุธยา ยืน ไม่จ�ากัดขนาด
34. พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ไม่จ�ากัดปาง
35. พระพุทธรูปสมัยรัชกาล หน้าตักไม่เกิน 5 นิ้ว
36. พระพุทธรูปสมัยรัชกาล หน้าตักเกิน 5 นิ้ว
37. พระพุทธรูปไม้แกะเก่าศิลปะล้านนานั่ง ไม่จ�ากัดขนาด
38. เทวรูป สมัยลพบุรี ไม่จ�ากัดขนาด
39. พระพุทธรูป สมัยลพบุรี ไม่จ�ากัดขนาด



17 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระสมเด็จระฆัง พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน)
2. พระสมเด็จระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์
3. พระสมเด็จระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม
4. พระสมเด็จระฆัง พิมพ์ฐานแซม
5. พระสมเด็จระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
6. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
7. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
8. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์
9. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
10. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
11. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ
12. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
13. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม ฐานคู่
14. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์
15. พระสมเด็จจิตรลดา ปี 2508-2513
16. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์สังฆาฏิ วัดมหาธาตุ
17. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์ฐานคู่ วัดมหาธาตุ
18. พระสมเด็จอรหัง เนื้อแดง วัดมหาธาตุ, 
    วัดสร้อยทอง
19. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น นิยม
    จ.อ่างทอง
20. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน
    จ.อ่างทอง
21. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด
    จ.อ่างทอง
22. พระก�าแพงซุม้กอ พมิพ์ใหญ่ มกีนก จ.ก�าแพงเพชร
23. พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก (ซุ้มกอด�า)
    จ.ก�าแพงเพชร

โต๊ะที่ ประเภท พระเบญจภาคี 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

2
24. พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จ.ก�าแพงเพชร
25. พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ จ.ก�าแพงเพชร
26. พระก�าแพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุ่งเศรษฐี 
    จ.ก�าแพงเพชร
27. พระก�าแพงลีลา พลูจีบ จ.ก�าแพงเพชร
28. พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน
29. พระรอด พิมพ์กลาง กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน
30. พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน
31. พระรอด พิมพ์ต้อ กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน
32. พระรอด พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ล�าพูน
33. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ 
    กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
34. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง 
    กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
35. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม 
    กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
36. พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางพญา
     จ.พิษณุโลก
37. พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางพญา 
    จ.พิษณุโลก
38. พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่ กรุวัดนางพญา
    จ.พิษณุโลก
39. พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ กรุวัดนางพญา 
    จ.พิษณุโลก
40. พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา 
    จ.พิษณุโลก
41. พระนางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนางพญา 
    จ.พิษณุโลก



18  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

โต๊ะที่ ประเภท พระกริ่ง-พระหล่อ (ยอดนิยม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)3

1. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อชุ่ม วัดท้ายน�้า
2. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน
3. หลวงพ่อโสธร พิมพ์ 2 หน้า ปี 2497 ไม่จ�ากัดพิมพ์
4. พระหลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม ไม่จ�ากัดพิมพ์
5. เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดก�าแพง
6. พระพิมพ์สี่เหลี่ยมประภามณฑลหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง
7. พระพิมพ์สี่เหลี่ยมประภามณฑลหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ตัดชิด
8. พระพิมพ์สี่เหลี่ยมประภามณฑลหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อชิน ไม่จ�ากัดพิมพ์
9. เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
10. เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก
11. เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นสอง
12. พระยอดธง เนื้อทองค�า-เนื้อเงิน-นาค
13. พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศ ปี 2491
14. พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศ ปี 2491
15. พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ไม่จ�ากัดพิมพ์ 
16. พระชัยวัฒน์ ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม ไม่จ�ากัดพิมพ์ 
17. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2500 ไม่จ�ากัดพิมพ์
18. พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
19. พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ ปี 2515
20. พระกริ่งเขมร (ตั๊กแตน) เนื้อส�าริด
21. รูปหล่อไต้ฮงกง รุ่นแรก



19 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

1. พระเหรียญหล่อวัดชัยพฤกษ์มาลา
2. พระกริ่งหลวงพ่อจาด พิมพ์ใหญ่ วัดบางหอย
3. พระกริ่งหลวงพ่อจาด พิมพ์กลาง-พิมพ์เล็ก 
   วัดบางหอย
4. พระวัดระฆังหลังค้อน
5. พระชัยวัฒน์ พระครูสอน วัดมักกะสัน
6. พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ
7. พระรูปเหมือนพระเจ้าตาก วัดสุทัศน์ฯ ปี 2493
8. พระประจ�าวัน เจ้าคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศน์ฯ ปี 2494
9. พระกริ่งอาจายน์เชื้อ วัดสะพานสูง
10. พระกริ่งหลังปิ วัดสุทัศน์ ปี 2506
11. พระกริ่งวัดประสาทบุญญาวาส ไม่จ�ากัดพิมพ์ 
    ปี 2506
12. พระกริ่งกรมการรักษาดินแดน
13. พระกริ่ง ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศฯ ปี 2508
14. พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2508
15. พระกริ่งโสธร รุ่น 80 ปี กรมต�ารวจ เนื้อทองค�า
16. พระกริ่งโสธร รุ่น 80 ปี กรมต�ารวจ ไม่จ�ากัดเนื้อ
17. พระกริ่งสมเด็จย่า กรุงเทพฯ ปี 2515
18. พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นช้างคู่ วัดท้ายน�้า 
    ปี 2526
19. พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิเวศน์ กรุงเทพฯ
20. พระชัยวัฒน์สิทธัตโถ วัดบรมนิเวศน์ กรุงเทพฯ
21. พระกริ่งจอมสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ปี 2513
22. พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก จ.พิษณุโลก ปี 2522
23. พระกริ่งอาจารย์เชื้อ วัดสะพานสูง

โต๊ะที่ ประเภท พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์-รูปเหมือน ทั่วไป
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)4

24. พระหล่อปิดตา วัดนางสาว จ.สมุทรสาคร
25. พระอุปคุตเขมร เนื้อสัมฤทธิ์
26. พระกริ่ง วัดประสาท ตอกโค้ด 3 ง่าม
27. พระพุทธชินราชห้าเหลี่ยม เจ้าคุณศรีสนธิ์ 
    วัดสุทัศน์ฯ
28. รูปหล่อไต้ฮงกง รุ่นสอง
29. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิง
30. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์ค่อมเล็ก
31. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าหมู
32. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์ฐานหนังสือ
33. รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อเขียน รุ่น 100 ปี



20  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

1. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อส�าริด
2. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อชินตะกั่ว
3. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อชินตะกั่ว
4. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เนื้อผง หัวบานเย็น
5. พระปิดตาข้าวตอกแตก เนื้อผงด�า วัดหนัง
6. พระปิดตาข้าวตอกแตก เนื้อชินตะกั่ว วัดหนัง
7. พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อส�าริด
8. พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม เนื้อเมฆสิทธ์
9. พระปิดตาวัดพลับ
10. พระปิดตาแร่บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมฬี
11. พระปิดตาปู่เอี่ยม ผงคลุกรัก วัดสะพานสูง
12. พระปิดตาหลวงปู่กลิ่น ผงคลุกรัก วัดสะพานสูง
13. พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข ผงคลุกรัก วัดสะพานสูง
14. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก
15. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อชินตะกั่ว
16. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล พิมพ์ปั้นลอยองค์
17. พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดเนิน เนื้อผงคลุกรัก
18. พระปิดตาหลวงพ่อเจียม วัดก�าแพง เนื้อผงคลุกรัก
19. พระปิดตาหลวงปู่ภู่ วัดนอก
20. พระปิดตาหลวงพ่อครีพ วัดสมถะ
21. พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์พุงปล่อง
22. พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์แขนชิด
23. พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด
24. พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
25. พระปิดตาหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ เนื้อเมฆพัตร
26. พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดบางกระสอบ
27. พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อเมฆพัตร
28. พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน
29. พระปิดตาไม้แกะเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก
30. พระปิดตางาแกะเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก

โต๊ะที่ ประเภท พระปิดตา (ยอดนิยม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)5



21 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา
2. พระขุนแผนใบพุทรา อยุธยา

3. พระกริ่งคลองตะเคียน ไม่จ�ากัดพิมพ์ อยุธยา
4. พระวัดตะไกรพิมพ์หน้าครุฑ อยุธยา

5. พระวัดตะไกร ไม่จ�ากัดพิมพ์ อยุธยา

6. หลวงพ่อโต บางกระทิง อยุธยา ปางสมาธิ
7. หลวงพ่อโต บางกระทิง อยุธยา ปางมารวิชัย
8. พระสรรค์นั่งไหล่ยก ชัยนาท

9. พระสรรค์นั่งไหล่ตรง ชัยนาท

10. พระสรรค์ยืน ชัยนาท
11. พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่ 

    สุพรรณบุรี
12. พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก 

    สุพรรณบุรี

13. พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยม 
    อกใหญ่ สุพรรณบุรี

14. พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยม 
    อกเล็ก สุรรณบุรี

15. พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์พลายเดี่ยว

    ไม่จ�ากัดพิมพ์ สุพรรณบุรี
16. พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์พลายคู่ 
    ไม่จ�ากัดพิมพ์  สุพรรณบุรี

17. พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์พลายคู่ตัดเดี่ยว

    ไม่จ�ากัดพิมพ์  สุพรรณบุรี

18. พระชุดกิมตึ๋ง กรุวัดพระรูป สุพรรณบุรี  

โต๊ะที่ ประเภท พระเนื้อดิน ยอดนิยม 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)6

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

19. พระขุนแผนแตงกวาผ่า - ไข่ผ่า สุพรรณบุรี
20. พระถ�้าเสือกรุเก่า ไม่จ�ากัดพิมพ์ สุพรรณบุรี

21. พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง สุโขทัย
22. พระนางเสน่ห์จันทร์ สุโขทัย

23. พระลีลากรุถ�้าหีบ สุโขทัย

24. พระหลวงพ่อโตกรุป่ามะม่วง สุโขทัย
25. พระแม่ย่า สุโขทัย
26. พระนาคปรก กรุพระนางตรา

27. พระนางพญากรุโรงทอ พิมพ์มีหู - ไม่มีหู พิษณุโลก

28. พระนางจุฬามณีพิมพ์หน้าฤๅษีหลังนาง พิษณุโลก
29. พระนางจุฬามณี ไม่จ�ากัดพิมพ์ พิษณุโลก

30. พระหลวงพ่อโต กรุชีปะขาวหาย พิษณุโลก
31. พระท่ามะปรางค์ พิษณุโลก ไม่จ�ากัดกรุ 

32. พระหลวงพ่อหมอ ลพบุรี

33. พระหลวงพ่อจุก ลพบุรี
34. พระซุ้มนครโกษา ลพบุรี

35. พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดอัมพวัน
36. พระเม็ดน้อยหน่า พิจิตร

37. พระซุ้มกระรอกกระแต ลพบุรี

38. พระนารายณ์ทรงปืน ลพบุรี
39. พระท่ามะปราง กรุมะละกอ พิจิตร
40. พระเดี่ยวด�า - เดี่ยวแดง ลพบุรี

41. พระนางพญา กรุวัดโพธิ์ ท่าเตียน



22  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระชินราช กรุวัดทับผึ้ง 
2. พระลีลา กรุวัดทับผึ้ง
3. พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ
4. พระกรุบางยี่หน
5. พระชินราช วัดเสาธงทอง
6. พระนางพญา วัดเวียง
7. พระหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด
8. พระหลวงพ่อข�า วัดแก้ว ไม่จ�ากัดพิมพ์
9. พระหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน ไม่จ�ากัดพิมพ์
10. พระกลีบบัว วัดลิงขบ 
11. พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน
12. พระขรัวอีโต้
13. พระพิมพ์สมาธิฐานสูง กรุวัดชนะสงคราม
14. พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอรุณอัมรินทร์
15. พระกรุวัดกลางทุ่ง
16. พระนางพญา ขาโต๊ะ กรุวัดสุวรรณาราม
17. พระในหลวงทรงผนวช วัดบวรฯ ปี 2507
18. พระเม็ดบัว วัดชัยพฤกษ์มาลา
19. พระเล็บมือ หลวงพ่อเข่ง วัดพระพิเรนทร์
20. พระโคนสมอ ไม่จ�ากัดพิมพ์
21. พระชินราช โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500
22. พระรอด โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500
23. พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2500
24. พระงบน�้าอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด
25. พระรอด กรุวัดโปรดเกศ
26. พระอู่ทองออกศึก วัดป่าเลไลย์

โต๊ะที่ ประเภท พระเนื้อดิน ทั่วไป 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)7

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

27. พระพุทธโคดม พิมพ์ใหญ่
28. พระพุทธโคดม พิมพ์เล็ก
29. พระกรุวัดราชนัดดา ไม่จ�ากัดพิมพ์
30. พระหลวงพ่อหร�่า วัดกร่าง
31. พระนางพญา อาจารย์ถนอม พิษณุโลก
32. พระผงสุพรรณ ปลุกเสกอินเดีย
33. พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ



23 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระร่วงหลังรางปืน ไม่จ�ากัดพิมพ์ สุโขทัย
2. พระร่วงนั่งหลังลิ่ม สุโขทัย
3. พระร่วงทรงเกราะ ชินเขียว สุโขทัย
4. พระท่ามะปรางค์ชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ สุโขทัย
5. พระมเหศวร ชินเงิน สุพรรณบุรี
6. พระร่วงยืน สนิมแดง ไม่จ�ากัดกรุ สุพรรณบุรี
7. พระร่วงนั่งสนิมแดง ไม่จ�ากัดกรุ สุพรรณบุรี
8. พระชินราชใบเสมา พิษณุโลก
9. พระชินสีห์ พิษณุโลก
10. พระยอดอัฏฐารส ชินเขียว พิษณุโลก
11. พระร่วงยืน สนิมแดง ลพบุรี
12. พระร่วงยืนชินเงิน ลพบุรี
13. พระหูยาน ชินเงิน ลพบุรี
14. พระยอดขุนพล ไม่จ�ากัดกรุ ลพบุรี
15. พระนาคปรก ไม่จ�ากัดกรุ ลพบุรี
16. พระซุ้มนครโกษา ไม่จ�ากัดกรุ ลพบุรี
17. พระร่วงนั่งกรุม่วงค่อม ลพบุรี
18. พระร่วงนั่งกรุช่างกล ลพบุรี
19. พระอู่ทองท้องช้าง ลพบุรี
20. พระนาคปรก ชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ ลพบุรี
21. พระนารายณ์ทรงปืน ลพบุรี
22. พระท่ากระดาน สนิมแดง กาญจนบุรี
23. พระสนิมแดง ไม่จ�ากัดพิมพ์ กาญจนบุรี
24. พระปรุหนัง ชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ อยุธยา
25. พระนาคปรกพะงั่ว ชินเงิน อยุธยา
26. พระยอดขุนพล ชินเงิน อยุธยา
27. พระนาคปรกชินเงิน อยุธยา

โต๊ะที่ ประเภท พระเนื้อชิน ยอดนิยม 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)8

28. พระซุ้มนครโกษา กรุวัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี
29. พระร่วงนั่งกรุดอนกระโดน ชัยนาท
30. พระหูยานชินเงิน ชัยนาท
31. พระซุ้มนครโกษากรุทัพชุมพล นครสวรรค์
32. พระซุ้มนครโกษา กรุวัดหัวเมือง นครสวรรค์
33. พระท่ามะปรางค์ ชินเงิน ไม่จ�ากัดกรุ ก�าแพงเพชร
34. พระลีลาก�าแพงขาว ก�าแพงเพชร
35. พระปรกลูกยอ ชินเงิน ก�าแพงเพชร
36. นางก�าแพงชินเงิน ก�าแพงเพชร
37. พระอู่ทองกรุศรีสะอาด เพชรบูรณ์
38. พระซุ้มร่มโพธิ์ เพชรบูรณ์

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



24  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระพิจิตร ข้างเม็ด ชินเงิน สุโขทัย
2. พระนางแขนอ่อน ชินเงิน สุโขทัย
3. พระร่วงนั่ง กรุน�้า ชินเงิน - สนิมแดง สุโขทัย
4. พระร่วงนั่ง กรุบางขลัง ชินเงิน สุโขทัย
5. พระซุ้มยอ ชินเงิน สุโขทัย - ก�าแพงเพชร
6. พระมเหศวร ชินเขียว สพรรณบุรี
7. พระกรุวัดสุวรรณ ไม่จ�ากัดพิมพ์ อ่างทอง
8. พระหูยาน ชินเขียว ลพบุรี - ชัยนาท
9. พระนาคปรก กรุวัดพระงั่ว อยุธยา
10. พระนาคปรกชินเงิน อยุธยา
11. พระอู่ทองฐานส�าเภา วัดราชบูรณะ อยุธยา
12. พระอู่ทอง บัวสองชั้น ชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ อยุธยา
13. พระกรุวัดราชบูรณะ ชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ อยุธยา
14. พระขุนแผนใบพุทรา ชินเงิน อยุธยา
15. พระซุ้มร่มโพธิ์ พิมพ์เล็ก ชินเงิน อยุธยา
16. พระนารายณ์ ทรงปืน ชินเขียว
17. พระนาคปรก ชินเขียว
18. พระกรุวัดเก๋งจีน ระยอง
19. พระกรุวัดกลาง ตลาดพลู กรุงเทพฯ
20. พระสังฆวราชุ่ม วัดพลับ เนื้อชินตะกั่ว กรุงเทพฯ
21. พระชินราช วัดสามจีน กรุงเทพฯ
22. พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ กรุงเทพฯ
23. พระกรุวัดเกาะ - วัดเลียบ ไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
24. พระรอด เนื้อชินเขียว
25. พระลีลา เนื้อชินเขียว
26. พระอุปคุต เนื้อชินเขียว
27. พระยอดขุนพล วัดโพธิ์นิมิต เนื้อชินตะกั่ว แบบอยุธยา

โต๊ะที่ ประเภท พระเนื้อชิน ทั่วไป
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)9

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



25 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น หูประบ่า 
2. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์ไหล่ตรง
3. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ์แข้งหมอน
4. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย ไม่จ�ากัดพิมพ์ 
   (ไม่ซ�้ารายการเดิม)
5. พระกรุเจดีย์เล็ก วัดบางขุนพรหม ไม่จ�ากัดพิมพ์ 
6. พระวัดพลับ ไม่จ�ากัดพิมพ์
7. พระหลวงปู่ปั้น ไม่จ�ากัดพิมพ์
8. พระวัดสามปลื้ม ไม่จ�ากัดพิมพ์
9. พระหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แซยิด (ไม่จ�ากัด)
10. พระหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง, 
    แปดชั้นแขนกลม, แขนหักศอก
11. พระหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ ไม่จ�ากัดพิมพ์  
    (ไม่ซ�้ารายการเดิม) 
12. พระสมเด็จวัดทรงประมูล พิมพ์แหวกม่าน
13. พระเพชรหลีก วัดอินทาราม (วัดใต้)
14. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัว 
    วัดปากคลองมะขามเฒ่า
15. พระวัดรังษี ไม่จ�ากัดพิมพ์
16. พระปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์สี่เหลี่ยม
17. พระปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ครอบแก้ว 
    (ไม่จ�ากัดขนาด)
18. พระปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์เปลวเพลิง 
    ไม่จ�ากัดขนาด
19. พระปิลันทน์ วัดระฆัง ไม่จ�ากัดพิมพ์ 
    (ไม่ซ�้ารายการเดิม)

โต๊ะที่ ประเภท พระเนื้อผง ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)10

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

20. พระวัดปากน�้า รุ่นแรก เคลือบชะเล็ค
21. พระวัดปากน�้า รุ่นแรก ไม่เคลือบชะเล็ค
22. พระวัดปากน�้า รุ่นสาม พิมพ์ลึก
23. พระวัดปากน�้า รุ่นสาม พิมพ์ตื้น
24. พระวัดเงินคลองเตย ไม่จ�ากัดพิมพ์
25. พระวัดท้ายตลาด ไม่จ�ากัดพิมพ์
26. พระนาคปรก วัดพระแก้ว ไม่จ�ากัดพิมพ์
27. พระสมเด็จเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ 
28. พระหลวงพ่อหม่น คลองสิบสอง ไม่จ�ากัดพิมพ์
29. พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทร์ ไม่จ�ากัดพิมพ์
30. พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ไม่จ�ากัดพิมพ์
31. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ ไม่จ�ากัดพิมพ์
32. พระสมเด็จบางขุนพรหมปี 2509 พิมพ์ใหญ่ทะลุซุ้ม
33. พระสมเด็จบางขุนพรหมปี 2509 พิมพ์ไสยาสน์,
    คะแนน, จันลอย 2515
34. พระสมเด็จบางขุนพรหมปี 2509 ไม่จ�ากัดพิมพ์ 
    (ไม่ซ�้ารายการเดิม)



26  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อขาว
2. พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อขาว
3. พระหลวงปูท่วด วดัประสาทฯ พมิพ์ใหญ่ ไม่จ�ากดัสี
4. พระหลวงปูท่วด วดัประสาทฯ พมิพ์เลก็ ไม่จ�ากดัสี
5. พระสมเด็จ พิมพ์มีหน้ามีตา วัดประสาทฯ
6. พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ
7. พระวัดประสาทบุญญาวาส ไม่จ�ากัดพิมพ์ 
   ไม่ซ�้ารายการเดิม
8. พระกรุวัดอัมพวา ไม่จ�ากัดพิมพ์
9. พระสมเด็จเผ่า พิมพ์อกร่องหูบายสี
10. พระสมเด็จเผ่า พิมพ์ทรงเจดีย์
11. พระกรุบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์สมเด็จปรกโพธิ์
12. พระสมเด็จบางขุนพรหมปี 2517 พิมพ์ใหญ่
13. พระสมเด็จบางขุนพรหมปี 2517 ไม่จ�ากัดพิมพ์
14. พระสมเด็จบางขุนพรหมปี 2517 พิมพ์สมเด็จโต
15. พระหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง ไม่จ�ากัดพิมพ์
16. พระหลวงปู่นาค พิมพ์สามชั้น แขนหักศอก 
    หูบายศรี ปี 2495 วัดระฆัง
17. พระสมเด็จผงกระดูกผี วัดโพธิ์ ท่าเตียน
18. พระปิดตาผงกระดูกผี วัดโพธิ์ ท่าเตียน
19. พระสมเด็จเกศมงคล วัดโพธินิมิต รุ่นแรก
20. พระหลวงพ่อโต วัดโพธินิมิต
21. พระสมเด็จ พระครูลมูล วัดสุทัศน์ฯ พิมพ์มีหน้ามีตา
22. พระสมเด็จ พระครูลมูล วัดสุทัศน์ฯ พิมพ์เกศบัวตูม
23. พระวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน
24. พระวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ
25. พระวัดคู้สลอด พิมพ์จันทร์ลอย
26. พระวัดปากบาง พิมพ์ยืน
27. พระวัดปากบาง พิมพ์เล็บมือ

โต๊ะที่ 11
28. พระผงน�้ามัน หลวงปู่ธูป วัดแค หลังยันต์ใบพัด
29. พระผงน�้ามัน กรุวัดชนะสงคราม ไม่จ�ากัดพิมพ์
30. พระวัดปากน�้า รุ่นสี่ หลัง ภ.
31. พระหลวงพ่อโสธร ปี 2509 พิมพ์สี่เหลี่ยม
32. พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ รุ่น 108 
    ปี พ.ศ.2523
33. พระสมเด็จ วัดไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ 
    พิมพ์นิยม 7 ชั้น
34. พระสมเด็จ วดัไชโย รุน่ประวตัศิาสตร์ ไม่จ�ากดัพมิพ์
35. พระสมเด็จสายรุ้ง วัดศีลขันธ์
36. พระหลวงพ่อผึ่ง วัดสว่างอารมณ์ ไม่จ�ากัดพิมพ์
37. พระผงสุพรรณ หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2513
38. พระผงของขวัญ วัดปากน�้า รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม
39. พระผงของขวัญ วัดปากน�้า รุ่น 4 พิมพ์สามเหลี่ยม
40. พระผงของขวัญ วัดปากน�้า รุ่น 5
41. พระผงของขวัญ วัดปากน�้า รุ่น 6
42. พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทร์ฯ ปี 2488
43. พระพุทโธ คุณแม่บุญเรือน วัดอาวุธ 
    พิมพ์จัมโบ้-พิมพ์ใหญ่
44. พระสมเด็จวัดคลองขอม พิมพ์รัศมี
45. พระวัดนก อ่างทอง

ประเภท พระเนื้อผง ทั่วไป
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



27 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระเนื้อว่าน พิมพ์กรรมการ ปี 2497
2. พระเนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2497
3. พระเนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2497
4. พระเนื้อว่าน พิมพ์ต้อ ปี 2497
5. พระเนื้อว่าน พิมพ์เล็ก (พระรอด) ปี 2497
6. พระเนื้อว่าน ลอยน�้า ปี 2502-2505
7. พระเนื้อว่าน พินัยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปี 2505
8. พระเนื้อว่าน พินัยกรรม พิมพ์พระรอด ปี 2505
9. พระรูปหล่อเลขใต้ฐาน (เบตง) ปี 2505
10. พระรูปหล่อก้นลายเซ็น ปี 2508
11. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวะ ปี 2505
12. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเมฆพัตร ปี 2505
13. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อโลหะผสม พิมพ์เอ 
    ปี 2505
14. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อโลหะผสม พิมพ์หัวมน 
    ปี 2505
15. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ ปั้มซ�้า ปี 2505
16. พระพิมพ์เตารีดกลาง ปี 2505
17. พระพิมพ์เตารีดกลาง ปั้มซ�้า ปี 2505
18. พระพิมพ์เตารีดเล็ก พิมพ์แข้งขีด ปี 2505
19. พระพิมพ์เตารีดเล็ก พิมพ์อาปาเช่ ปี 2505
20. พระพิมพ์เตารีดเล็ก หน้าแหงน ปี 2505
21. พระพิมพ์เตารีด หน้าจีน ปี 2508
22. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ หลังตัวหนังสือ มี ท. ปี 2505
23. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ หลังตัวหนังสือ 
    บล็อกเสา อากาศ ปี 2505
24. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ หลังตัวหนังสือ ปี 2505
25. พระพิมพ์เตารีดเล็ก หลังตัวหนังสือ มี ท. ปี 2505
26. พระพิมพ์เตารีดเล็ก หลังตัวหนังสือ ว.มีจุด ปี 2505

โต๊ะที่ ประเภท หลวงปู่ทวด (ยอดนิยม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)12

27. พระพิมพ์เตารีดเล็ก หลังตัวหนังสือ ปี 2505
28. พระพิมพ์เตารีดเล็ก หลังตัวหนังสือ มีหูในตัว 
    ปี 2506 - 2508
29. เหรียญเสมารุ่นแรก ปี 2500
30. เหรียญรุ่นสอง ปี 2502
31. เหรียญรุ่นสาม ปี 2504
32. เหรียญรุ่นสี่ ปี 2505
33. เหรียญน�้าเต้า ปี 2505
34. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2508
35. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508
36. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ กะไหล่ทอง ปี 2508

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



28  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญใบสาเก ปี 2508
2. เหรียญขี่คอ หลังตุ๊กตา ปี 2509
3. เหรียญขี่คอ หลังตุ๊กตา ปี 2511
4. เหรียญเม็ดแตง บล็อกนิยม หน้าผาก 
   สามเส้น-สี่เส้น ปี 2506
5. เหรียญเม็ดแตง ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2508
6. แหวน - หัวแหวน ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2508
7. พระเนื้อว่าน  พิมพ์ใหญ่ วัดเมือง ปี 2506
8. พระเนื้อว่าน พิมพ์เล็ก วัดเมือง ปี 2506
9. พระเนื้อว่าน พิมพ์กรรมการ วัดพะโค๊ะ ปี 2506
10. พระเนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ วัดพะโค๊ะ ปี 2506
11. พระเนื้อว่าน พิมพ์เล็ก  วัดพะโค๊ะ ปี 2506
12. พระเนื้อว่าน วัดดีหลวง ปี 2505
13. พระเนื้อว่าน วัดศรีมหาโพธิ์ พิมพ์กรรมการ
14. พระเนื้อว่าน วัดศรีมหาโพธิ์ พิมพ์ห้าแชะ
15. พระเนื้อว่าน กดมือฝังตะกรุด วัดทรายขาว 
    ปี 2514
16. พระเนื้อว่าน กดเครื่อง วัดทรายขาว ปี 2514
17. พระเนื้อผงน�้ามัน วัดทรายขาว ปี 2514
18. พระผงคลุกรัก อาจารย์นอง วัดทรายขาว ปี 2534
19. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ อาจารย์นอง วัดทรายขาว
20. เหรียญหัวโต วัดทรายขาว รุ่นสร้างวิหาร ปี 2537
21. เหรียญวัดมหาธาตุ ม. ปี 2505
22. เหรียญซุ้มกอ แจกปีนัง ปี 2506
23. เหรียญ สามเหลี่ยมเล็ก (หลังรุ่นหนึ่ง)
24. เหรียญห้าเหลี่ยม แจกปีนัง ปี 2508 ไม่จ�ากัดบล็อก
25. รูปหล่ออาจารย์ทิม ก้นกลวง ปี 2508
26. พระเนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ปี 2524

โต๊ะที่ ประเภท หลวงปู่ทวด ทั่วไป 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)13

27. พระเนื้อว่าน พิมพ์กลาง ปี 2524
28. พระเนื้อว่าน พิมพ์พระรอด ปี 2524
29. พระหลวงปู่ทวดวัดม่วง ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2506
30. พระหลวงปู่ทวด สก. ไม่จ�ากัดพิมพ์
31. พระหลวงปู่ทวดรูปหล่อ ก้นลายเซ็นอาจารย์นอง 
    ปี 2538

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



29 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระชุด 13 พิมพ์แรก แช่น�้ามนต์ ไม่จ�ากัดพิมพ์
2. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ฐานเกย
3. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นแรก
4. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อเกสร
5. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นสอง เนื้อใบลาน, เนื้อผงธูป
6. พระปิดตายันต์ดวง พิมพ์เล็ก เนื้อใบลาน, เนื้อผงธูป
7. พระปิดตาตามหาเสน่าห์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
8. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อเกสร
9. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์ตรี เนื้อใบลาน
10. พระปิดตาปลดหนี้ หลังยันต์นะ เนื้อใบลาน
11. พระปิดตาเงินล้าน ไม่จ�ากัดเนื้อ
12. พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเกสร, เนื้อใบลาน
13. พระปิดตา พิมพ์กนกข้าง ไม่จ�ากัดเนื้อ
14. พระปิดตา นะ ทะ นะ ไม่จ�ากัดเนื้อ
15. พระกริ่งใหญ่ รุ่นเป๋งย้ง
16. พระชัยวัฒน์ รุ่นเป๋งย้ง
17. พระกริ่ง รุ่นสายฟ้า
18. พระชัยวัฒน์ รุ่นสายฟ้า
19. เหรียญรุ่นแรก
20. พระสังกัจจายน์ สามโค้ด
21. พระสมเด็จปรกโพธิ์ - พระสมเด็จฐานสิงห์ 
    หลังข้าวสารด�า ปี 2516
22. พระกริ่ง รุ่นแรก 16 แฉก, 9 แฉก
23. พระกริ่ง รุ่นพุธโธ
24. พระชัยวัฒน์ รุ่นพุธโธ
25. พระชัยวัฒน์ รุ่นปวเรศ
26. พระปรกใบมะขาม หลังยันต์ตรี
27. พระปรกใบมะขาม หลังยันต์นะ
28. เหรียญรุ่นสอง ปี 2511 ไม่จ�ากัดพิมพ์

โต๊ะที่ ประเภท หลวงปู่โต๊ะ วดัประดูฉ่มิพล ี(ยอดนยิม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)14

29. เหรียญพัดยศ ไม่จ�ากัดพิมพ์ -  ไม่จ�ากัดเนื้อ 
    ปี 2516
30. เหรียญเสมา หลังยันต์ตรี ปี 2516
31. เหรียญเสมา หลังยันต์พัดยศ ปี 2518
32. เหรียญรูปไข่ หลังยันต์พัดยศ ปี 2518
33. พระพิมพ์จันทร์ลอย ปี 2518
34. เหรียญรุ่นเยือนอินเดีย ปี 2519
35. พระสิวะลี ปี 2521 ไม่จ�ากัดพิมพ์

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



30  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

1. พระรปูหล่อหลวงพ่อเดมิวดัหนองโพ เนือ้อลัปาก้า
   ไม่จ�ากดัพมิพ์

2. พระรปูหล่อป๊ัมหลวงพ่อเดมิ วดัหนองโพ พมิพ์ A
3. พระรปูหล่อป๊ัมหลวงพ่อเดมิ วดัหนองโพ พมิพ์ B

4. พระรปูหล่อป๊ัมหลวงพ่อเดมิ วดัหนองโพ พมิพ์ C

5. พระรปูหล่อป๊ัมหลวงพ่อเดมิ วดัหนองโพ พมิพ์ D
6. พระรปูหล่อป๊ัมหลวงพ่อเดมิ วดัหนองโพ 
   พมิพ์คอตงึ

7. พระรปูหล่อหลวงพ่อเดมิ วดัหนองหลวง 

   พมิพ์ฐานสงู
8. พระรปูหล่อหลวงพ่อเดมิ วดัหนองหลวง 

   พมิพ์ฐานเต้ีย
9. พระรปูหล่อหลวงพ่อเดมิ เนือ้ตะก่ัว วดัหนองโพ

10. เหรยีญหล่อหลวงพ่อเดิม พมิพ์จอบเลก็

    ด้านหลงัพ่อเดมิ วดัหนองหลวง
11. เหรยีญหลวงพ่อเดมิ รุ่นแรก พิมพ์เสมา ปี 2470

12. เหรยีญหลวงพ่อเดมิ รุ่นแรก พิมพ์แมงกะบี้
    หลังแบบหลังเรยีบ ปี 2470

13. เหรยีญหลวงพ่อเดมิ พิมพ์แมงกะบี ้หลงัตัวหนงัสอื

    ปี 2482
14. เหรยีญรปูไข่หลวงพ่อเดมิ พมิพ์ดอกจนัทร์โค้ง 
    ปี 2482

15. เหรยีญรปูไข่หลวงพ่อเดมิ พมิพ์ดอกจนัทร์ตรง 

    ปี 2482

16. เหรยีญหลวงพ่อเดมิรูปไข่ พมิพ์ต้อ ปี 2482

โต๊ะที่ ประเภท หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)15

17.เหรยีญหลวงพ่อเดมิรูปไข่ พมิพ์หน้าหนุม่ 2482
18. เหรยีญรปูไข่หลวงพ่อเดมิ-หลวงพ่อคล้าย 2483

19. เหรยีญหลวงพ่อเดมิ พมิพ์ต้อ บลอ็กกลากป๊ัมห่วงในตัว
20. เหรยีญหน้าหมวกหลวงพ่อเดมิ วัดหนองโพ

    แจกทีว่ดัท่าฉนวน ปี 2483

21. เหรยีญหลวงพ่อเดมิรูปไข่ เนือ้เงนิลงยา ไม่จ�ากดัพมิพ์
22. เหรยีญหลวงพ่อเดมิรูปไข่ เนือ้เงนิ ข้างไข่ปลา
    ไม่จ�ากดัพิมพ์

23. เหรยีญหลวงพ่อเดมิ พิมพ์สีเ่หลีย่ม 

    เน้ือเงนิลงยาสธีงชาติ
24. เหรยีญหลวงพ่อเดมิ พิมพ์สีเ่หลีย่ม เนือ้เงินลงถม

25. เหรยีญหลวงพ่อเดมิรูปไข่ เนือ้เงนิลงถมหลงัอกเลา
26. เหรยีญหลวงพ่อเดมิรูปไข่ เนือ้เงนิลงถม ไม่จ�ากดัพมิพ์

27. เหรยีญหลวงพ่อเดมิ พิมพ์ห้าเหล่ียมนาคปรก 2470

28. เหรยีญหลวงพ่อเดมิ พิมพ์เปลวเทยีนหน้าส้ัน ปี 2483
29. เหรยีญหลวงพ่อเดมิ พิมพ์ปักกลด ปี 2470

30. เหรยีญรปูไข่หลวงพ่อเดมิ พมิพ์แจกแม่ครวั
    เน้ืออลัปาก้า - เนือ้ตะกวั

31. เหรยีญหลวงพ่อเดมิ พิมพ์สีเ่หลีย่ม หลงัยันต์ใบพดั

    เน้ือตะกัว่
32. พระกริง่ใหญ่หลวงพ่อเดมิ วดัหัวงิว้
33. พระชยัวัฒน์หลวงพ่อเดมิ วดัหัวงิว้

34. เหรยีญเปลวเทยีนหลวงพ่อเดมิ พมิพ์หน้ายาว ปี 2483



31 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

1. หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
2. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย 
   พิมพ์หุบปาก
3. เขี้ยวเสือแกะ หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย 
   พิมพ์อ้าปาก
4. เบี้ยแก้ หลวงพ่อพักตร์ วัดโบสถ์
5. คชสิงห์ หลวงปู่รอด วัดบางน�้าวน 
6. ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี
7. คชสิงห์ หลวงปู่รอด วัดบางน�้าวน
8. ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง จ.เพชรบุรี
9. สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชานหมาก
10. ตะกรุดกระดูกห่าน หลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน
11. เสือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี
12. เสือ หลวพ่อวงศ์ วัดปริวาส ไม่จ�ากัดรุ่น
13. หนุมานหลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุน ไม่จ�ากัดเนื้อ
14. ลิง หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
15. องคต หลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ
16. แพะ หลวงพ่ออ�่า วัดหนองกระบอก จ.ระยอง
17. ตะกรุด หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
    จ.ชัยนาท
18. เบี้ยแก้หลวงปู่รอด วัดนายโรง กรุงเทพฯ.
19. จิ้งจก หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง
20. พิศมรใบลาน หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
21. ตะโพน หลวงพ่อภกตร์ วัดโบสถ์
22. ลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์ วัอนงคาราม
23. ลูกอม พระปลัดปาน วัดตุ๊กตา
24. ตะกรุดลูกอม หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ

โต๊ะที่ 16 ประเภท เครื่องราง ยอดนิยม 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

25. เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
26. เหรียญพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก
27. ตะกรุดโสฬสมงคล อาจารย์แปลก วัดสะพานสูง
28. ราหูกะลาแกะ หลวงพ่อน้อยวัดศรีษะทอง 
    ขนาดห้อยคอ
29. ลูกอมมหากัณฑ์ หลวงพ่อคง วัดบางกระพร้อม
    จ.สมุทรสาคร
30. ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย จ.สมุทรปราการ
31. น�้าเต้ารุ่นแรก ภาพขาวดพ หลวงพ่อสด วัดปากน�้า
32. สาริกา หลวงพ่อสนิท วัดล�าบัวลอย
33. ตะกรุดโสฬสมงคล หลวงปู่กล่น วัดสะพานสูง
34. แหวนเก้ามงคล วัดราชบพิธ
35. แหวนนะปัดตลอด หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง
36. แหวน พิรอดเก่า ไม่จ�ากัดส�านัก
37. เครื่องรางหลวงพ่อสังข์ วัดนากันตม ไม่จ�ากัดพิมพ์
    จ.ศรีสะเกษ



32  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. คชสีห์, สิงห์ปากเป็ด, หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
2. เสือหลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

3. ม้ามังกร, หมู, กระต่าย, หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน
4. สิงห์งาแกะพิมพ์ในกรอบรูปหัวใจหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

5. สงิห์งาแกะพมิพ์ในกรอบสีเ่หลีย่ม, พมิพ์ข้าวหลามตัด, พิมพ์ทรงกลม, หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ

6. สิงห์งาแกะ พิมพ์สามขวัญปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
7. สิงห์งาแกะพิมพ์สองขวัญปากเจาะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
8. สิงห์งาแกะ พิมพ์ยกขาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

9. สิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ปากสาริกา

10. พระปิดตางาแกะ พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
11. งาแกะแม่นางกวัก พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

12. งาแกะปีเกดิ 12 นักษตัรไม่จ�ากดัพมิพ์ หลวงพ่อเดมิ วัดหนองโพ
13. งาแกะนางกวักหลังพระพุทธหลังพระปิดตา ไม่จ�ากัดพิมพ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

14. งาแกะพิมพ์ต่างๆ ไม่จ�ากัดพิมพ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

15. แหวนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ, ลงถม
16. แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รูปไข่เนื้อเงินลงยา สีธงชาติลงถม

17. รูปถ่ายเก่าหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อัดกระจกขนาดห้อยคอ ไม่จ�ากัดพิมพ์
18. แหวนรูปโล่ ลงยาสีธงชาติหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว 

19. แหวนเพชรกลับลงยาลงถมหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

20. ตะกรุดพวงลูกคั่นพระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
21. มีดหมอสาลิกา ขนาดเล็กหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
22. มีดหมอขนาดปากกา (เเบบธรรมดา) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

โต๊ะที่ 17 ประเภท เครื่องราง จ.นครสวรรค์ (ยอดนิยม)

ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



33 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

23. มีดหมอขนาดปากกา (เเบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
24. มีดหมอขนาดปากกา (แบบด้ามตัด) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

25. มีดหมอขนาดใบมีด 6 นิ้วไม่เกิน 9 นิ้ว (แบบธรรมดา) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
26. มีดหมอขนาดใบมีด 6 นิ้วไม่เกิน 9 นิ้ว (แบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

27. มีดหมอขนาดใบมีด 9 นิ้วขึ้นไป ไม่จ�ากัดขนาด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

28. มีดหมอใบมีดแบบลายนาคคู่ ไม่จ�ากัดขนาด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
29. มีดหมอขนาดปากกา (แบบธรรมดา) หลวงพ่อกัน วัดเขาเเก้ว
30. มีดหมอขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย์) หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

31. มีดหมอขนาด 5 นิ้ว ขึ้นไปหลวงกัน วัดเขาแก้ว

32. ผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
33. เสื้อยันต์สิงห์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

34. เขม็ขดังา, เขา, แจกแม่ครัวหลวงพ่อเดมิ วดัหนองโพ

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

โต๊ะที่ 17 ประเภท เครื่องราง จ.นครสวรรค์ (ยอดนิยม) (ต่อ)

ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)



34  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

1. พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม
2. พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา
3. พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบใหญ่
4. พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก
5. พระรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน เนื้อผสมผงจุ่มรัก
6. พระหลวงพ่อเงิน เนื้อดิน พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์
7. พระหลวงพ่อเงิน เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์
8. รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน ปี 2515 พิมพ์คอแอล
9. รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน ปี 2515 พิมพ์นิ้วจุด
10. รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน ปี 2515 พิมพ์นับแบงค์
11. รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน ปี 2515 พิมพ์มือเลขแปด
12. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเงิน ปี 2515 พิมพ์จอบใหญ่
13. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเงิน ปี 2515 พิมพ์จอบเล็ก
14. เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อเงิน ปี 2515
15. เหรียญรูปขาหลวงพ่อเงิน ปี 2515 ไม่จ�ากัดหลัง
16. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน อาจารย์ชุ่มสร้าง ตอก ช
17. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน ออกวัดห้วยเขน พิมพ์ใหญ่
18. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน ออกวัดห้วยเขน พิมกลาง-เล็ก
19. รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน ออกวัดท้ายน�้า ปี 2515
20. รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน ออกวัดวังจิก ปี 2515
21. รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน ออกวัดหอไกร
22. รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงิน รุ่น อ.ตะพานหิน ปี 2522
23. เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์เสมา ปี 2572
24. พระหล่อโบราณ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สามเหลี่ยม
     หลังอุ
25. พระหล่อโบราณ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยม 
    หลังอุ
26. เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบใหญ่-จอบเล็ก

โต๊ะที่ ประเภท พระจังหวัดพิจิตร (ยอดนิยม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)18

27. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิง
28. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน ไม่จ�ากัดพิมพ์
29. เหรียญปั๊มหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน หลังชินราช 
    ไม่จ�ากัดพิมพ์
30. พระปิดตาหลวงปู่ภู พิมพ์หยดน�้า เนื้อชิน สนิมแดง
31. พระปิดตาหลวงปู่ภู เนื้อผงคลุกรัก 
    หลังเบี้ย-หลังกระต่าย
32. เหรียญหลวงปู่ภู หลังแมงป่อง
33. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเคลือบ รุ่นแรก 
    วัดดงเสือเหลือง
34. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อแวว รุ่นแรก วัดคลองคู้
35. รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเตียง รุ่นแรก 
    วัดเขารูปช้าง
36. เหรียญเสมา หลวงพ่อขวัญ รุ่นแรก ปี 2507



35 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. รูปเหมือนปั๊ม รุ่นนิ้วกระดก ปี 2507
2. รูปเหมือนปั๊ม ก้นระฆัง เนื้อทองเหลือง ปี 2512
3. รูปเหมือนปั๊ม ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512
4. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์หูกาง ปี 2508
5. แผ่นปั๊มใหญ่รูปเหมือน เสาร์ห้า ปี 2512
6. รูปเหมือนหล่อโบราณ ปี 2512
7. รูปเหมือนปั๊ม อัลปาก้า (รุ่นผู้ใหญ่ลี) ปี 2513
8. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแม่ชีกุหลาบ ปี 2513
9. รูปหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม 
   เนื้อทองเหลือง ปี 2516
10. รูปหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม 
    เนื้อทองแดง ปี 2516
11. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง ปี 2516 ไม่จ�ากัดหลัง
12. รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516
13. พระสมเด็จเนื้อทองเหลือง หลังยันต์สิบ ปี 2516
14. พระสมเด็จเนื้อทองเหลือง หลังเรียบ ปี 2516
15. เหรียญรูปไข่รุ่นแรก ปี 2517
16. เหรียญเสมา ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2512
17. เหรียญเสมา ครึ่งเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2512
18. เหรียญใบสาเก ปี 2512
19. เหรียญรุ่นฉลองมณฑป ปี2514
20. เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว ปี 2515
21. เหรียญแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิสั้น ปี 2515
22. เหรียญรุ่นมหาลาภ ปี 2516
23. เหรียญพิมพ์ โล่ห์ใหญ่ปี 2516
24. เหรียญรุ่นสรงน�้า ปี 2517
25. เหรียญรุ่นฉลองอายุ 90 ปี 2517

โต๊ะที่ ประเภท หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)19

26. เหรียญระฆัง ส.ข. ปี 2513
27. เหรียญกลม หลังพระปิดตา ปี 2513
28. พระผงสมเด็จ หลังยันต์สิบ ปี 2516
29. พระผงสมเด็จ หลังข้าวสาร ปี 2516
30. พระผงรูปเหมือน หลังยันต์สิบ ปี 2516
31. พระผงรูปเหมือน หลังเตารีด ปี 2516
32. พระผงสมเด็จ หลังเรียบ ปี 2516
33. พระผงสมเด็จ หลังตรายาง ปี 2516
34. พระผงรูปเหมือน รุ่นฟ้าผ่า ปี 2512
35. พระผงสมเด็จ สองหน้า ปี 2516

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



36  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. รูปหล่อรุ่นแรก หลวงปู่สี 
   เนื้อนวะ - เนื้อทองเหลืองรมด�า ปี 2518
2. รปูหล่อรุน่สอง หลวงปู่ส ีเนือ้เงิน - เนือ้นวะ ปี 2518
3. รูปหล่อ รุ่นสอง หลวงปู่สี เนื้อทองเหลืองรมด�า
   พิมพ์ 2 ตรง และ 2 โค้ง ปี 2518
4. รูปหล่อ รุ่นวัดโพธิ์ หลวงปู่สี ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2519
5. รูปหล่อเหมือนใบโพธิ์ หลวงปู่สี 
   ศิษย์ชลบุรีสร้างถวาย ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2519
6. เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สี เนื้อทองแดง ปี 2514
7. เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่สี เนื้ออัลปาก้า ปี 2514
8. เหรียญอายุยืน หลวงปู่สี “เต็มองค์” เนื้อทองค�า
   - เนื้อเงิน ปี 2517
9. เหรียญอายุยืน หลวงปู่สี “เต็มองค์” เนื้อนวะ 
   ปี 2517
10. เหรียญอายุยืน หลวงปู่สี “เต็มองค์” 
    เนื้อทองแดง ปี 2517
11. เหรียญอายุยืน หลวงปู่สี “ครึ่งองค์” 
    เนื้อเงิน ปี 2517
12. เหรียญอายุยืน หลวงปู่สี “ครึ่งองค์” เนื้อนวะ 
    ปี 2517
13. เหรียญอายุยืน หลวงปู่สี “ครึ่งองค์” เนื้อทองแดง
    ปี 2517
14. เหรียญขวัญถุง รุ่น แรก หลวงปู่สี 
    (สีหน้า - สีหลัง) ปี 2517
15. เหรียญพระนาคปรก ใบมะขาม หลวงปู่สี 
    ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2517
16. เหรียญมหาลาภ หลวงปู่สี เนื้อเงิน - เนื้ออัลปาก้า
    ปี 2518

โต๊ะที่ 20
17. เหรียญมหาลาภ หลวงปู่สี เนื้อนวะ ปี 2518
18. เหรียญมหาลาภ หลวงปู่สี เนื้อทองแดง ปี 2518
19. เหรียญหลังพระยานาค หลวงปู่สี ปี 2518
20. เหรียญจตุรพิธพรชัย หลวงปู่สี ไม่จ�ากัดเนื้อ 
    ปี 2518
21. เหรียญกนกข้าง หลวงปู่สี ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2518
22. เหรียญพรหมวิหารธรรม หลวงปู่สี ไม่จ�ากัดเนื้อ 
    ปี 2518
23. เหรียญหน้าแก่ หรือหน้าอรหันต์ หลวงปู่สี ปี 2519
24. เหรียญเกลียวเชือก หลวงปู่สี ไม่จ�ากัดเนื้อ  ปี 2519
25. เหรียญหน้าหนุ่ม หลังพระปิดตา หลวงปู่สี 
    ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2519
26. เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่สี ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2519
27. เหรียญยันต์ดวง ราชาฤกษ์ หลวงปู่สี  ปี 2519
28. เหรียญ 2 อาจารย์ หลวงปู่สี ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2519
29. เหรียญขวัญถุง (มีหู และไม่มีหู) ปี 2518
30. พระผงขวัญ มั่งมี ศรีสุข หลวงปู่สี ไม่จ�ากัดเนื้อ 
    ปี 2519
31. พระผงรูปเหมือน ชานหมาก หลวงปู่สี ปี 2514
32. พระสมเด็จรุ่นแรก พิมพ์ฐานติ่ง และปรกโพธิ์ 
    ปี 2514
33. พระสมเด็จหลังรูปเหมือน หลวงปู่สี ปี 2518
34. พระสมเด็จหลังรูปเหมือน หลวงปู่สี รุ่นผูกพัทธสีมา 
    ปี 2519
35. พระสมเด็จหลวงปู่สี ปี2516 
36. แหวนอัลปาก้า ปี 2515

ประเภท หลวงปู่สี วัดเขาถำ้าบุญนาค จ.นครสวรรค์

ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



37 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระกริ่งชินบัญชร
2. พระชัยวัฒน์ชินบัญชร
3. พระสังกัจจายน์ชินบัญชร
4. พระปิดตามหาลาภชินบัญชร (ปุ้มปุ้ย)
5. พระสมเด็จชินบัญชร หลังบันต์แดง
6. พระสมเด็จวัดไร่วารี
7. เหรียญรุ่นแรกฉลองสมณศักดิ์ ปี 2508
8. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อกแรก)
9. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อกแรก)
10. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ (บล็อกสอง)
11. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพ์เล็ก (บล็อกสอง)
12. พระผงพรายกุมารพิมพ์หัวโต - หัวเล็ก
13. พระผงพรายกุมารไม่จ�ากัดพิมพ์
14. พระสมเด็จหลังยันต์ห้า
15. พระปิดตาหลังฝังทับทิม
16. พระปิดตาหลังรูปเหมือน
17. พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุดตโม
18. เหรียญเจริญพรบน
19. เหรียญเจริญพรล่าง
20. เหรียญห่วงเชื่อม 8 รอบ
21. เหรียญสมา 8 รอบลงยา ไม่จ�ากัดเนื้อ
22. เหรียญเสมา 8 รอบ เนื้อวโลหะ, เนื้อทองแดง
23. เหรียญนาคปรก 8 รอบ
24. เหรียญนาคปรกไตรมาส
25. เหรียญหล่อฉลุ 8 รอบ
26. พระรูปหล่อ รุ่นไตรมาส
27. พระนาคปรกใบมะขามองค์จ้อย

โต๊ะที่ ประเภท หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ (ยอดนิยม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)21

28. เหรียญบาตรน�้ามาต์
29. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา (พิมพ์นั่งพาน)
30. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา (พิมพ์หยดน�้า)
31. เหรียญรูปไข่ ผูกพัทธสีมา ปี 2517
32. เหรียญคอน�้าเต้าหลังนูน
33. เหรียญกรม หลวงพ่อโสธร
34. เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ รุ่นนาวิกโยธินสร้าง
35. หนุมานก้นอุดผงพรายกุมาร

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



38  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

โต๊ะที่ ประเภท หลวงพ่อคณู วดับ้านไร่ ยอดนยิม
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)22

1. เหรียญรุ่นแรก วัดแจ้งนอก ปี 2512
2. พระกริ่งหลวงพ่อคูณปลุกเสก ออกวัดโคกสวาย 
   ปี 2515
3. เหรียญรูปไข่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์วัดสระแก้ว ปี 2517
4. เหรียญสี่เหลี่ยมหลังก�าแพง ปี 2517
5. เหรียญสร้างบารมี ปี 2519
6. เหรียญลูกเสือชาวบ้าน ปี 2520
7. พระผงพิมพ์ขุนแผน วัดพันอ้น ไม่จ�ากัดปี
8. พระผงพิมพ์นางพญา วัดพันอ้น ไม่จ�ากัดปี
9. พระผงพิมพ์รูปไข่, พิมพ์ทรงกลม วัดพันอ้น 
  ไม่จ�ากัดปี
10. พระผงวัดพันอ้น ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดปี
11. พระปิดตาควัมบดี (มหาลาภ) เนื้อผง 
    ออกวัดใหม่อัมพร ปี 2526
12. พระเนื้อผงพิมพ์สี่เหลี่ยมนาคปรก 
    รุ่นทหารพราน ปี 2526
13. เหรียญยืนท�าน�้ามนต์ วัดใหม่อัมพร ปี 2528
14. เหรียญสหกรณ์ ปี 2530
15. พระสมเด็จว่าน 108 วัดเจริญพรต ปี 2533
16. พระผงสมเด็จปริสุทโธ ฝังตะกรุด วัดเจริญพรต 
    ปี 2534
17. พระกริ่งญาณวิทยาคม ปี 2535
18. พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม วัดบ้านไร่ ปี 2535
19. เหรียญล้อแม็กรุ่นแรก ปี 2535 ฉลองอายุ 70 ปี 
    ไม่จ�ากัดเนื้อ

20. พระชัยวัฒน์ รุ่นมหาบารมี พ.ศ.2536 ไม่จ�ากัดเนื้อ
21. พระกริ่งปริสุทโธ รุ่นอุปถัมภ์วัดบ้านแปรง 
    กะไหล่ทองก้นอุดผง ปี 2536
22. พระกริ่งปริสุทโธ รุ่นอุปถัมภ์วัดบ้านแปรง 
    เนื้อโลหะรมด�าก้นอุดผง ปี 2536
23. แผ่นปั๊มรูปเหมือน รุ่นมหาบารมี ปี 2536 เนื้อเงิน
24. แผ่นปั๊มรูปเหมือน รุ่นมหาบารมี ปี 2536 
    เนื้อทองแดง
25. เหรียญนั่งยอง รุ่นพิเศษ ปี 2536
26. พระผงสมเด็จปริสุทโธ กาฝากมะรุม ปี 2536
27. พระสมเด็จ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์วัดมะเกลือ 
    เนื้อว่านเกสรผสมยาเส้น ปี 2536
28. พระปิดตา รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537
29. พระกริ่งเสาร์ 5 รุ่นคูณพันล้าน ปี 2537
30. เหรียญนั่งพานชนะมาร ปี 2537
31. เหรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัว ไม่จ�ากัดปี
32. ล็อกเกต รุ่น มจร.นครราชสีมา ปี 2553 
33. เหรียญพระยอดขุนพลเลื่อนสมณศักดิ์ 
    หลังรูปเหมือน ปี 2553
34. เหรียญเจ้าสัวอายุยืน พ.ศ. 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ
35. ผ้ายันต์รอยเท้า (ขมิ้นสด)  รุ่นสร้างพระอุโบสถ 
    ปี 2532
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระชินราชใบเสมา เนื้อดิน กรุวังยายมาก
2. พระร่วงประทานพร เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

3. พระลีลา เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ
4. พระนางตะกวน เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

5. พระนางเข่าบ่วง - เข่ากว้าง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

6. พระนางเข่าบ่วง - เข่ากว้าง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ
7. พระยอดขุนพล
8. พระร่วงนั่ง กรุร่องไม้แดง เนื้อดิน-ชิน

9. พระใบขนุน เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

10. พระนาคปรก เนื้อดิน กรุวัดกุฏีราย - กรุเตาทุเรียง
11. พระท่่ามะปราง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

12. พระร่วงเปิดโลก เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ
13. พระร่วงนั่ง กรุน�้าผึ้ง

14. พระซุ้มเรือนแก้ว (กระต่ายแกลบ) เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง - กรุวัดมหาธาตุ

15. พระพุทธกวัก เนื้อดิน - ชิน กรุวัดแสนตอ
16. พระกรุบางขลัง เนื้อชินไม่จ�ากัดพิมพ์

17. พระกรุวัดพญาด�า ไม่จ�ากัดพิมพ์
18. พะสังกัจจายน์ เนื้อชินไม่จ�ากัดกรุ

19. พระนาง กรุวัดเขาพระศรี เนื้อชิน

20. พระนางข้างเม็ด เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง
21. พระยอดธง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ
22. พระนางบางขลัง เนื้อดิน

23. พระหัวใจก�าแพง กดเดียว-กดแผง เนื้อดิน

24. พระซุ้มนครโกษา เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

25. พระนางดอนลาน เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

26. พระกรุวัดหมาธาตุ เนื้อชิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

ประเภท พระกรุจงัหวดัสุโขทยั (ยอดนยิม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)23

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

โต๊ะที่



40  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ครูยศ กำาแพง, หมี ชากังราว แชมป์ กำาแพง, สนาม กำาแพง, ขวัญชัย กำาแพง

1. พระก�าแพงลีลา เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ - ไม่จ�ากัดพิมพ์
2. พระก�าแพงเปิดฌลก เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

3. พระก�าแพงยอดขุนพล เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ - ไม่จ�ากัดพิมพ์
4. พระก�าแพงท่ามะปราง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ 

5. นางก�าแพง เนื้อชินไม่จ�ากัดกรุ

6. พระก�าแพงห้าร้อย เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ
7. พระก�าแพงซุ้มยอ เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ
8. พระก�าแพงซุ้มยอ เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

9. พระก�าแพงอู่ทอง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

10. พระก�าแพงฐานตาราง เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ
11. พระก�าแพงเชตุพล เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

12. พระยอดขุนพล เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ
13. พระก�าแพงกลีบบัว ไม่จ�ากัดกรุ

14. พระนางก�าแพง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

15. พระนางก�าแพงเม็ดเคล็ด
16. พระก�าแพงฐานตาราง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

17. พระก�าแพงซุ้มยอ เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ
18. พระก�าแพงเชตุพล เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

19. พระก�าแพงกลีบบัวตัด ไม่จ�ากัดกรุ

20. พระนางก�าแพงลูกแป้งเดี่ยว
21. พระก�าแพงลีลาเนื้อดิน 
22. พระก�าแพงหน้าอิฐ ไม่จ�ากัดกรุ - ไม่จ�ากัดพิมพ์

23. พระก�าแพงท่ามะปราง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

24. พระร่วงนั่ง กรุ สปจ.

โต๊ะที่ ประเภท พระกรุกำาแพงเพชร (ยอดนิยม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)24

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



41 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ครูยศ กำาแพง, หมี ชากังราว แชมป์ กำาแพง, สนาม กำาแพง, ขวัญชัย กำาแพง

โต๊ะที่ ประเภท พระกรุกำาแพงเพชร (ยอดนยิม) (ต่อ)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)24

25. นางก�าแพง กรุ สปจ.
26. พระนางก�าแพง พิมพ์หัวเรือเมล์

27. พระก�าแพงอู่ทอง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ
28. พระก�าแพงเปิดโลก เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

29. พระก�าแพงลูกแป้ง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ - ไม่จ�ากัดพิมพ์

30. พระก�าแพงปรก เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ - ไม่จ�ากัดพิมพ์
31. พระก�าแพง ว่านหน้าทอง - เงิน ไม่จ�ากัดกรุ - ไม่จ�ากัดพิมพ์
32. พระก�าแพงเม็ดน้อยหน่า ไม่จ�ากัดกรุ

33. พระก�าแพงซุ้มกอ พิมพ์เล็ก

34. พระก�าแพงซุ้มกอ แผงตัด
35. พระกรุวัดคูยางไม่จ�ากัดพิมพ์



42  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

1. เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เงินลงยา 
   ปี 2501
2. เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 
   พิมพ์นิยม บล็อกแรก
3. เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 
   พิมพ์สอง
4. เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 
   พิมพ์สาม
5. เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 
   พิมพ์เศียรโล้น
6. เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 
   พิมพ์บ่าแตก
7. เหรียญปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 
   พิมพ์ผมดก
8. เหรีญยกลม พระวิบูลวชิรธรรมหลวงพ่อสว่าง 
   วัดท่าพุทรา ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2506
9. เหรียญดาวเทียม หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 
   เนื้อเงิน
10. เหรียญดาวเทียม หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 
    เนื้อนวะโลหะ
11. เหรียญดาวเทียม หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 
    เนื้ออัลปาก้า
12. เหรียญฉลองอายุ 90 ปี หลวงพ่อสว่าง 
    วัดท่าพุทรา ปี 2515
13. เหรียญเจริญศรี หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 
    ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2516
14. เหรียญหลวงพ่อสว่าง ออกวัดโค้งวิไล ปี 2517 
    เสมาไม่จ�ากัดเนื้อ

โต๊ะที่ ประเภท พระจังหวัดกำาแพงเพชร (ยอดนิยม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)25

15. เหรียญที่ระลึกปลอดภัย หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 
    ตอก ว.บ. ปี 259
16. รูปหล่อใหญ่ หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ปี 2508
17. รูปหล่อเล็ก หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา ปี 2508
18. รูปเหมือนปั้มปากจู่ หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 
    เนื้อทองเหลือง ปี 2519
19. รูปหล่อฉีดอุดกริ่ง หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา 
    ปี 2519
20. เหรียญเจ้าคุณวิเชียรโมลี 2584 พิมพ์ 5 ตัวเดียว
21. เหรียญเจ้าคุณวิเชียรโมลี 2584 พิมพ์ 5 สองตัว
22. รูปหล่อเจ้าคุณวิเชียรโมลี รุ่นแรก
23. พระกริ่งเจ้าคุณวิเชียรโมลี เนื้อทองผสม
24. พระสิวลีเจ้าคุณวิเชียรโมลี เนื้อทองผสม
25. ล็อกเก็ตเจ้าคุณวิเชียรโมลี รูปไข่
26. รูปอัดกระจกเล็กเจ้าคุณวิเชียรโมลี หลังมีตรา
27. เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดสว่างอารมณ์ ปี 2500
28. เหรียญเสมารุ่นแรก หลวงพ่อข�า วัดโพธิ์เตี้ย
29. เหรียญหล่อพระพุทธข้างอุ หลวงพ่อข�า มีห่วง
30. เหรียญหล่อข้างอุ หลวงพ่อข�า ออกลานกระบือ
31. เหรียญหล่อพระปิดตา หลวงพ่อข�า เนื้อทองผสม
32. เหรียญหล่อหยดน�้า พิมพ์พระพพุทธ 
    หลวงพ่อข�า หลังมีจาร
33. พระหลวงพ่อข�า พิมพ์ลีลาทุ่งขาว เนื้อผง-เนื้อดิน
34. พระหลวงพ่อข�า พิมพ์ลีลาทุ่งด�า 
    เนื้อดินเผาผสมผงใบลาน
35. เหรียญจักร วัดพระบรมธาตุ ปี 2515



43 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

1. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว (มีโค้ด) ปี 2485
2. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น (ไม่มีโค้ด) ปี 2485
3. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ (มีโค้ด) ปี 2485
4. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ (ไม่มีโค้ด) ปี 2485
5. พระพุทธชินราชอินโดจีน ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2485 
6. เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์เสมาเล็ก ปี 2485
7. รูปหล่อพระพุทธชินราช รุ่นหลวงพรหมโยธี ปี 2496
8. เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์หลังพานพระศรี ปี 2496
9. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศอิสรภาพ ปี 2507
10. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผด็จศึก ปี 2507
11. เหรียญพระฤกษ์สร้างอุโบสถวัดนางพญา รุ่นสอง ปี 2514
12. พระกริ่งนเรศวร วังจันทร์ ปี 2515
13. เหรียญพระพุทธชินราช หลังพระนเรศวร พิธีจักรพรรดิ ปี 2515
14. เหรียญพระพุทธชินราชใบเสมา พิธีจักรพรรดิ ปี 2515 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
15. เหรียญพระพุทธชินราชมหาราชา (มั่นในธรรม) พิธีจักรพรรดิ ปี 2515
16. พระยอดอัฏฐารส พิธีจักรพรรดิ ปี 2515
17. พระกริ่งพุทธชินราช ภปร. ปี 2517
18. เหรียญพระพุทธชินราช หลัง ภปร. ปี 2517
19. เหรียญในหลวงทรงผนวช หลัง ภปร. ปี 2517
20. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังพระเอกาทศรถ ปี 2517
21. เหรียญพระพุทธ พิมพ์เสมา ปี 2511
22. รุ่นมาลาเบียง ปี 2500
23. พระกริ่งนเรศวร 400 ปี ครองราชย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2533
24. เหรียญพระพุทธชินราช 400 ปี ครองราชย์ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2533

โต๊ะที่ ประเภท พระ จ.พิษณุโลก (ยอดนิยม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)26

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



44  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

โต๊ะที่ ประเภท พระ จ.พิษณโุลก (ยอดนยิม) (ต่อ) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)26

25. เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นเจ้าสัว ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2536
26. เหรียญพระพุทธชินราช หลังพระนเรศวร รุ่นเพิร์ธ ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2536
27. พระกริ่งนเรศวรองค์ด�า ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2542
28. เหรียญพระพุทธชินราชจักรพรรดิ หลังสมเด็จพระนเรศวร พิมพ์สี่เหลี่ยม ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2542
29. เหรียญบาตรน�้ามนต์พระพุทธชินราช หลังสมเด็จพระนเรศวร ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2542
30. เหรียญพระพุทธชินราช หลังสามพี่น้อง ปี 2542
31. เหรียญชินราชจักรพรรดิ ปี 2536 วัดบางทราย ไม่จ�ากัดเนื้อ
32. เหรียญ ลพ.ทรัพย์ วัดปลัดแรด (ไม่จ�ากัดบ็อค)
33. เหรียญรูปไข่ ลพ.พันธ์ รุ่น มหาโชค มหาลาภ ปี 2517
34. เหรียญกลมรุ่นแรก ลป.แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ ปี 2522
35. พระนางพญา อ.ถนอม ปี 2496 พิมพ์ใหญ่
36. พระนางพญา อ.ถนอม ปี 2496 พิมพ์กลาง
37. พระนางพญา อ.ถนอม ปี 2496 พิมพ์เล็ก
38. พระนางพญา อ.ถนอม ปี 2496 ไม่จ�ากัดพิมพ์
39. พระนางพญา อ.ถนอม ปี 2509 ไม่จ�ากัดพิมพ์



45 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

โต๊ะที่ 27 ประเภท หลวงพ่อทบ วัดชนแดน ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

1. รูปหล่อพิมพ์หน้าฝรั่งฐานสูง - ฐานเตี้ย
2. รูปหล่อพิมพ์หลังตรง
3. รูปหล่อพิมพ์หน้างุ้ม
4. รูปหล่อพิมพ์หน้าดุ
5. รูปหล่อพิมพ์อกซื่อ
6. รูปเหมือนปั๊มพิมพ์โดดร่ม
7. รูปหล่อพิมพ์ฐานสูง วัดชนแดน ปี 2505
8. รูปหล่อพิมพ์ฐานกลาง+กวักลาภใหญ่ วัดชนแดน
   ปี 2505
9. รูปหล่อพิมพ์ฐานเตี้ย  วัดชนแดน ปี 2505 
   (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
10. เหรียญหล่อพิมพ์เสมาหลังเรียบ
    +ระฆังเล็กหลังเรียบ วัดชนแดน ปี 2505
11. รูปหล่อพิมพ์อุ้มบาตร + ระฆังสองหน้า 
    วัดชนแดน ปี 2505
12. รูปหล่อพิมพ์หัวไม้ขีด วัดชนแดน ปี 2505
13. รูปหล่อพิมพ์กวักลาภเล็ก วัดชนแดน ปี 2505
14. รูปหล่อพิมพ์หัวไม้ขีด ฐานยื่น วัดชนแดน ปี 2505
15. รูปหล่อพิมพ์หัวไม้ขีดหัวโต วัดชนแดน ปี 2512
16. รูปหล่อพิมพ์สมเด็จย่า วัดชนแดน ปี 2512
17. พระกริ่งวิชิตพัชราจารย์
18. พระกริ่งไตรมาส
19. พระกริ่งเพชรกลับ
20. รูปหล่อฉลองอายุ 94 ปี 
21. รูปหล่อพิมพ์โหม่งมะพร้าว
22. รูปหล่อพิมพ์จิ๊กโก๋
23. รูปหล่อฉีด ไม่จ�ากัดปี พ.ศ. (95, 96, 97)
24. เหรียญวัดทรงธรรม ปี 2483 ไม่จ�ากัดพิมพ์

25. เหรียญหน้าแก่ ปี 91 + 92
26. เหรียญหน้าหนุ่ม ปี 91+ 2505
27. เหรียญเสมาหลังสิงห์ + หลังยันต์ 5
28. เหรียญวัดจันทร์นิมิต (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
29. เหรียญฉลองอายุ 94 ปี (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
30. เหรียญแอปเปิ้ล (ไม่จ�ากัดปี)
31. เหรียญทูลเกล้า (ไม่จ�ากัดโค๊ด)
32. สมเด็จเข็มหัก
33. แหวนลายธงชาติ + แหวนเพชรกลับลายธงชาติ
34. พระผงไตรมาส + พระผงจันทร์ลอย
35. สมเด็จหลังใบโพธิ์



46  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระคงเขียว
2. พระคง กรุเก่า ไม่จ�ากัดสี

3. พระคง กรุใหม่ ไม่จ�ากัดสี
4. พระคง ทรงพระบาง

5. พระบาง สีเขียว

6. พระบาง สีทั่วไป
7. พระเปิม สีเขียว
8. พระเปิม สีทั่วไป

9. พระเลี่ยง กรุวัดประตูลี้

10. พระเลี่ยง กรุวัดมหาวัน
11. พระเลี่ยง ไม่จ�ากัดกรุ

12. พระรอด แขนติ่ง
13. พระรอดน�้าต้น กรุวัดมหาวัน

14. พระรอดครูบาทืม (เณรจิ่ว)

15. พระลือหน้ามงคล
16. พระลือโขง

17. พระลบ พิมพ์ใหญ่
18. พระลบ พิมพ์เล็ก

19. พระลบ พิมพ์สามง่าม

20. พระลือหน้ายักษ์ กรุเทศบาล
21. พระรอด (พระลือเล็ก) กรุเทศบาล

โต๊ะที่ 28
22. พระเลี่ยง กรุเทศบาล
23. พระบาง กรุเทศบาล

24. พระคง กรุเทศบาล
25. พระสามดอนแก้ว

26. พระเลี่ยงหม้อ

27. พระเลี่ยงหลวง
28. พระเลี่ยงซุ้มเปลวเพลิง
29. พระกวาง

30. พระสิบ

31. พระสิบสอง
32. พระซุ้มกระรอกกระแต

33. พระสิบแปด
34. พระป๋วย

35. พระสิกขี

36. เก้ากุ่ม - ดอกธาตุ
37. พระรอดยอดพระสิบสอง (ตัด)

38. พระสิบสององค์กลาง (ตัด)
39. พระสกุลล�าพูน เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์, ไม่จ�ากัดกรุ

40. พระกรุดอยไซ เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

41. พระท่ากระดาน กรุป่าซาง สนิมแดง

ประเภท พระสกุลลำาพูน (ยอดนิยม)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ
พรรค คูวิบูลย์ศิลป์, เอส เชียงใหม่, หนุ่ย 77 ลำาพูน, โจ๊ก ลำาพูน, เข้ม สารภี, อาร์ม เมืองน่าน, 

รำาลึก แม่โจ้, ปอ โนบิ, ป๊อบ เชียงใหม่, แบ้งค์ ลำาพูน, โอ่ง หน้ากาด, ตุ๊แหวง วังสะแกง, 

ใหญ่ สันกำาแพง, โจ ป่าแดด, ยันต์ ลำาพูน, นวย ลำาพูน, เค เมืองแพร่, ฟิวส์ เชียงใหม่, จอย ญาดา, 
จอย นางพญา, เอก แพร่, นพ รถม้า, แอร์ ลำาพูน, ตี๋ วัดพระคง, เจมส์ เทศบาล, ต้อย เก้าแสน, 

จื้อ คูวิบูลย์ศิลป์, มิ้น ตลาดสุขใจ, เทอด กรมศิลป์, เทพ F16, เกรียงไกร เวียงโกศัย
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ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระเชียงแสนพิมพ์ใหญ่ สนิมแดง บัวเล็บช้าง, บัวรวน 
2. พระปรกโพธิ์เชียงแสน พิมพ์กลาง สนิมแดง
3. พระปรกโพธิ์สมาธิเล็ก สนิมแดง (นิยม)
4. พระปรกโพธิ์เชียงแสน ใบข้าว
5. พระเชียงแสน ปางลีลา สนิมแดง
6. พระเชียงแสนซาวแปด สนิมแดง                                   
7. พระเชียงแสน โพธิ์บัลลังค์ สนิมแดง
8. พระเชียงแสน ตุ๊กตาเล็ก
9. พระยอดขุนพลเชียงแสน เนื้อดิน กรุวัดเจดีย์หลวง                                             
10. พระเชียงแสน สนิมแดง ไม่จ�ากัดพิมพ์                                                   
11. พระเชียงแสน พิมพ์ซุ้มปราสาท                                                                    
12. พระเชียงแสน ชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ 
13. พระเชียงแสน ซุ้มเรือนแก้ว (วัดพระเจ้าบิ้นหน้าล่องใต้)
14. พระเชียงแสน ซุ้มปราสาทไหว (ทุ่งลอ)
15. พระเชียงแสน ยอดขุนพล ห้าเหลี่ยมฉัตรเดี่ยว
16. พระเชียงแสน ซุ้มประตู กรุวัดลี สนิมแดง
17. พระเชียงแสน เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์
18. พระยอดขุนพล กรุเวียงกาหลง เนื้อดิน
19. พระซุ้มกอ พะเยา (ผีผอม) เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ
20. พระยอดขุนพล ปรกโพธิ์ พะเยา เนื้อดิน
21. พระยอดขุนพล พะเยา หอกฉัตร เนื้อดิน
22. พระยอดขุนพล พะเยา พิมพ์ซุ้มเสมา เนื้อดิน
23. พระเชียงแสนเดี่ยวสนิมแดง
24. พระเชียงแสน พิมพ์ใบไทร.                 
25. พระเชียงแสน พิมพ์ปรกเถาวัลย์ (ก้ามปู)
26. พระเชียงแสนสมาธิเล็ก ชินเงิน       
27. ยอดขุนพล พะเยา พิมพ์ปรกโพธิ์บัวเม็ด

โต๊ะที่ 29 ประเภท พระยอดนิยม สกุลเชียงแสน
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
สงัด กาดสนุก, ซุย แม่จัน, แนท เชียงราย, เอ๋ อีโต๊ะ, หนึ่ง เชียงราย, 

ครูบัติ พะเยา, ครูแขก พะเยา, รองหยู เชียงราย
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระรอดหัวข่วง พิมพ์เศียรโล้น
2. พระรอดหัวข่วง พิมพ์มีเกศ
3. พระขุนแผน กรุหัวข่วง
4. พระคง กรุวัดดอยค�า
5. พระคง กรุวัดช้างค�้า
6. พระสามหอม กรุวัดดอยค�า
7. พระสามหอม กรุวัดช้างค�้า
8. พระสามหอมเดี่ยวตัดชิดแต่เดิม กรุดอยค�า-ช้างค�้า
9. พระเลี่ยง กรุวัดดอยค�า
10. พระเลี่ยง กรุวัดช้างค�้า
11. พระยอดขุนพล กรุศาลเจ้า (กรุต้นล�าไย) เนื้อดิน
12. พระยอดขุนพล กรุศาลเจ้า (กรุต้นล�าไย) 
    เนื้อดินมีรัก, ชาด, ทอง
13. พระยอดขุนพล กรุศาลเจ้า (กรุต้นล�าไย) เนื้อว่าน
14. พระยอดขุนพล กรุศาลเจ้า (กรุต้นล�าไย) 
    เนื้อดินดิบ
15. พระขุนไกร กรุศาลเจ้า (กรุต้นล�าไย) เนื้อดิน
16. พระขุนไกร กรุศาลเจ้า (กรุต้นล�าไย) เนื้อดิน
    มีรัก,ชาด,ทอง
17. พระขุนไกร กรุศาลเจ้า (กรุต้นล�าไย) เนื้อว่าน
18. พระขุนไกร กรุศาลเจ้า (กรุต้นล�าไย) เนื้อดินดิบ
19. พระยอดขุนพลพิมพ์พระประธาน กรุศาลเจ้า 
    (กรุต้นล�าไย)
20. พระสามท่ากาน
21. พระท่ากระดาน กรุสันสลี เนื้อชินเงิน
22. พระท่ากระดาน กรุสันสลี เนื้อชินเงิน พิมพ์ปรกโพธิ์

โต๊ะที่ 30
23. พระซุ้มกอล้านนา กรุหนองไคร้เทวดา 
    พิมพ์มีลายกนก
24. พระซุ้มกอล้านนา กรุหนองไคร้เทวดา 
    พิมพ์ไม่มีลายกนก
25. พระธนบดี กรุสันคะยอม พิมพ์พระประธาน
26. พระธนบดี กรุสันคะยอม พิมพ์งบน�้าอ้อย
27. พระธนบดี กรุสันคะยอม ไม่จ�ากัดพิมพ์
28. พระกลีบบัวกรุร้องยาว
29. พระปรกโพธิ์เชียงแสนฐานส�าเภา เนื้อดิน 
    (กรุเมืองพร้าว)
30. พระเชียงแสน เนื้อชิน กรุวัดส้มสุก
31. พระเชียงแสน เนื้อดิน กรุวัดส้มสุก
32. พระเชียงแสน จะ พะ กะ สะ เนื้อชินเงิน
33. พระเชียงแสน จะ พะ กะ สะ เนื้อดิน
34. พระยอดขุนพล กรุท่ารั้ว เนื้อดิน
35. พระรอดบังภัย (กรุฮอด)
36. พระรอดบังภัย (กรุหมูบุ่น)
37. พระรอดบังภัย กรุหัวข่วง 
38. พระกรุธาตุน้อย เวียงกุมกาม

ประเภท พระกรุ จ.เชียงใหม่ (ยอดนิยม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
จ่าปุก๊ เชยีงใหม่, ผูพ้นัตุย้ เชยีงใหม่, เต้ สยามโบราณ, ลงุก๋อง ห้วยเกีย๋ง, หนุย่ พระสงิห์, ขวญั กาแลพระเครือ่ง, 

แสนเก่ง เจ้าสวั, มาด แอนตกิ, แดน 99, ดอน ช้างคำา้, ผู้พนัสมศักดิ ์ถ้วยทอง, เป็ด รถไฟ, แด๊กซ์ เชยีงใหม่



49 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญภูมิพโล ดอยตุง ปี2516 ไม่จ�ากัดเนื้อ
2. พระกริ่งดอยตุง ก้น ช. ปี2516
3. เหรียญพ่อขุนเม็งรายหลังพระพุทธ
4. เหรียญฉลองเมืองเชียงราย 2494
5. เหรียญกลมครูบาค�าหล้า รุ่นแรก
6. เหรียญรูปไข่ครูบาค�าหล้า รุ่นสอง
7. เหรียญรูปไข่หลวงปู่ขาน วัดป่าบ้านเหล่า รุ่นแรก
8. รูปหล่อหลวงปู่ขาน วัดป่าบ้านเหล่า รุ่นแรก
9. เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดฝั่งหมิ่น ปี 2536 ไม่จ�ากัดเนื้อ
10. เหรียญครูบาอ้วน วัดดงมะดะ รุ่นแรก
11. เหรียญครูบาวัดสันโค้ง อ.แม่จัน รุ่นแรก
12. พระผงครูบาวัดสันโค้ง อ.แม่จัน รุ่นแรก
13. เหรียญครูบาวัดสันโค้ง รุ่น 109 ปี ไม่จ�ากัดเนื้อ
14. เหรียญหลวงพ่อผาเงา รุ่นแรก
15. เหรียญพระสิงห์แซ่ วัดป่าแดงหลวง แม่สาย รุ่นแรก
16. รูปหล่อครูบาค�าแสง อธิจิตโต รุ่นแรก
17. เหรียญครูบาวัดสันสลิดไม้ รุ่นแรก
18. เหรียญครูบาศรีวิชัย ป่าแดด รุ่นแรก 2521 ไม่จ�ากัดเนื้อ
19. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดศรีดอนชัย รุ่นแรก ปี2514
20. เหรียญครูบาอุ่นค�า วัดผาสุการาม อ.แม่สาย รุ่นแรก
21. เหรียญครูบาศรีนวล 76 ปี เจริญเมือง รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ
22. เหรียญครูบาค�าแสง อธิจิตโต รุ่นแรก
23. เหรียญพระครูญาณประยุติ รุ่นแรก อ.เทิง 2519
24. เหรียญรุ่นแรกครูบาอินสม วัดปางน�้าฮ้าย ไม่จ�ากัดเนื้อ

โต๊ะที่ 31 ประเภท พระจังหวัดเชียงราย ยอดนิยม 1
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
เฟิร์ส เชียงราย, อ๊อฟ เชียงราย, เจน เมืองฉะ, ปอนด์ เชียงราย, เอ๋ มาซารุ, กานต์ เชียงราย, 

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



50  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ 31 ประเภท พระจังหวัดเชียงราย ยอดนิยม 1 (ต่อ)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

25. เหรียญ พระครูสถิตกิตติสุนทร รุ่น1 วัด สันมะเค็ด 
26. เหรียญพระพี่หลง ป่าบง รุ่น3
27. ครูบาอินหวัน วัดต้ากลาง เทิง รุ่นแรก 
28. เหรียญพระเจ้าสองสี รุ่นแรก เทิง 
29. ครูบาอินสม วัดปางน�้าฮ้าย รุ่นเงินไหลมา ไม่จ�ากัดเนื้อ
30. เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า ไม่จ�ากัดเนื้อ 
31. เหรียญรุ่นแรกครูบาปองพล วัดไชยผาบ ไม่จ�ากัดเนื้อ
32. ขุนแผนรุ่นแรกครูบาปองพล ไม่จ�ากัดเนื้อ
33. พระนาคปรกสรงน�้าพญาวัน เม็ดแตงโม รุ่นแรก ครูบาอินสมสุทธจิตโต (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
34. อิ่นเงินอิ่นค�า รุ่นแรก ครูบาอินสมสุทธจิตโต (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
35. พญาแพะมหาลาภ รุ่นแรก ครูบาอินสมสุทธจิตโต (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
เฟิร์ส เชียงราย, อ๊อฟ เชียงราย, เจน เมืองฉะ, ปอนด์ เชียงราย, เอ๋ มาซารุ, กานต์ เชียงราย, 



51 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญเมตตาสารพัดดีครูบาอินสม วัดปางน�้าฮ้าย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
2. เหรียญเงินไหลมาครูบาอินสม วัดปางน�้าฮ้าย (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 

3. เหรียญห่มคลุม ครูบาอินสม วัดปางน�้าฮ้าย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
4. พระปิดตาอุตโมยันยุ่งครูบาอินสม วัดปางน�้าฮ้าย 

5. เหรียญครูบาอริยชาติ รุ่นแรก ออกวัดพระธาตุดงสีมา บล็อกลึก-บล็อกตื้น 

6. ล็อกเก็ตครูบาอริยชาติ รุ่นแรก 
7. รูปหล่อครูบาอริยชาติ รุ่นแรก ออกวัดพระธาตุดงสีมา 
8 พระผงครูบาอริยชาติ รุ่นแรก ออกวัดวังมุย 

9. พระผงครูบาอริยชาติ รุ่นแรก ออกวัดพระธาตุดงสีมา 

10. พระกริ่งถมที่ครูบาอริยชาติ รุ่นแรก ออกวัดพระธาตุดงสีมา 
11. เหรียญครูบาอริยชาติ รุ่นรวยทันใจ (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 

12. รูปเหมือนครูบาอริยชาติ รุ่นสรงน�้า ปี 2555 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 
13. เหรียญพัดยศ ครูบาอริยชาติ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2560 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 

14. เหรียญท้าวจัมปาลา (ท้าวเวสสุวรรณทิเบต) ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ปี 2560 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 

15. เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 
16. พระลือโขงซุ้มเรือนแก้ว พระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 

17. เหรียญครูบาพรชัย วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง (รุ่นแรก -รุ่นสอง ไม่จ�ากัดเนื้อ) 
18. เหรียญครูบาปองพล วัดไชยผาบ อ.เทิง รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

19. เหรียญครูบาปองพล วัดไชยผาบ อ.เทิง รุ่นสอง เมตตาบารมี (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 

20. ขุนแผนครูบาปองพล วัดไชยผาบ อ.เทิง รุ่นแรก (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
21. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นกฐิน 2561 วัดแม่ต�๋า เนื้อเงิน,เนื้อนวะ 
22. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นกฐิน 2561 วัดแม่ต�๋า รายการลงยาไม่จ�ากัดเนื้อ 

23. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นกฐิน 2561 วัดแม่ต�๋า รายการซาตินไม่จ�ากัดเนื้อ 

24. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นกฐิน 2561 วัดแม่ต�๋า เนื้ออัลปาก้า , เนื้อชนวน , เนื้อทองระฆังผิวรุ้ง

โต๊ะที่ 32 ประเภท พระจังหวัดเชียงราย ยอดนิยม 2
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
หนุ่ม เชียงราย, บิ๊ก เชียงราย, ดล เชียงราย

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



52  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

25. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นกฐิน 2561 วัดแม่ต�๋า ไม่จ�ากัดเนื้อ 
26. พระครู ครูบาสุชานันท์ วัดเขาแก้ว อ.พญาเม็งราย (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 

27. เหรียญมังกรพระอาจารย์พบโชค วัดห้วยปลากั้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 
28. รูปหล่อรุ่นแรก พระอาจารย์พบโชค วัดห้วยปลากั้ง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

29. หลวงปู่ทวดรุ่นแจกกฐินหลวงพ่อขันติ วัดพระเจ้าสัมฤทธิ์ ปี 59

30. เหรียญหนุนดวงราหูโพธิ์สัตว์หลวงพ่อขันติ วัดพระเจ้าศรีสัมฤทธิ์

โต๊ะที่ 32 ประเภท พระจังหวัดเชียงราย ยอดนิยม 2 (ต่อ)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
หนุ่ม เชียงราย, บิ๊ก เชียงราย, ดล เชียงราย



53 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระยอดขุนพล บ้านปิน อ.ลอง ไม่จ�ากัดพิมพ์
2. พระยอดขุนพล ไม่จ�ากัดกรุ
3. พระกรุวังชิ้น ไม่จ�ากัดพิมพ์
4. พระกริ่งบ้านตอนิมิต รุ่นแรก ปี 2508
5. รูปเหมือนปั๊มพระพุทธจอมสวรรค์ รุ่นแรก ปี 2506
6. พระกริ่งพุทธโกศัย รุ่นแรก ปี 2513
7. พระกริ่งบ้านหนองม่วงไข่ พิมพ์ใหญ่ ปี 2512
8. พระกริ่งบ้านหนองม่วงไข่ พิมพ์เล็ก ปี 2512
9. พระกริ่งแม่ยางตาล รุ่นแรก
10. รูปหล่อ หลวงพ่อเงิน ท่านเจ้าดาบส สุมโน
11. เหรียญพระพุทธโกศัย รุ่นแรก ปี 2498 
    บล็อก 1-2
12. เหรียญพระพุทธโกศัย รุ่นแรก ปี 2498 
    บล็อก 3-4
13. เหรียญพระพุทธเชียงชื่น รุ่นแรก ปี 2500
14. เหรียญพระพุทธวิชิตมาร รุ่นแรก ปี 2516
15. เหรียญหลวงพ่อจันทรังสี รุ่นแรก ปี 2500
16. เหรียญครูบามหาเถร รุ่นแรก ปี 2508
17. เหรียญเจ้าคุณโอภาสพุทธิคุณ วัดถิ่นใน 
    รุ่นแรก ปี 2509
18. เหรียญครูบาแก้ว อินฺทจกฺโก วัดเขื่อนค�าลือ 
    รุ่นแรก ปี 2511
19. เหรียญหยดน�้า หลวงพ่อเมธังกร วัดน�้าคือ 
    รุ่นแรก ปี 2511
20. เหรียญพระครูพรหมธีรคุณ วัดห้วยหม้าย 
    อ.สอง รุ่นแรก ปี 2514
21. เหรียญครูบาสมจิตร วัดสะแล่ง อ.ลอง รุ่นแรก 
    ปี 2514

โต๊ะที่ 33
22. เหรียญครูบาถาวรชัยกิจ วัดปทุม รุ่นแรก
23. เหรียญครูบาอินทจักร วัดต้าเวียง อ.ลอง รุ่นแรก
24. เหรียญพระครูอดุลยธรรมรังสี วัดนาหลวง 
    รุ่นแรก ปี 2518
25. เหรียญพระครูสุนทรสิกขวัฒน์ วัดลูนิเกตุ 
    อ.สอง รุ่นแรก
26. เหรียญครูบาแก้ว อินฺทจกฺโก วัดเขื่อนค�าลือ 
    รูปไข่ ปี 2518
27. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นกวางเหลียว
    อ.ร้องกวาง ปี 2520
28. เหรียญพระพุทธโกศัย หลังร.5 ปี 2536 
    สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม
29. เหรียญอาจารย์เสนาะ กตสาโร วัดพงท่าข้าม 
    รุ่นแรก ปี 2536
30. เหรียญหลวงปู่ค�า จนฺติโก วัดห้วยโป่ง อ.สอง 
    รุ่นแรก ปี 2540
31. เหรียญพ่อแก่ อาจารย์เสนาะ กตสาโร 
    วัดพงท่าข้าม รุ่นแรก
32. ฤาษี ครูบาแก้ว อินฺทจกฺโก วัดเขื่อนค�าลือ 
    รุ่นแรก ปี 2518
33. หนุมาน ครูบาแก้ว วัดเขื่อนค�าลือ รุ่นแรก ปี 2518
34. ล็อกเก็ต อาจารย์เสนาะ กตสาโร วัดพงท่าข้าม 
    รุ่นแรก
35. วัวธนู ครูบาอินตา อินฺทจกฺโก วัดวังหงส์ใต้
36. ตะกรุดครูบาแก้ว อินฺทจกฺโก วัดเขื่อนค�าลือ

ประเภท พระจงัหวดัแพร่ ยอดนยิม
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
พรชัย แพร่, เอก เมืองแพร่, พันธ์ เมืองแพร่, เม่น เมืองแพร่, หนึ่ง เมืองลอง, สาม เมืองแพร่



54  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระยอดขุนพล กรุสันป่าเปา พิมพ์เกศยาว
2. พระเนื้อดิน กรุวัดเมืองศาสน์ พิมพ์ซุ้มกอในครอบแก้ว
3. พระเนื้อดิน กรุวัดเมืองศาสน์ พิมพ์พระประธาน
4. พระเนื้อดิน กรุวัดป่ากล้วย จ.ล�าปาง ไม่จ�ากัดพิมพ์
5. พระรอดล�าปางหลวง เนื้อสัมฤทธิ์ พิมพ์ใหญ่นิยม
6. พระรอดล�าปางหลวง เนื้อสัมฤทธิ์ พิมพ์เล็กใบมะขาม
7. พระรอดล�าปางหลวง เนื้อสัมฤทธิ์ พิมพ์พิเศษ
8. พระรอดล�าปางหลวง เนื้อดิน พิมพ์ใหญ่ ปี 2500
9. พระรอดล�าปางหลวง เนื้อดิน พิมพ์เล็ก ปี 2500
10. เหรียญหล่อพระรอด หลังยันต์ห้า วัดหัวข่วง พิมพ์สมาธิ ไม่จ�ากัดบล็อก 
11. เหรียญหล่อพระรอด หลังยันต์ห้า วัดหัวข่วง พิมพ์มารวิชัย ไม่จ�ากัดบล็อก 
12. รูปหล่อลอยองค์พระแก้วมรกต เนื้อโลหะผสมแร่ วัดหัวข่วง ปี พ.ศ. 2502
13. เหรียญพระอุปัชฌากริม วัดด�ารงธรรม พ.ศ.2497
14. เหรียญครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ รุ่นแรก พ.ศ. 2504
15. กะลาครูบานันตา ลายมือครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ จ.ล�าปาง
16. กะลาครูบาอินทร์ ลายมือครูบาอินทร์ วัดบ้านใหม่ จ.ล�าปาง
17. พระรอดล�าปางหลวง เนื้อดิน
18. พระรอดวัดป่ากล้วย เนื้อผงใบลาน (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
19. เหรียญเจ้าพ่อประตูผา รุ่นแรก
20. เหรียญครูบากลิ่นกู้ วัดบ้านไร่ข่วงเปาชัย (รุ่นแรก)
21. เหรียญครูบาอินทร์ วัดบ้านใหม่ รุ่นแรก
22. เหรียญครูบาค�าปัน วัดนาแส่ง รุ่นแรก
23. เหรียญครูบาธรรมชัย วัดปงสนุก รุ่นแรก
24. เหรียญเสมา หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน (รุ่นแรก) ปี 2497
25. เหรียญหลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ปี 2517

โต๊ะที่ 34 ประเภท พระจังหวัดลำาปาง (ยอดนิยม)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
แป๊ก ลำาปาง, เซ้ง ลำาปาง, เจริญ ลำาปาง, เจตน์ เรืองวาทะศิลป์, เจ ลำาปาง, เจมส์ เขลางค์

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



55 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ 34 ประเภท พระจังหวัดลำาปาง (ยอดนิยม) (ต่อ)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

26. พระปรกใบมะขาม หลวงพ่อเมือง (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2517
27. พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเมือง ปี 2517
28. รูปหล่อพระกริ่งแก้วมรกต หลวงพ่อเมือง ปี 2518
29. พระกริ่งเขลางค์ หลวงพ่อเมือง ปี 2518
30. วัวธนูทรงเครื่อง หลวงพ่อเมือง (รุ่นแรก) เนื้อสตางค์แดง ปี 2517
31. เหรียญพระเจ้าทันใจ (สองพี่น้อง) วัดกลางดอนไฟ ปี 2515
32. เหรียญหลวงปู่หลวง วัดป่าส�าราญนิวาส รุ่นแรก ปี 2532
33. เหรียญพระเจ้าทองทิพย์วัดสันทราย 2528
34. เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดสามัคคีธรรม รุ่นแรก
35. เหรียญสมเด็จสังฆราช (ป๋า) วัดศรีหมวดเกล้า นั่งเต็มองค์ ปี 2516
36. เหรียญหลวงพ่อชื่น วัดต้นซ้อแม่ฮาว รุ่นแรก
37. เหรียญเจ้าพ่อพระยาค�าลือรุ่นแรก อ.แจ้ห่ม
38. พระกรุ วัดเมืองสาสน์ จ.ล�าปาง

กรรมการรับและตัดสินพระ 
แป๊ก ลำาปาง, เซ้ง ลำาปาง, เจริญ ลำาปาง, เจตน์ เรืองวาทะศิลป์, เจ ลำาปาง, เจมส์ เขลางค์



56  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญพระเจ้าตนหลวง หลังยันต์ห้า ปี 2497 เนื้อทองแดง
2. เหรียญพระเจ้าตนหลวง หลังยันต์ห้า ปี 2497 เนื้อตะกั่ว
3. เหรียญพระเจ้าตนหลวง ครึ่งองค์ ปี 2512 เนื้อทองแดง
4. เหรียญพระเจ้าตนหลวง ครึ่งองค์ ปี 2512 เนื้ออัลปาก้า
5. เหรียญพระเจ้าตนหลวง ปี 2517
6. เหรียญพระครูบาศรีวิชัย หลังพระเจ้าตนหลวง ปี 2497
7. เหรียญพระเจ้าตนหลวง รุ่น ส.ธ. ปี 2535 ไม่จ�ากัดเนื้อ
8. รูปหล่อพระเจ้าตนหลวง รุ่น ส.ธ. ปี 2535 เนื้อทองค�า
9. รูปหล่อพระเจ้าตนหลวง รุ่น ส.ธ. ปี 2535 เนื้อเงิน  
10.  รูปหล่อพระเจ้าตนหลวง รุ่น ส.ธ. ปี 2535 เนื้อนวะ
11. รูปหล่อพระเจ้าตนหลวง รุ่น ส.ธ. ปี 2535 เนื้อทองแดง
12. รูปหล่อพระเจ้าตนหลวงอุ้มบาตรน�้ามนต์ ปี 2512
13. เหรียญครูบาปัญญา วัดพระเจ้าตนหลวง รุ่นแรก ปี 2517 ไม่จ�ากัดเนื้อ
14. เหรียญกลมพญานาค รุ่นแรก วัดพระเจ้าตนหลวง
15. เหรียญครูบาค�า วัดศรีล้อม ปี 2529
16. เหรียญพระเจ้านั่งดิน รุ่นแรก อ�าเภอเชียงค�า ปี 2518 ไม่จ�ากัดเนื้อ
17. เหรียญพระเจ้าทองทิพย์ วัดศรีสุพรรณ รุ่นแรก อ�าเภอแม่ใจ ปี 2536 ไม่จ�ากัดเนื้อ
18. เหรียญครูบาอ่อน วัดสันต้นหวีด เนื้อทองเหลือง รุ่นแรก ปี 2536
19. เหรียญฉลุครูบาอ่อน วัดสันต้นหวีด รุ่นเสาร์ห้า ปี 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ
20. รูปหล่อโบราณครูบาอ่อน วัดสันต้นหวีด รุ่นเสาร์ห้า ปี 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ
21. เหรียญครูบาอินโต รุ่นแรก หนึ่งขีด ปี 2508
22. เหรียญครูบาอินโต รุ่นแรก สังฆาฏิ ปี 2508
23. เหรียญครูบาอินโต รุ่นแรก สามขีด ปี 2508
24. เหรียญครูบาอินโต รุ่นแรก สี่ขีด ปี 2508
25. เหรียญครูบาอินโต รุ่นแรก แจกแม่ครัว ปี 2508
26. เหรียญครูบาอินโต รุ่นฟ้าผ่า เนื้อเงิน ปี 2517
27. เหรียญครูบาอินโต รุ่นฟ้าผ่า เนื้อทองแดง ปี 2517

โต๊ะที่ 35 ประเภท พระจังหวัดพะเยา (ยอดนิยม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ดล พะเยา, ไทด์ แบตเตอรี่, โน๊ต พะเยา, คำา ร่องช้าง, ต้น วัดลี, เอ พะเยา, หนึ่ง พะเยา, แดง วัดหลวง

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



57 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ดล พะเยา, ไทด์ แบตเตอรี่, โน๊ต พะเยา, คำา ร่องช้าง, ต้น วัดลี, เอ พะเยา, หนึ่ง พะเยา, แดง วัดหลวง

โต๊ะที่ 35 ประเภท พระจังหวัดพะเยา (ยอดนิยม) (ต่อ) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

28. เหรียญครูบาอินโต รุ่นหน้าใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2518
29. เหรียญครูบาอินโต รุ่นหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518
30. รูปหล่อครูบาอินโต รุ่นแรก ปี  2520
31. พระผงครูบาอินโต โพธิ์พันต้น 
32. พระผงครูบาอินโต พิมพ์เล็บมือพัดยศ  
33. พระผงครูบาอินโต พิมพ์สี่เหลี่ยม
34. เหรียญครูบาอินโต รุ่นเจริญพร ปี 2559 ไม่จ�ากัดเนื้อ
35. เหรียญครูบาศรี วัดร่องไฮ รุ่นแรก ปี 2519
36. เหรียญครูบาค�าอ้าย รุ่นแรก ปี 2522 ไม่จ�ากัดเนื้อ
37. รูปหล่อครูบาค�าอ้าย รุ่นแรก ปี  2540 ไม่จ�ากัดเนื้อ
38. เหรียญครูบากาวีระ วัดสุวรรณคูหา  ปี 2514 ไม่จ�ากัดเนื้อ
39. กริ่งพระเจ้าทองทิพย์ รุ่นแรก วัดศรีสุพรรณ อ�าเภอแม่ใจ ปี 2549 ไม่จ�ากัดเนื้อ
40. กริ่งมังกร รุ่นแรก พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมังคโล วัดอนาลโยทิพยาราม ไม่จ�ากัดเนื้อ



58  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระยอดขุนพลนาน้อย กรุวัดนาหลวง ไม่จ�ากัด
2. พระนางพญา กรุบ่อสวก พิมพ์ปลายตัด, พิมพ์ใบตัน 
3. พระกรุบ่อสวก ไม่จ�ากัดพิมพ์
4. พระเชียงแสนปรกโพธิ์ราวเทียน ไม่จ�ากัดกรุ
5. พระเชียงแสน เนื้อชิน สกุลเมืองน่าน ไม่จ�ากัดกรุ
6. พระกรุศิลาเพชร ไม่จ�ากัดพิมพ์
7. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นแรก
8. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นอยู่คง
9. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นงาช้างด�า
10. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่น ฉลองอุโบสถ
   (รุ่น 6)
11. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่น กวางเหลียว
12. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นสุดท้าย 
13. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่น วัดพลับพลา 
14. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่น พญาผานอง
15. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่น กระบองไขว้
16. พระรูปเหมือนซุ้มตื้นหลวงพ่อวัดดอนตัน 
17. พระรูปเหมือนซุ้มลึก หลวงพ่อวัดดอนตัน 
18. พระรูปหล่อหลวงพ่อวัดดอนตันรุ่นแรก
29. พระรูปเหมือนพิมพ์ใบโพธิ์หลวงพ่อวัดดอนตัน 
20. รูปเหมือนชานหมาก หลวงพ่อวัดดอนตัน 
    หลังตัวหนังสือ
21. รูปเหมือนชานหมาก หลวงพ่อวัดดอนตัน  
    หลังครุฑแบกงาช้างด�า
22. เหรียญครูบาก๋งวัดศรีมงคล รุ่นแรก
23. เหรียญครูบาก๋ง รุ่นวัดต้นฮ่าง
24. เหรียญ รพช.หลวงพ่อวัดศรีบุญเรือง

โต๊ะที่ ประเภท พระจังหวัดน่าน (ยอดนิยม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)36

25. พระผงพทธมนต์ หลวงพ่อวัดศรีบุญเรือง รุ่นแรก
26. พระผงพุทธมนต์ หลวงพ่อวัดศรีบุญเรือง รุ่นสอง
27. เหรียญหลวงปู่ไผ่ วัดไผ่งาม รุ่นแรก 
28. เหรียญหลวงปู่ไผ่ วัดไผ่งาม รุ่นแรก พิมพ์เล็ก 
    (แจกแม่ครัว)
29. เหรียญ ครูบาค�าตั๋น วัดบ้านบุ้ง รุ่นแรก
30. เหรียญ ครูบาขัตติยะวงค์ วัดท่าล้อ รุ่นแรก
31. เหรียญครูบาครูบาอินหวัน วัดอภัยคีรี รุ่นแรก
32. เหรียญเจ้าพ่อหลวงภูคา รุ่นแรก ตอกโค้ต
33. เหรียญ 12 มหาชัย ครูบาสม วัดเมืองราม รุ่นแรก
34. เหรียญครูบาสุเทพ วัดสว่างอารมณ์ รุ่นแรก
35. รูปหล่อโบราณครูบาก๋ง วัดศรีมงคล รุ่นแรก
36. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อวัดป่าเหมือด ไม่จ�ากัดเนื้อ
37. พระยอดขุนพล หลวงพ่อวัดป่าเหมือด ไม่จ�ากัดเนื้อ

กรรมการรับและตัดสินพระ 
สจ.บอม เมืองน่าน, อาร์ม เมืองน่าน, ไก๋ เมืองน่าน, จิ๊บ เยาวราชปัว, แมนน่าน พุทธคุณ, เก่ง กาใส



59 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2482 
2. ล็อกเก็ตพระครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี 2482
3. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี 2482 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
4. พระครูบาเจ้าศรีวิไชย หล่อโบราณ วัดศรีโสดา ปี 2477
5. เหรียญบัว 11 ดอก พระครูบาเจ้าศรีวิไชย เนื้อทองแดง
6. เหรียญข้างพญานาค พระครูบาเจ้าศรีวิไชย เนื้อทองแดง
7. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบ้านปาง (ไม่จ�ากัดพิมพ์)
8. เหรียญสรรเสริญ  พระครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี 2481
9. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบ้านปาง รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2517
10. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบ้านปาง รุ่นพิเศษ เนื้อนวะ ปี 2517 
11. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบ้านปาง รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 
12. ล็อกเก็ตพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบ้านปาง รุ่นพิเศษ  ปี 2517 
13. พระรูปเหมือนสร้างทาง เนื้อแร่ไมก้า
14. พระรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย  อัฐิหลังย่น
15. พระรอดรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย 
16. รูปเหมือนปั๊ม ครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี 2500 
17. รูปเหมือนปั๊ม ครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี 2515
18. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดพระแก้วดอนเต้า ปี 2500
19. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดป่าซางพานิช ปี 2511
20. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย  วัดพระนอนขอนม่วง ปี 2512
21. พระรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดพันอ้น ปี 2513
22. เหรียญรูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดสวนดอก ปี 2497 (พิมพ์หูติ่ง)
23. เหรียญรูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดพระสิงห์ ปี 2512
24. เหรียญรูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดม่วงม้า ปี 2515
25. รูปเหมือนพระครูบาเจ้าศรีวิไชย 50 ปี ทางขึ้นดอยสุเทพ ปี 2527

โต๊ะที่ ประเภท ครูบาศรีวิไชย ยอดนิยม 1 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)37

กรรมการรับและตัดสินพระ 
พงศ์ เชียงใหม่, ต๋อง สารภี, แม็ก ช้างเผือก, กันต์ เชียงใหม่, 

ก้อง ท่ารั้ว, เอก เชียงใหม่, หนุ่ย เชียงใหม่, ภาคภูมิ สิทธิวงศ์, แดน เชียงราย

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



60  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ 37
26. ล็อกเก็ตพระครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่น 115 วัดบ้านปาง ปี 2536
27. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่น 115 เนื้อทองค�า วัดบ้านปาง ปี 2536
28. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่น 115 เนื้อเงิน วัดบ้านปาง ปี 2536
29. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่น 115 เนื้อนวะ วัดบ้านปาง ปี 2536
30. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย  รุ่น 115 เนื้อฝาบาตร วัดบ้านปาง ปี 2536
31. เหรียญรูปไข่ ครูบาศรีวิไชยยาชนะ สร้างอนุสาวรีย์ ปี 2539 เนื้อทองค�า-เงิน
32. เหรียญรูปไข่ ครูบาศรีวิไชยยาชนะ สร้างอนุสาวรีย์ ปี 2539 เนื้อนวะ-ฝาบาตร-ทองแดง
33. เหรียญพิมพ์บัว 11 ดอก ครูบาศรีวิไชยยาชนะ สร้างอนุสาวรีย์ ปี 2539 เนื้อทองค�า-เงิน
34. เหรียญพิมพ์บัว 11 ดอก ครูบาศรีวิไชยยาชนะ สร้างอนุสาวรีย์ ปี 2539 เนื้อนวะ-ฝาบาตร-ทองแดง
35. พระรูปหล่อโบราณ ครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่นศาลจังหวัดเชียงใหม่
36. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่นศาลจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
37. พระรูปหล่อโบราณ ครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่นกองบิน 41
38. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ (โฮลท์) ปี 2537 ไม่จ�ากัดเนื้อ

ประเภท ครูบาศรีวิไชย ยอดนิยม 1 (ต่อ) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
พงศ์ เชียงใหม่, ต๋อง สารภี, แม็ก ช้างเผือก, กันต์ เชียงใหม่, 

ก้อง ท่ารั้ว, เอก เชียงใหม่, หนุ่ย เชียงใหม่, ภาคภูมิ สิทธิวงศ์, แดน เชียงราย



61 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบุพผาราม หลัง ภปร ปี 2527 เนื้อทองค�า 
2. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบุพผาราม หลัง ภปร ปี 2527 เนื้อเงิน
3. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบุพผาราม หลัง ภปร ปี 2527 ไม่จ�ากัดเนื้อ
4. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดพันอ้น ปี 2512
5. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดจามเทวี รุ่นแรก ปี 2511
6. เหรียญหล่อพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดหมื่นล้าน ปี 2522 ไม่จ�ากัดเนื้อ
7. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย ครบ 100 ปี วัดพันอ้น ปี 2521 ไม่จ�ากัดเนื้อ 
8. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่นเท่าคิง วัดศรีโสดา ปี 2515
9. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่นเทพเนรมิต ปี 2522 ไม่จ�ากัดเนื้อ
10. ล็อกเก็ตครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่นเทพเนรมิต ปี 2522
11. แหวนพระครูบาเจ้าศรีวิไชย เนื้อเงินลงถม
12. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดแม่ไปล่ ปี 2481
13. รูปถ่ายซีเปียพระครูบาเจ้าศรีวิไชย ไม่จ�ากัดขนาด
14. พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์พระประธานรัศมี
15. พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์พระประธานใหญ่
16. พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์พระประธานเล็ก
17. พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์พระรอด
18. พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์พระคง
19. พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์พระบาง
20. พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์พระลือ
21. พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์พระเลี่ยง
22. พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์รูปเหมือน
23. พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิไชย ไม่จ�ากัดพิมพ์
24. พระครูบาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์สร้างทาง
25. พระรอดครูบาเจ้าศรีวิไชย
26. พระครูบาเจ้าศรีวิไชย อัฐิหลังย่น รุ่นแรก
27. พระครูบาเจ้าศรีวิไชย อัฐิหลังย่นไม่จ�ากัดรุ่น
28. พระผงครูบาเจ้าศรีวิไชยไม่จ�ากัดส�านัก

โต๊ะที่ ประเภท ครูบาศรีวิไชย ยอดนิยม 2 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)38

กรรมการรับและตัดสินพระ 
พงศ์ เชียงใหม่, ต๋อง สารภี, แม็ก ช้างเผือก, กันต์ เชียงใหม่, 

ก้อง ท่ารั้ว, เอก เชียงใหม่, หนุ่ย เชียงใหม่, ภาคภูมิ สิทธิวงศ์, แดน เชียงราย



62  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. ขุนแผนรุ่นแรก เนื้อเคลือบด�า
2. รุ่นแรก เนื้อเคลือบน�้าตาล
3. ขุนแผนรุ่นแรก (ทาทอง) หลัง มะอะอุ
4. ขุนแผนรุ่นแรก พิมพ์เกศสั้น
5. ขุนแผนรุ่นแรก พิมพ์เกศยาว
6. ขุนแผนรุ่นแรก พิมพ์ตาโปน
7. ขุนแผนรุ่นแรก พิมพ์หูติ่ง
8. พระสังกัจจายน์ รุ่นแรก
9. ขุนช้าง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ทาทอง
10. ขุนช้างรุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ไม่ทาทอง
11. ขุนช้าง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ทาทอง
12. ขุนช้างรุ่นแรก พิมพ์เล็ก ไม่ทาทอง
13. ขุนแผนรุ่นสอง ตะกรุดทองค�า
14. ขุนแผนรุ่นสอง ตะกรุดเงิน
15. ขุนแผนรุ่นสอง เนื้อด�า
16. ขุนแผนรุ่นสอง เนื้อธรรมดา
17. ขุนแผนรุ่นสอง เนื้อสองสี
18. หลวงปู่ทวด ออกวัดดอยขะม้อ ทาทอง
19. หลวงปู่ทวด ออกวัดดอยขะม้อ ไม่ทาทอง
20. หลวงปู่ทวด รุ่นสอง เนื้อด�า
21. หลวงปู่ทวด รุ่นสอง เนื้อธรรมดา
22. หลวงปู่ทวด รุ่นสอง เนื้อก้นครก
23. พระปิดตา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ - จัมโบ้ ทาทอง
24. พระปิดตา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ - จัมโบ้ ไม่ทาทอง
25. พระปิดตา รุ่นแรก พิมพ์กลาง

โต๊ะที่ ประเภท พระครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน  
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)39

26. พระปิดตา รุ่นแรก พิมพ์เล็ก
27. พระปิดตา รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว
28. พระปิดตา รุ่นสอง เนื้อด�า
29. พระปิดตา รุ่นสอง เนื้อธรรมดา
30. พระปิดตา รุ่นสอง เนื้อก้นครก
31. พระพิมพ์ สมเด็จเกศเปลวเพลิง
32. พระพิมพ์ กลีบบัว
33. พระพิมพ์ ลีลา
34. พระผงรูปไข่ ยันต์ครอบจักรวาล
35. พระปิดตา ไม้แกะ

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ชมรมครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน



63 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญหน้าวัว 
2. เหรียญทอ.1

3. เหรียญทอ.2 
4. ทอ.3 เหรียญมะพร้าว (ปี2515)

5. เหรียญเจดีย์หลวงรุ่นพิเศษ (ปี2517)

6. เหรียญอัฏฐารส (ปี2517)
7. เหรียญที่ว่าการอ�าเภอแม่ริม (ปี2517)
8. เหรียญอนามัยพร้าว (ปี2517)

9. เหรียญกลมเจดีย์84 (ปี2517)

10. เหรียญรูปไข่เจดีย์84 (ปี2517)
11. เหรียญวัดป่าเจริญธรรม (ปี2517)

12. เหรียญหลวงพ่อโสธร (ปี2517)
13. เหรียญนามชัย (ปี2517)

14. เหรียญรุ่นทรัพย์สิน (ปี2519)

15. เหรียญรุ่นเราสู้ (ปี2520)
16. เหรียญลูกเสือชาวบ้าน (ปี2520)

17. เหรียญรุ่นหลักชัยมหาเศรษฐี (ปี2520)
18. เหรียญหลัง ภปร.ใหญ่ (ปี2521)

19.เหรียญมหาลาภ  (ปี2521)

20. เหรียญนาคปรกใบมะขามรุ่นแรก 
    บล็อคหูยาว (ปี 2516)
21. พระกริ่งอรหัง (ปี 2517)

22. พระชัยวัฒน์อรหังไม่จ�ากัดเนื้อ (ปี 2517)

23. พระกริ่งพุทโธอรหัง (ปี 2519)

24. พระกริ่งพุทธปาฏิหาริย์ เมืองงาย 2 (ปี 2521)

โต๊ะที่ ประเภท พระหลวงปู่แหวน (ยอดนิยม)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)40

25. พระปิตตาชินอุตตโม เฉพาะเนื้อทองค�า 
    และเนื้อเงิน (ปี2518)

26. พระปิดตาชินอุตตโมเนื้อนวะ (ปี2518)
27. พระผงแซยิดใหญ่ (ปี2516)

28. พระผงแซยิดเล็ก (ปี2516)

29. พระสมเด็จรุ่นอ.ค�าบ่อ (ปี2516)
30. พระผงรูปเหมือนปักกรดหลวงปู่แหวน (ปี2516)
31. พระผงปิดตาหลังปักกรด (ปี2516)

32. รูปหล่อหน้าแหงน รุ่นแรก (ปี2516)

33. รูปหล่อโบราณนั่งพับเพียบ (ปี2516)
34. รูปหล่อลูกเสือชาวบ้าน (ปี2520)

35. รูปหล่อซุ้มเสมาหลวงปู่แหวน (ปี2517)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
แม็ก. เมืองพร้าว, ศรัญย์ยักษ์ แม่ริม, วัฒน์ ประตูเชียงใหม่

มาย พรสุจิณโณ, นิว ไชยปราการ, เกษมสันต์ ตันศิริสิทธิกุล, อาบอย เชียงใหม่
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ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญหน้าวัว รุ่นแรก
2. เหรียญห้าเหลี่ยม ปี 2515
3. เหรียญเมตตา เนื้อเงิน ปี 2517
4. เหรียญเมตตา เนื้อนวะ ปี 2517
5. เหรียญเมตตา กะไหล่ทองกรรมการ ปี 2517
6. เหรียญเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517
7. เหรียญเจดีย์พุทธคยา วัดสันติธรรม ปี 2517 
   ไม่จ�ากัดเนื้อ
8. เหรียญข้าวหลามตัด ปี 2517 ไม่จ�ากัดเนื้อ
9. เหรียญพุธโธ ไม่จ�ากัดเนื้อ
10. เหรียญเหรียญไข่ ศิษย์เชียงดาวสร้างถวาย 
    ไม่จ�ากัดเนื้อ 
11. เหรียญเสมา 12.00 น ไม่จ�ากัดเนื้อ
12. เหรียญบ่อน�้ามันฝาง ปี 2517
13. เหรียญกลมเล็ก (เม็ดกระดุม) ปี 2517
14. เหรียญวงศ์เข็มมา เนื้อเงิน ปี 2518
15. เหรียญวงศ์เข็มมา เนื้อนวะ ปี 2518
16. เหรียญวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518
17. พระรูปเหมือนซุ้มกอ รุ่นเมตตา ไม่จ�ากัดเนื้อ
18. พระรูปเหมือนลอยองค์ ปี 2518 ปี 2529
19. พระกริ่งโพธิญาณ ปี 2518
20. พระกริ่งพุทธาจาโร ปี 2533
21. พระชัยวัฒน์โพธิญาณ ปี 2517
22. เหรียญโพธิญาณ ปี 2517

โต๊ะที่ ประเภท พระหลวงปู่สิม (ยอดนิยม) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)41

23. พระผงรูปเหมือนเต็มองค์ รุ่นแรก
    พิมพ์เล็ก - พิมพ์ใหญ่
24. พระผงปิดตา เล็บมือ รุ่นแรก
25. พระผงปิดตา รุ่นเมตตา
26. พระผงรูปเหมือน รุ่นเมตตา ปี 2517
27. พระปิดตารุ่นเจริญสุข เนื้อทองแดง
28. เหรียญหล่อสี่เหลี่ยม เมตตา ปี 2517 ไม่จ�ากัดเนื้อ
29. พระผงปิดตา รุ่นอุดมความสุข
30. ล็อกเก็ตไม่จ�ากัดปี
31. พระปิดตาราชาอุตตโม ไม่จ�ากัดเนื้อ

กรรมการรับและตัดสินพระ 
หลง เชียงดาว, สิทธิ์ เชียงดาว, สุริยันต์ เชียงดาว, อี๊ด เชียงดาว, ต่อ ไหว้สา
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญพระอาจารย์มั่น พิธีสิทธัตโถ ปี 2517
2. พระสมเด็จวัดโรงธรรมสามัคคี ปี 2515

3. พระนาคปรกใบมะขาม ส�านักสงฆ์โป่งน�้าร้อน
   โค๊ด ป.

4. พระพุทธปฐม ส�านักสงฆ์โป่งน�้าร้อน ปี 2559

5 .ล็อกเก็ตหลวงปู่สังข์ วัดป่าอาจารย์ตื้อ ไม่จ�ากัดรุ่น
6. เหรียญท่านเจ้าคุณวัดป่าดาราภิรมย์ รุ่นแรก
7. ล็อกเก็ตท่านเจ้าคุณวัดป่าดาราภิรมย์ รุ่นแรก

8. เหรียญเจริญพรหลวงพ่อบัวเกตุ 

   ออกวัดป่าดาราภิรมย์
9. ล็อกเก็ตเจริญพรหลวงพ่อบัวเกตุ 

   ออกวัดป่าดาราภิรมย์
10. ปิดตาหลวงพ่อบัวเกตุ ไม่จ�ากัดรุ่น

11. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดป่าดาราภิรมย์ รุ่นแรก

12. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดป่าดาราภิรมย์ 
    รุ่นผู้ว่าเชียงราย

13. พระปิดตามหามงคล ปี 2560
14. พระสมเด็จมหามงคล ปี 2559

15. พระกริ่งพุทธชยันตี วัดสันติธรรม ปี 2555

16. เหรียญหลวงปู่จันทร์ กุสโล รุ่นแรก
17. เหรียญพระอาจารย์เปลี่ยน รุ่นแรก บล็อกกษาปณ์ 
    ปี 2536

18. เหรียญพระอาจารย์เปลี่ยน รุ่นสอง บล็อกกษาปณ์ 

    ปี 2548

โต๊ะที่
ประเภท พระอาจารย์ประสิทธิ์

-พระอาจารย์เปลี่ยน
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)42

19. เหรียญฉลุ 80 ปี พระอาจารย์เปลี่ยน
20. พระผงพิมพ์พระแก้ว พระอาจารย์เปลี่ยน รุ่นแรก

21. พระผงรูปเหมือนเตารีด พระอาจารย์เปลี่ยน 
    ไม่จ�ากัดพิมพ์

22. พระผง ปปป. พระอาจารย์เปลี่ยน

23. พระกริ่งปัญญาปทีโป รุ่นแรก
24. พระปิดตามหาลาโภ พระอาจารย์เปลี่ยน ปี 2541
25. พระปิดตาเนื้อผง พระอาจารย์เปลี่ยน รุ่นแรก 

    ไม่จ�ากัดพิมพ์

26. ล็อกเก็ตพระอาจารย์เปลี่ยน ไม่จ�ากัดรุ่น
27. เหรียญนาคปรกรุ่นแรก หลวงพ่อประสิทธิ์ ปี 2546

28. เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก หลวงพ่อประสิทธิ์ปี 2549
29. พระผงขุนแผน หลวงพ่อประสิทธิ์ ปี 2549

30. พระกริ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ รุ่นแรก

31. พระนาคปรกใบมะขาม.หลวงพ่อประสิทธิ์ รุ่นแรก
32. พระผงจิตลดา หลวงพ่อประสิทธิ์

33. ล็อกเก็ตหลวงพ่อประสิทธิ์ ไม่จ�ากัดรุ่น
34. เหรียญต่ออายุ หลวงพ่อประสิทธิ์ ปี 2551

35. พระกริ่งขวานฟ้า หลวงพ่อประสิทธิ์

36. พระปิดตามหามงคล ปี 2560

กรรมการรับและตัดสินพระ 
หยู๋ คำาเที่ยง, วัฒน์ ไชยปราการ, อาจารย์รอง, จ่าเจี๊ยบ



66  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญรูปไข่ รุ่นแรก หลวงปู่ครูบาอิน อินโท เนื้อทองแดง
2. พระกริ่ง รุ่นแรก หลวงปู่ครูบาอิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

3. เหรียญแปดรอบ หลวงปู่ครูบาอิน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
4. พระกริ่งไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (เนื้อเงิน, นวโลหะเต็มสูตรปัดผิว)

5. พระกริ่งไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (เนื้อนวโลหะธรรมดา)

6. พระกริ่งไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (เนื้อทองจังโก๋ผิวเดิม, เนื้อทองจังโก๋ปัดผิว)
7. พระกริ่งไจยะเบงชร – วันพญาวัน หลวงปู่ครูบาอิน (เนื้อนวะโลหะ ใต้ฐานอุดผง, เกศา, ตะกรุดทองค�า)
8. พระกริ่งไจยะเบงชร – วันพญาวัน ครูบาอิน(เนื้อทองจังโก๋ ใต้ฐานอุดผง, เกศา, ตะกรุดทองเหลือง)

9. พระชัยวัฒน์ไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

10. พระปิดตาไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
11. พระรอดจิ๋วปั๊ม หลวงปู่ครูบาอิน อินโท  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

12. เหรียญไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (เนื้อทองค�า, เนื้อเงิน)
13. เหรียญไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (เนื้อนวโลหะ)

14. เหรียญไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (เนื้อตะกั่ว)

15. เหรียญไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (เนื้อทองแดง)
16. เหรียญไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (เนื้อทองจังโก๋)

17. พระสมเด็จไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท  (ไม่จ�ากัดเนื้อ, ไม่จ�ากัดพิมพ์)
18. ปู่ฤๅษีวาสุเทพ เนื้อผง หลวงปู่ครูบาอิน อินโท

19. ล็อกเก็ตไจยะเบงชร หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (ไม่จ�ากัดฉาก)

20. เหรียญบาตรน�้ามนต์ หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (เนื้อเงิน, เงินลงยาไม่จ�ากัดสี)
21. เหรียญบาตรน�้ามนต์ หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (เนื้อนวโลหะ, เนื้อทองแดง, เนื้อทองจังโก๋)
22. พระปรกใบมะขาม หลวงปู่ครูบาอิน อินโท รุ่น ๙๙ ปี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

23. พระรอดพิมพ์พระสิงห์ หลวงปู่ครูบาอิน อินโท รุ่น ๙๙ ปี (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

24. ล็อกเก็ตเต็มองค์ หลวงปู่ครูบาอิน อินโท รุ่น ๙๙ ปี (ไม่จ�ากัดสี)

25. ล็อกเก็ต ครูบาศรีวิชัย รุ่น ๙๙ ปี (ไม่จ�ากัดสี)

โต๊ะที่ ประเภท ครูบาอิน อินโท วัดทุ่งปุย 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)43

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ไก่ เก๊าไม้หลวง, พงศ์ มหาชินบัญชร, วุฒิชัย อรุณศิริประเสริฐ

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



67 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

26. ล็อกเก็ต หลวงปู่ครูบาอิน อินโท รุ่นเมตตา
27. รูปหล่อห่มคลุม หลวงปู่ครูบาอิน อินโท รุ่น 2 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

28. เหรียญปลอดภัย หลวงปู่ครูบาอิน อินโท  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
29. เหรียญชัยยะมังคลัง หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (เนื้อเงิน, เนื้อนวะ)

30. เหรียญชัยยะมังคลัง หลวงปู่ครูบาอิน อินโท (เนื้อทองแดง)

31. พระรูปเหมือนหล่อลอยองค์ รุ่นแรก รุ่นอายุยืน มหามงคล ๙๙ ปี ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
32. พระรูปเหมือนหล่อลอยองค์ รุ่นแรก รุ่น มหามงคล ๗ รอบ ๘๔ ปี หลวงปู่ครูอุ่น วัดโรงวัว (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
33. พระรูปเหมือนหล่อลอยองค์อุ้มบาตร รุ่นแรก หลวงปู่ครูบาบุญตั๋น วัดย่าพาย (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

34. พระปรกใบมะขาม รุ่นแรก หลวงปู่ครูบาทอง สิริมังคโล วัดพระธาตุศรีจอมทอง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

35. ล็อกเก็ตครึ่งองค์ รุ่น มหามงคล ๙๑ หลวงปู่ครูบาทอง สิริมังคโล วัดพระธาตุศรีจอมทอง 
    (ไม่จ�ากัดฉาก, ไม่จ�ากัดขนาด)

36. เหรียญใบโพธิ์ รุ่นสมปรารถนา หลวงปู่ครูบาอินตา อินทปัญโณ วัดห้วยไซ ปี38 จ.ล�าพูน (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
37. พระสมเด็จ รุ่นสมปรารถนา หลวงปู่ครูบาอินตา อินทปัญโณ วัดห้วยไซ ปี38จ.ล�าพูน 

    (ไม่จ�ากัดตะกรุด, ไม่ฝังตะกรุด)

38. ล็อกเก็ตมหามงคล๙๕ หลวงปู่ครูบาอินตา อินทปัญโญ วัดห้วยไซ จ.ล�าพูน (ไม่จ�ากัดฉาก)

โต๊ะที่ 43 ประเภท ครูบาอิน อินโท วัดทุ่งปุย (ต่อ)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ไก่ เก๊าไม้หลวง, พงศ์ มหาชินบัญชร, วุฒิชัย อรุณศิริประเสริฐ



68  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญวัดนางเหลียว ปี 2514
2. พระกริ่งแก้วปฏิมากร พิมพ์เล็ก ปี 2514
3. พระกริ่งแก้วปฏิมากร พิมพ์ใหญ่ ปี 2514
4. พระผงรูปเหมือนพิมพ์ระฆัง 
   ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515
5. เหรียญกลมรูปเหมือน ที่ระลึก 5 รอบ ปี 2515
6. เหรียญระฆัง ศิริมงคล เสาร์ห้า ปี 2516
7. เหรียญโภคทรัพย์ วัดอุดมรังสี ปี 2516
8. พระกริ่งไตรลักษณ์ ปี 2517
9. พระชัยไตรลักษณ์ ปี 2517
10. พระผงมงคลเกษม 1 ปี 2517
11. พระผงไตรเกษม (มงคลเกษม 2) ปี 2517
12. พระผงมงคลเกษม 2 หลังล็อคเก็ต ปี 2517
13. พระมงคลเกษม 2 นวะโลหะ ปี 2517
14. พระปรกใบมะขาม หลังลายเซ็น รุ่นแรก ปี 2517
15. เหรียญรูปเหมือน รุ่นศาลากลาง ปี 2517
16. เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ 
    รุ่นศาลากลาง ปี 2517
17. เหรียญเสมานวรัตน์ ปี 2517
18. เหรียญแตงโม ปี 2517
19. เหรียญกองพันล�าปาง ปี 2517
20. เหรียญพลับพลา ปี 2517
21. เหรียญพระพุทธชินราช วัดท่ามะขาม พิษณุโลก  
    ปี 2517

โต๊ะที่ ประเภท หลวงพ่อเกษม เขมโก (ยอดนิยม)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)44

22. เหรียญพระเจ้าแก้วมรกต เบญจบารมี ปี 2517
23. พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ศิริราช ปี 2517
24. พระกริ่งอวโลกิเตศวร ปี 2518
25. พระรูปหล่อกันหนู - กันดอกจันทร์ ปี 2518
26. พระปิดตามหาอุตม์ ปี 2518
27. พระปิดตามหาโชค ปี 2518
28. พระปิดตามหาลาภ ปี 2518
29. พระปิดตามหาลาภกันสิงห์ ปี 2518
30. พระปิดตาสารพัดดี ปี 2518
31. เหรียญกิ่งไผ่ ปี 2518
32. เหรียญ มทบ.3 ค่ายสุรนารี (กองพันโคราช)  
    ปี 2518
33. เหรียญ มทบ.7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปี 2518
34. เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวิละ ปี 2518
35. เหรียญกองพันเชียงราย ปี 2518

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



69 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระผงสิงห์เกสร ปี 2503
2. เหรียญพระครูพิชัยมงคล รุ่นแรก ปี 2513
3. เหรียญวัดคะตึกเชียงมั่น รุ่นแรก 
   (เหรียญรูปไข่ครึ่งองค์) ปี 2514
4. เหรียญวัดคะตึกเชียงมั่น รุ่นแรก 
   (เหรียญกลมเนื้ออัลปาก้า) ปี 2514
5. เหรียญวัดคะตึกเชียงมั่น รุ่นแรก  
   (เหรียญรูปไข่นั่งเต็มองค์) ปี 2514
6. เหรยีญพระแก้วมรกตเลก็ หลงัยนัต์น�า้เต้า ปี 2514
7. เหรียญพระประจ�าวันพุธ ปางอุ้มบาตร (5 รอบ)  
   ปี 2515
8. พระสมเด็จไตรมาส (โพธิ์แปด) 
   ไม่จ�ากัดพิมพ์ - จ�ากัดเนื้อ ปี 2516
9. พระผงปิดตารูปใบโพธิ์ สุโข วิเวโก ปี 2516
10. พระกริ่งเชียงมั่น ปี 2516
11. พระผงไตรมาส ปี 2518
12. เหรียญหนูปีเกิด ปี 2518
13. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดบุญยืน ปี 2516
14. เหรียญพระมหาป่า วัดไหล่หิน ปี 2518
15. เหรียญครูบาแก่น ปี 2518
16. แหนบ รุ่นแรก ปี 2518
17. เหรียญระฆัง วัดพระธาตุเสด็จ ปี 2518
18. พระกริ่งมงคลเกษม ปี 2521
19. เหรียญรูปเหมือนหลัง ภปร. ปี 2523
20. เหรียญกลม ที่ระลึก ครบ 6 รอบ ปี 2526
21. เหรียญฉีดรูปเหมือนทรงระฆัง 
    ที่ระลึก ครบ 6 รอบ ปี 2526
22. รูปหล่อ ที่ระลึก ครบ 6 รอบ ปี 2526

โต๊ะที่ ประเภท หลวงพ่อเกษม เขมโก (ทั่วไป)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)45

23. เหรียญกินบ่เลี้ยง ปี 2525
24. พระกริ่งสรงน�้า วัดแสงเมืองมา ปี 2527
25. เหรียญฉีดรูปเหมือนสี่เหลี่ยม รุ่นเสตุวารี ปี 2527
26. พระผงข้าวก้นบาตร ไม่จ�ากัดรุ่น
27. พระผงพิมพ์ขุนแผน เคลือบหลังตราปั๊ม
28. เหรียญโชคดี ปี 2532
29. เหรียญเจ้าสัว ปี 2535
30. เหรียญระฆัง รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ (หลังมังกร) ปี 2536
31. เหรียญ รุ่นหน่วยรบ ร.16 พัน 2 เนื้อเงิน
32. เหรียญ รุ่นหน่วยรบ ร.16 พัน 2 เนื้อนวะ
33. เหรียญ รุ่นหน่วยรบ ร.16 พัน 2 เนื้อทองแดง
34. เหรียญรูปเหมือนนั่งพาน รุ่นเมตตามหาบารมี
    (3.ม.ต.) ปี 2537
35. เหรียญรูปเหมือน รุ่นแจกทาน ปี 2537
36. พระสมเด็จหลังตรายางหนูปี 2538
37. พระผงรูปเหมือน รุ่นขันธ์ 5 ปี 2538

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



70  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ ประเภท พระคณาจารย์ จ.เชียงใหม่ (1) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)46

1. เหรียญครูบาอินสม สุมโน วัดทุ่งน้อย รุ่นแรก
2. เหรียญพระครูสิริธรรมโฆษิต รุ่นแรก
3. เหรียญพระนเรศวรตองโข่ รุ่นแรก
4. พระกริ่งเอกาทศรถ วัดพันอ้น ปี 2513
5. พระชัยวัฒน์เอกาทศรถ วัดพันอ้น ปี 2513
6. พระรอดนิรันตราย วัดพันอ้น พิมพ์ใหญ่ ปี 2513
7. พระรอดนิรันตราย วัดพันอ้น พิมพ์เล็ก ปี 2513
8. พระกริ่งพระพุทธชินราช วัดพันอ้น ปี 2513
9. เหรียญพระพุทธวัดดับภัย เนื้อทองแดง รุ่นแรก
10. เหรียญพระพุทธวัดดับภัย เนื้อนวะโลหะ รุ่นแรก
11. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ปี 2519 วัดเจดีย์สถาน
    (ยักษ์ใหญ่)
12. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดเจดียสถาน ปี 2523
    ศิษย์ร่วมสร้าง (ยักษ์เล็ก)
13. เหรียญครูบากองแก้ว วัดต้นยางหลวง ปี 2517
14. เหรียญจตุพรครูบากองแก้ว วัดต้นยางหลวง  
    ปี 2520
15. เหรียญครูบาค�าแสน วัดป่าดอนมูล รุ่นแรก 
    ปี 2515
16. เหรียญครูบาค�าแสน วัดป่าดอนมูล รุ่นหมดห่วง
    ปี 2517
17. เหรียญครูบาค�าแสน วัดป่าดอนมูล รุ่นชาตรี
18. เหรียญครูบาค�าแสน วัดป่าดอนมูล รุ่นทวีลาภ
19. เหรียญหลวงปู่หล้า วัดป่าตึง รุ่นแรก
20. เหรียญหลวงปู่หล้า วัดป่าตึง ล้อแม็ค
21. ล็อกเก็ตครูบาแก้ว วัดน�้าจ�า รุ่น 139 ปี
22. เหรียญรุ่นแรก ครูบาสิงห์แก้ว วัดปางกอง
23. เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดพระธาตุสบฝาง ปี 2522
24. พระผงปิดตาวัดชัยมงคล รุ่นแรก
25. พระกริ่ง ครูบาอินสม วัดทุ่งน้อย รุ่นแรก

26. พระผงข้าวเย็น ครูบาอินสม วัดทุ่งน้อย รุ่นแรก
27. เหรียญหลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี รุ่นแรก
     ปี 2518 ไม่จ�ากัดเนื้อ
28. พระผงรูปเหมือน หลวงปู่ทองบัว  
    วัดโรงธรรมสามัคคี ปี 2522
29. ล็อกเก็ตหลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี 
    ไม่จ�ากัดรุ่น
30. พระกริ่งตันติกโร88 หลวงปู่ทองบัว 
    วัดโรงธรรมสามัคคี ปี ๒๕๕๓ ไม่จ�ากัดเนื้อ
31. พระผงสมเด็จเนื้อว่านยา รุ่นแรก หลวงปู่ทองบัว
    วัดโรงธรรมสามัคคี หลังยันต์เฑาะว์ ปี 2517
32. พระผงนาคปรกเนื้อว่านยา หลวงปู่ทองบัว  
    วัดโรงธรรมสามัคคี  หลังปั้ม 11 ก.พ. 17
33. พระผงปิดตา หลังเหรียญ 25 สต. หลวงปู่ทองบัว
    วัดโรงธรรมสามัคคี ปี 2553
34. เหรียญพัดยศ หลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี
    ปี 2548 ไม่จ�ากัดเนื้อ
35. เหรียญเสมา พุทธิมงคล หลวงปู่ทองบัว  
    วัดโรงธรรมสามัคคี ปี 2553 ไม่จ�ากัดเนื้อ
36. หลวงพ่อคูณ วัดพันอ้น พิมพ์สมเด็จ หลังนั่งเต็ม
    องค์ ปี 2522
37. หลวงพ่อคูณ วัดพันอ้น พิมพ์ขุนแผน 
    หลังรูปเหมือน  ปี 2523
38. หลวงพ่อคูณ วัดพันอ้น พิมพ์พระปิดตา  
    ปี 2522-2523
39. หลวงพ่อคูณ วัดพันอ้น รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ  
    นั่งยอง พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2523
40. หลวงพ่อคูณ วัดพันอ้น รูปเหมือนไข่ครึ่งองค์  
    ปี 2523
41. หลวงพ่อคูณ วัดพันอ้น ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2523

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ไก่ สวนดอก, ล้าน พระสิงห์, อ.ต้อม ว.วิปัสสนา, แด๊กซ์ เชียงใหม่, ตั้ม นครพิงค์, พัฒน์ สันกำาแพง



71 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย ปี 2512
2. พระชัยวัฒน์นเรศวรเมืองงาย ปี 2512
3. พระรอดวัดพระสิงห์ ปี 2496 พิมพ์ใหญ่หูขีด
4. พระรอดวัดพระสิงห์ ปี 2496 พิมพ์หน้าหนูใหญ่
5. พระรอดวัดพระสิงห์ ปี 2496 พิมพ์หน้าหนูเล็ก
6. พระรอดวัดพระสิงห์ ปี 2496 พิมพ์ใหญ่
7. พระรอดวัดพระสิงห์ ปี 2496 ไม่จ�ากัดพิมพ์
8. พระรอดชัยพระเกียรติ ก้นเลข 5 ไม่จ�ากัดสี
9. หลวงปู่ทวดวัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ ฐานพระบาท
10. หลวงปู่ทวดวัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ ฐานบัว
11. หลวงปู่ทวดวัดพระสิงห์ พิมพ์จิ๋ว
12. หลวงปู่ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก
13. หลวงปู่ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์กลาง
14. พระร่วงวัดพระสิงห์ หลังแบบ
15. พระร่วงวัดพระสิงห์ หลังรางปืน
16. เหรียญพระนเรศวร เมืองงาย ปี 2512
17. เหรียญพระเจ้ากาวิละ ปี 2512
18. เหรียญพระเจ้าตากสิน ปี 2512
19. พระประจ�าวันหลวงพ่อจาด ไม่จ�ากัดพิมพ์
20. พระอุปคุตวัดพระสิงห์ ปี 2512
21. พระสมเด็จ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ปี 2516 
    พิมพ์มารวิชัย
22. พระสมเด็จ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ปี 2516 
    พิมพ์สมาธิ
23. พระสมเด็จ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ปี 2516 
    พิมพ์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

โต๊ะที่ ประเภท พระคณาจารย์ จ.เชียงใหม่ (2) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)47

24. เหรียญครูบาแก้ว วัดดอยโมคคัลลาน์ 
    รุ่นแรก เต็มองค์
25. เหรียญครูบาแก้ว วัดดอยโมคคัลลาน์ 
    รุ่นแรก ครึ่งองค์
26. รูปหล่ออุดกริ่งครูบาแก้ว วัดดอยโมคคัลลาน์ 
    รุ่นแรก
27. เหรียญครูบาธรรมชัย วัดทาทุ่งหลวง
28. เหรียญหน้าวัว พระอาจารย์ตื้อ
29. เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์ตื้อ ไม่จ�ากัดบล็อก
30. เหรียญพระครูญาณวิเชียร รุ่นแรก 
    วัดจอมคีรี อ.เชียงดาว
31. เหรียญเสมาวัดสวนดอก รุ่นแรก
32. เหรียญสามกษัตริย์เชียงใหม่
33. เหรียญหลวงพ่อสิริจันโท วัดเจดีย์หลวง
34. เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดเจดีย์หลวง รุ่นงามเอก
35. เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดเจดีย์หลวง รุ่นสุบินนิมิต
36. เหรียญระฆังรุ่นแรก ครูบาใจมา วัดทุ่งจ�าลอง 
    อ.ฝาง ปี 2526

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ต้อม พระสิงห์, เอก ธรรมล้านนา, แดน เชียงราย, แสนเก่ง เจ้าสัว, ตุ้ย กาดหลวง
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรยีญพระบรมธาตหุรภิญุชยั รุ่นแรก (บลอ็กสระอู)
2. เหรียญครูบาชุ่ม โพธิโก รุ่นแรก ไข่ใหญ่ 
   เนื้อเงิน บล็อกนิยม (ตากลม)
3. เหรียญครูบาชุ่ม โพธิโก รุ่นแรก ไข่ใหญ่เนื้อเงิน
   -เนื้อนวะโลหะ บล็อกธรรมดา (ตาแตก)
4. เหรียญครูบาชุ่ม โพธิโก รุ่นแรก ไข่ใหญ่ 
   เนื้อทองแดง ไม่จ�ากัดบล็อก
5. เหรียญครูบาชุ่ม โพธิโก รุ่นแรก ไข่เล็ก ไม่จ�ากัดเนื้อ
6. เหรียญขวัญถุงครูบาชุ่ม โพธิโก ไม่จ�ากัดเนื้อ
7. พระกริ่งพระธาตุหริภุญชัย หล่อโบราณ ปี 2512
8. พระรอด ปลุกเสกอินเดีย ปี 2518 พิมพ์สดุ้งมาร
9. พระรอด ปลุกเสกอินเดีย ปี 2518 พิมพ์สมาธิ
10. เหรียญพระครูบาขาวปี (สลีห้ากิ่ง) รุ่นแรก 
    ปี 2495 ไม่จ�ากัดเนื้อ
11. เหรียญพระครูบาขาวปี รุ่นหันข้าง วัดบ้านป๋วง
    ปี 2518
12. เหรียญพระครูบาขาวปี รุ่นมหาลาภ ปี 2518
13. เหรียญพระครูบาชัยวงษ์ รุ่นแรก บล็อกข้าวตม
14. เหรียญพระครูบาชัยวงษ์ รุ่นแรก บล็อกข้าวต้ม
15. พระผงสี่เหลี่ยม รุ่นแรก พระครูบาชัยวงษ์
16. เหรียญครูบาขันแก้ว รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ
17. รูปหล่อครูบาขันแก้ว รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ
18. เหรียญปรกนิราศภัย ครูบาขันแก้ว 
    วัดสันพระเจ้าแดง (รุ่นแรก)
19. เหรยีญขวัญถงุโภคทรัพย์ ครูบาขนัแก้ว ไม่จ�ากัดเนือ้
20. พระผงพิมพ์เตารีด ครูบาขันแก้ว ปี 2521 
    ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดสี
21. พระผงสมเด็จ ครูบาขันแก้ว ปี 2524 ไม่จ�ากัดพิมพ์
    ไม่จ�ากัดสี
22. เหรียญครูบาอินตา วัดวังทอง รุ่นแรก
23. เหรียญครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า  
    รุ่นแรก ปี 2500

โต๊ะที่ ประเภท พระคณาจารย์ จ.ลำาพูน (1) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)48

24. เหรียญครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า 
    รุ่นสี่ครูบา ปี 2509
25. เหรียญครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า  
    รุ่นฮิ๊ปปี้ ปี 2512
26. รปูหล่อโบราณครูบาพรหมา วดัพระพุทธบาทตากผ้า 
    รุ่นแรก ปี 2497
27. เหรียญเจ้าพ่อกู่ช้าง รุ่นแรก ปี 2521
28. พระรอดจ�าลอง 1200 ปี วัดมหาวัน เนื้อโลหะ  
    ปี 2528
29. พระรอดจ�าลอง 1200 ปี วัดมหาวนั เนือ้ดนิ ปี 2528
30. เหรียญครูบาค�าอ้าย อภิวังโส วัดป่าเห็ว 
    (ป่าเห้ว) รุ่นแรก
31. เหรยีญครูบาอนิตา วดัห้วยไซ รุน่แรก ไม่จ�ากดับลอ็ก
32. รูปเหมือนครูบาอินตา วัดห้วยไซ รุ่นแรก 
    ไม่จ�ากัดบล็อก
33. เหรียญครูบาค�าอ้าย วัดสะปุ๋งน้อย รุ่นแรก
34. เหรียญครูบาบุญยัง วัดห้วยน�้าอุ่น รุ่นแรก  
    ปี 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ
35. พระผงเกศา ครูบาขาวปี ไม่จ�ากัดพิมพ์
36. พระกริ่งวชิรป่าซาง หล่อโบราณ
37. เหรียญเจ้าพ่อกู่ช้าง รุ่น 2
38. เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นสมปรารถนา ส�านักสงฆ์
    ดอยขะม้อ-บ่อน�้าทิพย์ จ.ล�าพูน กรรมการใหญ่
39. เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นสมปรารถนา ส�านักสงฆ์
    ดอยขะม้อ-บ่อน�้าทิพย์ จ.ล�าพูน กรรมการเล็ก
40. เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นสมปรารถนา ส�านักสงฆ์
    ดอยขะม้อ-บ่อน�้าทิพย์ จ.ล�าพูน เนื้อทองค�า,
    เงินหน้าทองค�าลงยา 4 สี, เงินลงยา 4 สี, เนื้อเงิน
41. เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นสมปรารถนา ส�านักสงฆ์
    ดอยขะม้อ-บ่อน�้าทิพย์ จ.ล�าพูน ไม่จ�ากัดเนื้อ

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ตุ้ม ลำาพูน, หนุ่ย กรมทาง, อ๊อด ออมสิน, เยาว์ ลำาพูน
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญพระนางจามเทวี รุ่นแรก วัดหนองช้างคืน
2. เหรียญพระนางจามเทวี รุ่น สร้างอนุสาวรีย์
3. รูปหล่อนั่งไหว้ ครูบาอินตา วัดวังทอง ไม่จ�ากัดเนื้อ
4. เหรียญครูบาค�า วัดศรีดอนตัน รุ่นแรก ปี 2548
5. เหรียญครูบาสุรินทร์ วัดศรีเตี้ย รุ่นแรก
6. เหรียญครูบาอินทนนท์ (เสาร์) วัดบ้านก้อง รุ่นแรก
7. เหรียญครูบาจ๋อน วัดป่าตาล รุ่นแรก
8. เหรียญครูบาค�าปัน วัดหนองจาง รุ่นแรก
9. เหรียญพระเจ้าตาเขียว วัดบ้านเหล่า ทรงระฆัง
    ปี 2530
10. เหรียญพระเจ้าตาเขียว วัดบ้านเหล่า 
    ทรงสี่เหลี่ยมแหวกม่าน
11. รูปหล่ออุดกริ่ง พระเจ้าตาเขียว วัดบ้านเหล่า 
    รุ่นแรก
12. เหรียญรูปไข่พระเจ้าตาเขียว รุ่นยกช่อฟ้า 
    วัดบ้านเหล่า ปี 2541
13. เหรียญครูบาค�าจันทร์ วัดหนองซิว รุ่นแรก
14. เหรียญไข่ใหญ่ พระธรรมโมลี รุ่นแรก 
    วัดพระธาตุหริภุญชัย ปี 2518
15. เหรียญกลม พระธรรมโมลี รุ่นแรก 
     วัดพระธาตุหริภุญชัย ปี 2518
16. เหรียญครูบาแสง วัดร่องช้าง รุ่นแรก
17. เหรียญครูบาแสง วัดร่องช้าง รุ่นสอง
18. เหรียญครูบาตุ่น วัดบ้านล้อง รุ่นแรก
19. เหรียญครูบาสุข วัดป่าซางน้อย รุ่นแรก
20. เหรียญครูบาหวัน วัดป่าเหียง ป่าซาง ล�าพูน 
    ปี 2521
21. เหรียญรุ่นแรกครูบาบุญทา วัดเจดีย์สามยอด
22. เหรียญมหาลาภ ครูบาบุญทา วัดเจดีย์สามยอด

โต๊ะที่ ประเภท พระคณาจารย์ จ.ลำาพูน (2)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)49

23. เหรียญรุ่นแรก ครูบานะ วัดดอยอีฮุย ปี 2553
24. เหรียญครูบาธรรมชัย วัดประตูป่า 
    หลังครูบาตุ้ย วัดล่ามช้าง ปี 2518
25. เหรยีญครูบาบญุเมือง วดับ้านปาง ปี 2521 รุน่แรก
26. เหรียญครูบาขัติยะ วัดป่าเหียง รุ่นแรก ปี 2513
27. เหรียญครูบาบุดดา วัดหนองบัวค�า รุ่นแรก
28. เหรียญครูบาบุดดา วัดผาแตน รุ่นแรก ปี 2524
29. เหรียญรุ่นแรกครูบาพรรณ วัดพระบาทห้วยต้ม 
    ปี 2534
30. พระรอดหลัง อ. ครูบาอินทร วัดสันป่ายางหลวง
31. พระคงหลัง อ. ครูบาอินทร วัดสันป่ายางหลวง
32. เหรียญครูบาพรหมาจักร ออกวัดทากาศ ปี 2521
33. เหรียญครูบาบุญทืม วัดจามเทวี รุ่นแรก ปี 2518
34. เหรียญครูบาอินตา วัดห้วยไซ 
     รุ่นสร้างโรงพยาบา บ้านธิ  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)
35. พระรอดรุ่นนิรันตราย 57 วัดพระยืน ไม่จ�ากัดเนื้อ
36. ขุนแผนรุ่นแรกสีขาว พระอาจารย์พีระ 
    วัดกู่สันป่าตาล
37. ขุนแผนรุ่นแรกสีด�า พระอาจารย์พีระ 
    วัดกู่สันป่าตาล
38. ขุนแผนรุ่นแรก แบบมีตะกรุด พระอาจารย์พีระ 
    วัดกู่สันป่าตาล
39. ขุนแผนรุ่นแรก แบบมีตะกรุด โรยพลอย 
    พระอาจารย์พีระ วัดกู่สันป่าตาล
40. ขุนแผนรุ่นแรก แบบมีตะกรุด โรยผงตะไบ 
    พระอาจารย์พีระ วัดกู่สันป่าตาล
41. เหรียญครูบาบุญทา วัดสันป่าเหียง ปี 2527
42. เหรียญครูบาอินตา วัดเชตวัน (หนองหมู) 
    รุ่นแรก ปี 2518

กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมบัติ ตลาดสุขใจ, ตั้ม โยธา, ปอง สารภี
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระผงครูบาผาผ่า รุ่นแรก
2. เหรียญครูบาผาผ่า รุ่นแรก (หลังพาน)
3. เหรียญครูบาผาผ่า รุ่นแรก (หลังยันต์)
4. พระกริ่งชัยสงคราม ครูบาผาผ่า รุ่นแรก
5. เหรียญอุปคุต วัดอมราวาส
6. เหรียญครูบาสม วัดโป่งกว๋าว รุ่นแรก
7. พระปิดตาปุ้มปุ้ย ครูบาสม วัดโป่งกว๋าว
8. เหรียญครูบาค�าปัน วัดสันโป่ง รุ่นแรก รูปไข่ 
   บล็อกนิยม (ไข่ปลา)
9. เหรียญครูบาค�าปัน วัดสันโป่ง รุ่นแรก รูปไข่ 
   บล็อกธรรมดา
10. เหรียญครูบาค�าปัน วัดสันโป่ง รุ่นแรก กลม
11. รูปหล่อรูปเหมือนอาจารย์มั่น วัดสันโป่ง รุ่นแรก
12. รูปเหมือนใบโพธิ์ ครูบาค�าปัน รุ่นแรก 
13. พระปิดตาครูบาค�าปัน วัดสันโป่ง รุ่นแรก
14. เหรียญครูบาบุญปั๋น วัดร้องคุ้ม รุ่นแรก
15. พระกริ่งเศรษฐีล้มลุก ครูบาบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม
16. พระชัยวัฒน์เศรษฐีล้มลุก ครูบาบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม
17. เหรียญพระธาตุจอมทอง รุ่นแรก รูปไข่ใหญ่
18. เหรียญพระธาตุจอมทอง รุ่นแรก รูปไข่เล็ก
19. เหรียญรุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ ครูบาอินถา วัดยั้งเมิน
20. ล็อคเก็ตรุ่นแรก ครูบาอินถา วัดยั้งเมิน
21. ปิดตาสุขอร่าม ครูบาอินถา วัดยั้งเมิน
22. เหรียญครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน รุ่นแรก
23. ล็อกเก็ตครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน ไม่จ�ากัดรุ่น
24. เหรียญหล่อโบราณ รุ่นเจ้าสัวดวงดี ปี 2558 
    ไม่จ�ากัดเนื้อ

โต๊ะที่ 50
25. เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นเจ้าสัวดวงดี ปี 2558 
    ไม่จ�ากัดเนื้อ
26. เหรียญนาคปรก รุ่นเจ้าสัวดวงดี ปี 2558 
    ไม่จ�ากัดเนื้อ
27. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน
     เนื้อทองค�า – เนื้อเงิน
28. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน 
    ไม่จ�ากัดเนื้อ
29. เหรียญพระพรหม ประทานพร ครูบาดวงดี 
    วัดบ้านฟ่อน ไม่จ�ากัดเนื้อ
30. เหรียญเสมาชินบัญชร ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน
     เนื้อเงินลงยา 3 สี
31. เหรียญเสมาชินบัญชร ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน
    เนื้อเงินลงยา 2 สี
32. เหรียญเสมาชินบัญชร ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน 
    ไม่จ�ากัดเนื้อ
33. เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก รุ่นแรก
34. เหรียญครูบาราศรี โชติโก ตุ้เสือดาว รุ่นแรก 
    ปี 2518
35. พระกริ่ง เชียงดาว รุ่นแรก ครูบาราศรี โชติโก 
    ปี 2518
36. เหรียญครูบาจันทร์แก้ว วัดศรีสว่าง (วัวลาย) 
    รุ่นแรก ปี 2540
37. ฤาษีวัวลาย ครูบาจันทร์แก้ว วัดศรีสว่าง (วัวลาย)
38. เหรียญรุ่นแรก ครูบาจง วัดศรีสว่าง (วัวลาย)
39. เหรียญรุ่น 2 ครูบาจง วัดศรีสว่าง (วัวลาย)
40. เหรียญพระธาตุดอยสะเก็ด ปี 2511
41. เหรียญรุ่นแรกครูบาเทือง วัดบ้านเด่น ปี 2537
42. เหรียญครูบาตา วัดแม่ฮ้อยเงิน ปี 2527

ประเภท พระคณาจารย์ภาคเหนือ (1)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
แพะ สันป่าตอง, แป้ง แม่ระมิงค์, หล้า จอมทอง, อี๋ พรจามรี



75 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. รูปหล่อรุ่นแรก ครูบาอินทจักรรักษา
   วัดน�้าบ่อหลวง ปี 2516

2. พระผงรูปเหมือนครูบาอินทจักรรักษา 
   วัดน�้าบ่อหลวง ปี 2521

3. เหรียญครูบาอินแก้ว วัดป่าแงะ รุ่นแรก สี่เหลี่ยม

4. เหรียญครูบาอินแก้ว วัดป่าแงะ รุ่นแรก รูปไข่
5. ล็อกเก็ตครูบาอินแก้ว วัดป่าแงะ ไม่จ�ากัดรุ่น
6. เหรียญครูบาค�าเหมย ไชยปราการ รุ่นแรก

7. เหรียญครูบาสิทธิ วัดปางต้นเดื่อ รุ่นแรก

8. รูปหล่อครูบาสิทธิ วัดปางต้นเดื่อ รุ่นแรก
9. เหรียญครูบาค�าหล้า เตชปัญโญ รุ่นแรก 

   วัดป่าลาน ปี 2524
10. เหรียญครูบาน้อย วัดบ้านปง รุ่นแรก

11. รูปหล่อโบราณ ครูบาน้อย วัดบ้านปง รุ่นแรก

12. เหรียญครูบาค�าตัน วัดสันทรายหลวง รุ่นแรก 
    ปี 2513

13. เหรียญครูบาค�าตัน ขัตติโย วัดดอนจืน รุ่นแรก
14. พระปิดตามหาอุตญาณวิภาต ครูบาค�าตัน 

    วัดดอนจืน ปี 2518

15. เหรียญครูบาอุ่น อรุโณ วัดป่าแดง รุ่นแรก ปี 2517
16. เหรียญครูบาชุ่ม โพธิโก ออกวัดร่มหลวง ปี 2519
17. พระกริ่งรุ่นแรก ครูบาจันทร์ วัดน�้าแป้ง

18. เหรียญรุ่นแรก ครูบาจันทร์ วัดน�้าแป้ง

19. ล็อกเก็ต รุ่นแรก (ฉากฟ้า) ครูบาจันทร์ วัดน�้าแป้ง

โต๊ะที่ ประเภท พระคณาจารย์ภาคเหนือ (2)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)51

20. รูปหล่อ รุ่นแรก ครูบาจันทร์ วัดน�้าแป้ง
21. ขุนแผน รุ่นแรก ครูบาจันทร์ วัดน�้าแป้ง

22. พญาลิงลม รุ่นแรก ครูบาจันทร์ วัดน�้าแป้ง
23. เหรียญหล่อรุ่นแรก ครูบาจันทร์ วัดน�้าแป้ง

24. ฤาษีบังภัย รุ่นแรก ครูบาจันทร์ วัดน�้าแป้ง

25. เหรียญรุ่นเมตตาบารมี ครูบาจันทร์ วัดน�้าแป้ง
26. พระผงขุนแผน ครูบาจันทร์ รุ่นเมตตาบารมี
27. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นจาตุมหาราชิกา

28. เหรียญเม็ดแตงท้าวเวสสุวรรณ รุ่นจาตุมหาราชิกา

29. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นชนะมาร
30. เหรียญหันข้าง ครูบาจันทร์ วัดน�้าแป้ง 

    รุ่นพิเศษ ปอยหลวง 59
31. พระปิดตาบุญสูง ครูบาจันทร์ วัดน�้าแป้ง

32. พระปิดตานโมมหาลาภ ครูบาจันทร์ วัดน�้าแป้ง

33. พระปิดตาอุดมทรัพย์ ครูบาจันทร์ วัดน�้าแป้ง
34. เหรียญพระสิงห์ปาย วัดศรีดอนชัย ไม่จ�ากัดเนื้อ

35. รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแรก พระครูสิริธรรมโฆษิต 
    วัดปากกอง ไม่จ�ากัดเนื้อ

กรรมการรับและตัดสินพระ 
แป๊ะ สันทราย, โอ๊ะ สันทราย, เดย์ จามจุรี, อ.หนุ่ม พะเยา, ดาณุ ปราโมช



76  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อทองค�า
2. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อเงินลงยา
3. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อนวะลงยา
4. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อทองทิพย์ลงยา
5. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อนวะหน้าเงิน
6. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อชนวนหลังเรียบ
7. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อดีบุก
8. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อชนวน
9. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อฝาบาตร
10. เหรียญพระแก้วดอนเต้า หลังราหู เนื้อทองแดง
11. ผ้ายันต์ โภคทรัพย์ หนุนดวง รุ่นแก้วสารพัดดี
12. เหรียญนาคเกี้ยว รุ่นมนต์นาคราช เนื้อทองค�า ฝังเพชรแท้
13. เหรียญนาคเกี้ยว รุ่นมนต์นาคราช เนื้อเงินสอดใส้ทองค�าแท้ ฝังอเมทิส
14. เหรียญนาคเกี้ยว รุ่นมนต์นาคราช เนื้อฉนวนสอดใส้เงิน ฝังโกเมน
15. เหรียญนาคเกี้ยว รุ่นมนต์นาคราช เนื้อฉนวนสอดใส้ทองทิพย์ ฝังหยก
16. เหรียญนาคเกี้ยว รุ่นมนต์นาคราช เนื้อเงิน ฝังทับทิม
17. เหรียญนาคเกี้ยว รุ่นมนต์นาคราช เนื้อทองทิพย์ลงยาแดง ฝังหินนวลจันทร์
18. เหรียญนาคเกี้ยว รุ่นมนต์นาคราช เนื้อทองทิพย์ลงยาเขียว ฝังหินนวลจันทร์
19. เหรียญนาคเกี้ยว รุ่นมนต์นาคราช เนื้อทองทิพย์ลงยาฟ้า ฝังหินนวลจันทร์
20. เหรียญนาคเกี้ยว รุ่นมนต์นาคราช เนื้อทองทิพย์ลงยาชมพู ฝังหินนวลจันทร์
21. เหรียญนาคเกี้ยว รุ่นมนต์นาคราช เนื้อฉนวนศักดิ์สิทธิ์ ฝังหินนวลจันทร์
22. เหรียญนาคเกี้ยว รุ่นมนต์นาคราช เนื้อทองทิพย์ ฝังหินนวลจันทร์
23. ล็อคเก็ตรุ่น 1 ฉากทอง ครูบาค�าฝั้น วัดกอโชค
24. ล็อคเก็ตรุ่น 1 ฉากฟ้า ครูบาค�าฝั้น วัดกอโชค
25. พญาเขาค�า เนื้องา ครูบาค�าฝั้น วัดกอโชค
26. สี่หูห้าตา เนื้องา ครูบาเต่า วัดอุโบสถบ้านเหล่า

โต๊ะที่ 52 ประเภท พระคณาจารย์ภาคเหนือ (3)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
หมอบิน เชียงใหม่, โจ ณ เวียงพิงค์, เจมส์ พิษณุโลก, วงค์กรด นครไทย, ฑล พิษณุโลก

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



77 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ 52 ประเภท พระคณาจารย์ภาคเหนือ (3) (ต่อ)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

27. สี่หูห้าตา เนื้อมหาชนวน ครูบาเต่า วัดอุโบสถบ้านเหล่า
28. กุมารทอง มหารวย ครูบาเต่า วัดอุโบสถบ้านเหล่าไม่จ�ากัดเนื้อ
29. ผ้ายันต์ม้าเสพนาง รุ่นน้องน�้าฝน ครูบาเต่า วัดอุโบสถบ้านเหล่า
30. เหรียญคหบดีนักบุญ อาจารย์หลุยส์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
31. รูปหล่อหลวงพ่อเงินส�าเร็จทันจิตร พิมพ์พระสิงห์หนึ่ง อาจารย์หลุยส์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
32. กะลาพระลาหู รุ่นปฐมโชค พระอาจารย์เสถียร วัดบ่อก๊าง 
33. กะลาพระลาหู รุ่นสุริยะทรัพย์ พระอาจารย์เสถียร วัดบ่อก๊าง พิมพ์ใหญ่
34. กะลาพระลาหู รุ่นสุริยะทรัพย์ พระอาจารย์เสถียร วัดบ่อก๊าง พิมพ์กลาง
35. กะลาพระลาหู รุ่นสุริยะทรัพย์ พระอาจารย์เสถียร วัดบ่อก๊าง พิมพ์เล็ก
36. เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด รุ่นปชาอุ่นใจ เนื้อเงิน ลงยาไม่จ�ากัดสี
37. เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด รุ่นปชาอุ่นใจ เนื้อนวะโลหะลงยา ไม่จ�ากัดสี
38. เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด รุ่นปชาอุ่นใจ เนื้ออัลปาก้าลงยาไม่จ�ากัดสี
39. เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด รุ่นปชาอุ่นใจ เนื้อทองแดงลงยาไม่จ�ากัดสี
40. พระกริง่สิรมิงัคโล หลวงปูท่อง ปี 2556 ไม่จ�ากดัเนือ้

กรรมการรับและตัดสินพระ 
หมอบิน เชียงใหม่, ตั้ม นครพิงค์, โจ ณ เวียงพิงค์, เจมส์ พิษณุโลก, วงค์กรด นครไทย, ฑล พิษณุโลก



78  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ ประเภท ครบูากฤษดา วดัสันพระเจ้าแดง 1
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)53

กรรมการรับและตัดสินพระ 
สน เมืองน่าน, เอฟ เด่นชัย, แจ๊ค แม่จัน, อุ้ม กำาแพง, เต้ย อุตรดิตถ์

1. ล็อกเก็ตครูบากฤษดา รุ่นแรก ปี 2542
2. เหรียญครูบาศรีวิชัย ครูบากฤษดา ปี 2542 ไม่จ�ากัดเนื้อ

3. พระสังกัจจายน์ทวีโชค ปี 2542
4. ปิดตารุ่นแรก มหาว่าน 2542

5. พระกริ่งโพธิสัตว์ทันใจ ปี 2543 ไม่จ�ากัดเนื้อ

6. เหรียญพระอุปคุตแจกทาน ปี 2544 ไม่จ�ากัดเนื้อ
7. รูปหล่อสุเมโธภิกขุ ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2544 ไม่จ�ากัดเนื้อ 
8. เหรียญหล่อเจ้าสัวสุเมโธ ปี 2545

9. พระชัยทรงเครื่องจักรพรรดิ ปี 2546

10. เหรียญนาคเกี้ยว แปดเหลี่ยม ปี 2546 ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
11. รูปหล่อครูบาศรีวิชัย ครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง ปี 2546 ไม่จ�ากัดตะกรุด

12. พระยอดขุนพลบ้านธิ ปี 2546 ไม่จ�ากัดตะกรุด
13. ล็อกเก็ต รุ่นมหาลาภ ปี 2554 ไม่จ�ากัดสี 

14. ล็อกเก็ตมังกรฟ้า ปี 2550 ไม่จ�ากัดสี 

15. เหรียญพระเจ้าแดง ปี 2551 ไม่จ�ากัดพิมพ์ ไม่จ�ากัดตะกรุด
16. พระขุนแผนมหาว่าน ปี 2542

17. เหรียญพระปัจเจกพุทธเจ้า ปี 2553 ไม่จ�ากัดเนื้อ
18. พระกริ่งธรรมราชา, พระกริ่งอุดรราชันย์ 3 รอบ ปี 2554 ไม่จ�ากัดเนื้อ

19. พระชัยวัฒน์ธรรมราชา, พระชัยวัฒน์อุดรราชันย์ 3 รอบ ปี 2554 

20. รูปหล่อพระชินสีห์ 3 รอบ ปี 2554 ไม่จ�ากัดเนื้อ
21. วัวธนูอสุภราช 3 รอบ (โค้ดอุ-วัดป่ายาง) ปี 2554 ไม่จ�ากัดเนื้อ
22. วัวธนูอสุภราช 3 รอบ (โค้ดเฑาะว์-วัดป่าบง) ปี 2554 ไม่จ�ากัดเนื้อ

23. ท้าวเวสสุวรรณจิ๋ว 3 รอบ ปี 2554 เนื้อทองระฆัง

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



79 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ ประเภท ครบูากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง 1 (ต่อ)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)53

กรรมการรับและตัดสินพระ 
สน เมืองน่าน, เอฟ เด่นชัย, แจ๊ค แม่จัน, อุ้ม กำาแพง, เต้ย อุตรดิตถ์

24. รปูหล่อหลวงพ่อเงนิ เงนิทนัใจ ปี 2554 ไม่จ�ากดัเนือ้
25. ล็อกเก็ตฉลองโบสถ์ ปี 2555

26. พระปิดตารัตนปิโย (ปุ้มปุ้ย) ปี 2559
27. เหรียญรุ่นแรก พระโพธิญาณ ปี 2557 เนื้อทองค�า, เงิน, เงินลงยา

28. เหรียญรุ่นแรก พระโพธิญาณ ปี 2557 เนื้อชนวน, เนื้อนวะโลหะ, เนื้อตะกั่ว

29. เหรียญรุ่นแรก พระโพธิญาณ ปี 2557 เนื้อฝาบาตร, เนื้อทองแดง
30. ล็อกเก็ตพระโพธิญาณ ปี 2557 พิมพ์ครูบาศรีวิชัย ไม่จ�ากัดเนื้อ
31. ล็อกเก็ตพระโพธิญาณ ปี 2557 พิมพ์ครูบากฤษดา ไม่จ�ากัดเนื้อ

32. พระผงเกศา รุ่น แผ่นดินไหว (8 พิมพ์มาตรฐาน) ปี 2557

33. เหรยีญหล่อปัจเจกพระพุทธเจ้า ปี 2558 ไม่จ�ากดัเน้ือ
34. พระกริ่ง เทียนตี้ ปี 2559 เนื้อทองค�า, เงิน

35. พระกริ่ง เทียนตี้ ปี 2559 ไม่จ�ากัดเนื้อ
36. พระชัยวัฒน์ เทียนตี้ ปี 2559 ไม่จ�ากัดเนื้อ

37. สิงห์รุ่นแรก ขนาดห้อยคอ ปี 2559

38. สี่หูห้าตา รุ่น 3 (รุ่นสุดท้าย) ปี 2560 ไม่จ�ากัดเนื้อ
39. เหรียญหล่อเจ้าสัว พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์ ปี 2560 ไม่จ�ากัดเนื้อ

40. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2560 เนื้อเงิน
41. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2560 เนื้อเงิน 

42. รปูเหมอืนป๊ัมรุน่แรก พมิพ์ใหญ่ ปี 2560 เนือ้อลัปาก้า 

43. รปูเหมอืนป๊ัมรุน่แรก พมิพ์เลก็ ปี 2560 เนือ้อลัปาก้า 
44. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2560 เนื้อทองฝาบาตร 
45. รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2560 เนื้อทองฝาบาตร



80  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ ประเภท ครบูากฤษดา วดัสันพระเจ้าแดง 2
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)54

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ธาดา บ้านธิ, อันเลน สิงคโปร์, นคร วิเศษนิยม, เก่งช้าง เชียงใหม่, เชษฐ์ สันพระเจ้าแดง

1. พระพิฆเนศเนื้อว่าน ปี 2542 ครูบากฤษดา
2. พระปิดตากล้วยตานี ปี 2543 ครูบากฤษดา

3. พระพรหมมหาว่าน ปี 2544
4. พระสมเด็จอรหัง ปี 2545 ครูบากฤษดา

5. หนุมานเรืองฤทธิ์ ปี 2545 ครูบากฤษดา

6. กุมารเทพฤทธิ์ (ไม่ตอกโค้ด) เนื้อตะกั่ว ปี 2545 ครูบากฤษดา
7. กุมารเทพฤทธิ์ (ตอกโค้ด) เนื้อตะกั่ว ปี 2545 ครูบากฤษดา
8. พระขุนแผนหน้ากากเงิน ปี 2546 ครูบากฤษดา

9. พระกริ่ง - พระชัยอวโลกิเตศวร ปี 2546 ครูบากฤษดา

10. ฤาษีตาไฟ ปี 2547 ครูบากฤษดา
11. พระขุนแผนเมตตา ปี 2553 ครูบากฤษดา

12. พระกริ่งอุดมลาภ ปี 2552
13. พระผงขุนแผนเกศา รุ่น กฤษดาภินิหาร ฉลองอุโบสถ ปี 2552 ครูบากฤษดา

14. พระกริ่ง-พระชัยมังกรฟ้า ปี 2553

15. เหรียญพระอุปคุตจิ๋ว รุ่นพระชนะมาร ปี 2553 ครูบากฤษดา
16. พระผงประทานพร ปี 2554 ครูบากฤษดา 

17. สี่หูห้าตา รุ่น 2 ปี 2554 ครูบากฤษดา
18. พระขุนแผนยอดขุนพลเพชรกลับ ปี 2556 ครูบากฤษดา

19. พระผงเกศา รุ่นแผ่นดินไหว (นอกพิมพ์) ปี 2557 ครูบากฤษดา

20. เหรียญรุ่นแรกแจกทาน เนื้อชนวนรวม ปี 2557
21. ตะกรุดไตรมาส ปี 2557 ครูบากฤษดา
22. ล็อกเก็ต รุ่นไตรภาคี ปี 2559 ครูบากฤษดา

23. เหรียญยันต์พระอุปคุต รุ่นปราบไพรี ปี 2559 ครูบากฤษดา

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



81 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

24. พระรูปหล่อไม้โพธิ์นิพพานแกะ ปี 2559 ครูบากฤษดา
25. เหรียญนางกวัก รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมด�า ปี 2560 ครูบากฤษดา 

26. เหรียญนางกวัก รุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2560 ครูบากฤษดา
27. พระนาคปรกใบมะขาม (หล่อ) รุ่นแรก ปี 2560 เนื้อทองค�า ครูบากฤษดา

28. พระนาคปรกใบมะขาม (หล่อ) รุ่นแรก ปี 2560 เนื้อเงิน ครูบากฤษดา

29. พระนาคปรกใบมะขาม (หล่อ) รุ่นแรก ปี 2560 เนื้อนวะ ครูบากฤษดา
30. ล็อคเก็ตคุณแม่บุญเรือน รุ่นคุณยายกายสิทธิ์ ปี 2561 หลังเงิน ครูบากฤษดา
31. ล็อคเก็ตคุณแม่บุญเรือน รุ่นคุณยายกายสิทธิ์ ปี 2561 หลังทองแดง ครูบากฤษดา

32. เหรียญพระอุปคุตหลังลายเซ็นต์ พิมพ์ใหญ่ ปี 2561 ครูบากฤษดา

33. เหรียญพระอุปคุตหลังลายเซ็นต์ พิมพ์เล็ก ปี 2561 ครูบากฤษดา
34. พระบูชารูปเหมือน ไม่จ�ากัดรุ่น เนื้อโลหะ ครูบากฤษดา

35. ลูกอม ไม่จ�ากัดรุ่น ครูบากฤษดา
36. ตะกรุด ก๋าสะท้อน หนุนดวง ครูบากฤษดา

37. ผ้ายันต์ ไม่จ�ากัดรุ่น ครูบากฤษดา

โต๊ะที่ ประเภท ครบูากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง 2 (ต่อ)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)54

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ธาดา บ้านธิ, อันเลน สิงคโปร์, นคร วิเศษนิยม, เก่งช้าง เชียงใหม่, เชษฐ์ สันพระเจ้าแดง



82  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. กะลาราหู โบราณล้านนา
2. วัวธนู โบราณล้านนา
3. วัวธนู ครูบาค�าแสน วัดป่าดอนมูล (ไม่จ�ากัดรุ่น)
4. วัวธนูอาจารย์เณร วิเศษณ์ สิงห์ค�า วัดป่าสัก
5. กุมารทอง อาจารย์เณร วิเศษณ์สิงห์ค�า วัดป่าสัก
6. มีดแหก โบราณล้านนา
7. มีดหลูบ ล้านนา
8. นางกวัก โบราณล้านนา
9. อิ่นโบราณล้านนา ไม่จ�ากัดเนื้อ
10. ลูกอม ครูบาปากกอง ไม่จ�ากัดรุ่น
11. ตะกรุด คาดเอว โบราณล้านนา
12. มหาว่านยาสัก โบราณล้านนา
13. ตะกรุด ยันต์หนีบ โบราณล้านนา
14. สร้อยประค�า โบราณล้านนา
15. ตะกรุด พอกครั่ง โบราณล้านนา
16. ตะกรุดพอกครั่ง ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า
17. ยันต์หนีบ ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า
18. ตะกรุดนกหวีด ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า
19. ตะกรุดครูบาขันแก้ว ไม่จ�ากัดรุ่น
20. ผ้ายันต์พระเจ้าแดง ครูบาขันแก้ว ปี 2521 
    ไม่จ�ากัดขนาด
21. ผ้ายันต์ ครูบาวัง (เขียนมือกึ่งพิมพ์)
22. ผ้ายันต์ ครูบาวัง (แบบพิมพ์ 2 ชื่อ)
23. ผ้ายันต์ ครูบาวัง ไม่จ�ากัดพิมพ์
24. ผ้ายันต์ ม้าเสพนาง ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า 
    ไม่จ�ากัดรุ่น
25. ผ้ายันต์ เมตตา, ค้าขาย, ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า 
    ไม่จ�ากัดรุ่น

โต๊ะที่ ประเภท เครื่องรางเมืองเหนือ
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)55

26. ผ้ายันต์เมตตา โบราณล้านนา
27. ตะกรุด หนังพอกครั่ง ทาทอง ครูบาชุ่ม 
    (แจกศิษย์ วัดท่าซุง)
28. ตะกรุด หนังพอกครั่ง ครูบาชุ่ม วัดวังมุย
29. ผ้ายันต์ ครูบาชุ่ม วัดวังมุย ไม่จ�ากัดพิมพ์
30. คตล้านนา
31. ปั้นเหน่ง โบราณล้านนา
32. เขี้ยว, เขา, เล็บ, งา โบราณล้านนา
33. เสื้อยันต์ โบราณล้านนา
34. ขุนแผน ละลวยลม อาจารย์เบส เมืองฝาง
35. ผ้ายันต์ ฟ้าประทานพร (กาเล็ก)
36. ผ้ายันต์ ฟ้าประทานพร (กาใหญ่)
37. ล็อคเก็ต หนังไก่ อาแปะโรงสี
38. เครื่องรางล้านนาโบราณ ไม่จ�ากัดรูปลักษณ์

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ชมรมเครื่องรางเมืองเหนือ



83 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระพิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่นทหารพราน เนื้อผง ปี 2526
2. พระขัวญถุง เนื้อทองแดง ปี 2535

3. เหรียญเต็มองค์ รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2536
4. พระสมเด็จ รุ่นส่งเสริมศิลปาชีพ เนื้อเงินลงยา ปี 2536

5. พระสมเด็จ รุ่นคูณล้าน เนื้อผง ปี 2536

6. พระสมเด็จผงกริ่ง รุ่นคูณล้าน-คูณเงิน-คูณทอง ปี 2536
7. พระสมเด็จผงกริ่ง กาฝากไม้มะรุม ปี 2536
8. ตะกรุดโทน รุ่น ปริสุทโธ เนื้อเงิน ปี 2536

9. ตะกรุดโทน รุ่น ปริสุทโธ เนื้อทองเหลือง ปี 2536

10. เหรียญหล่อเจ้าสัว รุ่นเจ้าสัวมารุมค�้าคูณอุดหนุน เนื้อเงิน ปี 2536
11. เหรียญนั่งพาน รุ่น ชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537

12. เหรียญนั่งพาน รุ่น ชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537
13. เหรียญเสมานั่งพานบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537

14. พระกริ่งเนื้อผง ปิดตามหาลาภ พิมพ์สังฆาฏิ เล็ก รุ่นคูณเศรษฐี ปี 2537

15. พระกริ่งเนื้อผง ปิดตามหาลาภ พิมพ์สังฆาฏิ คู่ รุ่นคูณเศรษฐี ปี 2537
16. พระกริ่งเนื้อผง ปิดตามหาลาภ พิมพ์สังฆาฏิ ใหญ่ รุ่นคูณเศรษฐี ปี 2537

17. พระกริ่งเนื้อผง ปิดตามหาลาภ พิมพ์ลายกนก รุ่นคูณเศรษฐี ปี 2537
18. พระกริ่งเนื้อผง ปิดตามหาลาภ พิมพ์จิ๋ว รุ่นคูณเศรษฐี ปี 2537

19. พระปิดตาจัมโบ้ รุ่นคูณเศรษฐี (แจกแม่ครัว) เนื้อผง ปี 2537

20. เหรียญสี่เหลี่ยมหงส์มังกร เนื้อนวะขันเงาพ่นนาก ปี 2537
21. เหรียญฉลุ รุ่นคูณพันล้าน เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2537
22. พระสมเด็จหล่อปรกโพธิ์ รุ่นคูณพันล้านเสาร์ 5 ปี 2537

23. พระสมเด็จคะแนน รุ่นคูณพันล้านเสาร์ 5 เนื้อเงิน ปี 2537

24. พระสมเด็จคะแนน รุ่นคูณพันล้านเสาร์ 5 เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2537

25. พระสมเด็จคะแนน รุ่นคูณพันล้านเสาร์ 5 เนื้อทองทิพย์ ปี 2537

โต๊ะที่ ประเภท หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ทั่วไป 1
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)56

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



84  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ ประเภท หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ทั่วไป 1 (ต่อ)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)56

26. พระสังกัจจายน์ รุ่นเมตตามหาลาภ เนื้อทองทิพย์ ปี 2537
27. พระปิดตาสารพัดดี เนื้อผงกระเบื้องโบสถ์ หลังพระปรก ปี 2538

28. พระปิดตาสารพัดดี เนื้อผงกระเบื้องโบสถ์ หลังไม่มีพระปรก ปี 2538
29. พระสมเด็จ 7 พระองค์ รุ่นสบายใจ เนื้อผงพิมพ์ใหญ่ ปี 2538

30. พระรูปใบโพธิ์ รุ่นกูป้องกันภัย เนื้อผงหน้าทองค�า ปี 2539

31. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเทพารักษ์ เนื้อนวะโลหะ ปี 2539
32. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเทพารักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2539
33. พระปิดตามหาลาภ เนื้อใบลาน ตะกรุดเงิน 2 ดอก รุ่นเหลือกิน เหลือใช้ ปี 2540

34. พระปิดตามหาลาภ เนื้อเกสร ตะกรุดเงิน 2 ดอก รุ่นเหลือกิน เหลือใช้ ปี 2540

35. พระปิดตามหาลาภ เนื้อชานหมาก ตะกรุดเงิน 2 ดอก รุ่นเหลือกิน เหลือใช้ ปี 2540
36. พระปิดตามหาลาภ เนื้อใบลาน ตะกรุดเงิน 1 ดอก รุ่นเหลือกิน เหลือใช้ ปี 2540

37. พระปิดตามหาลาภ เนื้อเกสร ตะกรุดเงิน 1 ดอก รุ่นเหลือกิน เหลือใช้ ปี 2540
38. พระปิดตามหาลาภ เนื้อชานหมาก ตะกรุดเงิน 1 ดอก รุ่นเหลือกิน เหลือใช้ ปี 2540

39. พี่หมูคูณทอง รุ่นมหาคูฯทอง เนื้อทองทิพย์ ปี 2553

40. พี่หมูคูณทอง รุ่นมหาคูฯทอง เนื้อทองแดงเถื่อน ปี 2553
41. พระปิดตาจัมโบ้มหาเศรษฐี พิมพ์สายรุ้ง ตะกรุดทองค�า ปี 2556

42. พระปิดตาจัมโบ้มหาเศรษฐี พิมพ์สายรุ้ง ตะกรุดเงิน ปี 2556
43. พระสมเด็จ ลายเสือ รุ่นกายเทพ ปี 2556

44. พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อไม้ ตะกรุดทองค�า รุ่นกายเทพ ปี 2556

45. พระรูปเหมือน รุ่นพุทธคูณสยาม ปี 2554

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



85 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระนางพญา รุ่น คูณลาภ ปี 2517
2. พระสมเด็จ รุ่นรับเสด็จเนื้อผง ปี 2536

3. กะลาแกะ ปี 2536
4. พระกริ่งญาณทศพล รุ่น ลายเซ็น เนื้อเงิน ปี 2536

5. น�้าเต้า รุ่นรวย เนื้อเงินหน้ากากทองค�า ปี 2536

6. พระปิดตา รุ่นเฮงคูณเฮง เนื้อนวะ ปี 2536
7. พระปิดตา รุ่นเฮงคูณเฮง เนื้อทองเหลือง ปี 2536
8. พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อเงิน ปี 2536

9. พระกริ่งฟ้าประทาน เนื้อทองแดง ปี 2536

10. พระกริ่งฟ้าประทาน ไม่จ�ากัดเนื้อ ปี 2536
11. พระกริ่งอุปถัมป์ ก้นอุดเทียนชัยผสมผงพุทธคุณ เนื้อรมด�า ปี 2536

12. พระกริ่งอุปถัมป์ ก้นอุดเทียนชัยผสมผงพุทธคุณ เนื้อชุบทอง ปี 2536
13. พระปิดตา รุ่นพลังจิต ตะกรุดทองค�าแท้ ปี 2536

14. พระปิดตา รุ่นพลังจิต ตะกรุดเงินปี 2536

15. พระปิดตา รุ่นพลังจิต ไม่มีตะกรุด ปี 2536
16. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทฺโธ รุ่นแรก ตะกรุดทองค�าแท้ ปี 2536

17. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทฺโธ รุ่นแรก ตะกรุดเงิน ปี 2536
18. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทฺโธ รุ่นแรก ไม่มีตะกรุด ปี 2536

19. พระพญาเต่าเรือน ออกวัดโคนอน เนื้อเงิน ปี 2536

20. พระพญาเต่าเรือน ออกวัดโคนอน เนื้ออัลปาก้า ปี 2536
21. พระสมเด็จงิ้วด�า รุ่นมหาลาภ ปี 2536
22. พระปิดตา รุ่นพรปีใหม่ เนื้อเงิน ปี 2537

23. พระปิดตา รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ ตะกรุดทองค�า ปี 2537

24. พระปิดตา รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ ตะกรุดเงิน ปี 2537

25. พระขรรค์ (มีดหมอ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อนวะโลหะ ตะกรุดทองค�า ปี 2537

โต๊ะที่ ประเภท หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ทั่วไป 2
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)57

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



86  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ ประเภท หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ทั่วไป 2 (ต่อ)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)57

26. พระขรรค์ (มีดหมอ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อนวะโลหะ ตะกรุดเงิน ปี 2537
27. พระกริ่งอู่ทอง หุ่นพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อนวะ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

28. พระกริ่งอู่ทอง หุ่นพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อส�าริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
29. พระกริ่งอู่ทอง หุ่นพ่ายฤทธิ์ ก้นยันต์ดวง เนื้อทองแดง รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

30. พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองค�า รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

31. พระสมเด็จเชียงแสน (เพชรกลับ) ตะกรุดทองแดง รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
32. พระผงไม้มงคล หลังนารยณ์ทรงครุฑ ตะกรุดทองค�า รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
33. พระผงไม้มงคล หลังนารยณ์ทรงครุฑ ตะกรุดทองค�า รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

34. พระปิดตามหาลาภ (นั่งยอง) เนื้อส�าริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

35. พระปิดตามหาลาภ (4 ทิศ) เนื้อส�าริด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
36. พระปิดตามหาลาภ (4 ทิศ) ไม่จ�ากัด รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

37. พระปิดตาควัมบดี (หัวจรวด) เนื้อนวะโหละ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
38. พระปิดตาควัมบดี (หัวจรวด) ไม่จ�ากัดเนื้อ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

39. เหรียญรูปเหมือนหลังยันต์หลังสิงห์ 9 โค้ด (กรรมการ) รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

40. เหรียญรูปเหมือนหลังนายณ์ทรงคุรฑ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537
41. เหรียญฉีดหยดน�้าลายไทย รุ่นคูณรุ่งโรจน์ ปี 2537

42. เหรียญรูปไข่ รุ่นเอกลักษณ์เจ้าคุณคูณ เต็มองค์ เนื้อเงินลงยา ปี 2537
43. เหรียญพระราหู รุ่นลาภผลคูณทวี เนื้อทองฝาบาตร ปี 2538

44. พระยอดเกตุ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2548

45. พระจอมจักรพรรดิ รุ่นคูณสุดยอด เนื้ออัลปาก้า ปี 2553

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)
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สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระยอดขุนพล กรุวัดราชบูรณะ
2. พระหูยาน กรุวัดราชบูคณะ

3. พระอู่ทองซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ
4. พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ

5. พระอู่ทองฐานส�าเภา กรุวัดราชบูรณะ

6. พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ
7. พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดราชบูรณะ
8. พระลีลาก�าแพงนิ้ว กรุวัดราชบูรณะ

9. พระขุนแผนบัวห้าจุด กรุวัดราชบูรณะ

10. พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ
11. พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ

12. พระลีลาดอกไม้ไหว (ไม้โปร) กรุวัดราชบูรณะ
13. พระพิมพ์จารึกหลังภาษาจีนทุกพิมพ์ 

    กรุวัดราชบูรณะ

14. พระลีลาแจกันคู่ กรุวัดราชบูรณะ
15. พระขุนแผนพิมพ์แหวกม่าน (ซุ้มยอ) 

    กรุวัดราชบูรณะ
16. พระแผงตัดไม่จ�ากัดพิมพ์ กรุวัดราชบูรณะ

17. พระพิมพ์วัดราชขนาดเล็กไม่จ�ากัดพิมพ์

18. พระพิมพ์วัดราชขนาดใหญ่ไม่จ�ากัดพิมพ์
19. พระปรกโพธิ์พิมพ์เล็ก กรุวัดราชบูรณะ
20. พระปรกโพธิ์พิมพ์ใหญ่ กรุวัดราชบูรณะ

21. พระขุนแผนใบพุทราไม่จ�ากัดกรุ 

    จ.พระนครศรีอยุธยา

โต๊ะที่
ประเภท พระกรุวัดราชบูรณะ
-พระเนื้อชินอยุธยายอดนิยม

ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)58

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

22. พระปรุหนังเดี่ยวไม่จ�ากัดกรุ
   จ.พระนครศรีอยุธยา

23. พระปรุหนังพิมพ์บัวเบ็ดไม่จ�ากัดกรุ
    จ.พระนครศรีอยุธยา

24. พระปรุหนังบัวฟันปลาไม่จ�ากัดกรุ 

    จ.พระนครศรีอยุธยา
25. พระนาคปรก พระงั่ว กรุวัดมหาธาตุ 
    จ.พระนครศรีอยุธยา

26. พระอู่ทองคางเครา กรุวัดมหาธาตุ 

    จ.พระนครศรีอยุธยา
27. พระอู่ทองคางไม่มีเครา กรุวัดมหาธาตุ 

    จ.พระนครศรีอยุธยา
28. พระวัดตะไกรเนื้อชิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ 

    จ.พระนครศรีอยุธยา

29. พระหลวงพ่อโตเนื้อชิน(พิมพ์บางกระทิง)
    จ.พระนครศรีอยุธยา

30. พระโคนสมอเนื้อชิน ไม่จ�ากัดพิมพ์ 
    จ.พระนครศรีอยุธยา

31. พระอู่ทองนั่ง กรุบึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา

32. พระปรุหนังวัดประสาท จ.พระนครศรีอยุธยา
33. พระอู่ทอง กรุวัดมเหยงค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
34. พระยอดธงไม่จ�ากัดเนื้อจ.พระนครศรีอยุธยา

35. พระชัยขนาดห้อยคอ กรุวัดพระศรีสรรเพชญ 

    จ.พระนครศรีอยุธยา
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สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญรุ่นแรกครูบาออ เนื้อเงิน
2. เหรียญรุ่นแรกครูบาออ เนื้อตะกั่ว

3. เหรียญรุ่นแรกครูบาออ เนื้อทองฝาบาตร
  /เนื้อ ทองแดง

4. พระขุนแผนฟ้าค�าราม เนื้อ น�าฤกษ์ ตะกรุดทอง 

5. พระขุนแผนฟ้าค�าราม ตะกรุดเงิน เนื้อธรรมดา
6. พระผงรูปเหมือนฟ้าค�าราม
7. เหรียญเมตตา 93 ครูบาออ

8. เหรียญเสมา 8 รอบ ครูบาออ

9. แมลงภู่รุ่นแรก หลวงปู่ครูบาออ
10. เหรียญนั่งพาน ครูบาออ

11. เหรียญหยดน�้า ครูบาออ
12. เหรียญท้าวเวชสุวรรณ หน้ายักษ์รับทรัพย์

    /หน้าเทพเก็บทรัพย์ ครูบาออ

13. เจ้าสัวล้านนาบันดาลทรัพย์ เนื้อโลหะ
14. เจ้าสัวล้านนาบันดาลทรัพย์ เนื้อผง

15. เหรียญหล่อฉลุครูบาออ รุ่นมงคลจักรวาล
16. ลูกสะกด รุ่นมงคลจักรวาล

17. กะลาราหู สุริยัน-จันทรา มหาเวทย์มงคลไตรฤกษ์

18. เหรียญหล่อฉลุ พญาราหูล้านนา 
    รุ่น เมตตาเรียกทรัพย์
19. เหรียญ รุ่น 1 บุญกฐิน หลวงปู่วิมะละ

20. ตะกรุดทนสิทธิ์ปิยะก่ายะ

21. จอกี่ รุ่นแรก หลวงปู่วิมะละ

โต๊ะที่
ประเภท หลวงปู่วิมะละ + หลวงปู่ครูบาออ  
สำานักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะ จ.เชียงใหม่

ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)59

กรรมการรับและตัดสินพระ 
นัด แม่ทา, ญา เมืองปาย, บุ้ง ทรัพย์เจริญ

22. ล็อกเก็ต รุ่น 1 บุญกฐิน หลวงปู่วิมะละ
23. พระผงขุนแผนคุณวิเศษ วายุทรัพย์

24. พระผงรูปเหมือนทน สิทธิ์ ปิยะก่ายะ 
    หลวงปู่วิมะละ

25. พระผงยาพระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่วิมะละ

26. กบมหาโชค อุดมทรัพย์ ครูบาวิมะละ
27. กบครอบจักวาล ครูบาวิ
28. กบกินเดือน ราชาโชค เนื้อเงินยวง ครูบาออ

29. กบกินเดือน มหาลาภ เนื้อเมฆพัตร ครูบาออ

30. กบกินเดือน มหาลาภ เนื้อทองสตางค์ ครูบาออ
31. กบกินตะวัน ราชาทรัพย์ ครูบาออ

32. พญากบกินเดือนตัวครู ครูบาออ
33. พญากบกินเดือน ไตรมาส ครูบาออ

34. กบกินเดือน เนื้อผงพรายกุมาร ครูบาออ

35. พญาแมงภู่ค�าหลวง เนื้อกะไหล่ทอง
    /กะไหล่เงิน ครูบาออ

36. พญาแมงภู่ค�าหลวง เนื้อสัตตโลหะ ครูบาออ
37. พญาแมงภู่ค�าหลวง เนื้อเงินยวง ครูบาออ

38. สิงห์ปราบป่า พญาปราบเมือง รุ่นแรก ครูบาออ

39. กบกินเดือนกินตะวัน รุ่น มหาราชจอมทรัพย์ 
    หลวงปู่วิมะละ
40. กะลาแกะ รุ่นมงคลประสิทธิเวทย์ 

    ครูบาวิมะละ วิมาโร
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. เหรียญรุ่นแรกครูบาบุญรอด เนื้อทองแดงผิวไฟ
2. เหรียญรุ่นแรกครูบาบุญรอด เนื้อทองแดงรมด�า

3. เหรียญรุ่นแรกครูบาบุญรอด 
   เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

4. เหรียญเสมาสร้างบารมี 88 เนื้อเงินหน้ากากทองค�า

5. เหรียญเสมาสร้างบารมี 88 เนื้อเงิน
6. เหรียญเสมาสร้างบารมี 88 เนื้อนวะโลหะ
   /ชนวน หน้ากากเงิน

7. เหรียญเสมาสร้างบารมี 88 เนื้อชนวนไม่ตัดปีก

8. เหรียญเสมาสร้างบารมี 88 เนื้อตะกั่ว
9. เหรียญเสมาสร้างบารมี 88 

   เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองทิพย์
10. เหรียญเสมาสร้างบารมี 88 เนื้อทองทิพย์ลงยา

11. เหรียญเสมาสร้างบารมี 88 เนื้อสอดไส้ทองแดง

    /ทองทิพย์
12. เหรียญเสมาสร้างบารมี 88 เนื้อทองแดง

    /ทองทิพย์
13. ขุนแผนชมตลาดน�าฤกษ์

14. ขุนแผนชมตลาดตะกรุดทอง

15. ขุนแผนชมตลาดตะกรุดเงิน
16. ขุนแผนชมตลาดตะกรุดโทน
17. ขุนแผนชมตลาดตะกรุดส�าริด

18. ขุนแผนชมตลาดไม่ฝังตะกรุด

19. รูปหล่อลอยองค์มงคล 89 เนื้อเงิน

โต๊ะที่
ประเภท ครูบาบุญรอด ปุริตวตฺโต 

วัดบุญยืน  จ.พะเยา
 ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)60

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ขุนตาล ศิษย์ครูบาบุญรอด, เบสท์ พรหลวงปู่บุญรอด, บอล เจ้าสัวน้อย, ต้น ธนวัฒ

20. รูปหล่อลอยองค์มงคล 89 เนื้อบอร์นนอก
21. รูปหล่อลอยองค์มงคล 89 เนื้อทองแดง

22. รูปหล่อลอยองค์มงคล 89 เนื้อ 3 กษัตริย์
    /กะไหล่ทอง

23. รูปหล่อลอยองค์มงคล 89 เนื้อชนวน

    /ทองแดงลงยา
24. เหรียญมหาเวทย์พญาช้างสะตั๊นหลวง 
    เนื้อทองค�า/เงินหน้ากากทองค�า

25. เหรียญมหาเวทย์พญาช้างสะตั๊นหลวง เนื้อเงิน

26. เหรียญมหาเวทย์พญาช้างสะตั๊นหลวง 
    เนือ้มหาชนวนหน้ากากเงิน /หน้ากากปลอกกระสนุปืน

27. เหรียญมหาเวทย์พญาช้างสะตั๊นหลวง 
    เนื้อชนวนลงยา

28. เหรียญมหาเวทย์พญาช้างสะตั๊นหลวง 

    เนื้อปลอกลูกปืนลงยา
29. เหรียญมหาเวทย์พญาช้างสะตั๊นหลวง 

    เนื้อตะกั่ว
30. เหรียญมหาเวทย์พญาช้างสะตั๊นหลวง 

    เนื้อทองแดง-ทองทิพย์

31. รูปเหมือนแกะสลักลอยองค์ ไม่จ�ากัดเนื้อ
32. กะลาตาเดียวแกะพระราหู 20 ทศวรรษ
33. วัวธนูมหาสิทธิโชคปราบไพรี ไม่จ�ากัดเนื้อ

34. พระปิดตา 6 เหลี่ยม รุ่นแรก ฝังตะกรุด

35. พระปิดตา 6 เหลี่ยม รุ่นแรก ไม่ฝังตะกรุด
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ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระสมเด็จพิมพ์ 9 ชั้น รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2498
2. พระสมเด็จพิมพ์พระชินราช รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498

3. พระสมเด็จพิมพ์หูบายศรี รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498
4. พระปิดตา รุ่นแรก เนื้อผงมหามงคล ปี 2498

5. พระรูปเหมือนพิมพ์นั่งขาโต๊ะ เนื้อผงผสมชานหมากเกศา

6. พระสมเด็จ เนื้อกระเบื้องมหามงคลสร้างอุดบสถ ปี 2538
7. รูปหล่อลอยองค์์ รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2539
8. พระขุนแผนรุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2539

9. พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงพุทธคุณโรยผงตะไบทองปี 2539

10. พระปิดตาเสาร์ห้า เนื้อผงใบลานโรยผงตะไบทองปี 2539
11. พระปิดตา รุ่นรวยทรัพย์แสนล้านเนื้อผงใบลานปี 2539

12. พระนางพญาหลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2539
13. นางหวักมหาลาภ รุ่นแรก เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2540

14. เหรียญรวยมหาลาภ เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2540

15. ล็อกเก็ตฉากฟ้า ฝาปิดหลังเนื้อทองผสม ปี 240
16. พระสมเด็จเสาร์ห้า เนื้อผงพุทธคุณฝังตะกรุด ปี 2540

17. พระสังกัจจายน์ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2541
18. พระขุนแผน รุ่น โภคทรัพย์ เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2550

19. พระขุนแผน รุ่น โภคทรัพย์ เนื้อผงยาฝังตะกรุดเงินปี 2550

20. พระขุนแผน รุ่น โภคทรัพย์ เนื้อเคลือบสังคโลกสีเขียว ปี 2550
21. พระขุนแผน รุ่น โภคทรัพย์ เนื้อเคลือบสังคโลกสีเหลือง ปี 2550
22. เหรียญเสมา ไตรมาส 89 เนื้อเงินลงยาสีแดง ปี 2553

23. เหรียญเม็ดแตง รุ่นแรก เนื้อเงินลงยาสีเขียว ปี 2553

โต๊ะที่
ประเภท พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก 

จ.พระนครศรีอยุธยา
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)61

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



91 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

24. เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดงซาติน ปี 2555
25. เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2555

26. เหรียญเสมา รุ่นอายุยืน เนื้อปลอกลูกปืน ปี 2555
27. เหรียญพระพิฆเนศ เนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองค�า ปี 2555ง

28. เหรียญพระพิฆเนศ เนื้อชนวน ปี 2555

29. เหรียญเสมา รุ่น รวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557
30. เหรียญเสมา รุ่น รวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2557
31. เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่น รวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557

32. เหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อม รุ่น รวยมหาเศรษฐี เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2557

33. เหรียญเสมา รุ่น รวยทันใข เนื้อเงินลงยาสีฟ้า ปี 2558
34. เหรียญเสมา รุ่น ไตรมาส 59 เนื้อทองทิพย์ ปี 2559

35. มีดปากกา ด้ามงาฝักงา รุ่นแรก ปี 2539

โต๊ะที่
ประเภท พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก 

จ.พระนครศรีอยุธยา (ต่อ)
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)61

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)



92  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระอุณาโลมทรงจิตรลดา พิมพ์เล็ก ปี 2519
2. พระสมเด็จนางพญา สก. ปี 2519 พิมพ์เล็ก

3. พระกริ่งไพรีพินาศ เนื้อเงิน - เนื้อทองแดง 
   ปี 2535-2556

4. พระผงไพรีพินาศ ปี 2533 - 2556

5. พระผงรูปเหมือน
6. พระกริ่ง - พระชัย รุ่น เมตตา
7. พระกริ่งญาณรังสี 79

8. พระกริ่งเจริญพร

9. พระกริ่งโภคทรัพย์ไพศาลี
10. พระกริ่งบารมี 80

11. พระกริ่งบารมี 84
12. พระกริ่งพุทธสิริมงคล

13. พระกริ่งชินรังสี 47

14. พระกริ่งชินรังสี 90
15. พระกริ่งเจริญ สุวัฒโน

16. พระกริ่งชินบัญชร
17. พระกริ่งชินบัญศร

18. พระกริ่งชินบัญชร

19. พระปิตาน�าโชค เนื้อผงคลุกรักด�า
20. พระปิตาน�าโชค เนื้อผงคลุกรักจีน
21. พระกริ่งเจริญโภคทรัพย์

22. พระปิดตา 7 รอบ

23. พระกริ่ง 100 ปี เนื้อทองแดง - ทองเหลือง

โต๊ะที่ 62

กรรมการรับและตัดสินพระ 
อำานาจ จิรเกียรติโชดก, แดน ท่าพระจันทร์, อิทธิ อินทรีย์, เล็ก ศรีย่าน, ธนกิต สายใต้ใหม่

24. พระกริ่งอิสาวะสุ
25. พระกริ่งเมตตาบารมี

26. พระสมเด็จ หลังยันต์ตรี เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ 
    วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

27. พระรอด ปี 2514 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง 

    จ.สิงห์บุรี
28. พระปิดตา รุ่น 2 ปี 2514 หลวงพ่อแพ 
    วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

29. พระสมเด็จหลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง 

    หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
30. พระขุนแผนใหญ่ ปี 2522 หลวงพ่อแพ 

    วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
31. พระขุนแผนเล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง 

    จ.สิงห์บุรี

32. พระสมเด็จแพ 7 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง 
    จ.สิงห์บุรี

33. พระสมเด็จแพ 8 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง 
    จ.สิงห์บุรี

34. พระสมเด็จแพ 5 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง 

    จ.สิงห์บุรี
35. พระสมเด็จ 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
     จ.สิงห์บุรี

ประเภท สมเด็จพระญาณสังวร และคณาจารย์
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)



93 งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระขุนแผนปลัดทวี วัดบ้านกร่าง จ.สุพรณบุรี
2. พระขุนแผน วัดหนองโรง จ.สุพรณบุรี

3. พระสมเด็จ เนื้อขาว หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม จ.สุพรรณบุรี
4. พระสมเด็จ เนื้อด�า หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม จ.สุพรรณบุรี

5. พระผงนางกวัก ปี 2508 หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี

6. พระสมเด็จพิมพ์ทะลุซุ้ม หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม จ.สุพรรณบุรี
7. พระสมเด็จพิมพ์พระประธาน หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม จ.สุพรรณบุรี
8. พระสมเด็จพิมพ์สังฆาฏิ หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม จ.สุพรรณบุรี

9. พระสมเด็จพิมพ์สามเหลี่ยม หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม จ.สุพรรณบุรี

10. พระประธานใหญ่ครอบแก้ว หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม จ.สุพรรณบุรี
11. พระผงพิมพ์สิวลี หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม จ.สุพรรณบุรี

12. พระปิดตาพุงป่อง หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม จ.สุพรรณบุรี
13. พระปิดตาสะดือบุ๋ม หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม จ.สุพรรณบุรี

14. พระปิดตามหาลาภ หลวงปู่ตี๋ วัดเขาเขียวพนาราม จ.สุพรรณบุรี

15. ปลากัดสารพัดนึก เนื้อไม้ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ
16. ปลากัดสารพัดนึก เนื้อโลหะ หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

17. พระขุนแผนหลังยันต์หมึก หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ
18. พระสมเด็จหลังปลากัด หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

19. พระสมเด็จยกฐานะ ไม่จ�ากัดเนื้อ วัดระฆัง กรุงเทพ

20. พระสมเด็จยกฐานะ เนื้อตะปูสังฆวานร
21. เหรียญเต่า รุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
22. เหรียญเต่า เศรษฐีจัมโบ้ หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี

โต๊ะที่ 63

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ปี๊ด บางใหญ่, บรรวิชญ์ ตากสิน 4, แจ๊ค เมืองเกจิ, วุฒิ สายใต้ใหม่

ประเภท พระคณาจารย์ทั่วไป 1 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



94  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ 63

กรรมการรับและตัดสินพระ 
ปี๊ด บางใหญ่, บรรวิชญ์ ตากสิน 4, แจ๊ค เมืองเกจิ, วุฒิ สายใต้ใหม่

ประเภท พระคณาจารย์ทั่วไป 1 (ต่อ) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

23. พระกริ่งรุ่นแรก หลวงพ่อเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี
24. พระอุณาโลม ทรงจิตรลดา ปี 2519

25. เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่น 250 ปี เนื้อทองแดง
26. เหรียญพระเจ้าตากสิน รุ่น 250 ปี เนื้อทองเหลือง

27. พระสมเด็จฐานสิงห์ ปี 2539 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

28. พระสมเด็จแพ 5 พัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
29. พระนางพญา หลัง สก.
30. พระกริ่งก้นลายเซ็นต์ รุ่นแรก หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง จ.พัทุลง

31. เหรียญ ร.9 นั่งบัลลังก์ เนื้ออัลปาก้า

32. เหรียญ ร.9 ทรงผนวช รุ่น 2 ปี 2550 เนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่
33. เหรียญ ร.9 คุ้มเหล้า เนื้อนวโลหะ

34. เหรียญเก้าหน้ามหาเทพ วัดเขาดินสุวรรณบาท จ.อุตรดิตถ์
35. พญาเต่า วัดเขาดินสุวรณบาท จ.อุตรดิตถ์
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระพุทธประทับไก่ เนื้อผงใบลาน รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2540           
2. เหรียญพระปิดตา รุ่นมหาลาภ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2537

3. พระขุนแผน พิมพ์ยอดขุนพล รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2535
4. พระสังกัจจาย เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539

5. พระสมเด็จแซยิด พิมพ์ 16 ชั้น เนื้อทองเหลือง หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2536

6. พระปิดตา หลังพระราหู ฝังตะกรุดทองค�า หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2538
7. พระสมเด็จ หลังยันต์ครู หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2539
8. พระพุทธชินราช พิมพ์ใบเสมา หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2539

9. เหรียญพระราหูหล่อ พิมพ์ 2 หน้า เนื้อนวะ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2535

10. พระสมเด็จ 100 ปี เนื้อลาย หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข ปี 2539
11. พระสมเด็จคะแนน หลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512

12. พระปิดตาจัมโบ้ เนื้อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2531
13. พระสมเด็จนาคปรก เนื้อเกสร รุ่นแพ 91 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2538           

14. พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534

15. พระกริ่ง ธรรมมุณี เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539
16. พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบบ เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

17. พระสมเด็จคะแนน พิมพ์ 9 ชั้น หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515
18. พระสิวลี รุ่นแรก เนื้อเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2516

19. เหรียญหล่อโบราณ รุ่น 100 ปี เนื้อขันลงหิน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

20. เหรียญหล่อโบราณ รุ่น 100 ปี เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535
21. พระรอด เนื้อเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514
22. พระรอด เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

23. พระนางพญาเคลือบเขียว รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ สมเด็จพระสังฆราช อธิฐานจิต ปี 2547

24. พระนางพญาเคลือบเหลือง รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ สมเด็จพระสังฆราช อธิฐานจิต ปี 2547

โต๊ะที่ 60 ประเภท พระคณาจารย์ทั่วไป 2 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>

โต๊ะที่ 64 ประเภท พระคณาจารย์ทั่วไป 2
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)
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ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ 64 ประเภท พระคณาจารย์ทั่วไป 2 (ต่อ) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

25. พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด เนื้อทองแดง วัดประสาทบุญญาวาส ปี 2536
26. เหรียญพญาเต่าเรือน มหาลาภ หลวงพ่อสาย วัดขนอนใต้ ปี 2536

27. พระพิมพ์จันทร์ลอย หลวงพ่อบุญชู วัดกลางนครหลวง ปี 2548
28. พระปิดตาฝังพลอย รุ่นแจกทหารพราน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2535

29. พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีด รุ่นสมเด็จเมืองใต้ วัดช้างให้ ปี 2552

30. เหรียญนิรันตรายเหนือดวง เนื้อทองแดง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2557
31. เหรียญหลวงปู่ดู่ หลังพระพรหม เนื้อตะกั่ว วัดสะแก หลวงพ่อเกษมเสก ปี 2534
32. เหรียญโภคทรัพย์ หลังปลาตะเพียน รุ่นแรก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540

33. พระขุนแผน 8 รอบ เนื้อเกสรโรยพลอย หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2552

34. พระปิดตาฟ้าลั่น เนื้อผงเกสร หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2517
35. พระปิดตาข้าวก้นบาตร หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2524
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534
2. พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

3. พระสมเด็จ 5 ชั้น ครบ 7 รอบ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534
4. พระสมเด็จ 7 ชั้น ครบ 7 รอบ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

5. พระสมเด็จ 9 ชั้น ครบ 7 รอบ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

6. พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514
7. พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515
8. พระพรหม 7 รอบ เนื้อผงผสมชานหมาก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540

9. พระพรหม 7 รอบ เนื้อผงเกสร หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540

10. พระปิดตายันต์ยุ่ง เนื้อตะกั่ว รุ่นแรก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2540
11. พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลังปลาตะเพียน หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2547

12. พระปิดตามหาเสน่ห์ หลังปลาตะเพียน หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2543
13. พระขุนแผนเคลือบเหลือง รุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2547

14. พระขุนแผนเคลือบเขียว รุ่นแรก พิมพ์เล็ก หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2547

15. เหรียญพระพรหม รุ่นแรก เนื้อทองแดง หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2538
16. เหรียญสรงน�้า รุ่นแรก เนื้อทองแดง หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2543

17. เหรียญพระประจ�าวัน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514
18. เหรียญพระประจ�าวันรวม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2518

19. เหรียญไตรมาส รุ่น เอ็ม 16 เนื้อทองแดง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2513

20. เหรียญอรหันต์ 8 ทิศ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519
21. เหรียญ 100 ปี สมเด็จพุฒาจารย์โต เนื้อทองแดง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515
22. พระกริ่งชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2548

23. พระกริ่งหน้ายักษ์ รุ่น 3 เนื้อนวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

24. พระสมเด็จสายรุ้ง รุ่นปริสุทโธ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2536

โต๊ะที่ 65 ประเภท พระคณาจารย์ทั่วไป 3 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>
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สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ 65 ประเภท พระคณาจารย์ทั่วไป 3 (ต่อ) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

25. พระสมเด็จฐานแซม เนื้อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517
26. พระขุนแผน รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2522

27. พระสมเด็จ แพ 5 พัน เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2534
28. พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบบ เนื้อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

29. พระสมเด็จ หลังยันต์นะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509

30. พระสมเด็จ หลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512
31. พระสมเด็จ 9 ชั้น หลังรูปเหมือน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2515
32. เหรียญใบโพธิ์ หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม ปี 2515

33. พระลีลา ทุ่งเศรษฐี รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2511

34. พระสมเด็จ แพ 9 พัน เนื้อผงใบลาน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2536
35. พระสมเด็จ แพ 9 พัน เนื้อผงเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2536
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ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

1. พระขุนแผนเคลือบ รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน ปี 2544
2. พระปิดตา ยันต์ยุ่ง รุ่นแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปี 2534

3. พระปิดตา อุดกริ่ง รุ่น กูให้ลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2536
4. พระสมเด็จสายรุ้ง หลังรูปเหมืน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2536

5. พระขุนแผน รุ่น 2 หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ปี 2541

6. พระสมเด็จ เนื้อผงเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509
7. พระสมเด็จ เนื้อผงเกสร 108 ปิดทองกรรมการ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2509
8. เหรียญไตรมาส รุ่น เอ็ม 16 เนื้อทองแดง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2513

9. พระสมเด็จปรกโพธิ์ คะแนน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

10. พระสมเด็จปรกโพธิ์ คะแนน ปิดทองกรรมการ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514
11. พระปิดตา ลายรัศมี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

12. พระปิดตา จงอางศึก ปิดทองกรรมการ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514
13. พระสมเด็จปรกโพธิ์ เนื้อเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514

14. พระนางพญา รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2506

15. พระนางพญา รุ่นสอง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517
16. พระสมเด็จ ที่ระลึกครบ 100 ปี ลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

17. นางกวัก หล่อโบราณ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2536
18. เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2518

19. พระกริ่งศรีวิชัย มหาเศรษฐี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

20. พระสมเด็จ เสาร์ 5 พิมพ์ฐานบัว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2536
21. พระสมเด็จฐานสิงห์ ลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2539
22. พระสมเด็จ คะแนน แพพัน รุ่น 2 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2519

23. พระสมเด็จ เนื้อเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2517

24. พระสังกัจจายลอยองค์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2540

โต๊ะที่ 66 ประเภท พระคณาจารย์ทั่วไป 4 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

***** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>>>



100  งานมหกรรมการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องฯ สาขา จ.ล�าพูน 
ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์ วงศ์วรรณ สเตเดียม จังหวัดล�าพูน

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท
ย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไท

ย

สาขาจังหวัดลลาพูน สาขาจังหวัดลลาพูน

โต๊ะที่ 66 ประเภท พระคณาจารย์ทั่วไป 4 (ต่อ) 
ค่าส่งรายการละ (ราคา 300 บาท)

กรรมการรับและตัดสินพระ 
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

25. พระสิวลีลอยองค์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2513
26. ตะกรุดโทน หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2524

27. พระปิดตา รุ่น 2 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2514
28. พระสังกัจจาย์ ที่ระลึกครบ 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

29. เหรียญหล่อโบราณ ที่ระลึกครบ 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2535

30. พระสมเด็จ หลังยันต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2512
31. พระสมเด็จหล่อ รุ่น 2-3 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2503-2506
32. พระขุนแผน คงกระพัน หลวงพ่อคง วัดกลางบางแก้ว ปี 2556

33. พระขุนแผน พรายเศรษฐี หลวงพ่อคง วัดกลางบางแก้ว ปี 2558

34. พระขุนแผนพรายกุมาร หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา ปี 2540
35. มีดปากกา รุ่นแรก หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน ปี 2552


