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สารบัญ
โตะท่ี ประเภท          จํานวน หนาท่ี

1 พระบูชา 47 15

2 พระเบญจภาคี ยอดนิยม 41 17

3 พระกร่ิง-พระหลอ ยอดนิยม 36 18

4 พระกร่ิง-พระชัยวัฒน-รูปเหมือน ท่ัวไป 33 19

5 พระเน้ือผง ยอดนิยม 34 20

6 พระเน้ือผง ท่ัวไป 45 21

7 พระเน้ือชิน ยอดนิยม 41 22

8 พระเน้ือดิน ยอดนิยม 43 23

9 พระเน้ือดิน ท่ัวไป 33 24

10 หลวงปูทวด ยอดนิยม 42 25

11 หลวงปูทิม วัดละหารไร ยอดนิยม 35 26

12 เคร่ืองราง ยอดนิยม 32 27

13 เคร่ืองราง จังหวัดนครสวรรค - พิจิตร ยอดนิยม 37 28

14 พระจังหวัดพิษณุโลก ยอดนิยม 38 29

15 พระจังหวัดสุโขทัย ยอดนิยม 36 30

16 พระกรุภาคอีสาน ยอดนิยม 36 31

17 พระสกุลลําพูน ยอดนิยม 47 32

18 พระกรุจังหวัดเชียงใหม ยอดนิยม 35 33

19 พระสกุลเชียงแสน ยอดนิยม 27 34

20 พระเกจิจังหวัดเชียงราย ยอดนิยม 40 35

21 หลวงพอเกษม เขมโก ยอดนิยม 44 36

22 พระจังหวัดลําปาง ยอดนิยม 38 37

23 พระจังหวัดแพร - จังหวัดนาน ยอดนิยม 40 38

24 พระจังหวัดพะเยา ยอดนิยม 37 39

25 ครูบาศรีวิชัย ยอดนิยม 35 41

26 พระครูบาจันตะ วัดหนองชางคืน 40 43

27 หลวงปูแหวน วัดดอยแมปง ยอดนิยม 36 44

28 หลวงปูสิม วัดถ้ําผาปลอง ยอดนิยม 35 45

29 พระคณาจารยสายวัดปา จ.เชียงใหม 31 46

30 พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 1 39 47

31 พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 2 40 49
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32 พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 3 43 51

33 พระคณาจารย จังหวัดลําพูน 1 39 53

34 พระคณาจารย จังหวัดลําพูน 2 37 55

35 พระคณาจารยภาคเหนือ   42 57

36 พระหลวงปูทอง สิริมังคโล 40 59

37 ครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจาแดง จ.ลําพูน 1 45 61

38 ครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจาแดง จ.ลําพูน 2 47 63

39 หลวงปูครูบาจันทร โชติโก วัดน้ําแปงวนาราม จ.พะเยา 36 65

40 ครูบาออ ปณฑิตะ สํานักสงฆพระธาตุดอยจอมแวะ จ.เชียงใหม 36 67

41 พระอาจารยพีระ คัมภีระธัมโม วัดสันปาตาล จ.ลําพูน 28 68

42 วัตถุมงคล อาจารยเม้ียน เปยผอง จัดสราง 33 69

43 พระอาจารยพยุงศักด์ิ ธีรธมฺโม วัดปาแดด จ.เชียงใหม 36 70

44 เคร่ืองรางเมืองเหนือ ยอดนิยม 45 71

45 พระเจาตนหลวงท่ัวไป 33 72

46 พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 1 37 74

47 พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 2 37 76

48 พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 3 37 78

49 พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 4 36 80

50 พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 5 36 82

51 พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 6 35 84

52 พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 7 37 86

53 พระหลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ท่ัวไป 35 88

54 เคร่ืองราง ท่ัวไป 35 89

55 พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดท่ี 1 37 91

56 พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดท่ี 2 37 93

57 พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร และหลวงพอทอง สุทธสีโล จ.นครราชสีมา (ท่ัวไป) 37 95

58 หลวงพอเงิน จังหวัดพิจิตร ท่ัวไป 37 97

59 ชุดพระวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ยอดนิยม 35 99

60 พระหลวงพอรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม 38 101

61 พระหลวงพอรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 37 103

62 พระกรุวัดราชบูรณะ ท่ัวไป 36 105

63 สมเด็จพระญาณสังวร และพระคณาจารยท่ัวไป 39 107

รวมท้ังหมด 2,368 รายการ
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1. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงหหน่ึง หนาตักไมเกิน 4 น้ิว เน้ือสําริด                       

2. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงหหน่ึง หนาตักเกิน 4 น้ิวข้ึนไป เน้ือสําริด                

3. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงหสาม หนาตักไมเกิน 4 น้ิว เน้ือสําริด                      

4. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงหสาม หนาตักเกิน 4 น้ิวข้ึนไป เน้ือสําริด

5. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนลังกาวงศ หนาตักไมเกิน 4 น้ิว เน้ือสําริด

6. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนลังกาวงศ หนาตักเกิน 4 น้ิว เน้ือสําริด

7. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนทรงเคร่ือง ไมจํากัดขนาด เน้ือสําริด

8. พระอัครสาวกสมัยเชียงแสน น่ัง - ยืน ไมจํากัดขนาด เน้ือสําริด

9. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนไชยปราการ (ฝาง) หนาตักไมเกิน 4 น้ิว เน้ือสําริด

10. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนไชยปราการ (ฝาง) หนาตักเกิน 4 น้ิว เน้ือสําริด

11. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนไชยปราการ (ฝาง) ยืนไมจํากัดขนาด เน้ือสําริด

12. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนยุคปลาย หนาตักไมเกิน 4 น้ิว เน้ือสําริด

13. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนยุคปลาย หนาตักเกิน 4 น้ิว เน้ือสําริด

14. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนยุคปลาย ไมจํากัดปาง ไมจํากัดขนาด เน้ือสําริด

15. พระพุทธรูปเชียงแสนนาน น่ัง ไมจํากัดขนาด เน้ือสําริด

16. พระพุทธรูปเชียงแสนลานชาง น่ัง หนาตักไมเกิน 4 น้ิว เน้ือสําริด

17. พระพุทธรูปเชียงแสนลานชาง น่ัง หนาตักเกิน 4 น้ิว เน้ือสําริด

18. พระพุทธรูปเชียงแสนลานชาง ยืน ไมจํากัดขนาด เน้ือสําริด

19. พระพุทธรูปเชียงรุง น่ัง ไมจํากัดขนาด เน้ือสําริด

20. พระพุทธรูปเชียงรุง ยืน ไมจํากัดขนาด เน้ือสําริด
21. พระพุทธรูปไมแกะเกา ศิลปะลานนา น่ัง หนาตักไมเกิน 4 น้ิว
22. พระพุทธรูปไมแกะเกา ศิลปะลานนา น่ัง หนาตักเกิน 4 น้ิว

23. พระพุทธรูปไมแกะเกา ศิลปะลานนา นอน ไมจํากัดขนาด

โตะที่โตะที่ พระบูชา ยอดนิยมพระบูชา ยอดนิยม11

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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24. พระพุทธรูปไมแกะเกา ศิลปะลานนา ยืน ไมจํากัดขนาด

25. พระพุทธรูปงาแกะเกา ศิลปะลานนา ไมจํากัดขนาด

26. พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ไมจํากัดขนาด

27. พระพุทธรูปสมัยอูทอง ไมจํากัดขนาด

28. พระพุทธรูปสมัยอยุธยา น่ัง ไมจํากัดขนาด

29. พระพุทธรูปสมัยอยุธยา ยืน ไมจํากัดขนาด

30. พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร น่ัง ไมจํากัดปาง

31. พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร ยืน ไมจํากัดปาง

32. พระพุทธรูปสมัยรัชกาล น่ัง ไมจํากัดขนาด

33. พระพุทธรูปสมัยรัชกาล ยืน ไมจํากัดขนาด

34. เทวรูป พระพุทธรูป สมัยลพบุรี  ไมจํากัดขนาด

35. เทวรูปสมัยศรีวิชัย - ทวารวดี ไมจํากัดขนาด

36. พระบูชาครูบาเจาศรีวิชัย น่ัง ไมจํากัดรุน

37. พระบูชาครูบาเจาศรีวิชัย ยืน ไมจํากัดรุน

38. พระบูชาครูบาอภิชัย (ขาวป) ไมจํากัดรุน

39. พระบูชาครูบาชัยวงศา ไมจํากัดรุน

40. พระบูชาครูบาบุญชุม โพธิโก ไมจํากัดรุน

41. พระบูชาครูบาขันแกว วัดสันพระเจาแดง ไมจํากัดรุน

42. พระบูชาครูบาอินตา วัดหวยไซ ไมจํากัดรุน

43. พระบูชาครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผา ไมจํากัดรุน
44. พระบูชาครูบาดวงดี วัดทาจําป ไมจํากัดรุน
45. พระบูชาหลวงปูแหวน สุจิณโณ ไมจํากัดรุน

46. พระบูชาหลวงปูสิม พุทธาจาโร ไมจํากัดรุน

47. พระบูชาอาจารยทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี  ไมจํากัดรุน

โตะท่ีโตะท่ี พระบูชา ยอดนิยม (ตอ)พระบูชา ยอดนิยม (ตอ)11

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระสมเด็จระฆัง พิมพใหญ (พระประธาน)                   
2. พระสมเด็จระฆัง พิมพทรงเจดีย                                     
3. พระสมเด็จระฆัง พิมพเกศบัวตูม                                    
4. พระสมเด็จระฆัง พิมพฐานแซม
5. พระสมเด็จระฆัง พิมพปรกโพธิ์
6. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพใหญ
7. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพเสนดาย
8. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพทรงเจดีย
9. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพเกศบัวตูม
10. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพฐานแซม
11. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพสังฆาฏิ
12. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพอกครุฑ
13. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพฐานคู
14. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพปรกโพธิ์
15. พระสมเด็จจิตรลดา ป 2508-2513
16. พระสมเด็จอรหัง พิมพสังฆาฏิ วัดมหาธาตุ
17. พระสมเด็จอรหัง พิมพฐานคู วัดมหาธาตุ
18. พระสมเด็จอรหัง เน้ือแดง วัดมหาธาตุ 
    วัดสรอยทอง
19. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพเจ็ดช้ัน นิยม 
    จ.อางทอง
20. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพหกช้ัน อกตัน 
    จ.อางทอง
21. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพหกช้ัน อกตลอด
    จ.อางทอง
22. พระกําแพงซุมกอ พิมพใหญ มีกนก จ.กําแพงเพชร
23. พระกําแพงซุมกอ พิมพใหญ ไมมีกนก 
    (ซุมกอดํา) จ.กําแพงเพชร

โตะที่โตะที่ พระเบญจภาคี ยอดนิยมพระเบญจภาคี ยอดนิยม22
24. พระกําแพงซุมกอ พิมพกลาง จ.กําแพงเพชร
25. พระกําแพงซุมกอ พิมพขนมเปยะ จ.กําแพงเพชร
26. พระกําแพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุงเศรษฐี
    จ.กําแพงเพชร
27. พระกําแพงลีลา พลูจีบ จ.กําแพงเพชร
28. พระรอด พิมพใหญ กรุวัดมหาวัน จ.ลําพูน
29. พระรอด พิมพกลาง กรุวัดมหาวัน จ.ลําพูน
30. พระรอด พิมพเล็ก กรุวัดมหาวัน จ.ลําพูน
31. พระรอด พิมพตอ กรุวัดมหาวัน จ.ลําพูน
32. พระรอด พิมพต้ืน กรุวัดมหาวัน จ.ลําพูน
33. พระผงสุพรรณ พิมพหนาแก 
    กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
34. พระผงสุพรรณ พิมพหนากลาง 
    กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
35. พระผงสุพรรณ พิมพหนาหนุม 
    กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
36. พระนางพญา พิมพเขาโคง กรุวัดนางพญา
    จ.พิษณุโลก
37. พระนางพญา พิมพเขาตรง กรุวัดนางพญา 
    จ.พิษณุโลก
38. พระนางพญา พิมพอกนูนใหญ กรุวัดนางพญา 
    จ.พิษณุโลก
39. พระนางพญา พิมพสังฆาฏิ กรุวัดนางพญา 
    จ.พิษณุโลก
40. พระนางพญา พิมพอกนูนเล็ก กรุวัดนางพญา 
    จ.พิษณุโลก
41. พระนางพญา พิมพเทวดา กรุวัดนางพญา 
    จ.พิษณุโลก

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. รูปหลอหลวงพอเงินวัดบางคลาน พิมพนิยม

2. รูปหลอหลวงพอเงินวัดบางคลาน พิมพข้ีตา

3. รูปหลอหลวงพอเงินวัดบางคลาน พิมพจอบใหญ

4. รูปหลอหลวงพอเงินวัดบางคลาน พิมพจอบเล็ก

5. รูปหลอหลวงพอเงินวัดบางคลาน หลวงพอชุม 

   วัดทายน้ํา

6. รูปหลอหลวงพอเงิน วัดหวยเขน

7. รูปเหมือนปมหลวงพอเงิน เน้ืออัลปากา 

   ไมจํากัดพิมพ ป 2515 วัดบางคลาน พิจิตร

8. รูปเหมือนปมหลวงพอเงิน เน้ือทองเหลือง

   ไมจํากัดพิมพ ป 2515 วัดบางคลาน พิจิตร

9. หลวงพอโสธร พิมพ 2 หนา ป 2497 ไมจํากัดพิมพ

10. รูปเหมือนปมหลวงพอเดิม วัดหนองโพ 

    ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเน้ือ

11. รูปเหมือนปมหลวงพอเดิม วัดหนองโพ พิมพคอตึง

12. รูปหลอหลวงพอเดิม วัดหนองหลวง ไมจํากัดพิมพ

13. พระหลวงพอเพชร พิมพสามเหล่ียม ไมจํากัดพิมพ

14. พระพิมพส่ีเหล่ียมประภามณฑลหลวงปูศุข 

    วัดปากคลองมะขามเฒา เน้ือทองแดง

15. พระพิมพส่ีเหล่ียมประภามณฑล หลวงปูศุข 
    วัดปากคลองมะขามเฒา พิมพตัดชิด
16. พระพิมพส่ีเหล่ียมประภามณฑล หลวงปูศุข 

    วัดปากคลองมะขามเฒา เน้ือชิน ไมจํากัดพิมพ

17. เหรียญหลอเจาสัว หลวงปูบุญ วัดกลางบางแกว
18. เหรียญหลอหลวงพอทา วัดพะเนียงแตก รุนแรก

19. เหรียญหลอหลวงพอทา วัดพะเนียงแตก รุนสอง

โตะที่โตะที่ พระกร่ิง-พระหลอ ยอดนิยมพระกร่ิง-พระหลอ ยอดนิยม33
20. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพสังฆาฎิยาว มีโคด 

    วัดสุทัศน ป 2485

21. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพสังฆาฎิยาว ไมมีโคด

    วัดสุทัศน ป 2485

22. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพสังฆาฎิส้ัน มีโคด

    วัดสุทัศน ป 2485

23. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพสังฆาฎิส้ัน ไมมีโคด

    วัดสุทัศน ป 2485

24. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพตอ มีโคด วัดสุทัศน

    ป 2485

25. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพตอ ไมมีโคด 

    วัดสุทัศน ป 2485

26. พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพแตง วัดสุทัศน

    ป 2485

27. พระพุทธชินราชอินโดจีน ไมจํากัดพิมพ ไมมีโคด

    วัดสุทัศน ป 2485

28. พระกร่ิงไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศ ป 2495

29. พระชัยวัฒนไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศ ป 2495

30. พระชัยวัฒน หลวงปูบุญ วัดกลางบางแกว

    ไมจํากัดพิมพ
31. พระชัยวัฒน ทานเจามา วัดสามปล้ืม ไมจํากัดพิมพ
32. พระกร่ิงหลวงพอโสธร ป 2500 ไมจํากัดพิมพ

33. พระชัยวัฒนหลวงปูเอ่ียม วัดหนัง

34. พระกร่ิงนเรศวรวังจันทร ป 2515
35. พระกร่ิงเขมร (ต๊ักแตน) เน้ือสําริด

36. รูปหลอไตฮงกง รุนแรก

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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โตะที่โตะที่ พระกร่ิง-พระชัยวัฒน-รูปเหมือน ท่ัวไปพระกร่ิง-พระชัยวัฒน-รูปเหมือน ท่ัวไป44
1. พระเหรียญหลอวัดชัยพฤกษมาลา 

2. พระกร่ิงหลวงพอจาด พิมพใหญ วัดบางหอย

3. พระกร่ิงหลวงพอจาด พิมพกลาง, พิมพเล็ก 

   วัดบางหอย

4. พระวัดระฆังหลังคอน

5. พระชัยวัฒน พระครูสอน วัดมักกะสัน

6. พระกร่ิงใหญ วัดอรุณฯ

7. พระรูปเหมือนพระเจาตาก วัดสุทัศนฯ ป 2493

8. พระประจําวัน เจาคุณศรีสนธิ์ วัดสุทัศนฯ ป 2494

9. พระกร่ิงอาจารยเช้ือ วัดสะพานสูง

10. พระกร่ิงหลังป วัดสุทัศน ป 2506

11. พระกร่ิงวัดประสาทบุญญาวาส ไมจํากัดพิมพ 

    ป 2506

12. พระกร่ิงกรมการรักษาดินแดน

13. พระกร่ิง ภ.ป.ร. วัดบวรนิเวศฯ ป 2508

14. พระกร่ิงหลวงพอโสธร ไมจํากัดพิมพ ป 2508 

15. พระกร่ิงโสธร รุน 80 ป กรมตํารวจ เน้ือทองคํา

16. พระกร่ิงโสธร รุน 80 ป กรมตํารวจ ไมจํากัดเน้ือ

17. พระกร่ิงสมเด็จยา กรุงเทพฯ ป 2515

18. พระรูปหลอหลวงพอเงิน รุนชางคู วัดทายน้ํา
    ป 2526
19. พระกร่ิงสิทธัตโถ วัดบวรนิเวศน กรุงเทพฯ

20. พระชัยวัฒนสิทธัตโถ วัดบวรนิเวศน กรุงเทพฯ

21. พระกร่ิงจอมสุรินทร จ.สุรินทร ป 2513
22. พระกร่ิงนเรศวรเผด็จศึก จ.พิษณุโลก ป 2522

23. พระกร่ิงปวเรศ รุน 2 วัดบวรนิเวศฯ กรุงเทพฯ

    ป 2530

24. พระหลอปดตา วัดนางสาว จ.สมุทรสาคร

25. พระอุปคุตเขมร เน้ือสัมฤทธิ์

26. พระกร่ิง วัดประสาท ตอกโคด 3 งาม

27. พระพุทธชินราชหาเหล่ียม เจาคุณศรีสนธิ์ 

    วัดสุทัศนฯ

28. รูปหลอไตฮงกง รุนสอง

29. รูปหลอโบราณ หลวงพอเขียน พิมพหนาลิง

30. รูปหลอโบราณ หลวงพอเขียน พิมพคอมเล็ก

31. รูปหลอโบราณ หลวงพอเขียน พิมพหนาหมู

32. รูปหลอโบราณ หลวงพอเขียน พิมพฐานหนังสือ

33. รูปเหมือนปม หลวงพอเขียน รุน 100 ป

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพ 7 ช้ัน หูประปา

2. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพไหลตรง

3. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย พิมพแขงหมอน

4. พระสมเด็จ วัดเกศไชโย ไมจํากัดพิมพ

   (ไมซ้ํารายการเดิม)

5. พระกรุเจดียเล็ก วัดบางขุนพรหม ไมจํากัดพิมพ

6. พระวัดพลับ ไมจํากัดพิมพ

7. พระหลวงปูม่ัน ไมจํากัดพิมพ

8. พระวัดสามปล้ืม ไมจํากัดพิมพ

9. พระหลวงปูภู วัดอินทรฯ พิมพแซยิด (ไมจํากัด)

10. พระหลวงปูภู วัดอินทรฯ พิมพเจ็ดช้ันหูต่ิง,

    แปดช้ันแขนกลม, แขนหักศอก

11. พระหลวงปูภู วัดอินทรฯ ไมจํากัดพิมพ 

    (ไมซ้ํารายการเดิม)

12. พระสมเด็จวัดทรงประมูล พิมพแหวกมาน

13. พระเพชรหลีก วัดอินทาราม (วัดใต)

14. พระหลวงปูศุข พิมพแจกแมครัว 

    วัดปากคลองมะขามเฒา

15. พระวัดรังสี ไมจํากัดพิมพ

16. พระปลันทน วัดระฆัง พิมพส่ีเหล่ียม
17. พระปลันทน วัดระฆัง พิมพครอบแกว
    (ไมจํากัดขนาด)

18. พระปลันทน วัดระฆัง พิมพเปลวงเพลิง 

    ไมจํากัดขนาด

โตะที่โตะที่ 55 พระเน้ือผง ยอดนิยมพระเน้ือผง ยอดนิยม

19. พระปลันทน วัดระฆัง ไมจํากัดพิมพ 

    ไมซ้ํารายการเดิม

20. พระวัดปากน้ํา รุนแรก เคลือบแชล็ค

21. พระวัดปากน้ํา รุนแรก ไมเคลือบแชล็ค

22. พระวัดปากน้ํา รุนสาม พิมพลึก

23. พระวัดปากน้ํา รุนสาม พิมพต้ืน

24. พระวัดเงินคลองเตย ไมจํากัดพิมพ

25. พระวัดทายตลาด ไมจํากัดพิมพ

26. พระนาคปรก วัดพระแกว ไมจํากัดพิมพ

27. พระสมเด็จเจาคุณสุนทร วัดกัลยา

28. พระหลวงพอหมน คลองสิบสอง ไมจํากัดพิมพ

29. พระสมเด็จพระครูสังฆ วัดอินทร ไมจํากัดพิมพ

30. พระหลวงพอพร้ิง วัดบางประกอก ไมจํากัดพิมพ

31. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ ไมจํากัดพิมพ

32. พระสมเด็จบางขุนพรหม ป 2509 พิมพใหญทะลุซุม

33. พระสมเด็จบางขุนพรหมป 2509 พิมพไสยาสน,

    คะแนน, จันลอย 2515

34. พระสมเด็จบางขุนพรหมป 2509 ไมจํากัดพิมพ

    (ไมซ้ํารายการเดิม)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระหลวงปูทวด วัดประสาทฯ พิมพใหญ เน้ือขาว

2. พระหลวงปูทวด วัดประสาทฯ พิมพเล็ก เน้ือขาว

3. พระหลวงปูทวด วัดประสาทฯ พิมพใหญ ไมจํากัดสี

4. พระหลวงปูทวด วัดประสาทฯ พิมพเล็ก ไมจํากัดสี

5. พระสมเด็จ พิมพมีหนามีตา วัดประสารทฯ 

6. พระสังกัจจายน วัดประสารทฯ

7. พระวัดประสาทบุญญาวาส ไมจํากัดพิมพ 

   ไมซ้ํารายการเดิม

8. พระกรุวัดอัมพวา ไมจํากัดพิมพ

9. พระสมเด็จเผา พิมพอกรองหูบายสี

10. พระสมเด็จเผา พิมพทรงเจดีย

11. พระกรุบึงพระยาสุเรนทร พิมพสมเด็จปรกโพธิ์

12. พระสมเด็จบางขุนพรหม ป 2517 พิมพใหญ

13. พระสมเด็จบางขุนพรหม ป 2517 ไมจํากัดพิมพ

14. พระสมเด็จบางขุนพรหม ป 2517 พิมพสมเด็จโต

15. พระหลวงพอแฉง วัดบางพัง ไมจํากัดพิมพ

16. พระหลวงปูนาค พิมพสามช้ัน แขนหักศอก 

    หูบายศรี ป 2495 วัดระฆัง

17. พระสมเด็จผงกระดูกผี วัดโพธิ์ ทาเตียน

18. พระปดตาผงกระดูกผี วัดโพธิ์ทาเตียน
19. พระสมเด็จเกศมงคล วัดโพธินิมิต รุนแรก
20. พระหลวงพอโต วัดโพธินิมิต

21. พระสมเด็จ พระครูลมูล วัดสุทัศนฯ

    พิมพมีหนามีตา
22. พระสมเด็จ พระครูลมูล วัดสุทัศนฯ 

    พิมพเกศบัวตูม

23. พระวัดคูสลอด พิมพทรงหนุมาน

โตะที่โตะที่ พระเน้ือผง ท่ัวไปพระเน้ือผง ท่ัวไป66
24. พระวัดคูสลอด พิมพทรงครุฑ

25. พระวัดปากบาง พิมพจันทรลอย

26. พระวัดปากบาง พิมพยืน

27. พระวัดปากบาง พิมพเล็บมือ

28. พระผงน้ํามัน หลวงปูธูป วัดแค หลังยันตใบพัด

29. พระผงน้ํามัน กรุวัดชนะสงคราม ไมจํากัดพิมพ

30. พระวัดปากน้ํา รุนส่ี หลัง ภ.

31. พระหลวงพอโสธร ป 2509 พิมพส่ีเหล่ียม

32. พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพใหญ รุน 108 ป 

    พ.ศ. 2523

33. พระสมเด็จ วัดไชโย รุนประวัติศาสตร 

    พิมพนิยม 7 ช้ัน

34. พระสมเด็จ วัดไชโย รุนประวัติศาสตร 

    ไมจํากัดพิมพ

35. พระสมเด็จสายรุง วัดศีลขันธ

36. พระหลวงพอผ่ึง วัดสวางอารมณ ไมจํากัดพิมพ

37. พระผงสุพรรณ หลวงพอดี วัดพระรูป ป 2513

38. พระผงของขวัญ วัดปากน้ํา รุน 4 พิมพส่ีเหล่ียม

39. พระผงของขวัญ วัดปากน้ํา รุน 4 พิมพสามเหล่ียม

40. พระผงของขวัญ วัดปากน้ํา รุน 5
41. พระผงของขวัญ วัดปากน้ํา รุน 6
42. พระหลวงพอโบสถนอย วัดอัมรินทรฯ ป 2488

43. พระพุทโธ คุณแมบุญเรือน วัดอาวุธ 

    พิมพจัมโบ - พิมพใหญ
44. พระสมเด็จวัดคลองขอม พิมพรัศมี

45. พระวัดนก อางทอง

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระรวงหลังรางปน ไมจํากัดพิมพ สุโขทัย          

2. พระรวงน่ังหลังล่ิม สุโขทัย                

3. พระรวงทรงเกราะ ชินเขียว สุโขทัย

4. พระทามะปรางคชินเงิน ไมจํากัดกรุ สุโขทัย

5. พระมเหศวร ชินเงิน สุพรรณบุรี

6. พระรวงยืน สนิมแดง ไมจํากัดกรุ สุพรรณบุรี

7. พระกรุวัดชุมนุมสงฆ ไมจํากัดพิมพ เน้ือชินเงิน

   สุพรรณบุรี

8. พระเน้ือชินเงิน ไมจํากัดพิมพ กรุวัดพระศรี   

   สุพรรณบุรี

9. พระชินราชใบเสมา พิษณุโลก

10. พระยอดอัฎฐารส ชินเขียว พิษณุโลก

11. พระรวงยืน สนิมแดง - ชินเงิน ลพบุรี

12. พระเทริดขนนก สนิมแดง - ชินเงิน ลพบุรี

13. พระหูยาน ชินเงิน ลพบุรี

14. พระยอดขุนพล ไมจํากัดกรุ ลพบุรี

15. พระนาคปรก ไมจํากัดกรุ ลพบุรี

16. พระซุมนครโกษา ไมจํากัดกรุ ลพบุรี

17. พระรวงน่ังกรุมวงคอม ลพบุรี

18. พระรวงน่ังกรุชางกล ลพบุรี
19. พระอูทองทองชาง ลพบุรี
20. พระรอด กรุหนองมนต ลพบุรี

21. พระซุมกระรอก กระแต ลพบุรี

22. พระนารายณทรงปน ลพบุรี

โตะที่โตะที่ พระเน้ือชิน ยอดนิยมพระเน้ือชิน ยอดนิยม77
23. พระทากระดาน สนิมแดง กาญจนบุรี

24. พระสนิมแดง ไมจํากัดพิมพ กาญจนบุรี

25. พระปรุหนัง ชินเงิน ไมจํากัดพิมพ อยุธยา

26. พระนาคปรกพะง่ัว ชินเงิน อยุธยา

27. พระยอดขุนพล ชินเงิน อยุธยา

28. พระนาคปรกชินเงิน อยุธยา

29. พระยอดธง ทองคํา - เงิน - นาค อยุธยา

30. พระรวงน่ังกรุดอนกระโดน ชัยนาท

31. พระหูยานชินเงิน ชัยนาท

32. พระลีลาสรรคยืนชินเงิน ชัยนาท

33. พระซุมนครโกษากรุทัพชุมพล นครสวรรค

34. พระยอดขุนพลเสมาตัด เน้ือชินเงิน กําแพงเพชร

35. พระทามะปรางค ชินเงิน ไมจํากัดกรุ กําแพงเพชร

36. พระลีลากําแพงขาว กําแพงเพชร

37. พระนาคปรกลูกยอ ชินเงิน กําแพงเพชร

38. นางกําแพงชินเงิน กําแพงเพชร

39. พระซุมยอ ชินเงิน กําแพงเพชร

40. พระอูทองกรุศรีสะอาด เพชรบูรณ

41. พระซุมรมโพธิ์ เพชรบูรณ

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระขุนแผนใบพุทรา อยุธยา                            

2. พระขุนแผน กรุวัดมณเฑียร อยุธยา

3. พระกร่ิงคลองตะเคียน ไมจํากัดพิมพ อยุธยา

4. พระวัดตะไกรพิมพหนามงคล อยุธยา

5. พระวัดตะไกร ไมจํากัดพิมพ อยุธยา

6. หลวงพอโต บางกระทิง อยุธยา ปางสมาธิ

7. หลวงพอโต บางกระทิง อยุธยา ปางมารวิชัย

8. พระนางกําแพงกลีบบัวฐานตาราง จ.กําแพงเพชร

9. พระนางกําแพง พิมพต้ืน จ.กําแพงเพชร

10. พระนางกําแพง พิมพลึก จ.กําแพงเพชร

11. พระนางกําแพงเม็ดมะเคล็ด จ.กําแพงเพชร

12. พระกําแพงงบน้ําออย จ.กําแพงเพชร

13. พระกําแพงซุมยอ จ.กําแพงเพชร

14. พระกําแพงปรกลูกยอ จ.กําแพงเพชร

15. พระกําแพงหนาอิฐ จ.กําแพงเพชร

16. พระรวงน่ังเขากวาง กรุ สปจ จ.กําแพงเพชร

17. พระสรรคน่ังไหลยก ชัยนาท

18. พระสรรคน่ังไหลตรง ชัยนาท

19. พระสรรคยืน ชัยนาท

20. พระขุนแผนกรุวัดบานกราง พิมพทรงพลใหญ 
    สุพรรณบุรี
21. พระขุนแผนกรุวัดบานกราง พิมพทรงพลเล็ก 

    สุพรรณบุรี

22. พระขุนแผนกรุวัดบานกราง 
    พิมพหาเหล่ียมอกใหญ สุพรรณบุรี

โตะที่โตะที่ พระเน้ือดิน ยอดนิยมพระเน้ือดิน ยอดนิยม88
23. พระขุนแผนกรุวัดบานกราง พิมพหาเหล่ียมอกเล็ก

    สุพรรณบุรี

24. พระขุนแผนกรุวัดบานกราง พิมพพลายเด่ียว 

    ไมจํากัดพิมพ สุพรรณบุรี

25. พระขุนแผนกรุวัดบานกราง พิมพพลายคู 

    ไมจํากัดพิมพ สุพรรณบุรี

26. พระขุนแผนกรุวัดบานกราง พิมพพลายคูตัดเด่ียว

    ไมจํากัดพิมพ สุพรรณบุรี

27. พระชุดกิมต๋ึง กรุวัดพระรูป สุพรรณบุรี

28. พระขุนแผนแตงกวาผา-ไขผา สุพรรณบุรี

29. พระถ้ําเสือกรุเกา ไมจํากัดพิมพ สุพรรณบุรี

30. พระรวงน่ังเชตุพล สุโขทัย

31. พระรวงยืนเปดโลก กรุเตาทุเรียง สุโขทัย

32. พระนางเสนหจันทร สุโขทัย

33. พระลีลากรุถ้ําหีบ สุโขทัย

34. พระหลวงพอโตกรุปามะมวง สุโขทัย

35. พระแมยา สุโขทัย

36. พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดอัมพวัน

37. พระพิจิตรเม็ดนอยหนา จ.พิจิตร

38. หลวงพอจุก ลพบุรี
39. พระซุมนครโกศา ลพบุรี
40. พระซุมกระรอกกระแต ลพบุรี

41. พระนารายณทรงปน ลพบุรี

42. พระสามตรีกาย ลพบุรี
43. พระยอดขุนพล ไมจํากัดกรุ ลพบุรี

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระชินราช กรุวัดทับผ้ึง                                               

2. พระลีลา กรุวัดทับผ้ึง

3. พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ

4. พระกรุบางย่ีหน

5. พระชินราช วัดเสาธงทอง

6. พระนางพญา วัดเวียง

7. พระหลวงพอขัน วัดนกกระจาบ พิมพแซยิด

8. พระหลวงพอขํา วัดแกว ไมจํากัดพิมพ

9. พระหลวงพอนุม วัดนางใน ไมจํากัดพิมพ

10. พระกลีบบัว วัดลิงขบ

11. พระกลีบบัวอรหัง หลวงปูไข วัดเชิงเลน

12. พระขรัวอีโต

13. พระพิมพสมาธิฐานสูง กรุวัดชนะสงคราม

14. พระหลวงพอโบสถนอย วัดอรุณอัมรินทร

15. พระกรุวัดกลางทุง

16. พระนางพญา ขาโตะ กรุวัดสุวรรณาราม

17. พระในหลวงทรงผนวช วัดบวรฯ ป 2507

18. พระเม็ดบัว วัดชัยพฤกษมาลา

19. พระเล็บมือ หลวงพอเขง วัดพระพิเรนทร

20. พระโคนสมอ ไมจํากัดพิมพ
21. พระชินราช โรงพยาบาลสงฆ ป 2500
22. พระรอด โรงพยาบาลสงฆ ป 2500

23. พระนางพญา โรงพยาบาลสงฆ ป 2500

24. พระงบน้ําออย หลวงปูย้ิม วัดเจาเจ็ด

โตะที่โตะที่ 99
25. พระรอด กรุวัดโปรดเกศ

26. พระอูทองออกศึก วัดปาเลไลย

27. พระพุทธโคดม พิมพใหญ

28. พระพุทธโคดม พิมพเล็ก

29. พระกรุวัดราชนัดดา ไมจํากัดพิมพ

30. พระหลวงพอหร่ํา วัดกราง

31. พระนางพญา อาจารยถนอม พิษณุโลก

32. พระผงสุพรรณ ปลุกเสกอินเดีย

33. พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ

พระเน้ือดิน ท่ัวไปพระเน้ือดิน ท่ัวไป

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระเน้ือวาน พิมพกรรมการ ป 2497                                    

2. พระเน้ือวาน พิมพใหญ ป 2497                                            

3. พระเน้ือวาน พิมพกลาง ป 2497                                       

4. พระเน้ือวาน พิมพเล็ก(พระรอด) ป 2497                            

5. พระเน้ือวาน พินัยกรรม ป 2505

6. พระรูปหลอเลขใตฐาน (เบตง) ป 2505

7. พระรูปหลอกันลายเซ็น ป 2508

8. พระพิมพเตารีดใหญ เน้ือนวะ ป 2505

9. พระพิมพเตารีดใหญ เน้ือเมฆพัตร ป 2505

10. พระพิมพเตารีดใหญ เน้ือโลหะผสม 

    พิมพเอ ป 2505

11. พระพิมพเตารีดใหญ เน้ือโลหะผสม พิมพหัวมน

    ป 2505

12. พระพิมพเตารีดใหญ ปมซ้ํา ป 2505

13. พระพิมพเตารีดกลาง ป 2505

14. พระพิมพเตารีดเล็ก ป 2505

15. พระพิมพเตารีดเล็ก พิมพแขงขีด ป 2505

16. พระพิมพเตารีดเล็ก พิมพอาปาเซ ป 2505

17. พระพิมพเตารีดเล็ก หนาแหงน ป 2505

18. พระพิมพเตารีด หนาจีน ป 2508
19. พระพิมพเตารีดใหญ หลังตัวหนังสือ  ป2505
20. พระพิมพเตารีดเล็ก หลังตัวหนังสือ ป 2505

21. พระพิมพหเตารีดเล็ก หลังตัวหนังสือ มีหูในตัว

    ป 2506-2508
22. เหรียญเสมารุนแรก ป 2500

23. เหรียญรุนสอง ป 2502

24. เหรียญรุนสาม ป 2504

โตะที่โตะที่ หลวงปูทวด ยอดนิยมหลวงปูทวด ยอดนิยม1010
25. เหรียญรุนส่ี ป 2505

26. เหรียญน้ําเตา ป 2505

27. เหรียญเล่ือนสมณศักด์ิ  ป 2508

28. เหรียญข่ีคอ หลังตุกตา ป 2509

29. เหรียญข่ีคอ หลังตุกตา ป 2511

30. เหรียญเม็ดแตง บล็อกนิยม หนาผาก 

    สามเสน - ส่ีเสน ป 2506

31. เหรียญเม็ดแตง ไมจํากัดพิมพ ป 2508

32. แหวน - หัวแหวน ไมจํากัดพิมพ ป 2508

33. พระเน้ือวาน พิมพใหญ วัดเมือง ป 2506

34. พระเน้ือวาน พิมพเล็ก วัดเมือง ป 2506

35. พระเน้ือวาน พิมพกรรมการ วัดพะโคะ ป 2506

36. พระเน้ือวาน พิมพใหญ วัดพะโคะ ป 2506

37. พระเน้ือวาน พิมพเล็ก วัดพะโคะ ป 2506

38. เหรียญสามเหล่ียมเล็ก (หลังรุนหน่ึง)

39. พระเน้ือวาน พิมพใหญ ป 2524

40. พระเน้ือวาน พิมพกลาง ป 2524

41. พระเน้ือวาน พิมพพระรอด ป 2524

42. เหรียญหาเหล่ียม แจกปนัง ป 2508 ไมจํากัดบล็อก

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระกร่ิงชินบัญชร

2. พระชัยวัฒนชินบัญชร

3. พระสังกัจจายนชินบัญชร

4. พระปดตามหาลาภชินบัญชร (ปุมปุย)

5. พระสมเด็จชินบัญชร หลังยันตแดง

6. พระสมเด็จวัดไรวารี

7. เหรียญรุนแรกฉลองสมณศักด์ิ ป 2508

8. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพใหญ (บล็อกแรก)

9. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพเล็ก (บล็อกแรก)

10. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพใหญ (บล็อกสอง)

11. พระขุนแผนพรายกุมาร พิมพเล็ก (บล็อกสอง)

12. พระผงพรายกุมารพิมพหัวโต-หัวเล็ก

13. พระผงพรายกุมารไมจํากัดพิมพ

14. พระสมเด็จหลังยันตหา

15. พระปดตาหลังฝงทับทิม

16. พระปดตาหลังรูปเหมือน

17. พระปดตายันตยุงมหาอุตตโม

18. เหรียญเจริญพรบน

19. เหรียญเจริญพรลาง

20. เหรียญหวงเช่ือม 8 รอบ
21. เหรียญเสมา 8 รอบลงยา ไมจํากัดเน้ือ
22. เหรียญเสมา 8 รอบเน้ือนวโลหะ ,เน้ือทองแดง

23. เหรียญนาคปรก 8 รอบ

โตะที่โตะที่ หลวงปูทิม วัดละหารไร ยอดนิยมหลวงปูทิม วัดละหารไร ยอดนิยม1111
24. เหรียญนาคปรกไตรมาศ

25. เหรียญหลอฉลุ 8 รอบ

26. พระรูปหลอ รุนไตรมาส

27. พระนาคปรก ใบมะขามองคจอย

28. เหรียญบาตรน้ํามนต

29. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา (พิมพน่ังพาน)

30. เหรียญสมเด็จ ณ ศรีราชา (พิมพหยดน้ํา)

31. เหรียญรูปไข ผูกพัทธสีมา ป 2517

32. เหรียญคอน้ําเตาหลังนูน

33. เหรียญกรม หลวงพอโสธร

34. เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ รุนนาวิกโยธินสราง

35. หนุมานกนอุดผงพรายกุมาร

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. เข้ียวเสือหลวงพอปาน วัดบางเห้ีย พิมพหุบปาก

2. เข้ียวเสือหลวงพอปาน วัดบางเห้ีย พิมพอาปาก

3. เสือหลวงพอนก วัดสังกะสี

4. เสือหลวงพอวงศ วัดปริวาส ไมจํากัดรุน

5. หนุมาน หลวงพอสุน วัดศาลากุน ไมจํากัดเน้ือ

6. องคตหลวงพอปาน วัดบางกระสอบ

7. ลิงหลวงพอด่ิง วัดบางวัว

8. แพะหลวงพออ่ํา วัดหนองกระบอก

9. สิงหงาแกะหลวงพอหอม วัดชากหมาก

10. หมากทุย หลวงปูเอ่ียม วัดหนัง

11. เบ้ียแกหลวงปูรอด วัดนายโรง

12. เบ้ียแกหลวงปูเพ่ิม วัดกลางบางแกว

13. เบ้ียแกหลวงปูเจือ วัดกลางบางแกว

14. เบ้ียแกหลวงพอคํา วัดโพธิ์ปล้ํา

15. ปลัดขิก หลวงพออ๋ี วัดสัตหีบ

16. ปลัดขิก หลวงพอเหลือ วัดสาวชะโงก 

    ไมจํากัดรูปทรง

17. ปลัดขิก หลวงพอฟก วัดนิคมประชาสรรค

18. ลูกอมมหากันฑ หลวงพอคง วัดบางกระพรอม 

    สมุทรสาคร
19. ราหูกะลาแกะ หลวงพอนอย วัดศรีษะทอง  
    ขนาดหอยคอ

20. พิศมร หลวงพอแกว วัดพวงมาลัย

21. มีดหมอหลวงพอกวย วัดโฆสิตาราม ไมจํากัดขนาด
22. ตะกรุดหลวงปูศุข วัดปากคลองมะขามเฒา 

23. ตะกรุดหลวงพอปาน วัดบางเห้ีย

โตะที่โตะที่ เคร่ืองราง ยอดนิยมเคร่ืองราง ยอดนิยม1212
24. ตะกรุดสามหวง หลวงพอเต วัดสามงาม

25. ตะกรุดไมรวกหลวงพอทา วัดพะเนียงแตก

26. น้ําเตา รุนแรก หลวงพอสด วัดปากน้ํา

27. ตะกรุหลวงพอเทียม วัดกษัตริยตราธิราช

28. ตะกรุดหนังเสือ หลวงพอนอ วัดกลางทาเรือ

29. ตะกรุดโสฬส หลวงปูกล่ิน วัดสะพานสูง

30. เตาเรือนเกา ไมจํากัดสํานัก

31. ตะกรุดเกา ไมจํากัดสํานัก

32. แหวน พิรอดเกา ไมจํากัดสํานัก

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. คชสีห, สิงหปากเปด หลวงพอเฮง วัดเขาดิน 
2. เสือหลวงพอเฮง วัดเขาดิน 
3. มามังกร, หมู, กระตาย หลวงพอเฮง วัดเขาดิน 
4. สิงหงาแกะพิมพในกรอบรูปหัวใจ หลวงพอเดิม
   วัดหนองโพ 
5. สิงหงาแกะพิมพในกรอบส่ีเหล่ียม, พิมพขาวหลามตัด,
   พิมพทรงกลม หลวงพอเดิมวัดหนองโพ 
6. สิงหงาแกะ พิมพสามขวัญปากเจาะ หลวงพอเดิม
   วัดหนองโพ 
7. สิงหงาแกะพิมพสองขวัญ หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
8. สิงหงาแกะหลวงพอเดิม วัดหนองโพ
   พิมพปากสาริกา 
9. พระปดตางาแกะ และนางกวักพิมพลอยองค
   หลวงพอเดิม วัดหนองโพ 
10. งาเเกะนางกวักหลังพระปดตา
11. งาแกะแมนางกวักหลังพระพุทธ
    หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
12. งาแกะปเกิด 12 นักษัตรไมจํากัดพิมพ
    หลวงพอเดิม วัดหนองโพ 
13. งาแกะพิมพตางๆ ไมจํากัดพิมพ หลวงพอเดิม
    วัดหนองโพ
14. แหวนหลวงพอเดิม วัดหนองโพ พิมพส่ีเหล่ียม,
    รูปไข, เน้ือเงินลงยาสีธงชาติ, ลงถม
15. รูปถายเกาหลวงพอเดิม วัดหนองโพ
    อัดกระจกขนาดหอยคอโมจํากัดพิมพ 
16. แหวนลงยาลงถมหลวงพอกัน วัดเขาแกว 
17. ตะกรุดพวงลูกค่ันหลวงพอเดิม วัดหนองโพ 
18. มีดไมจํากัดขนาดพอเดิม วัดหนองโพ 

โตะที่โตะที่ เคร่ืองราง จังหวัดนครสวรรคเคร่ืองราง จังหวัดนครสวรรค
– พิจิตร ยอดนิยม– พิจิตร ยอดนิยม1313

19. มีดหมอขนาดปากกา (เเบบธรรมดา) หลวงพอเดิม
    วัดหนองโพ 
20. มีดหมอขนาดปากกา (เเบบสามกษัตริย) 
    หลวงพอเดิม วัดหนองโพ 
21. มีดหมอขนาดปากกา (แบบดามตัด) หลวงพอเดิม
    วัดหนองโพ 
22. มีดหมอขนาดใบมีด 6 น้ิวไมเกิน 9 น้ิว 
    (แบบธรรมดา) หลวงพอเดิม วัดหนองโพ 
23. มีดหมอขนาดใบมีด 6 น้ิวไมเกิน 9 น้ิว
    (แบบสามกษัตริย) หลวงพอเดิม วัดหนองโพ 
24. มีดหมอขนาดใบมีด 9 น้ิวข้ึนไปไมจํากัดขนาด
    หลวงพอเดิม วัดหนองโพ
25. มีดหมอใบมีดแบบลายนาคคู ไมจํากัดขนาด
    หลวงพอเดิมวัดหนองโพ 
26. มีดหมอขนาดปากกา (แบบธรรมดา) หลวงพอกัน
    วัดเขาเเกว 
27. มีดหมอขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย) 
    หลวงพอกัน วัดเขาแกว 
28. มีดหมอขนาด 5 น้ิวข้ึนไป หลวงกัน วัดเขาแกว 
29. ผารอยเทาหลวงพอเดิม วัดหนองโพ 
30. เส้ือยันตสิงหหลวงพอเดิม วัดหนองโพ 
31. ตะกรุดหลวงพอพิธ มีอ่ัว ถักเชือกลงรัก 
32. ตะกรุดหลวงพอพิธ มีอ่ัว (ไมถักเชือก) 
33. ตะกรุดหลวงพอพิธ ฝาบาตรและไมจํากัดเน้ือ 
34. ตะกรุดหลวงพอเตียงมีอ่ัวถักเชือกลงรัก
35. ตะกรุดหลวงพอเตียงมีอ่ัว (ไมถักเชือก) 
36. ตะกรุดหลวงพอเตียง 3 กษัตริย ถักเชือกลงรัก
    -ไมถักเชือก 
37. ตลับสีผ้ึงคันฉอง หลวงพอเดิม

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดใหญ เน้ือชินเงิน                                                                                    

2. พระนางพญา กรุวัดใหญ เน้ือชินเงิน

3. พระนางพญา กรุวัดใหญ เน้ือดิน

4. พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดใหญ เน้ือชินเขียว

5. พระสามนาง กรุวัดใหญ เน้ือชินเงิน

6. พระสามนาง กรุวัดใหญ เน้ือดิน

7. พระทามะปราง กรุวัดใหญ เน้ือชินเงิน

8. พระทามะปราง กรุวัดใหญ เน้ือดิน

9. พระพุทธชินราชใบมะยม กรุวัดใหญ เน้ือชินเงิน

10. พระกรุวัดใหญ เน้ือชินเงิน ไมจํากัดพิมพ

11. พระพุทธชินราช พิมพซุมเสนคู กรุวัดโพธิญาณ

    (โรงทอ) เน้ือชินเงิน

12. พระลีลา กรุวัดไกเข่ีย เน้ือชินเงิน-สนิมแดง

13. พระซุมเสมาทิศ กรุวัดอรัญญิก เน้ือชินเงิน

14. พระซุมเสมาทิศ กรุวัดอรัญญิก เน้ือดิน

15. พระนางพญา กรุวัดอรัญญิก เน้ือดิน

16. พระยอดโถ กรุวัดอรัญญิก เน้ือดิน

17. พระพุทธชินราช กรุเขาสมอแคลง เน้ือชินเงิน

    -สนิมแดง

18. พระทามะปราง กรุวัดทามะปราง เน้ือชินเงิน
19. พระทามะปราง กรุวัดทามะปราง เน้ือดิน
20. พระทามะปราง กรุวัดเจดียยอดทอง เน้ือชินเงิน

21. พระทามะปราง กรุวัดเจดียยอดทอง เน้ือดิน

22. พระทามะปราง กรุวัดสะตือ เน้ือดิน

โตะที่โตะที่ พระจังหวัดพิษณุโลก ยอดนิยมพระจังหวัดพิษณุโลก ยอดนิยม1414

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

23. พระนางพญา กรุวัดวังมะสระ เน้ือดิน

24. พระยอดขุนพล กรุวัดวังมะสระ เน้ือดิน

25. พระหลวงพอโต กรุชีปะขาวหาย พิษณุโลก

26. พระพิมพปดตา กรุวัดตาปะขาวหาย เน้ือผง

27. พระพิมพส่ีเหล่ียมประภามณฑล 

    กรุวัดตาปะขาวหาย เน้ือผง

28. พระลีลา กรุวัดวังหิน เน้ือชินเงิน

29. พระสามนาง กรุวัดไกเข่ีย (วัดสุดสวาสด์ิ) 

    เน้ือชินเงิน-สนิมแดง

30. พระสิงหปอนเหย่ือ (ฝกไมดํา) กรุวัดสุนทรประดิษฐ

31. พระยอดขุนพล กรุวัดวังมะดาน พรหมพิราม

    เน้ือชินเงิน

32. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพษีหลังนาง

33. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพเปลวเพลิงหลังนาง

34. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพชินราชซุมขางขีด

35. พระกรุวัดจุฬามณี พิมพนางสองหนา

36. พระกรุวัดจุฬามณี ไมจํากัดพิมพ

37. พระนางพญา กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ) พิมพมีหู

38. พระนางพญา กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ) พิมพไมมีหู
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โตะที่โตะที่ พระจังหวัดสุโขทัย ยอดนิยมพระจังหวัดสุโขทัย ยอดนิยม1515
1. พระยอดขุนพลเน้ือดิน กรุเตาทุเรียง                             

2. พระรวงยืนประทานพร เน้ือดิน จ.สุโขทัย

3. พระนางเสนดาย เน้ือดิน กรุวัดพญาดํา

4. พระรวงยืนเปดโลก เน้ือชิน จ.สุโขทัย ไมจํากัดกรุ

5. พระชินราชใบเสมา เน้ือดิน กรุวังยายมาก

6. พระลีลาฝกดาบ เน้ือดิน

7. พระกรุวัดพญาดํา ไมจําพิมพ เน้ือดิน

8. พระรวงน่ังหลังตัน เน้ือชิน

9. พระนางเขาบวง - เขากวาง เน้ือชิน

10. พระเชตุพล พิมพใหญ เน้ือดิน

11. พระหัวใจกําแพง เน้ือดิน

12. พระฤๅโขง เน้ือดิน ไมจํากัดพิมพ กรุเตาทุเรียง

13. พระทามะปราง เน้ือดิน

14. พระลีลา กรุวัดมหาธาตุ เน้ือชิน

15. พระรวงประทานพร เน้ือชิน

16. พระซุมเรือนแกว (กระตายแกลบ) เน้ือชิน 

    กรุวัดเขาพนมเพลิง

17. พระรวงน่ัง กรุน้ําผ้ึง เน้ือชิน

18. พระกรุบางขลัง เน้ือชิน ไมจํากัดพิมพ

19. พระนางเพชรกลับ กรุเขาพนมเพลิง เน้ือชิน
20. พระนางแขนออน เน้ือดิน
21. พระนางแขนออน เน้ือชินเงิน

22. พระเชตุพล บัวสองช้ัน พิมพใหญ เน้ือชิน

23. พระนางขางเม็ด เน้ือชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง
24. พระกรุโปงมะขาม เน้ือดิน ไมจํากัดพิมพ

25. พระนางขางแจกัน กรุเตาทุเรียง 

    (นางเสนหจันทรเตาทุเรียง) เน้ือดิน

26. พระสังกัจจายน เน้ือชิน

27. พระซุมนคร โกศา เน้ือชิน ไมจํากัดกรุ

28. พระนางกรุดอนลาน เน้ือดิน

29. พระนางตะกวน เน้ือชิน

30. พระรวงน่ังเขากวาง-เขาแคบ เน้ือชิน

31. พระรวงน่ังผมหวี เน้ือชิน กรุเขาพนมเพลิง

32. พระกรุเขาพนมเพลิง ไมจํากัดพิมพ เน้ือชิน

33. พระลีลาระเวง เน้ือดิน กรุเตาทุเรียง

34. พระอูทองน่ัง เน้ือดิน

35. พระรวงน่ังอูทอง ไมจํากัดกรุ เน้ือชิน

36. พระนาคปรก กรุเจดียราย

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระพิมพนาคปรกเด่ียว กรุพระธาตุนาดูน 

   จ.มหาสารคาม (ไมจํากัดพิมพ)  

2. พระพิมพนาคปรกคู กรุพระธาตุนาดูน 

   จ.มหาสารคาม (ไมจํากัดพิมพ) 

3. พระพิมพลีลา กรุพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม 

   (ไมจํากัดพิมพ) 

4. พระพิมพน่ังเมือง กรุพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม 

5. พระพิมพยมกปาฏิหาริย กรุพระธาตุนาดูน 

   จ.มหาสารคาม (ไมจํากัดพิมพ) 

6. พระพิมพเสด็จดาวดึงส กรุพระธาตุนาดูน 

   จ.มหาสารคาม 

7. พระพิมพประทานพร กรุพระธาตุนาดูน 

   จ.มหาสารคาม 

8. พระพิมพปรกโพธิ์ใหญ กรุพระธาตุนาดูน 

   จ.มหาสารคาม 

9. พระพิมพปรกโพธิ์เล็ก กรุพระธาตุนาดูน 

   จ.มหาสารคาม 

10. พระแผง กรุพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

    (ไมจํากัดพิมพ) 

11. พระนาคปรกคูตัด ฝงนาคเต็ม กรุพระธาตุนาดูน
    จ.มหาสารคาม 
12. พระนาคปรกคูตัด ฝงนาคขาด กรุพระธาตุนาดูน

    จ.มหาสารคาม 

13. พระยอดปาฏิหาริยตัด กรุพระธาตุนาดูน 
    จ.มหาสารคาม (ไมจํากัดพิมพ) 

14. พระแผงตัด กรุพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

   (ไมจํากัดพิมพ) 

โตะที่โตะที่ 1616
15. พระแผงตัดเกา กรุพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

    (ไมจํากัดพิมพ) 

16. พระกรุสันตรัตน จ.มหาสารคาม (ไมจํากัดพิมพ) 

17. พระกรุสระบัว จ.มหาสารคาม (ไมจํากัดพิมพ) 

18. พระกรุหนองโงง จ.มหาสารคาม (ไมจํากัดพิมพ) 

19. พระกรุกันทรวิชัยพิมพใหญ จ.มหาสารคาม 

20. พระกรุกันทรวิชัยพิมพกลาง จ.มหาสารคาม 

21. พระกรุกันทรวิชัยพิมพเล็ก จ.มหาสารคาม 

22. พระกรุฟาแดดสงยาง พิมพใหญ จ.กาฬสินธุ 

23. พระกรุกรุฟาแดดสงยาง พิมพเล็ก จ.กาฬสินธุ 

24. พระนาคปรก กรุเมืองไพร จ.รอยเอ็ด (ไมจํากัดพิมพ) 

25. พระนาคปรก พิมพใหญ กรุโนนสูง จ.นครราชสีมา 

26. พระนาคปรก พิมพกลาง กรุโนนสูง จ.นครราชสีมา 

27. พระพิมพ กรุโนนสูง เน้ือดิน (ไมจํากัดพิมพ) 

28. พระกรุหนองหลอด จ.อุดรธานี 

29. พระกรุพยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม (ไมจํากัดพิมพ) 

30. พระกรุคอกควาย จ.ชัยภูมิ (ไมจํากัดพิมพ) 

31. พระกรุคอกวัว จ.ชัยภูมิ (ไมจํากัดพิมพ) 

32. พระกรุโนนสูง สนิมแดง จ.นครราชสีมา 

    (ไมจํากัดพิมพ) 
33. พระกรุวัดสะแก จ.นครราชสีมา (ไมจํากัดพิมพ) 
34. พระกรุวังเพ่ิม สนิมแดง จ.ขอนแกน (ไมจํากัดพิมพ) 

35. พระกรุวังเพ่ิม ชินเงิน จ.ขอนแกน (ไมจํากัดพิมพ) 

36. พระกรุบานโตน จ.ขอนแกน

พระกรุภาคอีสาน ยอดนิยม พระกรุภาคอีสาน ยอดนิยม 

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระคงสีเขียว                                                                       

2. พระคง กรุเกา ไมจํากัดสี                                                         

3. พระคง กรุใหม ไมจํากัดสี                                                       

4. พระคง ลงรักปดทอง                                                               

5. พระคงทรงพระบาง                                                               

6. พระบาง สีเขียว

7. พระบาง สีท่ัวไป

8. พระเปม สีเขียว ไมจํากัดกรุ

9. พระเปม กรุวัดดอนแกว

10. พระเปม กรุวัดจามเทวี

11. พระเปม กรุวัดพระธาตุ

12. พระเล่ียง กรุวัดประตูล้ี

13. พระเล่ียง กรุวัดมหาวัน

14. พระเล่ียง กรุวัดดอนแกว

15. พระรอด แขนต่ิง

16. พระรอดน้ําตน กรุวัดมหาวัน

17. พระรอดครูบาทืม (เณรจ๋ิว)

18. พระลือหนามงคล

19. พระลือโขง

20. พระลบ พิมพใหญ
21. พระลบ พิมพเล็ก
22. พระลบ ไมจํากัดพิมพ

23. พระลือหนายักษ กรุเทศบาล

24. พระรอด (พระลือเล็ก) กรุเทศบาล
25. พระเล่ียง กรุเทศบาล

26. พระบาง กรุเทศบาล

โตะที่โตะที่ 1717
27. พระคง กรุเทศบาล

28. พระสามกรุดอนแกว

29. พระเล่ียงหมอ

30. พระเล่ียงหลวง

31. พระเล่ียงซุมเปลวเพลิง

32. พระกวาง

33. พระสิบ

34. พระสิบสอง

35. พระซุมกระรอกกระแต

36. พระสิบแปด

37. พระปวย

38. พระสิกขี

39. เกากุม-ดอกธาตุ

40. พระรอดยอดพระสิบสอง (ตัด)

41. พระสิบสององคกลาง (ตัด)

42. พระสกุลลําพูน เน้ือดิน ไมจํากัดพิมพ , ไมจํากัดกรุ

43. พระกรุดอยไซ เน้ือชินเงิน ไมจํากัดพิมพ

44. พระทากระดาน กรุปาซาง เน้ือตะก่ัวสนิมแดง

45. พระยอดขุนพลกรุถ้ําขุนตาล พิมพเล็ก-กลาง 

    เน้ือชิน
46. พระยอดขุนพลกรุถ้ําขุนตาล พิมพใหญ เน้ือชิน
47.  พระยอดขุนพลกรุถ้ําขุนตาลเน้ือดิน –  เน้ือวาน

พระสกุลลําพูน ยอดนิยมพระสกุลลําพูน ยอดนิยม

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระรอดหัวขวง ไมจํากัดพิมพ

2. พระขุนแผน กรุหัวขวง

3. พระคง กรุวัดดอยคํา

4. พระคง กรุวัดชางค้ํา

5. พระสามหอม กรุวัดดอยคํา

6. พระสามหอม กรุวัดชางค้ํา

7. พระสามหอมเด่ียวตัดชิดแตเดิม กรุดอยคํา-ชางค้ํา

8. พระเล่ียง กรุวัดดอยคํา

9. พระเล่ียง กรุวัดชางค้ํา

10. พระยอดขุนพล กรุศาลเจา (กรุตนลําไย) เน้ือดิน

11. พระยอดขุนพล กรุศาลเจา (กรุตนลําไย) 

    เน้ือดินมีรัก, ชาด, ทอง

12. พระยอดขุนพล กรุศาลเจา (กรุตนลําไย) เน้ือวาน

13. พระยอดขุนพล กรุศาลเจา (กรุตนลําไย) 

    เน้ือดินดิบ

14. พระขุนไกร กรุศาลเจา (กรุตนลําไย) เน้ือดิน

15. พระขุนไกร กรุศาลเจา (กรุตนลําไย) 

    เน้ือดินมีรัก, ชาด, ทอง

16. พระขุนไกร กรุศาลเจา (กรุตนลําไย) เน้ือวาน

17. พระขุนไกร กรุศาลเจา (กรุตนลําไย) เน้ือดินดิบ 
18. พระยอดขุนพลพิมพพระประธาน กรุศาลเจา 
    (กรุตนลําไย)

19. พระสามทากาน

20. พระทากระดาน กรุสันสลี เน้ือชินเงิน
21. พระทากระดาน กรุสันสลี เน้ือชินเงิน พิมพปรกโพธ์ิ

22. พระซุมกอลานนา กรุหนองไครเทวดา 

    พิมพมีลายกนก

โตะที่โตะที่ 1818
23. พระซุมกอลานนา กรุหนองไครเทวดา 

    พิมพไมมีลายกนก

24. พระธนบดี กรุสันคะยอม พิมพพระประธาน

25. พระธนบดี กรุสันคะยอม พิมพงบน้ําออย

26. พระธนบดี กรุสันคะยอม ไมจํากัดพิมพ

27. พระกลีบบัว กรุรองยาว

28. พระปรกโพธิ์เชียงแสนฐานสําเภา เน้ือดิน

    (กรุเมืองพราว)

29. พระเชียงแสน เน้ือชิน กรุวัดสมสุก

30. พระเชียงแสน จะ พะ กะ สะ เน้ือชินเงิน

31. พระยอดขุนพล กรุทาร้ัว เน้ือดิน

32. พระรอดบังภัย (กรุฮอด)

33. พระรอดบังภัย (กรุหมูบุน)

34. พระรอดบังภัย กรุหัวขวง

35. พระกรุธาตุนอย เวียงกุมกาม

พระกรุจังหวัดเชียงใหม ยอดนิยมพระกรุจังหวัดเชียงใหม ยอดนิยม

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระเชียงแสนพิมพใหญ สนิมแดง บัวเล็บชาง, 

   บัวรวน

2. พระปรกโพธิ์เชียงแสน พิมพกลาง สนิมแดง

3. พระปรกโพธิ์สมาธิเล็ก สนิมแดง (นิยม)

4. พระปรกโพธิ์เชียงแสน ใบขาว

5. พระเชียงแสน ปางลีลา สนิมแดง

6. พระเชียงแสนซาวแปด สนิมแดง

7. พระเชียงแสน โพธิ์บัลลังศ สนิมแดง

8. พระเชียงแสน ตุกตาเล็ก

9. พระยอดขุนพลเชียงแสน เน้ือดิน กรุวัดเจดียหลวง

10.  พระเชียงแสน สนิมแดง ไมจํากัดพิมพ

11.  พระเชียงแสน พิมพซุมปราสาท

12. พระเชียงแสน ชินเงิน ไมจํากัดพิมพ

13. พระเชียงแสน ซุมเรือนแกว

    (วัดพระเจาบ่ินหนาลองใต)

14. พระเชียงแสน ซุมปราสาทไหว (ทุงลอ)

15. พระเชียงแสน ยอดขุนพล หาเหล่ียมฉัตรเด่ียว

16. พระเชียงแสน ซุมประตู กรุวัดลี สนิมแดง

17. พระเชียงแสน เน้ือดิน ไมจํากัดพิมพ

18. พระยอดขุนพล กรุเวียงกาหลง เน้ือดิน
19. พระซุมกอ พะเยา(ผีผอม) เน้ือดิน ไมจํากัดกรุ
20. พระยอดขุนพล ปรกโพธิ์ พะเยา เน้ือดิน

21. พระยอดขุนพล พะเยา หอกฉัตร เน้ือดิน

22. พระยอดขุนพล พะเยา พิมพซุมเสมา เน้ือดิน

โตะที่โตะที่ พระสกุลเชียงแสน ยอดนิยมพระสกุลเชียงแสน ยอดนิยม1919
23. พระเชียงแสนเด่ียว สนิมแดง

24. พระเชียงแสน พิมพใบไทร

25. พระเชียงแสน พิมพปรกเถาวัลย (กามปู)

26. พระเชียงแสนสมาธิเล็ก ชินเงิน

27. ยอดขุนพล พะเยา พิมพปรกโพธิ์บัวเม็ด

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. เหรียญฉลองเมืองเชียงราย 2494 ไมจํากัดเน้ือ

2. เหรียญพอขุนเม็งราย หลังพระพุทธ 2496

3. พระกร่ิงดอยตุง กน ช ป 2516 

4. เหรียญภูมิพโล ดอยตุง 2516 ไมจํากัดเน้ือ

5. เหรียญครูบาคําหลา รุนแรก 2505 ไมจํากัดบล็อก

6. เหรียญครูบาคําหลารุน สอง 

7. เหรียญครูบาสันโคง รุนแรก อ.แมจัน 

8. เหรียญครูบาสันโคง รุน 109 ป อ.แมจัน

   ไมจํากัดเน้ือ

9. พระผงครูบาสันโคง รุนแรก อ.แมจัน

10. เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดปาแดด รุนแรก 2521 

    ไมจํากัดเน้ือ

11. เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดฝงหม่ิน 2536 ไมจํากัดเน้ือ

12. เหรียญครูบาอุนคํา วัดผาสุกการาม (ไมลุงขน) 

    รุนแรก ไมจํากัดเน้ือ

13. เหรียญครูบาศัทธราภิรัตน รุนแรก วัดกาสา 

    อ.แมจัน

14. เหรียญครูบาอ่ินแกว กาวิโล วัดศรีดอนมูล รุนแรก

   ปาสักนอย อ.เชียงแสน

15. เหรียญครูบาคําแสง อธิจิตโต รุนแรก 
16. รูปหลอรุนแรกครูบาคําแสง อธิจิตโต รุนแรก
    ไมจํากัดเน้ือ

17. เหรียญครูบาศรีนวล 76 ป วัดเจริญเมือง

    รุนแรก ไมจํากัดเน้ือ
18. เหรียญครูบาอ่ินแกว วัดสันลิดไม รุนแรก 

19. เหรียญรูปไขรุนแรก หลวงปู ขาน วัดปาบานเหลา 

โตะที่โตะที่ พระเกจิจังหวัดเชียงราย ยอดนิยมพระเกจิจังหวัดเชียงราย ยอดนิยม2020
20. รูปหลอรุนแรก หลวงปูขาน วัดปาบานเหลา 

    ไมจํากัดเน้ือ

21. เหรียญครูบาอินหวัน วัดตากลาง อ.เทิง รุนแรก

22. เหรียญพระครูญาณประยุติ อ.เทิง ป 2519 รุนแรก

23. เหรียญพระเจาสองสี อ.เทิง รุนแรก 

24. เหรียญรุนแรก ครูบาบุญชุม บล็อกประคําเกิน

25. เหรียญรุนแรก ครูบาบุญชุม บล็อกประคําเต็ม

26. เหรียญพัดเล็ก ครูบาบุญชุม ป 2535

27. เหรียญพัดใหญครูบาบุญชุม 

28. พระกร่ิงชินบัญชร ครูบาบุญชุม ไมจํากัดเน้ือ

29. ชานหมากรุนแรก ครูบาบุญชุม

30. เหรียญสมปรารถนา ครูบาบุญชุม ป 2537

31. เหรียญครูบาพรหมสอน (รุนแรก) วัดตนปลอง

32. เหรียญพระพุทธ สิงหแซ วัดปาแดงหลวง อ.แมสาย 

    รุนแรก

33. เหรียญหลวงพอผาเงา รุนแรก ป 2520 ไมจํากัดเน้ือ

34. เหรียญครูบาอวน วัดดงมะดะ รุนแรก 

35. เหรียญพระปหลง วัดปาบง รุน 3

36. เหรียญพอขุนเม็งราย รุน 109 ป สามัคคีวิทยาคม

     ไมจํากัดเน้ือ
37. เหรียญวัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงแสน 2517
38. เหรียญมังกร รุนแรก หลวงพอพบโชค ไมจํากัดเน้ือ

39. รูปหลอ หลวงพอพบโชค รุนแรก ไมจํากัดเน้ือ

40. เหรียญหลวงพอเพชร 2514 อ.เชียงของ

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. เหรียญ นางเหลียว ป 2514

2. เหรียญ ระฆัง ป 2516 

3. พระผงหารอบ 

4. เหรียญ ระฆัง ป 2516

5. มงคล เกษม 1 

6. มงคง เกษม 2 

7. มงคลเกษม 2 เน้ือนวะ 

8. ปรกรุนแรก 

9. รูปเหมือน ศาลากลาง ป 2517 

10. รูปเหมือนศาลากลางพิมพพระพุทธ ป 2517

11. เหรียญ เนาวรัตน

12. เหรียญ แตงโม ป 2517 

13. เหรียญกองพันลําปาง ป 2517 

14. เหรียญ กองพันเชียงใหม ป 2518 

15. เหรียญกองพัน เชียงราย ป 2518 

16. เหรียญกองพัน โคราช ป 2518 

17. เหรียญพลับพลา ป 2517 

18. พระกร่ิงพระชัยศิริราช ป 2517 

19. รูปหลอกนหนู กนดอกจันทร ป 2518 

20. พระปดตามหาลาภ ป 2518 
21. พระปดตาสารพัดดี ป 2518 
22. พระปดตามหาโชค ป 2518

23. พระปดตามหาอุตห ป 2518 

24. พระปดตากนสิงห ป 2518 
25. พระกร่ิงอวโล ป 2518 

โตะที่โตะที่ 2121 หลวงพอเกษม เขมโก ยอดนิยมหลวงพอเกษม เขมโก ยอดนิยม

26. เหรียญก่ิงไผ ป 2518 

27. เหรียญ มทบ. ป 2518 

28. พระผงโพธแปด ป 2516

29. พระกร่ิงเชียงม่ัน ป 2516 

30. เหรียญทาวเวชสุวรรณ วัดบุญยืน ป 2516 

31. เหรียญสิวลี วัดบุญยืน ป 2516 

32. พระปดตาสุโขวิเวโก 

33. พระผงขุนแผนเคลือบหลังตราปม

34. เหรียญครูบาแกน ป 2518

35. เหรียญ ภปร. ป 2523 

36. เหรียญ หกรอบ ป 2526 

37. รูปหลอหกรอบ ป 2526 

38. เหรียญกองพันสอง ป 2536 นวะ, เงิน 

39. เหรียญกองพันสอง ป 2536 ทองแดง 

40. เหรียญเจาสัว ป 2535

41. เหรียญเซงล้ีฮอ ป 2536

42. เหรียญน่ังพาน สาม มต.

43. เหรียญโชคดี ป 2532

44. เหรียญเจริญพร ป 2524

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระยอดขุนพล กรุสันปาเปา พิมพเกศยาว

2. พระเน้ือดิน กรุวัดเมืองศาสน 

   พิมพซุมกอในครอบแกว

3. พระเน้ือดิน กรุวัดเมืองศาสน พิมพพระประธาน

4. พระเน้ือดิน กรุวัดปากลวย จ.ลําปาง ไมจํากัดพิมพ

5. พระรอดลําปางหลวง เน้ือสัมฤทธิ์ พิมพใหญนิยม

6. พระรอดลําปางหลวง เน้ือสัมฤทธิ์ 

   พิมพเล็กใบมะขาม

7. พระรอดลําปางหลวง เน้ือสัมฤทธิ์ พิมพพิเศษ

8. พระรอดลําปางหลวง เน้ือดิน พิมพใหญ ป 2500

9. พระรอดลําปางหลวง เน้ือดิน พิมพเล็ก ป 2500

10. เหรียญหลอพระรอด หลังยันตหา วัดหัวขวง 

    พิมพสมาธิ ไมจํากัดบลอก

11. เหรียญหลอพระรอด หลังยันตหา วัดหัวขวง

    พิมพมารวิชัย ไมจํากัดบลอก

12. รูปหลอลอยองคพระแกวมรกต เน้ือโลหะผสมแร

    วัดหัวขวง ป พ.ศ. 2502

13. เหรียญพระอุปชฌากริม วัดดํารงธรรม พ.ศ. 2497

14. เหรียครูบานันตา วัดทุงมานใต รุนแรก พ.ศ. 2504

15. กะลาครูบานันตา ลายมือครูบานันตา วัดทุงมานใต  
    จ.ลําปาง
16. กะลาครูบาอินทร ลายมือครูบาอินทร วัดบานใหม

    จ.ลําปาง

17. พระรอดลําปางหลวง เน้ือดิน
18. พระรอดวัดปากลวย เน้ือผงใบลาน ไมจํากัดพิมพ

19. เหรียญเจาพอประตูผา รุนแรก

โตะที่โตะที่ 2222 พระจังหวัดลําปาง ยอดนิยมพระจังหวัดลําปาง ยอดนิยม

20. เหรีญครูบากล่ินกู วัดบานไรขวงเปาชัย รุนแรก

21. เหรียญครูบาอินทร วัดบานใหม รุนแรก

22. เหรียญครูบาคําปน วัดนาแสง รุนแรก

23. เหรียญครูบาธรรมชัย วัดปงสนุก รุนแรก

24. เหรียญเสมา หลวงพอเมือง วัดทาแหน (รุนแรก)

    ป 2497

25. เหรียญหลวงพอเมือง วัดทาแหน ป 2517

26. พระปรกใบมะขาม หลวงพอเมือง ไมจํากัดเน้ือ 

    ป 2517

27. พระปดตายันตยุง หลวงพอเมือง ป 2517

28. รูปหลอพระกร่ิงแกวมรกต หลวงพอเมือง ป 2518

29. พระกร่ิงเขลางค หลวงพอเมือง ป 2518

30. วัวธนูทรงเคร่ือง หลวงพอเมือง (รุนแรก) 

    เน้ือสตางคแดง ป 2517

31. เหรียญพระเจาทันใจ(สองพ่ีนอง) วัดกลางดอนไฟ 

    ป 2515

32. เหรียญหลวงปูหลวง วัดปาสําราญนิวาส รุนแรก 

    ป 2532

33. เหรียญพระเจาทองทิพยวัดสันทราย 2528

34. เหรียญหลวงพอบุญมา วัดสามัคคีธรรม รุนแรก
35. เหรียญสมเด็จสังฆราช (ปา) วัดศรีหมวดเกลา
    น่ังเต็มองค ป 2516

36. เหรียญหลวงพอช่ืน วัดตนซอแมฮาว รุนแรก

37. เหรียญเจาพอพระยาคําลือรุนแรก อ.แจหม
38. พระกรุ วัดเมืองสาสน จ.ลําปาง

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระยอดขุนพล กรุบานปน อ.ลอง ไมจํากัดพิมพ

2. พระยอดขุนพล ไมจํากัดกรุ, ไมจํากัดเน้ือ,

   ไมจํากัดพิมพ

3. พระกรุวังช้ิน ไมจํากัดพิมพ

4. พระกร่ิง บานตอนิมิต รุนแรก ป 2508

5. พระกร่ิงบานหนอนมวงไข พิมพใหญ ป 2512

6. พระกร่ิงบานหนอนมวงไข พิมพใหญ ป 2512

7. พระกร่ิงแมยางตาล รุนแรก

8. รูปหลอหลวงพอเงิน ทานเจาดาบส สุมโน

9. เหรียญพระพุทธโกศัย รุนแรก ป 2498

10. เหรียญพระพุทธเชียงช่ืน รุนแรก ป 2500

11. เหรียญพระพุทธวิชิตมาร รุนแรก ป 2516

12. เหรียญครูบามหาเถร วัดสูงเมน รุนแรก ป 2508

13. เหรียญเจาคุณโอภาสพุทธิคุณ วัดถ่ินใน 

    รุนแรก ป 2509

14. เหรียญครูบาแกว อินทจกโก วัดเข่ือนคําลือ

    รุนแรก ป 2511

15. เหรียญพระครูพรหมธีรคุณ วัดหวยหมาย 

    อ.สอง รุนแรก ป 2514

16. เหรียญครูบาสมจิตร วัดสะแลง อ.ลอง
    รุนแรก ป2514
17. เหรียญครูบาอินทจักร วัดตาเวียง อ.ลอง รุนแรก

18. เหรียญพระครู สุนทรสิกขวัฒน วัดลูนิเกต

19. เหรียญหลวงปูคํา จนติโก วัดหวยโปง อ.สอง 
    รุนแรก ป 2540

20. วัวธนู ครูบาอินตา อินทจกโก วัดวังหงสใต

โตะที่โตะที่ 2323 พระจังหวัดแพร – จังหวัดนาน ยอดนิยมพระจังหวัดแพร – จังหวัดนาน ยอดนิยม

21. ยอดขุนพลนานอย กรุวัดนาหลวง เน้ือชิน 

   ไมจํากัดพิมพ 

22. พระกรุบอสวก เน้ือดิน ไมจํากัดพิมพ 

23. พระเชียงแสน สกุลเมืองนาน เน้ือชิน ไมจํากัดพิมพ 

24. พระเชียงแสน สกุลเมืองนาน เน้ือดิน ไมจํากัดพิมพ 

25. เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุนแรก 

26. เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุนงาชางดํา 

27. เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุนฉลองอุโบสถ (รุน6) 

28. เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุนวัดพลับพลา

29.  เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุนพญาผานอง 

30. หลวงพอวัดดอนตัน พิมพซุมลึก

31.  หลวงพอวัดดอนตัน พิมพซุมต้ืน 

32. หลวงพอวัดดอนตัน เน้ือชานหมาก ไมจํากัดพิมพ 

33. รูปหลอลอยองค หลวงพอวัดดอนตัน รุนแรก 

34. เหรียญพระพุทธ รพช. หลวงพอวัดศรีบุญเรือง 

    ไมจํากัดเน้ือ 

35. พระผงพุทธมนต รุนแรก หลวงพอวัดศรีบุญเรือง 

36. เหรียญหลวงปูไผ รุนแรก ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเน้ือ 

37. เหรียญครูบาขัติ วัดทาลอ รุนแรก

38.  เหรียญเจาหลวงภูคา รุนแรก (ตอกโคต) 
39. เหรียญพระเจาทองทิพย วัดสวนตาล รุนแรก
40.  ทาวเวสสุวรรณ เน้ือผงหลักเมืองนาน วัดม่ิงเมือง

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. เหรียญพระเจาตนหลวง หลังยันตหา ป 2497 เน้ือทองแดง 

2. เหรียญพระเจาตนหลวง คร่ึงองค ป 2512 เน้ือทองแดง 

3. เหรียญพระเจาตนหลวง คร่ึงองค ป 2512 เน่ืออัลปากา 

4. เหรียญพระเจาตนหลวง ป 2517 

5. เหรียญครูบาศรีวิชัย หลังพระเจาตนหลวง ป 2497 

6. เหรียญพระเจาตนหลวง รุน ส. ธ. ป 2535 ไมจํากัดเน้ือ

7. รูปหลอพระเจาตนหลวง รุน ส.ธ. ป 2535 เน้ือทองคํา 

8. รูปหลอพระเจาตนหลวง รุน ส. ธ. ป 2535 เน้ือเงิน 

9. รูปหลอพระเจาตนหลวง รุน ส. ธ. ป 2535 เน้ือนวะโลหะ 

10. รูปหลอพระเจาตนหลวง รุน ส.ธ. ป 2535 เน้ือทองแดง 

11. รูปหลอพระเจาตนหลวง อุมบาตรนํามนต ป 2512 

12. เหรียญกลมพญานาค รุนแรก วัดพระเจาตนหลวง 

13. เหรียญครูบาคํา วัดศรีลอม ป 2529 

14. เหรียญพระเจาน่ังเดิน รุนแรก อําเภอเชียงคํา ป 2518 ไมจํากัดเน้ือ 

15. เหรียญครูบาออน วัดสันตนหวีด เน้ือทองเหลืองรุนแรก ป 2536 

16. เหรียญฉลุครูบาออน วัดสันตนหวีด รุนเสารหา ป 2555 ไมจํากัดเน้ือ 

17. รูปหลอโบราณ ครูบาออน วัดสันตนหวีด รุนเสารหา ป 2555 ไมจํากัดเน้ือ 

18. เหรียญครูบาอินโต รุนแรก หน่ึงขีด ป 2508 

19. เหรียญครูบาอินโต รุนแรก สังฆฎิ ป 2508 

20. เหรียญครูบาอินโต รุนแรก สามขีด ป 2508 
21. เหรียญครูบาอินโต รุนแรก ส่ีขีด ป 2508 
22. เหรียญครูบาอินโต รุนแรก แจกแมครัว ป 2508 

23. เหรียญครูบาอินโต รุนฟาผา เน้ือเงิน ป 2517 

24. เหรียญครูบาอินโต รุนฟาผา เน้ือทองแดง ไมจํากัดบล็อค ป 2517 

โตะที่โตะที่ พระจังหวัดพะเยา ยอดนิยมพระจังหวัดพะเยา ยอดนิยม2424

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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25. เหรียญครูบาอินโต รุนหนาใหญ เน้ือทองแดง ป 2518 

26. เหรียญครูบาอินโต รุนหนาใหญ เน้ือเงิน ป 2518 

27. เหรียญครูบาอินโต รุนหนาใหญ กลมเล็ก เน้ือเงิน ป 2518 

28. เหรียญครูบาอินโต รุนหนาใหญ กลมเล็ก เน้ือทองแดง ป 2518

29. รูปหลอครูบาอินโต รุนแรก ป 2520

30. พระผงครูบาอินโต โพธิ์พันตน 

31. พระผงครูบาอินโต พิมพเล็บมือพัดยศ 

32. พระผงครูบาอินโต พิมพส่ีเหล่ียม 

33. เหรียญครูบาอินโต รุนเจริญพร ป 2559 ไมจํากัดเน้ือ  

34. เหรียญครูบาศรี วัดรองไฮ รุนแรก ป 2519 

35. เหรียญครูบาคําอาย รุนแรก ป 2522 ไมจํากัดเน้ือ 

36. รูปหลอครูบาคําอาย รุนแรก ป 2540 ไมจํากัดเน้ือ 

37. เหรียญครูบากาวีระ วัดสุวรรณคูหา ป 2514 ไมจํากัดเน้ือ 

โตะที่โตะที่ 2424 พระจังหวัดพะเยา (ยอดนิยม) (ตอ)พระจังหวัดพะเยา (ยอดนิยม) (ตอ)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย พุมขาวบิณฑ เน้ือเงินลงยา ป 2482 

2. ล็อกเก็ตพระครูบาเจาศรีวิไชย ป 2482 

3. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย ป 2482 (ไมจํากัดพิมพ) 

4. พระครูบาเจาศรีวิไชย หลอโบราณ วัดศรีโสดา ป 2477 

5. เหรียญบัว 11 ดอก พระครูบาเจาศรีวิไชย เน้ือทองแดง 

6. เหรียญขางพญานาค พระครูบาเจาศรีวิไชย เน้ือทองแดง 

7. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดบานปาง (ไมจํากัดพิมพ) 

8. เหรียญสรรเสริญ พระครูบาเจาศรีวิไชย ป 2481 

9. พระรูปหลอโบราณ ครูบาเจาศรีวิไชย วัดศรีสุพรรณ รุนแรก ป 2497 

10. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดบานปาง รุนพิเศษ เน้ือเงิน ป 2517 

11. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดบานปาง รุนพิเศษ เน้ือนวะ ป 2517 

12. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดบานปาง รุนพิเศษ เน้ือทองแดง ป 2517 

13. ล็อกเก็ตพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดบานปาง รุนพิเศษ ป 2517 

14. พระรูปเหมือนสรางทาง เน้ือแรไมกา 

15. พระรูปเหมือนครูบาเจาศรีวิไชย รุนอัฐิหลังยน 

16. พระรอดรูปเหมือนครูบาเจาศรีวิไชย 

17. รูปเหมือนปม ครูบาเจาศรีวิไชย ป 2500 

18. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดปาซางพานิช ป 2511 

19. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดพระนอนขอนมวง ป 2512 

20. พระรูปหลอครูบาเจาศรีวิไชย วัดพันอน ป 2513 
21. ล็อกเก็ตพระครูบาเจาศรีวิไชย รุน 115 วัดบานปาง ป 2536 
22. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย รุน 115 เน้ือทองคํา วัดบานปาง ป 2536 

23. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย รุน 115 เน้ือเงิน วัดบานปาง ป 2536 

โตะที่โตะที่ 2525 ครูบาศรีวิชัย ยอดนิยมครูบาศรีวิชัย ยอดนิยม

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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24. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย รุน 115 เน้ือนวะ วัดบานปาง ป 2536 

25. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย รุน 115 เน้ือฝาบาตร วัดบานปาง ป 2536 

26. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดจามเทวี รุนแรก ป 2511 

27. เหรียญหลอพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดหม่ืนลาน ป 2522 ไมจํากัดเน้ือ 

28. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดแมไปล ป 2481 

29. พระเกศาครูบาเจาศรีวิไชย พิมพพระประธานใหญ ยุคตน 

30. พระเกศาครูบาเจาศรีวิไชย พิมพพระประธานเล็ก ยุคตน 

31. พระเกศาครูบาเจาศรีวิไชย พิมพพระรอด ยุคตน 

32. พระเกศาครูบาเจาศรีวิไชย พิมพพระคง ยุคตน

33. พระเกศาครูบาเจาศรีวิไชย ไมจํากัดพิมพ ยุคตน

34. เหรียญครูบา วัดพระนอนแมปูคา รุนแรก

35. เหรียญครูบาหันขาง วัดพระนอนแมปูคา

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

โตะท่ีโตะท่ี 2525 ครูบาศรีวิชัย ยอดนิยม (ตอ)ครูบาศรีวิชัย ยอดนิยม (ตอ)



43¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É� ¾ÃÐºÙªÒ ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§ áÅÐàËÃÕÂÞ¤³Ò¨ÒÃÂ� ÇÑ¹·Õè 5 - 6 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2563 ³ âÃ§áÃÁâÅµÑÊ»Ò§ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 
¨Ñ´â´Â ·ÕÁ§Ò¹ÊËÒÂ¾ÃÐ¡ÃØ Ã‹ÇÁ¡Ñº ÊÁÒ¤Á¼ÙŒ¹ÔÂÁ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§¾ÃÐºÙªÒä·Â ÊÒ¢Ò¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹

1. ขุนแผนรุนแรก เน้ือเคลือบดํา

2. รุนแรก เน้ือเคลือบน้ําตาล

3. ขุนแผนรุนแรก (ทาทอง) หลังมะอะอุ

4. ขุนแผนรุนแรก พิมพเกศส้ัน

5. ขุนแผนรุนแรก พิมพเกศยาว

6. ขุนแผนรุนแรก พิมพตาโปน

7. ขุนแผนรุนแรก พิมพหูต่ิง

8. พระสังกัจจายน รุนแรก

9. ขุนชาง รุนแรก พิมพใหญ ทาทอง

10. ขุนชาง รุนแรก พิมพใหญ ไมทาทอง

11. ขุนชาง รุนแรก พิมพเล็ก ทาทอง

12. ขุนชาง รุนแรก พิมพเล็ก ไมทาทอง

13. ขุนชาง รุนสอง เน้ือธรรมดา

14. ขุนชาง รุนสอง ชนิดฝงตะกรุด

15. ขุนชาง รุนสอง เน้ือกนครก

16. ขุนแผนรุนสอง ตะกรุดทองคํา

17. ขุนแผนรุนสอง ตะกรุดเงิน

18. ขุนแผนรุนสอง เน้ือดํา

19. ขุนแผนรุนสอง เน้ือธรรมดา

20. ขุนแผนรุนสอง เน้ือสองสี
21. หลวงปูทวดออกวัดดอยขะมอ ทาทอง
22. หลวงปูทวด ออกวัดดอยขะมอ ไมทาทอง

23. หลวงปูทวด รุนสอง เน้ือดํา

24. หลวงปูทวด รุนสอง เน้ือธรรมดา

โตะที่โตะที่ 2626 พระครูบาจันตะ วัดหนองชางคืนพระครูบาจันตะ วัดหนองชางคืน

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. หลวงปูทวด รุนสอง เน้ือธรรมดา

26. พระปดตา รุนแรก พิมพใหญ- จัมโบ ทาทอง

27. พระปดตา รุนแรก พิมพใหญ-จัมโบ ไมทาทอง

28. พระปดตา รุนแรก พิมพกลาง

29. พระปดตา รุนแรก พิมพเล็ก

30. พระปดตา รุนแรก พิมพจ๋ิว

31. พระปดตา รุนสอง เน้ือดํา

32. พระปดตา รุนสอง เน้ือธรรมดา

33. พระปดตา รุนสอง เน้ือกนครก

34. พระพิมพ สมเด็จเกศเปลวเพลิง

35. พระพิมพ กลีบบัว

36. พระพิมพ ลีลา

37. พระผงรูปไข ยันตครอบจักรวาล

38. พระปดตา ไมแกะ

39. ขุนแผนบารมีอนาวิโล 1 ไมจํากัดเน้ือ

40. ขุนแผนบารมีอนาวิโล 2 ไมจํากัดเน้ือ
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โตะที่โตะที่ 2727 หลวงปูแหวน วัดดอยแมปง ยอดนิยมหลวงปูแหวน วัดดอยแมปง ยอดนิยม

1. เหรียญหนาวัว

2. เหรียญทอ.1

3. เหรียญทอ.2

4. ทอ.3 เหรียญมะพราว ป 2515

5. เหรียญเจดียหลวงรุนพิเศษ ป 2517

6. เหรียญอัฏฐารส ป 2517

7. เหรียญท่ีวาการอําเภอแมริม ป 2517

8. เหรียญอนามัยพราว ป 2517

9. เหรียญกลมเจดีย 84 ป 2517

10. เหรียญรูปไขเจดีย 84 ป 2517

11. เหรียญวัดปาเจริญธรรม ป 2517

12. เหรียญหลวงพอโสธร ป 2517

13. เหรียญนามชัย ป 2517

14. เหรียญรุนทรัพยสิน ป 2519

15. เหรียญรุนเราสู ป 2520

16. เหรียญลูกเสือชาวบาน ป 2520

17. เหรียญหลัง ภปร.ใหญ ป 2521

18. เหรียญมหาลาภ ป 2521

19. เหรียญนาคปรกใบมะขามรุนแรก 

    บล็อคหูยาว ป 2516
20. พระกร่ิงอรหัง ป 2517
21. พระชัยวัฒนอรหังไมจํากัดเน้ือ ป 2517

22. พระกร่ิงพุทโธอรหัง ป 2519

23. พระกร่ิงพุทธปาฏิหาริย เมืองงาย 2 ป 2521

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

24. พระปดตาชินอุตตโม ป2518

25.พระผงรุนแรก ป 2515

26.พระผงแซยิดใหญ ป 2516

27.พระผงแซยิดเล็ก ป 2516

28. พระสมเด็จรุน อ.คําบอ ป 2516

29. พระผงรูปเหมือนปกกรดหลวงปูแหวน ป 2516

30. พระผงปดตาหลังปกกรด ป 2516

31. รูปหลอหนาแหงนรุนแรก ป 2516

32. รูปหลอโบราณน่ังพับเพียบ ป 2516

33. รูปหลอลูกเสือชาวบาน ป 2520

34. รูปหลอซุมเสมาหลวงปูแหวน ป 2517

35. พระผงชินราชอาจารยคําบอ ป 2516

36. เหรียญยืนหลังรวมใจ ป 2518
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1. เหรียญหนาวัว รุนแรก

2. เหรียญหาเหล่ียม ป 2515

3. เหรียญเมตตา เน้ือเงิน ป 2517

4. เหรียญเมตตา เน้ือนวะ ป 2517

5. เหรียญเมตตา กะไหลทองกรรมการ ป 2517

6. เหรียญเมตตา เน้ือทองแดง ป 2517

7. เหรียญเจดียพุทธคยา วัดสันติธรรม ป 2517 

   ไมจํากัดเน้ือ

8. เหรียญขาวหลามตัด ป 2517 ไมจํากัดเน้ือ

9. เหรียญมหาลาโพ  ป 2517 ไมจํากัดเน้ือ

10. เหรียญพุธโธ ป 2518 ไมจํากัดเน้ือ

11. เหรียญไข ศิษยเชียงดาวสรางถวายไมจํากัดเน้ือ

12. เหรียญเสมา 12.00 น. ไมจํากัดเน้ือ

13. เหรียญบอน้ํามันฝาง ป 2517

14. เหรียญกลมเล็ก (เม็ดกระดุม) ป 2517 

15. เหรียญวงศเข็มมาเน้ือเงิน ป 2518

16. เหรียญวงศเข็มมา เน้ือนวะ ป 2518

17. เหรียญวงศเข็มมา เน้ือทองแดง ป 2518

18. พระรูปเหมือนซุมกอ รุนเมตตา ไมจํากัดเน้ือ

19. พระรูปเหมือนลอยองค ป 2518 
20. พระรูปเหมือนลอยองค ป 2529
21.  พระกร่ิงโพธิญาณ ป 2518

22. พระกร่ิงพุทธาจาโร ป 2518

23. พระชัยวัฒนโพธิญาณ ป 2517

โตะที่โตะที่ หลวงปูสิม วัดถ้ําผาปลอง ยอดนิยมหลวงปูสิม วัดถ้ําผาปลอง ยอดนิยม2828

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

24. เหรียญโพธิญาณ ป 2517

25. พระผงรูปเหมือนเต็มองค รุนแรก พิมพเล็ก

    -พิมพใหญ

26. พระผงปดตา เล็บมือ รุนแรก

27. พระผงปดตา รุนเมตตา

28. พระผงรูปเหมือน รุนเมตตา ป 2517

29. พระปดตารุนเจริญสุข เน้ือทองแดง

30. เหรียญหลอส่ีเหลียม เมตตา ป 2517 ไมจํากัดเน้ือ

31. พระผงปดตา รุนอุดมความสุข

32. ล็อกเก็ต ไมจํากัดป

33. พระปดตาราชาอุตตโม ไมจํากัดเน้ือ

34. เหรียญขางนาค พิธีสิทธัตโถ ป 2517

35. เหรียญหลังยันตดวง พิธีสิทธัตโถ ป 2517
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2929โตะที่โตะที่ พระคณาจารยสายวัดปา จ.เชียงใหมพระคณาจารยสายวัดปา จ.เชียงใหม

1. เหรียญหลวงปูต้ือ รุน 1 

2. เหรียญหลวงปูต้ือ รุน 2 

3. เหรียญหลวงปูต้ือ รุน 3 

4. เหรียญหลวงปูต้ือ รุน 4 

5. พระสมเด็จ วัดโรงธรรม ป 2515 

6. พระกร่ิงพุทธชยันตี วัดสันติธรรม ป 2555 

7. เหรียญพุทธปฐม สํานักสงฆโปงน้ํารอน ป 2559 

8. เหรียญนาคปรกใบมะขาม สํานักสงฆโปงน้ํารอน

   โคด ป. 

9. เหรียญทาวเวสสุวรรณ วัดปาดาราภิรมย รุนแรก 

10. พระปดตาหลวงพอบัวเกตุ ปทุมสิโร ไมจํากัดรุน 

11. พระกร่ิงมหามงคลเศรษฐีหลวงพอบัวเกตุ 

    ปทุมสิโร ไมจํากัดเน้ือ

12. ขุนแผนหลวงพอบัวเกตุ ปทุมสิโร พิมพใหญ รุนแรก 

13. เหรียญเมตตา หลวงปูบัวเกตุ ปทุมสิโร ไมจํากัดเน้ือ 

14. เหรียญเม็ดแตงหลวงปูบัวเกตุ ปทุมสิโร 

    ไมจํากัดเน้ือ

15. เหรียญเมตตาหลวงพอบัวเกตุออกวัดอินทร

16. เหรียญซูโมใหญงานทอดกฐินวัดปาปางก๊ึด

    หลวงพอบัวเกตุเสก 
17. เหรียญเจริญพรหลวงปูบัวเกตุ 
    ออกวัดปาดาราภิรมย

18. เหรียญรุนแรก พระอาจารยเปล่ียน 

    เหรียญหลวงปูเปล่ียนรุน ศาลสราง 
19. พระผงพระแกว พระอาจารยเปล่ียน 

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

20. พระผงเตารีด พระอาจารยเปล่ียน 

21. พระผง ปปป.พระอาจารยเปล่ียน

22. พระปดตาเน้ือผง พระอาจารยเปล่ียน รุนแรก 

23. พระกร่ิง รุนแรก พระอาจารยเปล่ียน 

24. ล็อกเก็ตพระอาจารยเปล่ียน ไมจํากัดรุน 

25. เหรียญนาคปรกรุนแรก หลวงพอประสิทธิ์ ป 2546 

26. เหรียญรูปเหมือนรุนแรก หลวงพอประสิทธิ์ ป 2549 

27. เหรียญตออายุ หลวงพอประสิทธิ์ 

28. ล็อกเก็ตหลวงพอประสิทธิ์ ไมจํากัดรุน

29.  พระกร่ิงรุนแรก หลวงพอประสิทธิ์

30.  ล็อกเก็ตทานเจาคุณ วัดปาดาราภิรมย 

31. เหรียญรุนแรก ทานเจาคุณ วัดปาดาราภิรมย
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1. เหรียญพระนเรศวรตองไข รุนแรก

2. พระกร่ิงเอกาทศรถ วัดพันอน ป 2513

3. พระชัยวัฒนเอกาทศรถ วัดพันอน ป 2513

4. พระรอดนิรันตราย วัดพันอน พิมพใหญ ป 2513

5. พระรอดนิรันตราย วัดพันอน พิมพเล็ก ป 2513

6. พระกร่ิงพระพุทธชินราช วัดพันอน ป 2513

7. เหรียญพระพุทธวัดดับภัย เงิน - เน้ือทองแดง รุนแรก

8. เหรียญพระพุทธวัดดับภัย เน้ือนวะโลหะ รุนแรก

9. เหรียญทาวเวสสุวรรณ ป 2519 วัดเจดียสถาน (ยักษใหญ)

10. เหรียญทาวเวสสุวรรณ วัดเจดียสถาน ป 2523 ศิษยรวมสราง (ยักษเล็ก)

11. พระกร่ิงนเรศวรเมืองงาย ป 2512

12. พระชัยวัฒนนเรศวรเมืองงาย ป 2512

13. พระรอดวัดพระสิงห ป 2496 พิมพใหญหูขีด

14. พระรอดวัดพระสิงห ป 2496 พิมพหนาหนูใหญ

15. พระรอดวัดพระสิงห ป 2496 พิมพหนาหนูเล็ก

16. พระรอดวัดพระสิงห ป 2496 พิมพใหญ

17. พระรอดวัดพระสิงห ป 2496 ไมจํากัดพิมพ

18. พระรอดชัยพระเกียรติ กันเลข 5 ไมจํากัดสี

19. หลวงปูทวดวัดพระสิงห พิมพใหญ ฐานพระบาท

20. หลวงปูทวดวัดพระสิงห พิมพใหญ ฐานบัว
21. หลวงปูทวดวัดพระสิงห พิมพจ๋ิว
22. หลวงปูทวดวัดพระสิงห พิมพเล็ก

23. หลวงปูทวดวัดพระสิงห พิมพกลาง

24. พระรวงวัดพระสิงห หลังแบบ

โตะที่โตะที่ 3030 พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 1พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 1

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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โตะที่โตะที่ พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 1 (ตอ)พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 1 (ตอ)3030
25. พระรวงวัดพระสิงห หลังรางปน

26. เหรียญพระนเรศวร เมืองงาย ป 2512

27. เหรียญพระเจากาวิละ ป 2512

28. เหรียญพระเจาตากสิน ป 2512

29. พระประจําวันหลวงพอจาด ไมจํากัดพิมพ

30. พระอุปคุตวัดพระสิงห ป 2512

31. พระสมเด็จ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร ป 2516 พิมพมารวิชัย

32. พระสมเด็จ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร ป 2516 พิมพสมาธิ

33. พระสมเด็จ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร ป 2516 พิมพครูบาเจาศรีวิชัย

34. หลวงพอคูณ วัดพันอน พิมพสมเด็จ หลังน่ังเต็มองค ป 2522

35. หลวงพอคูณ วัดพันอน พิมพขุนแผนหลังรูปเหมือน ป 2523

36. หลวงพอคูณ วัดพันอน พิมพพระปดตา ปะ 2522-2523

37. หลวงพอคูณ วัดพันอน รูปเหมือนหลวงพอคูณน่ังยอง พิมพส่ีเหล่ียม ป 2523

38. หลวงพอคูณ วัดพันอน รูปเหมือนไขคร่ึงองค ป 2523

39. หลวงพอคูณ วัดพันอน ไมจํากัดพิมพ ป 2523

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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โตะที่โตะที่ พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 2พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 23131
1. เหรียญครูบาอินสม สุมโน วัดทุงนอย รุนแรก

2. พระกร่ิง ครูบาอินสม วัดทุงนอย รุนแรก

3. พระผงขาวเย็น ครูบาอินสม วัดทุงนอย รุนแรก

4. เหรียญครูบาสิงหแกว วัดปากกอง รุนแรก

5. เหรียญครูบาสิงหแกว วัดปากกอง รุนสอง

6. เหรียญครูบาสิงหแกว วัดปากกอง รุนสาม

7. รูปเหมือนปม รุนแรก ครูบาสิงหแกว วัดปากกอง ไมจํากัดเน้ือ

8. เหรียญครูบากองแกว วัดตนยางหลวง รุนแรก ป 2517

9. เหรียญจตุพรครูบากองแกว วัดตนยางหลวง 2ก – 3ก ป 2520

10. พระผงครูบากองแกว พิมพส่ีเหล่ียมหลังตนไทร รุนจตุพร ป 2520 

11. เหรียญรุนแรกครูบาคําตัน วัดดอนจืน ไมจํากัดเน้ือ

12. เหรียญรุนแรกครูบาคําตัน วัดดอนจืน เน้ือทองแดง

13. พระปดตามญาณวิภาต รุนแรก ครูบาคําตัน วัดดอนจืน ไมจํากัดเน้ือ

14. พระกร่ิงสารภีศรีลานนา

15. เหรียญครูบาคําแสน วัดปาดอนมูล รุนแรก ป 2515

16. เหรียญครูบาคําแสน วัดปาดอนมูล รุนหมดหวง ป 2517

17. เหรียญครูบาคําแสน วัดปาดอนมูล รุนชาตรี

18. เหรียญครูบาคําแสน วัดปาดอนมูล รุนทวีลาภ

19. เหรียญหลวงปูหลา วัดปาตึง รุนแรก

20. เหรียญหลวงปูหลา วัดปาตึง ลอแม็ก
21. เหรียญรุนแรก หลวงปูแกว วัดน้ําจํา 
22. เหรียญครูบาอ่ินแกว วัดปาแงะ รุนแรก ส่ีเหล่ียม

23. เหรียญครูบาอ่ินแกว วัดปาแงะ รุนแรก รูปไข

24. เหรียญครูบาอุน อรุโณ วัดปาแดง รุนแรก ป 2517
25. เหรียญหลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี รุนแรก ป 2518 ไมจํากัดเน้ือ

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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26. พระผงรูปเหมือน หลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี ป 2522

27. ล็อกเก็ตหลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี ไมจํากัดรุน

28. พระกร่ิงตันติกโร 88 หลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี ป 2553 ไมจํากัดเน้ือ

29. พระผงสมเด็จเน้ือวานยา รุนแรก หลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี หลังยันตเฑาะว ป 2517

30. พระผงนาคปรกเน้ือวานยา หลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี หลังปม 11 ก.พ. 17

31. พระผงปดตา หลังเหรียญ 25 สต. หลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี ป 2553

32. เหรียญพัดยศ หลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี ป 2548 ไมจํากัดเน้ือ

33. เหรียญเสมา พุทธิมงคล หลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี ป 2553 ไมจํากัดเน้ือ

34. เหรียญครูบาแกว วัดดอยโมคคัลลาน รุนแรก เต็มองค

35. เหรียญครูบาแกว วัดดอยโมคคัลลาน รุนแรก คร่ึงองค

36. รูปหลออุดกร่ิงครูบาแกว วัดดอยโมคคัลลาน รุนแรก

37. รูปหลอรุนแรก ครูบาอินทจักรรักษา วัดน้ําบอหลวง ป 2516

38. พระผงรูปเหมือนครูบาอินทจักรรักษา วัดน้ําบอหลวง ป 2521

39. เหรียญครูบานอย วัดบานปง รุนแรก

40. รูปหลอโบราณ ครูบานอย วัดบานปง รุนแรก

โตะท่ีโตะท่ี พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 2 (ตอ)พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 2 (ตอ)3131

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. เหรียญครูบาสิทธิ วัดปาตนเด่ือ รุนแรก
2. รูปหลอครูบาสิทธิ วัดปาตนเด่ือ รุนแรก
3. เหรียญครูบาคําเหมย ไชยปราการ รุนแรก ป 2519 
4. เหรียญรุนแรก หลวงปูลา ปภัสสโร สํานักสงฆเทวินวนาราม ไชยปราการ ไมจํากัดเน้ือ
5. เหรียญระฆัง ครูบาใจมา วัดทุงจําลอง อ.ฝาง รุนแรก ป 2526 
6. เหรียญขวัญถุงเงินรวยทรัพยรับซอน วัดสีลาอาสน ( คายนอก) แมอาย
7. พระปดตา (วัดสีลาอาสน) คายนอก รุนแรก ป 2537
8. เหรียญหลวงปูโตะ วัดพระธาตุสบฝาง ป 2522
9. พระผงปดตาวัดชัยมงคล รุนแรก
10. เหรียญพระธาตุดอยสะเก็ด ป 2511
11. เหรียญครูบาตา วัดแมออยเงิน ป 2527
12. เหรียญครูบาสม วัดโปงกวาว รุนแรก
13. พระปดตาปุมปุย ครูบาสม วัดโปงกวาว
14. ล็อคเก็ตรุนแรก ครูบาอินถา วัดย้ังเมิน
15. ปดตาสุขอราม ครูบาอินถา วัดย้ังเมิน
16. เหรียญครูบาคําปน วัดสันโปง รุนแรก รูปไขบล็อกนิยม (ไขปลา)
17. เหรียญครูบาคําปน วัดสันโปง รุนแรก รูปไขบล็อกธรรมดา
18. เหรียญครูบาคําปน วัดสันโปง รุนแรก กลม
19. รูปเหมือนใบโพธิ์ ครูบาคําปน รุนแรก
20. พระปดตาครูบาคําปน วัดสันโปง รุนแรก
21. เหรียญครูบาดวงดี วัดบานฟอน รุนแรก
22. เหรียญครูบาดวงดี วัดบานฟอน รุนสอง
23. เหรียญครูบาดวงดี วัดบานฟอน รุนสาม ไมจํากัดเน้ือ
24. เหรียญเล่ือนสมณศักด์ิ ครูบาดวงดี วัดบานฟอน ไมจํากัดเน้ือ

โตะที่โตะที่ 3232 พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 3พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 3

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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25. ล็อกเก็ตครูบาดวงดี วัดบานฟอน ไมจํากัดรุน
26. เหรียญครูบาจันทรแกว วัดศรีสวาง (วัวลาย) รุนแรก ป 2540
27. เหรียญรุนแรก ครูบาจง วัดศรีสวาง (วัวลาย)
28. เหรียญรุนแรกครูบาตา วัดบานเหลา ไมจํากัดเน้ือ
29. เหรียญรุนแรกครูบาบุญปน วัดรองคุม 
30. รูปหลอรุนแรก ครูบาบุญปน วัดรองขุม
31. พระกร่ิงเศรษฐีลมลุก ครูบาบุญปน วัดรองขุม ไมแยกเน้ือ
32. พระผงราหูรุนแรก ป 39 ครูบาบุญปน วัดรองขุม
33. เหรียญรุนแรกครูบาดวงจันทร เขมรโต วัดมะกับตอง ป 59 ไมจํากัดพิมพสี
34. ล็อกเก็ตรุนแรกครูบาดวงจันทร เขมรโต วัดมะกับตอง ไมจํากัดเน้ือ
35. เหรียญครูบาอิน วัดฟาหล่ัง รุนแรก ป 2519
36. เหรียญครูบาอิน วัดฟาหล่ัง รุนไชยะเบงชร ป 2545
37. เหรียญตัดรุง ครูบาอิน วัดฟาหล่ัง ป 2545
38. รูปหลอโบราณ รุนแรก ครูบาอิน วัดฟาหล่ัง ป 2533
39. พระกร่ิงฟาหล่ังรุนแรก ครูบาอินวัด ฟาหล่ัง ป 2539
40. พระกร่ิงไจยะเบงชร ครูบาอินวัด ฟาหล่ัง ป 2545
41. พระผงรุนแรก ครูบาอินวัด ฟาหล่ัง
42. เหรียญรุนแรกครูบาคําต๋ัน สํานักสงฆมอนปูอิน
43. เหรียญรุนแรก พระเจาตนหลวง วัดกองกาน แมแจม

โตะท่ีโตะท่ี 3232 พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 3 (ตอ)พระคณาจารย จังหวัดเชียงใหม 3 (ตอ)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย รุนแรก (บล็อกสระอู)

2. เหรียญครูบาชุม โพธิโก รุนแรก ไขใหญ เน้ือเงิน บล็อกนิยม (ตากลม)

3. เหรียญครูบาชุม โพธิโก รุนแรก ไขใหญเน้ือเงิน-เน้ือนวะโลหะ บล็อกธรรมดา(ตาแตก)

4. เหรียญครูบาชุม โพธิโก รุนแรก ไขใหญ เน้ือทองแดง ไมจํากัดบล็อก

5. เหรียญครูบาชุม โพธิโก รุนแรก ไขเล็ก ไมจํากัดเน้ือ

6. เหรียญขวัญถุงครูบาชุม โพธิโก ไมจํากัดเน้ือ

7. พระกร่ิงพระธาตุหริภุญชัย หลอโบราณ ป 2512

8. พระรอด ปลุกเสกอินเดีย ป 2518 พิมพสดุงมาร

9. พระรอด ปลุกเสกอินเดีย ป 2518 พิมพสมาธิ

10. เหรียญพระคูรบาขาวป (สลีหาก่ิง) รุนแรก ป 2495 เน้ือทองแดง

11. เหรียญพระคูรบาขาวป (สลีหาก่ิง) รุนแรก ป 2495 เน้ือตะก่ัว

12. เหรียญพระครูบาขาวป รุนหันขาง วัดบานปวง ป 2518

13. เหรียญพระครูบาขาวป รุนมหาลาภ ป 2518

14. พระผงเกศา ครูบาขาวป ไมจํากัดพิมพ

15. เหรียญพระครูบาชัยวงษ รุนแรก บล็อกขาวตม

16. เหรียญพระครูบาชัยวงษ รุนแรก บล็อกขาวตม

17. พระผงส่ีเหล่ียม รุนแรก พระครูบาชัยวงษ

18. เหรียญครูบาขันแกว รุนแรก ไมจํากัดเน้ือ

19. รูปหลอครูบาขันแกว รุนแรก ไมจํากัดเน้ือ

20. เหรียญปรกนิราศภัย ครูบาขันแกว วัดสันพระเจาแดง รุนแรก
21. เหรียญขวัญถุงโภคทรัพย ครูบาขันแกว ไมจํากัดเน้ือ
22. พระผงพิมพเตารีด ครูบาขันแกว ป 2521 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดสี

23. พระผงสมเด็จ ครูบาขันแกว ป 2524 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดสี

24. เหรียญครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผา รุนแรก ป 2500
25. เหรียญครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผา รุนส่ีครูบา ป 2509

โตะที่โตะที่ พระคณาจารย จังหวัดลําพูน 1พระคณาจารย จังหวัดลําพูน 13333

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 3333 พระคณาจารย จังหวัดลําพูน 1 (ตอ)พระคณาจารย จังหวัดลําพูน 1 (ตอ)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

26. เหรียญครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผา รุนอ๊ิปป ป 2512

27. รูปหลอโบราณครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผา รุนแรก ป 2497

28. เหรียญเจาพอกูชาง รุนแรก เน้ือทองแดงผิวไฟ

29. เหรียญเจาพอกูชาง รุนแรก เน้ือทองแดงรมดํา

30. เหรียญเจาพอกูชาง รุนสอง

31. เหรียญเจาพอกูชาง รุนสาม

32. พระรอดจําลอง 1200 ป วัดมหาวัน เน้ือโลหะ ป 2528

33. พระรอดจําลอง 1200 ป วัดมหาวัน เน้ือดิน ป 2528

34. เหรียญครูบาคําอาย อภิวังโส วัดปาเห็ว (ปาเหว) รุนแรก

35. เหรียญครูบาอินตา วัดหวยไซ รุนแรก ไมจํากัดบล็อก

36. รูปเหมือนครูบาอินตา วัดหวยไซ รุนแรก ไมจํากัดบล็อก

37. พระกรุวัดหวยไซ ไมจํากัดพิมพ

38. เหรียญครูบาบุญยัง วัดหวยน้ําอุน รุนแรก ป 2555 ไมจํากัดเน้ือ

39. พระกร่ิงวชิรปาซาง หลอโบราณ
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1. เหรียญพระนางจามเทวี รุนแรก วัดหนองชางคืน

2. เหรียญพระนางจามเทวี รุนสรางอนุสาวรีย

3. เหรียญครูบาอินตา วัดวังทอง รุนแรก ไมจํากัดเน้ือ

4. รูปหลอน่ังไหว ครูบาอินตา วัดวังทอง ไมจํากัดเน้ือ

5. เหรียญครูบาคํา วัดศรีดอนตัน รุนแรก ป 2548

6. เหรียญครูบาสุรินทร วัดศรีเต้ีย รุนแรก

7. เหรียญครูบาอินทนนท (เสาร) วัดบานกอง รุนแรก

8. เหรียญครูบาจอน วัดปาตาล รุนแรก

9. เหรียญครูบาคําปน วัดหนองจาง รุนแรก

10. เหรียญพระเจาตาเขียว วัดบานเหลา ทรงระฆัง ป 2530

11. เหรียญพระเจาตาเขียว วัดบานเหลา ทรงส่ีเหลียมแหวกมาน

12. รูปหลออุดกร่ิง พระเจาตาเขียว วัดบานเหลารุนแรก

13. เหรียญรูปไขพระเจาตาเขียว รุนยกชอฟา วัดบานเหลา ป 2541

14. เหรียญครูบาคําจันทร วัดหนองซิว รุนแรก

15. เหรียญไขใหญ - กลม พระธรรมโมสี รุนแรก วัดพระธาตุหริภุญชัย ป 2518

16. เหรียญครูบาแสง วัดรองชาง รุนแรก

17. เหรียญครูบาอินทขิล  รุนแรก

18. ครูบาศรีอริยะวังโส วัดปาบุก รุนแรก ป2513

19. เหรียญครูบาคําอาย วัดสะปุงนอย รุนแรก

20. เหรียญครูบาสุข วัดปาซางนอย รุนแรก
21. เหรียญครูบาหวัน วัดปาเหียง ปาซาง ลําพูน ป 2521
22. เหรียญครูบาธรรมชัย วัดประตูปา หลังครูบาตุย วัดลามชาง ป 2518

23. เหรียญครูบาบุญเมือง วัดบานปาง ป 2521 รุนแรก

24. เหรียญครูบาขัติยะ วัดปาเหียง รุนแรก ป 2513 
25. เหรียญครูบาบุดดา วัดหนองบัวคํา รุนแรก

โตะท่ีโตะท่ี 3434 พระคณาจารย จังหวัดลําพูน 2พระคณาจารย จังหวัดลําพูน 2

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>



56 ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É� ¾ÃÐºÙªÒ ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§ áÅÐàËÃÕÂÞ¤³Ò¨ÒÃÂ� ÇÑ¹·Õè 5 - 6 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2563 ³ âÃ§áÃÁâÅµÑÊ»Ò§ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 
¨Ñ´â´Â ·ÕÁ§Ò¹ÊËÒÂ¾ÃÐ¡ÃØ Ã‹ÇÁ¡Ñº ÊÁÒ¤Á¼ÙŒ¹ÔÂÁ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§¾ÃÐºÙªÒä·Â ÊÒ¢Ò¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹

โตะท่ีโตะท่ี 3434 พระคณาจารย จังหวัดลําพูน 2 (ตอ)พระคณาจารย จังหวัดลําพูน 2 (ตอ)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

26. เหรียญครูบาบุดดา วัดผาแตน รุนแรก ป 2524

27. พระรอดหลัง อ.ครูบาอินทร วัดสันปายางหลวง

28. พระคงหลัง อ.ครูบาอินทร วัดสันปายางหลวง

29. เหรียญครูบาพรหมาจักร ออกวัดทากาศ ป 2521

30. เหรียญครูบาบุญทืม วัดจามเทวี รุนแรก ป 2518 

31. เหรียญครุบาอินตา วัดหวยไซ รุนสรางโรงพยาบาลบานธิ ไมจํากัดเน้ือ

32. พระรอดรุนนิรันตราย 57 วัดพระยืน ไมจํากัดเน้ือ

33. เหรียญครูบาบุญทา วัดสันปาเหียง ป 2527

34. เหรียญครูบาอินตา วัดเชตวัน (หนองหมู) รุนแรก ป 2518

35. เหรียญครูบาศรีวิชัย รุนสมปรารถนา สํานักงสงฆดอยขะมอ-บอน้ําทิพย จ.ลําพูน กรรมการใหญ

36. เหรียญครูบาศรีวิชัย รุนสมปรารถนา สํานักสงฆดอยขะมอ-บอน้ําทิพย จ.ลําพูน กรรมการเล็ก

37. เหรียญครูบาศรีวิชัย รุนสมปรารถนา สํานักสงฆดอยขะมอ-บอน้ําทิพย จ.ลําพูน ไมจํากัดเน้ือ



57¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É� ¾ÃÐºÙªÒ ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§ áÅÐàËÃÕÂÞ¤³Ò¨ÒÃÂ� ÇÑ¹·Õè 5 - 6 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2563 ³ âÃ§áÃÁâÅµÑÊ»Ò§ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 
¨Ñ´â´Â ·ÕÁ§Ò¹ÊËÒÂ¾ÃÐ¡ÃØ Ã‹ÇÁ¡Ñº ÊÁÒ¤Á¼ÙŒ¹ÔÂÁ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§¾ÃÐºÙªÒä·Â ÊÒ¢Ò¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹

1. พระผงครูบาผาผา รุนแรก

2. เหรียญครูบาผาผา รุนแรก(หลังพาน)

3. เหรียญครูบาผาผา รุนแรก (หลังยันต)

4. พระกร่ิงชัยสงคราม ครูบาผาผา รุนแรก 

5. เหรียญพระสิงหปาย วัดศรีดอนชัย ไมจํากัดเน้ือ

6. เหรียญอุปคุต วัดอมราวาส

7. เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก รุนแรก

8. เหรียญพระธาตุจอมทอง รุนแรก รูปไขใหญ

9. เหรียญพระธาตุจอมทอง รุนแรก รูปไขเล็ก

10. เหรีญครูบาราศรี โชติโก ตุเสือดาว รุนแรก ป 2518

11. พระกร่ิง เชียงดาว รุนแรก ครูบาราศี โชติโก ป 2518

12. เหรียญรุนแรกพระเจาทันใจ วัดดอยคํา ป 2542

13. เหรียญรูปหัวใจพระเจาทันใจ วัดดอยคํา ป 2555

14. เหรียญรุนแรกครูบาแดง วัดเมืองกาย ป 2537

15. เหรียญรุนแรกครูบาอินคํา วัดทุงฟาผา อ.แมสรวย จ.เชียงราย

16. เหรียญรุนแรกครูบาคําอาย วัดโปงเหนือ อ.แมเวียงปาเปา จ.เชียงราย

17. เหรียญพระเจาทองทิพยรุนแรก ป 41 อ.แมสรวย จ.เชียงราย

18. .เหรียญครูบาอินสม วัดปางน้ําฮาย รุนแรก

19. .เหรียญครูบาอินสม วัดปางน้ําฮาย รุนเงินไหลมา

20. .เหรียญหมคลุมครูบาอินสม รุนบารมี 75 ป2561 วัดปางน้ําฮาย
21. .พระปดตา ยันตยุง ครูบาอินสม วัดปางน้ําฮาย
22. พระผงเกลียวเชือกตะกรุดทองคํา ครูบาอินสม สุทธจิตโต

23. รูปหลอรวยทันใจ ครูบาอินสม สุทธจิตโต ไมจํากัดเน้ือ

24. เหรียญครูบาอริยชาติ รุนแรก ออกวัดพระธาตุดงสีมา
25. รูปหลอรุนแรก ครูบาอริยชาติ ออกวัดพระธาตุดงสีมา 

โตะท่ีโตะท่ี 3535 พระคณาจารยภาคเหนือ   พระคณาจารยภาคเหนือ   

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 3535 พระคณาจารยภาคเหนือ (ตอ)พระคณาจารยภาคเหนือ (ตอ)

26. เหรียญแจกทาน ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต วัดแสงแกวโพธิญาณ ไมจํากัดเน้ือ

27. เหรียญครูบาปองพล สวนธรรมกรรมฐานบานบุญเมตตามหาลาภ อ.เทิง รุนแรก ไมจํากัดเน้ือ

28. เหรียญครูบาปองพล สวนธรรมกรรมฐานบานบุญเมตตามหาลาภ อ.เทิง รุนสอง ไมจํากัดเน้ือ

29. ล็อกเก็ตครูบาปองพล สวนธรรมกรรมฐานบานบุญเมตตามหาลาภ อ.เทิง รุนแรก ไมจํากัดเน้ือ

30. ล็อกเก็ตครูบาปองพล สวนธรรมกรรมฐานบานบุญเมตตามหาลาภ อ.เทิง รุนสอง ไมจํากัดเน้ือ

31. พระขุนแผนครูบาปองพล สวนธรรมกรรมฐานบานบุญเมตตามหาลาภ อ.เทิง รุนแรก

32. พระแกวครูบาปองพล สวนธรรมกรรมฐานบานบุญเมตตามหาลาภ อ.เทิง รุนแรก

33. ดาบแกวพญาอินทร ครูบาปองพล สวนธรรมกรรมฐานบานบุญเมตตามหาลาภ อ.เทิง  

34. พอเงาะ เน้ือผง ครูบาปองพล สวนธรรมกรรมฐานบานบุญเมตตามหาลาภ อ.เทิง รุนแรก

35. เตาสําลี ครูบาปองพล สวนธรรมกรรมฐานบานบุญเมตตามหาลาภ อ.เทิง รุนแรก

36. เหรียญพระแกวดอนเตา หลังราหู เน้ือ เงิน นวะ ทองทิพย

37. เหรียญพระแกวดอนเตา หลังราหู เน้ือ ทองแดง ฝาบาตร ชนวน 

38. ผายันตมาเสพนาง ครูบาเตา วัดบานเหลา ( รุนนองน้ําฝน ) ป 2561

39. ส่ีหูหาตา (เน้ืองาชาง) รุนแรก ป 2561 ครูบาเตา วัดบานเหลา

40. กุมารทอง เน้ือผง ครูบาเตา วัดบานเหลา รุนแรก ป 2561

41. ลูกอม มาเสพนาง (รุนแรกฝงตะกรุดทองคํา) ครูบาเตา วัดบานเหลา

42. ขุนแผนมาเสพนาง (รุนสุขเกษม) ครูบาเตา วัดบานเหลา ป 2563

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. เหรียญรุนแรกป 2511 เน้ืออัลปากา

2. เหรียญรุนแรกป 2511 เน้ือทองแดง

3. ลอกเก็ตรุนแรกป 2511

4. เหรียญหลวงปูทอง รุน 2 สรางป 2513 ออกวัดเมืองมาง

5. เหรียญหลวงปูทอง รุน 3 สรางป 2518 เล่ือนสมณศักด์ิ

6. เหรียญหลวงปูทอง รุน 4 ออกวัดเมืองมาง หลังพระสิงห 1

7. เหรียญหลวงปูทอง ครบ 5 รอบ 60 ป ออกวัดเมืองมางหลังธรรมจักร

8. เหรียญหลวงปูทอง สิริมังคโล ครบ 6 รอบ ออกวัดเมืองมาง

9. เหรียญหลวงปูทอง รุนเล่ือนสมณศักด์ิ ป 2552 พัดยศไมจํากัดเน้ือ

10. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เน้ือเงินลงยา2-3สี

11. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เน้ือเงิน

12. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เน้ือนวะลงยา2-3สี

13. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เน้ือนวะ 

14. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เน้ืออัลปากาลงยา2-3สี

15. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เน้ืออัลปากา

16. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เน้ือทองแดง ทองเหลืองไมจํากัด

17. เหรียญขาวหลามตัดหลวงปูทอง รุนพรหมวิหารบารมี โชคดี 95

18. เหรียญหลวงปูทอง รุน พัฒนาชาติไทย 2562

19. เหรียญหลวงปูทอง รูปไขหลังลายเซ็นต ปพ.ศ.2535 ไมจํากัดเน้ือ

20. เหรียญหลอเจาสัวพันลาน 91 ป พ.ศ.2557 ไมจํากัดเน้ือ
21. พระปดตาเน้ือชินตะก่ัว รุนแรก ออกวัดเมืองมาง หลังจาร
22. พระปดตารุนสอง เน้ือชินตะก่ัว ทําบุญ 70 ปออกวัดร่ําเปง (ตโปทาราม)

23. พระปดตารุนสาม เน้ือผง ทําบุญครบ 6 รอบ ป พ.ศ. 2538

24. พระปดตารุนส่ี เน้ือผง หลัง อ.ทอง ป พ.ศ.2541
25. พระปดตารุนหา เน้ือผง ทําบุญอายุครบ 81 ปพ.ศ. 2547 (ชางคู)

พระหลวงปูทอง สิริมังคโลพระหลวงปูทอง สิริมังคโล3636

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>

โตะท่ีโตะท่ี

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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3636
26. พระปดตามหาลาภเศรษฐี ทําบุญอายุ 94 ป พ.ศ.2560

27. พระรูปเหมือนรุนแรก ทําบุญอายุครบ 6 รอบ ป 2538 เน้ือเงิน

28. พระรูปเหมือนรุนแรก ทําบุญอายุครบ 6 รอบ ป 2538 เน้ือนวะ

29. พระรูปเหมือนรุนแรก ทําบุญอายุครบ 6 รอบ ป 2538 ทองเหลือง

30. พระมหากัจจายนะ แจกสวัสดีปใหม ป พ.ศ.2557 ไมจํากัดเน้ือ

31. เหรียญหลวงปูทอง รุนลายเซ็นหลังอัฐิบริขาร ป พ.ศ.2559 ไมจํากัดเน้ือ

32. พระผงทรงระฆังดวงเศรษฐี ครบ 8 รอบ 96 ป ไมจํากัดเน้ือ

33. พระปรกใบมะขามรุนแรก ป พ.ศ.2556 ไมจํากัดเน้ือ

34. พระรูปเหมือนบูชาไมจํากัดขนาด และพ.ศ.

35. รูปถายขนาดบูชายุดเกา ไมจํากัดขนาด

36. พระผงรุนแรก ครบรอบ 70 ป วัดร่ําเปง (ตโปทาราม) ปพ.ศ.2536

37. พระผงโตะหมูครบ 8 รอบ 76 พรรษา ป พ.ศ.2562

38. พระขุนแผนเคลือบทองแจกงานทําบุญอายุครบ 86 ป พ.ศ.2552

39. พระสมเด็จทรงเจดียรุนแรก ป พ.ศ.2539

40. ลูกอม หลวงปูทอง รุนแรก

พระหลวงปูทอง สิริมังคโล (ตอ)พระหลวงปูทอง สิริมังคโล (ตอ)โตะท่ีโตะท่ี

หมายเหตุ : สําหรับทานท่ีสงพระโตะหลวงปูทอง สิริมงฺคโล หมายเหตุ : สําหรับทานท่ีสงพระโตะหลวงปูทอง สิริมงฺคโล 
จะไดรับพระปดตาทองแสนลาน แจกฟรี 1 องคจะไดรับพระปดตาทองแสนลาน แจกฟรี 1 องค

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. ล็อกเก็ตครูบากฤษดา รุนแรก ป 2542

2. เหรียญครูบาศรีวิชัย ครูบากฤษดา ป 2542 ไมจํากัดเน้ือ

3. พระสังกัจจายนทวีโชค ป 2542

4. ปดตารุนแรก มหาวาน 2542

5. พระกร่ิงโพธิสัตวทันใจ ป 2543 ไมจํากัดเน้ือ

6. เหรียญพระอุปคุตแจกทานป 2544 ไมจํากัดเน้ือ

7. รูปหลอสุเมโธภิกขุ ไมจํากัดพิมพ ป 2554 ไมจํากัดเน้ือ

8. เหรียญหลอเจาสัวสุเมโธ ป 2545

9. พระชัยทรงเคร่ืองจักรพรรดิ ป 2546 

10. เหรียญนาคเก้ียว แปดเหล่ียม ป 2546 ไมจํากัดเน้ือ ไมจํากัดพิมพ

11. รูปหลอครูบาศรีวิชัย ครูบากฤษดา วัดสันพระเจาแดง ป 2546 ไมจํากัดตะกรุด

12. พระยอดขุนพลบานธิ ป 2546 ไมจํากัดตะกรุด

13. ล็อกเก็ต รุนมหาลาภ ป 2554 ไมจํากัดสี

14. ล็อกเก็ตมังกรฟา ป 2550 ไมจํากัดสี

15. เหรียญพระเจาแดงป 2551 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดตะกรุด

16. พระขุนแผนมหาวาน ป 2542

17. เหรียญพระปจเจกพุทธเจา ป 2553 ไมจํากัดเน้ือ 

18. พระกร่ิงธรรมราชา พระกร่ิงอุดรราชันย 3 รอบ ป 2554 ไมจํากัดเน้ือ

19. พระชัยวัฒนธรรมราชา พระชัยวัฒนอุดรราชันย 3 รอบ ป 2554 

20. รูปหลอพระชินสีห 3 รอบ ป 2554 ไมจํากัดเน้ือ
21. วัวธนูอสุภราช 3 รอบ ป 2554 (โคดอุ - วัดปายาง) ป 2554 ไมจํากัดเน้ือ
22. วัวธนูอสุภราช 3 รอบ ป 2554 (โคดเฑาะว - วัดปาบง) ป 2554 ไมจํากัดเน้ือ

23. ทาวเวสสุวรรณจ๋ิว 3 รอบ ป 2554 เน้ือทองระฆัง

24. รูปหลอหลวงพอเงิน เงินทันใจ ป 2554 ไมจํากัดเน้ือ
25. ล็อกเก็ตฉลองโบสถ ป 2555

โตะท่ีโตะท่ี 3737 ครูบากฤษดา สุเมโธครูบากฤษดา สุเมโธ
 วัดสันพระเจาแดง จ.ลําพูน 1 วัดสันพระเจาแดง จ.ลําพูน 1

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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โตะท่ีโตะท่ี 3737

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

26. พระปดตารัตนปโย (ปุมปุย) ป 2559

27. เหรียญรุนแรก พระโพธิญาณ ป 2557 เน้ือทองคํา, เน้ือเงิน, เน้ือเงินลงยา

28. เหรียญรุนแรก พระโพธิญาณ ป 2557 เน้ือนวะโลหะ, เน้ือตะก่ัว

29. เหรียญรุนแรก พระโพธิญาณ ป 2557 เน้ือฝาบาตร, เน้ือทองแดง, เน้ือชนวนรวม

30. ล็อกเก็ตพระโพธิญาณ ป 2557 พิมพครูบาเจาศรีวิชัย ไมจํากัดเน้ือ

31. ล็อกเก็ตพระโพธิญาณ ป 2557 พิมพครูบากฤษดา ไมจํากัดเน้ือ

32. พระผงเกศา รุนแผนดินไหว (8 พิมพมาตรฐาน) ป 2557

33. เหรียญหลอปจเจกพระพุทธเจา ป 2558 ไมจํากัดเน้ือ

34. พระกร่ิง เทียนต้ี ป 2559 เน้ือทองคํา, เน้ือเงิน

35. พระกร่ิง เทียนต้ี ป 2559 ไมจํากัดเน้ือ

36. พระชัยวัฒน เทียนต้ี ป 2559 ไมจํากัดเน้ือ

37. สิงหรุนแรก ขนาดหอยคอ ป 2559

38. ส่ีหูหาตา รุน 3 (รุนสุดทาย) ป 2560 ไมจํากัดเน้ือ

39. เหรียญหลอเจาสัว พิมพพระเจาหาพระองค ป 2560 ไมจํากัดเน้ือ

40. รูปเหมือนปมรุนแรก พิมพใหญ ป 2560 เน้ือเงิน

41. รูปเหมือนปมรุนแรก พิมพเล็ก ป 2560 เน้ือเงิน

42. รูปเหมือนปมรุนแรก พิมพใหญ ป 2560 เน้ืออัลปากา

43. รูปเหมือนปมรุนแรก พิมพเล็ก ป 2560 เน้ืออัลปากา

44. รูปเหมือนปมรุนแรก พิมพใหญ ป 2560 เน้ือทองฝาบาตร

45. รูปเหมือนปมรุนแรก พิมพเล็ก ป 2560 เน้ือทองฝาบาตร

ครูบากฤษดา สุเมโธครูบากฤษดา สุเมโธ
 วัดสันพระเจาแดง จ.ลําพูน 1 (ตอ) วัดสันพระเจาแดง จ.ลําพูน 1 (ตอ)
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1. เหรียญยันตพระอุปคุต รุนปราบไพรี ป 2559 

2. สมเด็จอรหัง ครูบากฤษดา 

3. พระพรหม ครูบากฤษดา เน้ือผง ไมจํากัดรุน 

4. เหรียญหลอพระอุปคุตใบบัว ป 2545 

5. นางกวักลอยองค รุนแรก วัดสันพระเจาแดง 

6. ตะกรุด กาสะทอน หนุนดวง ครูบากฤษดา วัดสันพระเจาแดง ป 2548

7. พระกร่ิง รุน ปารามิตา วัดสันพระเจาแดง ไมจํากัดพิมพ ป 2560 (พระกร่ิงทิออง - พระชัยวัฒนหลังบัว 

   - พระกร่ิงมังกรฟา - พระกร่ิงมังกรขาว - พระกร่ิงมังกรมวง - พระกร่ิงมังกรเขียว)

8. รูปหลอพระปจเจก จตุรพิธพรชัย เน้ือเงิน

9. รูปหลอพระปจเจก จตุรพิธพรชัย เน้ือชนวน

10. พระขุนแผนชมตลาด ป 2542 ครูบากฤษดา 

11. พระขุนแผนเมตตา ป 2553 ครูบากฤษดา 

12. เหรียญพระอุปคุตจ๋ิว ป 2553 ครูบากฤษดา 

13. ลูกอม เน้ือผงเกศา ป 2554 

14. พระเกศาครูบาศรีวิชัย ครูบากฤษดา พิมพสรางทาง ไมจํากัดรุน 

15. พระพระชัย รุนโพธิญาณ วัดสันพระเจาแดง ป 2557 ครูบากฤษดา 

16. พระกร่ิง รุนโพธิญาณ วัดสันพระเจาแดง ป 2557 ครูบากฤษดา 

17. เหรียญหลอรุนแรก ครูบากฤษดา เน้ือแร เน้ือชนวน 

18. เหรียญหลอรุนแรก ครูบากฤษดา เน้ือทองคํา เน้ือเงิน 

19. เหรียญพระอุปคุตหลังลายเซ็นต เน้ือตะก่ัว ป 2559 ครูบากฤษดา
20. เหรียญพระอุปคุตหลังลายเซ็นต เน้ือเงิน ป 2559 ครูบากฤษดา 
21. เหรียญพระอุปคุตหลังลายเซ็นต เน้ือทองแดง ป 2559 ครูบากฤษดา 

22. พระพุทธกวัก ไมจํากัดรุน 

23. พระขุนแผนหนากากเงิน พระสีวลี เน้ือ มหาวาน ป 2546 
24. เหรียญนางกวัก รุนแรก ครูบากฤษดา เน้ือทองแดงรมดํา ป 2560 

โตะท่ีโตะท่ี 3838

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>

ครูบากฤษดา สุเมโธครูบากฤษดา สุเมโธ
 วัดสันพระเจาแดง จ.ลําพูน 2 วัดสันพระเจาแดง จ.ลําพูน 2
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โตะท่ีโตะท่ี 3838

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. เหรียญนางกวัก รุนแรก ครูบากฤษดา เน้ือทองฝาบาตร ป 2560 

26. พระฤๅษีตาไฟ ครูบากฤษดา ป 2547 

27. พระยอดขุนพลเพชรกลับ ป 2555

28. พระบูชาครูบากฤษดา วัดสันพระเจาแดง ไมจํากัดรุน ขนาด 5 น้ิว 

29. มีดหมอ ครูบากฤษดา ไมจํากัดรุน

30. ล็อคเก็ตหลังพระธรรมธาตุ ไมจํากัดฉาก 

31. หนุมาน รุนแรก เน้ือโลหะ ป 2545 

32. หนุมาน รุนแรก เน้ือผงแดง ป 2545 

33. พระผงเกศา พิมพธรรมจักร ไมจํากัดรุน 

34. ผายันตฝามือครูบา ครูบากฤษดา ไมจํากัดรุน 

35. กุมารเทพฤทธิ์ เน้ือตะก่ัว ป 2545 

36. พระเศรษฐีนวโกฎิ ป 2546

37. พระผงเกศา รุนแผนดินไหว (นอกพิมพ) ป 2557 ครูบากฤษดา 

38. พระผงเกศาบันลือสีหนาท ป 2558 

39. พระปจเจกพุทธเจา รุนสมปรารถนา เน้ือผง ป 2552 

40. พระผงอิฐฐานเจดีย พระเจาหาพระองค ป 2559

41. ขุนแผน รุน รัตนมงคล ป 2559 ไมจํากัดหลัง

42. พระปดตาหลัง ก. ป 2557

43. พระกร่ิงศรีเชียงราย คาควรเมือง

44. ล็อกเก็ตอุดมมงคล ป 2545

ครูบากฤษดา สุเมโธครูบากฤษดา สุเมโธ
 วัดสันพระเจาแดง จ.ลําพูน 2 (ตอ) วัดสันพระเจาแดง จ.ลําพูน 2 (ตอ)
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1. เหรียญรุนแรก

2. รูปหลอรุนแรก

3. เหรียญรุนเมตตาบารมี

4. เหรียญเล่ือนยศ เน้ือทองคํา เน้ือเงิน ชุดกรรมการ

5. เหรียญเล่ือนยศบารมี ไมจํากัดเน้ือ

6. เหรียญปอยหลวง (หันขาง)

7. เหรียญโชคดี

8. ล็อกเก็ตรุนแรก

9. เหรียญหลอรุนแรก

10. ฤๅษีบังภัยรุนแรก

11. พระผงขุนแผนรุนแรก

12. พระผงขุนแผน รุนเมตตาบารมี

13. พระกร่ิงรุนแรก

14. พระกร่ิง รุนชนะจน

15. พระผงทาวเวสสุวรรณ รุนแรก

16. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนจตุมหาราชิกา (เหรียญยักษรุนแรก) เน้ือทองคํา เน้ือเงิน ชุดกรรมการ

17. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนจตุมหาราชิกา (เหรียญยักษรุนแรก) ไมจํากัดเน้ือ

18. เหรียญเม็ดแตงทาวเวสสุวรรณ รุนจตุมหาราชิกา ไมจํากัดเน้ือ

19. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนชนะมาร (เหรียญยักษ รุน 2) เน้ือทองคํา เน้ือเงิน ชุดกรรมการ

20. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนชนะมาร (เหรียญยักษ รุน 2) ไมจํากัดเน้ือ
21. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนเศรษฐีหทัยเวส (เหรียญยักษ รุน 3) เน้ือทองคํา เน้ือเงิน เน้ือเงินลงยา
22. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนเศรษฐีหทัยเวส (เหรียญยักษ รุน 3) ไมจํากัดเน้ือ

23. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนมหาเทพราชาโชค (เหรียญยักษ รุน 4) เน้ือทองคํา เน้ือเงิน เน้ือเงินลงยา

24. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนมหาเทพราชาโชค (เหรียญยักษ รุน 4) ไมจํากัดเน้ือ
25. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนมหาบุญญาบารมี เน้ือทองคํา เน้ือเงิน ชุดกรรมการ

โตะท่ีโตะท่ี 3939 หลวงปูครูบาจันทร โชติโกหลวงปูครูบาจันทร โชติโก
 วัดน้ําแปงวนาราม จ.พะเยา วัดน้ําแปงวนาราม จ.พะเยา

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 3939

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

26. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนมหาบุญญาบารมี ไมจํากัดเน้ือ

27. รูปหลอทาวเวสสุวรรณ รุน บารมีหทัยเวส ไมจํากัดเน้ือ

28. รูปหลอทาวเวสสุวรรณ รุน มหาราชเทวฤทธิ์ ไมจํากัดเน้ือ

29. ยักษปรกมะขาม ไมจํากัดเน้ือ

30. พระปดตาอุดมทรัพย

31. พระปดตานโมมหาลาภ

32. พระปดตาบุญสูง

33. พระปดตาสมปรารถณา

34. พญาลิงลมรุนแรก

35. วัวธนู (พญางัวดํา )

36. พญาปุริสาทกินผี ไมจํากัดเน้ือ

หลวงปูครูบาจันทร โชติโกหลวงปูครูบาจันทร โชติโก
 วัดน้ําแปงวนาราม จ.พะเยา (ตอ) วัดน้ําแปงวนาราม จ.พะเยา (ตอ)
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1. เหรียญรุนแรก                                                                   

2. ล็อคเก็ตรุนแรก 

3. พระขุนแผนฟาคําราม 

4. เหรียญน่ังพาน 

5. เหรียญหยดน้ํา 

6. พระปดตา มหาอุตมแรก 

7. พระสังกัจจายน รุนแรก

8. รูปหลอลอยองค มหามัยมุนี รุนแรก

9. รูปหลอทาวเวสสุวรรณ ตะกรุดโภคทรัพย 

10. เหรียญทาวเวสสุวรรณ หนายักษรับทรัพย 

11. ปกษาวายุ รุนแรก

12. ปกษาวายุ รุนส่ี มหาอํานาจ 

13. หนุมาน วายุบุตรเหยียบลงกา 

14. เสืออาคม มหาเวทย 

15. กบรุนแรก กบกินเดือน ราชาโชค 

16. กบรุนสอง กบกินเดือน มหาลาภ 

17. กบรุนสาม กบกินตะวัน ราชาทรัพย 

18. กบรุนส่ี พญากบกินเดือนตัวครู 

19. กบรุนหา พญากบกินเดือนไตรมาส 

20. กบรุนหก กบกินเดือน ผงพรายกุมาร 
21. กบรุนเจ็ด กบจาวยอดทรัพย 
22. กบรุนแปด พญาราหูลานนา

23. กบรุนเกา พญากบกินเดือนเดนชัย 

24. สิงหปราบปา รุนแรก
25. สิงหปราบปา รุนสอง 

โตะท่ีโตะท่ี 4040

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

ครูบาออ ปณฑิตะ สํานักสงฆพระธาตุครูบาออ ปณฑิตะ สํานักสงฆพระธาตุ
ดอยจอมแวะ จ.เชียงใหมดอยจอมแวะ จ.เชียงใหม

26. สิงหปราบปา รุนไตรมาส 

27. สิงหปราบปา รุนปลดหน้ี 

28. พญายูงคํานําโชค รุนแรก

29. ตะกรุดหมอกมุงเมือง รุนแรก

30. ตะกรุดหมอกมุงเมือง รุนสอง 

31. ตะกรุดเหล็กไหลเศรษฐีกินน้ําผ้ึง 

32. พญาหมูยอดฉัตร 

33. พญาแมงภูคําหลวง เน้ือกะไหลทอง 

34. พญาแมงภูคําหลวง เน้ือกะไหลเงิน 

35. พญาแมงภูคําหลวง เน้ือสัตตะโลหะ

36. พญาแมงภูคําหลวง เน้ือเงินยวง
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1. พระขุนแผนรุนแรก สีดํา

2. พระขุนแผนรุนแรก ขาว

3. พระขุนแผนรุนแรก สีขาว ฝงตะกรุดโรยพลอย

4. พระขุนแผนรุนแรก สีขาว ฝงตะกรุดโรยผงตะไบ

5. พระขุนแผนรุนสอง สีดํา

6. พระขุนแผนรุนสอง สีขาว

7. พระขุนแผนรุนสอง สีทาทอง

8. พระขุนแผนรุนสอง สีกนครก

9. พระสมเด็จพระอาจารย รุนแรก ไมฝงตะกรุด

10. พระสมเด็จพระอาจารย รุนแรก ตะกรุดเงิน

11. พระสมเด็จพระอาจารย รุนแรก ตะกรุดทอง

12. ล็อตเก็ต รุนแรก ฉากขาว

13. ล็อตเก็ต รุนสอง ฉากทองฉากเขียว

14. เหรียญรูปไข รุนแรก ไมจํากัดเน้ือ

15. เหรียญเสมา รุนแรก ไมจํากัดเน้ือ

16. เหรียญเสมา รุนแรก เน้ือลงยา

17. เหรียญเสมา รุนแรก หนากากเงิน

18. เหรียญบรมครูปูฤๅษี รุนแรก

19. รูปหลอลอยองค รุนแรก

20. พระผงหลวงปูทวด รุนแรก พิมพใหญ
21. พระผงหลวงปูทวด รุนแรก พิมพเล็ก
22. รูปหลอทาวเวสสุวรรณ รุนแรก ไมจํากัดเน้ือ

23. พระผงทาวเวสสุวรรณ รุนแรก ไมจํากัดสี

24. เหรียญหลอพระราหู  รุนแรก เน้ือโลหะ
25. กะลาแกะ พระราหู รุนแรก

โตะท่ีโตะท่ี 4141 พระอาจารยพีระ คัมภีระธัมโมพระอาจารยพีระ คัมภีระธัมโม
 วัดสันปาตาล จ.ลําพูน วัดสันปาตาล จ.ลําพูน

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

26. พระกร่ิงเพชรกลับ รุนแรก

27. พระปดตามหาโชค รุนบูรณะพระเจาดําดิน

28. พระปดตาไมพยุงแกะ
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1. พระขุนแผน รุน บูชาครู วัดหนองชางคืน

2. พระขุนแผน รุน แจกทาน วัดหนองชางคืน 

   ตะกรุดทองคํา

3. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดหนองชางคืน 

   ตะกรุดเงิน

4. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดหนองชางคืน 

   ไมมีตะกรุด

5. พระขุนชาง รุนแจกทาน วัดหนองชางคืน 

   ตะกรุดทองคํา

6. พระขุนชาง รุนแจกทาน วัดหนองชางคืน 

   ตะกรุดเงิน

7. พระขุนชาง รุนแจกทาน วัดหนองชางคืน 

   ไมมีตะกรุด

8. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดกูสันปาตาล 

   พิมพใหญ (มีตะกรุด)

9. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดกูสันปาตาล 

   พิมพใหญ (ไมมีตะกรุด)

10. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดกูสันปาตาล 

    พิมพใหญเน้ือวาน (มีตะกรุด)

11. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดกูสันปาตาล 
    พิมพใหญเน้ือวาน (ไมมีตะกรุด)
12. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดกูสันปาตาล 

    พิมพเล็ก เน้ือกนครก

13. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดกูสันปาตาล 
    พิมพเล็ก ไมจํากัดเน้ือ

โตะท่ีโตะท่ี 4242 วัตถุมงคล อาจารยเม้ียน เปยผอง วัตถุมงคล อาจารยเม้ียน เปยผอง 
จัดสรางจัดสราง

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

14. พระขุนแผนเล็ก (บูชาครู) วัดสันติธรรม

15. พระขุนแผนพิมพใหญ หลังจาร วัดสันติธรรม 

16. พระพิฆเนศ รุนมุทิตา วัดสันติธรรม

17. พระผงรูปเหมือนครูบาศรีวิไชย วัดรองขุด

    อ.สันปาตอง

18. รูปเหมือนหลวงปูทวด วัดเจดียหลวง เชียงใหม

19. พระขุนแผนครูบาต๋ัน วัดยาพาย พิมพใหญ

20. พระขุนแผนครูบาต๋ัน วัดยาพาย พิมพเล็ก

21. พระขุนแผน ครูบาดวงดี วัดทาจําป

22. ล็อคเก็ตครูบาดวงดี วัดทาจําป หลังนางกวัก

23. พระสมเด็จ หลังนางกวัก ครูบาดวงดี วัดทาจําป

24. พระหลวงปูทวด ครูบาดวงดี วัดทาจําป

25. พระผงรูปเหมือนครูบาดวงดี 101 ป หลังขุนชาง 

    วัดทาจําป

26. กุมารทอง รุนมงคลดวงดี วัดทาจําป

27. พระปดตาครูบาออ สํานักสงฆพระธาตุดอยจอมแวะ

28. พระขุนแผนแกวกลา รุน 1 ครูบาออน วัดสันตนหวีด

29. พระขุนแผน (รุนซ้ือท่ีดิน) วัดปากกอง พิมพใหญ

30. พระขุนแผน (รุนซ้ือท่ีดิน) วัดปากกอง พิมพเล็ก

31. พระขุนแผนหลวงพอแถม วัดชางแทงกระจาด
32. ยอดขุนพล จักรเพชร หลวงพอแถม 
    วัดชางแทงกระจาด

33. ขุนชางหลวงพอแถม วัดชางแทงกระจาด



70 ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É� ¾ÃÐºÙªÒ ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§ áÅÐàËÃÕÂÞ¤³Ò¨ÒÃÂ� ÇÑ¹·Õè 5 - 6 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2563 ³ âÃ§áÃÁâÅµÑÊ»Ò§ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 
¨Ñ´â´Â ·ÕÁ§Ò¹ÊËÒÂ¾ÃÐ¡ÃØ Ã‹ÇÁ¡Ñº ÊÁÒ¤Á¼ÙŒ¹ÔÂÁ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§¾ÃÐºÙªÒä·Â ÊÒ¢Ò¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹

1. พญาภูคํา รุน 1 เน้ือทองคํา                                       
2. พญาภูคํา รุน 1 ไมจํากัดเน้ือ
3. พญาภูคํา รุน 2 เน้ือทองแดง
4. พญาภูคํา เน้ือไม
5. พญาภูคํา เน้ืองา
6. ยันตเกราะเพชร (ขายเพชร) เน้ือทองคํา
7. ยันตเกราะเพชร (ขายเพชร) เน้ือเงิน
8. ยันตสามหอม
9. ตะกรุดมหาหวาน เน้ือทองคํา ไมจํากัดรุน
10. ตะกรุดมหาหวาน เน้ือเงิน ไมจํากัดรุน
11. ยันตเกากุม เน้ือทองคํา
12. ยันตเกากุม เน้ือเงิน
13. ยันตเกากุม เน้ือสามกษัตริย
14. ยันตมหาหุมหลวง ไมจํากัดเน้ือ
15. พระสมเด็จเน้ือผงมหาปราบ ( ยาจินดามณี )
16. พระขุนแผนนางพิมพ รุนแรก
17. เหรียญพระพิฆเนศ รุนแรก
18. เหรียญพระพิฆเนศ รุนสอง
19. พระกร่ิงอวโลกิเตศวร ไมจํากัดเน้ือ
20. ทาวเวสสุวรรณรุน 1 เน้ือเงิน กระบองทอง
21. ทาวเวสสุวรรณรุน 1 เน้ือเงิน กระบองเงิน
22. ทาวเวสสุวรรณรุน 1 เน้ือทองแดง กระบองเงิน
23. ทาวเวสสุวรรณรุน 1 เน้ือทองแดง
    กระบองทองแดง
24. ทาวเวสสุวรรณรุน 2 ไมจํากัดเน้ือ
25. ยันตสาลิกาคู ไมจํากัดเน้ือ
26. อ่ิน รุนแรก เน้ือเงิน

โตะท่ีโตะท่ี 4343 พระอาจารยพยุงศักด์ิ ธีรธมฺโม พระอาจารยพยุงศักด์ิ ธีรธมฺโม 
วัดปาแดด จ.เชียงใหมวัดปาแดด จ.เชียงใหม

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

27. เตาสําลี ( ชุบเทียนชัย )
28. เตาสําลี ( ไมชุบเทียนชัย )
29. ตะกรุดยันตมาเสพนาง ไมจํากัดเน้ือ
30. กะลาแกะราหู ไมจํากัดรุน
31. เหรียญพระราหู สุริยะปะภา เน้ือทองคํา
    หลังจันทระปะภา เน้ือเงิน
32. เหรียญราหูสุริยะปะภา เน้ือเงิน
33. ตะกรุดขอมือดวงแกวมณีโชติ
34. ยันตหนีบ ไมจํากัดรุน
35. เหรียญพระสังกระจายน รุน 63
36. ตะกรุดปญจขันธฟาฟก รุน มหากุศลพูนทวีโชค 
    ป 2545
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1. กะลาราหู โบราณลานนา

2. วัวธนู โบราณลานนา

3. วัวธนู ครูบาคําแสน วัดปาดอนมูล (ไมจํากัดรุน)

4. วัวธนูอาจารยเณร วิเศษณ สิงหคํา วัดปาสัก

5. กุมารทอง อาจารยเณร วิเศษณสิงหคํา วัดปาสัก

6. มีดแหก โบราณลานนา

7. มีดหลูบ ลานนา

8. นางกวัก โบราณลานนา

9. อ่ินโบราณลานนา ไมจํากัดเน้ือ

10. ตะกรุด คาดเอว โบราณลานนา

11. มหาวานยาสัก โบราณลานนา

12. ตะกรุด ยันตหนีบ โบราณลานนา

13. สรอยประคํา โบราณลานนา

14. ตะกรุด พอกคร่ัง โบราณลานนา

15. ตะกรุด ครูบาขันแกว (ไมจํากัดรุน) 

16. ผายันตพระเจาแดง ครูบาขันแกว 

    วัดสันพระเจาแดง ไมจํากัดขนาด

17. ผายันต ครูบาวัง (เขียนมือก่ึงพิมพ)

18. ผายันต ครูบาวัง ไมจํากัดพิมพ

19. ตะกรุด เกากุม 3 กษัตริย ครูบาวัง วัดบานเดน
20. ตะกรุด เกากุม (เล่ียมเดิม) ครูบาวัง วัดบานเดน
21. ตะกรุด จําปาส่ีตน ครูบาวัง วัดบานเดน

22. ลูกอมผงพรายกุมาร หลวงปูปน วัดแมยะ

23. กะลาราหู หลวงพอแขก วัดสันปาลาน
24. กะลาราหู วัดทุงโปง อ.ปาย

25. ตะกรุดนาคเขาคํา วัดทุงโปง อ.ปาย

โตะท่ีโตะท่ี 4444 เคร่ืองรางเมืองเหนือ ยอดนิยมเคร่ืองรางเมืองเหนือ ยอดนิยม

26. แมงภูคํา เจาสลาหลวงอูวิชัยยะ นครเชียงตุง

27. ผายันต มาเสพนาง ครูบาตา วัดบานเหลา

    (ไมจํากัดรุน)

28. ผายันตเมตตา, คาขาย, ครูบาตา วัดบานเหลา 

    ไมจํากัดรุน

29. ตะกรุดพอกคร่ัง ครูบาตา วัดบานเหลา

30. ตะกรุดนกหวีด ครูบาตา วัดบานเหลา

31. ลูกอม ครูบาสิงหแกว วัดปากกอง รุน 1

32. ลูกอม ครูบาสิงหแกว วัดปากกอง รุน 2

33. ลูกอม ครูบาสิงหแกว วัดปากกอง รุน 3

34. ผายันตเมตตา โบราณลานนา

35. ตะกรุด หนังพอกคร่ัง ทาทอง ครูบาชุม 

    (แจกศิษย วัดทาซุง)

36. ตะกรุด หนังพอกคร่ัง ครูบาชุม วัดวังมุย

37. แมลงภู ลานนาไมจํากัดอาจารย

38. อุต่ิง ลานนาไมจํากัดอาจารย

39. สิงหเจาพอดํา วัดบุพพาราม

40. คตลานนา

41. ปนเหนง โบราณลานนา

42. เข้ียว, เขา, เล็บ, งา โบราณลานนา
43. ผายันตโบราณลานนา
44.. เส้ือยันต โบราณลานนา

45. เคร่ืองราง ไมจํากัดรูปลักษณ

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย
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1. พระเจาตนหลวง รุน สัมฤทธิ์โชค วัดพระเจาตนหลวง ป 2560 เน้ือทองคํา

2. พระเจาตนหลวง รุน สัมฤทธิ์โชค วัดพระเจาตนหลวง ป 2560 เน้ือเงินขัดเงา

3. พระเจาตนหลวง รุน สัมฤทธิ์โชค วัดพระเจาตนหลวง ป 2560 เน้ือเงินซาติน

4. พระเจาตนหลวง รุน สัมฤทธิ์โชค วัดพระเจาตนหลวง ป 2560 เน้ือนวะ

5. พระเจาตนหลวง รุน สัมฤทธิ์โชค วัดพระเจาตนหลวง ป 2560 เน้ือชนวน

6. พระเจาตนหลวง รุน สัมฤทธิ์โชค วัดพระเจาตนหลวง ป 2560 เน้ือลูกแกว

7. เหรียญพญานาค รุน คลังสมบัติ วัดพระเจาตนหลวง ป 2561 เน้ือทองคํา

8. เหรียญพญานาค รุน คลังสมบัติ วัดพระเจาตนหลวง ป 2561 เน้ือเงิน

9. เหรียญพญานาค รุน คลังสมบัติ วัดพระเจาตนหลวง ป 2561 เน้ือนวะ

10. เหรียญพญานาค รุน คลังสมบัติ วัดพระเจาตนหลวง ป 2561 เน้ือผิวรุง

11. เหรียญพญานาค รุน คลังสมบัติ วัดพระเจาตนหลวง ป 2561 เน้ือเงินลงยา

12. เหรียญทาวเวสสุวรรณ วัดสันปามวง ป 2561 เน้ือทองคํา

13. เหรียญทาวเวสสุวรรณ วัดสันปามวง ป 2561 เน้ือเงินลงยา

14. เหรียญทาวเวสสุวรรณ วัดสันปามวง ป 2561 เน้ือเงิน

15. เหรียญทาวเวสสุวรรณ วัดสันปามวง ป 2561 เน้ือผิวรุง

16. เหรียญเมตตาหลวงปูศรีมูล วัดศรีอุโมงคคํา ป 2562 เน้ือทองคํา

17. เหรียญเมตตาหลวงปูศรีมูล วัดศรีอุโมงคคํา ป 2562 เน้ือเงินลงยา

18. เหรียญเมตตาหลวงปูศรีมูล วัดศรีอุโมงคคํา ป 2562 เน้ือเงิน

19. เหรียญเมตตาหลวงปูศรีมูล วัดศรีอุโมงคคํา ป 2562 เน้ือนวะ

20. เหรียญเมตตาหลวงปูศรีมูล วัดศรีอุโมงคคํา ป 2562 เน้ือทองแดง
21. เหรียญเมตตาหลวงปูศรีมูล วัดศรีอุโมงคคํา ป 2562 เน้ือชนวน
22. พระเจาตนหลวงหลอโบราณเบาทุบดินไทย วัดพระเจาตนหลวง ป 2562 เน้ือทองคํา

23. พระเจาตนหลวงหลอโบราณเบาทุบดินไทย วัดพระเจาตนหลวง ป 2562 เน้ือเงิน

24. พระเจาตนหลวงหลอโบราณเบาทุบดินไทย วัดพระเจาตนหลวง ป 2562 เน้ือนวะ

โตะท่ีโตะท่ี 4545 พระเจาตนหลวงท่ัวไปพระเจาตนหลวงท่ัวไป

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 4545 พระเจาตนหลวงท่ัวไป (ตอ)พระเจาตนหลวงท่ัวไป (ตอ)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. พระเจาตนหลวงหลอโบราณเบาทุบดินไทย วัดพระเจาตนหลวง ป 2562 เน้ือเมฆสิทธิ์

26. พระเจาตนหลวงหลอโบราณเบาทุบดินไทย วัดพระเจาตนหลวง ป 2562 เน้ือเมฆพัตร

27. พระเจาตนหลวงหลอโบราณเบาทุบดินไทย วัดพระเจาตนหลวง ป 2562 เน้ือทองระฆัง

28. พระเจาตนหลวงหลอโบราณเบาทุบดินไทย วัดพระเจาตนหลวง ป 2562 เน้ือเหล็กน้ําพ้ี

29. พระเจาตนหลวงหลอโบราณเบาทุบดินไทย วัดพระเจาตนหลวง ป 2562 เน้ือชนวน

30. พระเจาตนหลวงหลอโบราณเบาทุบดินไทย วัดพระเจาตนหลวง ป 2562 เน้ือสังฆวานร

31. พระเจาตนหลวงหลอโบราณเบาทุบดินไทย วัดพระเจาตนหลวง ป 2562 เน้ือเงินลงยา

32. พระเจาตนหลวงหลอโบราณเบาทุบดินไทย วัดพระเจาตนหลวง ป 2562 เน้ือเงินสามกษัตริย

33. พระเจาตนหลวงหลอโบราณเบาทุบดินไทย วัดพระเจาตนหลวง ป 2562 เน้ือเพนทสี
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1. เหรียญท่ีระลึก ฉลองพัดยศ พิมพหยดน้ํา เน้ือกะไหลทอง หลวงพอเปน วัดบางพระ ป 2537

2. เหรียญท่ีระลึก ฉลองพัดยศ พิมพรูปไข เน้ือกะไหลทอง หลวงพอเปน วัดบางพระ ป 2537

3. เหรียญหลอ หลังหนากากเสือ เน้ือทองแดงรมดํา หลวงพอเปน วัดบางพระ ป 2537

4. พระพิมพข่ีหมู รุนอายุครบ 70 ป เน้ือผง หลวงพอเปน วัดบางพระ ป 2537

5. พระสมเด็จปรกโพธิ์ เน้ือผงพรายสมุทร พิมพใหญ อาจารยเจิม วัดหอยราก ป 2499

6. พระสมเด็จปรกโพธิ์ เน้ือผงพรายสมุทร พิมพเล็ก อาจารยเจิม วัดหอยราก ป 2499

7. รูปหลอหมคลุม เน้ือทองแดงรมดํา หลวงปูหลิว วัดไรทองแดง ป 2542

8. พระกร่ิงอุปคุตจกบาตร เน้ือสัมฤทธิ์ หลวงพออุน วัดตาลกง ป 2547

9. เหรียญรุนพระราชศรัทธา เน้ือทองแดง หลวงปูแหวน วัดดอยแมปง ป 2519

10. พระปดตา เน้ือผง หลวงพอสาคร วัดหนองกลับ ป 2538

11. พระกร่ิง ปริสุทโธ เน้ือผง รุนพิทักษชายแดน หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2535

12. เหรียญหนาตรง รุนคูณรุงโรจน เน้ือทองแดง หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2537

13. เหรียญหันขาง รุนคูณรุงโรจน เน้ือทองแดง หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2537

14. เหรียญหนาตรง รุนเทพารักษ เน้ือทองแดง หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2539

15. พระกร่ิงยอดเกศ พิมพเล็ก เน้ือกะไหลทอง หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2548

16. พระสังกัจจาย เน้ือผง ออกวัดสระแกว หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2526

17. พระกร่ิงบารมี ปริสุทโธ เน้ือเงิน หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2536

18. เหรียญสรางบารมี เน้ือเงินลงยา หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2536

19. หมูมหาลาภ รุนแรก เน้ือนวะ หลวงพอทอง วัดบานไร ป 2561

20. เหรียญสมเด็จ หลวงพอทอง รุนแรก เน้ือเงิน วัดบานไร ป 2562
21. เหรียญสมเด็จ หลวงพอทอง รุนแรก เน้ือทองแดง วัดบานไร ป 2562
22. พระปดตา รุนอายุ 77 ป เน้ือผงใบลาน หลวงพอไสว วัดปรีดาราม ป 2541

23. พระสมเด็จพิมพสังกัจจายข่ีหมู เน้ือผงใบลาน หลวงพอเส็ง วัดบางนา ป 2525

24. พระพรหม เน้ือผงใบลาน อาจารยวาส วัดสะพานสูง ป 2550

โตะท่ีโตะท่ี 4646 พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 1พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 1

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 4646 พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 1 (ตอ)พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 1 (ตอ)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. พระพรหม เน้ือผงเกสร อาจารยวาส วัดสะพานสูง ป 2550

26. เหรียญงบน้ําออย เน้ือตะก่ัว หลวงพออุน วัดตาลกง ป 2550

27. พระสมเด็จข่ีเสือ เน้ือแรไหลดํา พิมพใหญ หลวงพออุน วัดตาลกง ป 2530

28. พระสมเด็จ รุนสรางอาคาร หลวงพอยิด วัดหนองจอก ป 2537

29. เหรียญอิทธิบารมี เน้ือเงิน หลวงพอคูณ วัดบานไร ป 2537

30. พระขุนแผนยอดขุนพล เน้ือผง หลวงพอเปน วัดบางพระ ป 2541

31. เหรียญน่ังหลังหมู รุนพิเศษ เน้ือนวะ หลวงพอเปน วัดบางพระ ป 2534

32. ปลัดขิกมหาลาภ หลวงพอเปน วัดบางพระ ป 2538

33. เหรียญหยดน้ําข่ีเสือ เน้ือเงิน หลวงพอเปน วัดบางพระ ป 2535

34. เหรียญอิทธิมงคล รุนเปดสะพาน เน้ือทองแดง หลวงพอเปน วัดบางพระ ป 2531

35. เหรียญสรงน้ํา เน้ือทองแดง หลวงพอเปน วัดบางพระ ป 2539

36. พระสมเด็จหลังยันตครู หลวงพอมี วัดมารวิชัย ป 2539

37. เหรียญพระราหูหลอ 2 หนา เน้ือนวะ หลวงพอมี วัดมารวิชัย ป 2538
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1. พระพิมพ พระสมเด็จบรรจุผาไตรพระราชทาน หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2541

2. พระพิมพ พระขุนแผนบรรจุผาไตรพระราชทาน หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2541

3. พระพิมพ พระทุงเศรษฐีบรรจุผาไตรพระราชทาน หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2541

4. พระสมเด็จพิมพเล็บมือ เน้ือผงเกสร หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2540

5. พระพิมพพระพุทธเจาประทับนก หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2534

6. พระพิมพซุมเรือนแกว เน้ือทองระฆัง หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2533

7. พระสมเด็จแซยิด 7 ช้ัน หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2534

8. พระสมเด็จแซยิด 16 ช้ัน หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2534

9. พระสมเด็จนาคปรก หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2537

10. พระพิมพพระรอด วัดโคนอน เน้ือชินตะก่ัว หลวงปูโตะเสก ป 2515

11. เหรียญมหาลาภ เน้ือทองแดง หลวงพอรวย วัดตะโก ป 2540

12. เหรียญแจกทาน พิมพหยดน้ํา เน้ือทองแดง หลวงพอรวย วัดตะโก ป 2539

13. เหรียญซุมระฆัง เน้ือทองแดง หลวงพอรวย วัดตะโก ป 2542

14. เหรียญ รวย โชคดี เน้ือทองแดง หลวงพอรวย วัดตะโก ป 2559

15. เหรียญหลอพระพรหม รุนแรก เน้ือทองแดง หลวงพอรวย วัดตะโก ป 2557

16. เหรียญอายุวัฒนมงคล เน้ือกะไหลทอง หลวงพอรวย วัดตะโก ป 2560

17. เหรียญอายุยืน เน้ือทองแดง หลวงพอรวย วัดตะโก ป 2555

18. เหรียญ รวยเงิน รวยทอง เน้ือทองแดง หลวงพอรวย วัดตะโก ป 2556

19. เหรียญ รวยมหาเศรษฐี เน้ือกะไหลทอง หลวงพอรวย วัดตะโก ป 2558

20. เหรียญพระมงคลสิทธาจารย เน้ือกะไหลทอง หลวงพอรวย วัดตะโก ป 2558
21. เหรียญ รวย โชค ลาภ เน้ือฝาบาตร หลวงพอรวย วัดตะโก ป 2558
22. เหรียญกฐิน เน้ือทองแดง หลวงพอรวย วัดตะโก ป 2558

23. พระสมเด็จปรกโพธิ์มหาชัยมงคล หลวงปูคําพันธ วัดธาตุมหาชัย ป 2535

24. เหรียญหลวงปูดู หลังพระพรหม เน้ือทองแดง วัดสะแก ป 2534

โตะท่ีโตะท่ี 4747 พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 2พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 2

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 4747 พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 2 (ตอ)พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 2 (ตอ)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. ลูกกรอกแมวดูดรก รุนแรก เน้ือทองแดง หลวงปูคําบุ วัดกุดชมภู ป 2553

26. พระปดตายันตยุง รุนแรก เน้ือตะก่ัว หลวงปูทิม วัดพระขาว ป 2540

27. พระปดตาเสารหา เน้ือผงเกสร หลวงรวย วัดตะโก ป 2539

28. พระปดตารุนแรก เน้ือผงเกสร หลวงพอรวย วัดตะโก ป 2539

29. พระสมเด็จ 5 ช้ันหลังยันตเกาะเพชร เน้ือเกสร หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2534

30. พระสมเด็จ 100 ป เน้ือขันลงหิน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2535

31. พระรวงยืน หลังพระธรรมจักร หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2515

32. เหรียญโภคทรัพย รุนแรก หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2518

33. เหรียญพระปดตา รุนแรก หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2537

34. พระปดตายันตยุง รุน 2 เน้ือทองระฆัง หลวงพอเชิญ วัดโคกทอง ป 2536

35. พระปดตา เน้ือผงพุทธคุณ หลวงพอผัน วัดราษฎรเจริญ ป 2530

36. พระปดตาหบังแบบ หลวงพอมี วัดมารวิชัย ป 2539

37. พระปดตา หลังพระราหู หลวงพอมี วัดมารวิชัย ป 2538
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1. พระขุนแผนเคลือบสีเหลือง รุนสมบูรณทรัพย หลวงปูช้ืน วัดญาณแสน ป 2544

2. พระขุนแผนเคลือบไมจํากัดสี รุนสมบูรณทรัพย หลวงปูช้ืน วัดญาณแสน ป 2544

3. พระขุนแผน 8 รอบ เน้ือผงเกสรฝงพลอย หลวงปูทิม วัดพระขาว ป 2552

4. พระขุนแผน 8 รอบ เน้ือผงเกสรฝงตะกรุด หลวงปูทิม วัดพระขาว ป 2552

5. พระขุนแผน รุนแรก หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2522

6. พระผงส่ีเหล่ียม ซุมลายกนก หลวงปูทิม วัดพิกุลทอง ป 2538

7. พระสมเด็จ 90 ป หลวงปูทิม วัดพิกุลทอง ป 2546

8. พระสมเด็จคะแนนปรกโพธิ์ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2514

9. พระพิมพพระรอด เน้ือเกสร หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2514

10. พระพิมพพระรอด เน้ือใบลาน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2514

11. พระสมเด็จฐานสิงหลายพิเศษ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2539

12. พระสมเด็จฐานแซมลายพิเศษ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2539

13. พระสมเด็จปรกโพธิ์ลายพิเศษ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2539

14. พระสมเด็จแพ 5 พัน เน้ือผงใบลาน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2534

15. พระสมเด็จปม หลังยันต หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2514

16. พระสมเด็จ 100 ป หลังยันต เน้ือเกสร หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2535

17. พระปดตามหาอุด รุนแรก หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2514

18. เหรียญไตรมาส รุน 2 (เอ็ม 16) เน้ือทองแดง หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2513

19. พระสมเด็จหลังยันตมหาอุด หลวงพอแพ ป 2516

20. พระปดตารุน 2 หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2514
21. พระปดตาจ๋ิว หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2517
22. พระลีลาทุงเศรษฐี รุนแรก หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2511

23. พระสมเด็จฐานสิงห เน้ือเกสร หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2515

24. พระสมเด็จ 100 ป หลังแบบ เน้ือลาย หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2535

โตะท่ีโตะท่ี 4848

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>

พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 3พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 3
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โตะท่ีโตะท่ี 4848

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. พระสมเด็จแพ 9 พัน ปดทองในพิมพ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2536

26. พระสิวลี เน้ือผงเกสร หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2516

27. พระพิมพจันทรลอย เน้ือเกสร หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2512

28. พระสมเด็จแพ 4 พัน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2534

29. พระสมเด็จ 5 ช้ัน หลังรูปเหมือน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2515

30. พระสมเด็จหลังยันตตรี หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2512

31. พระสมเด็จหลังยันตนะ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2509

32. พระชัยวัฒน รุน 3 หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2535

33. พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2514

34. พระสมเด็จฐานสิงห หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2515

35. พระสมเด็จฐานแซม หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2517

36. ตะกรุดโทน 2 น้ิว เล่ียมเดิม หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2524

37. ตะกรุดโทน 3 น้ิว เล่ียมเดิม หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ป 2524

พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 3 (ตอ)พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 3 (ตอ)
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1. ปลัดขิกไมเขยตาย หลวงปูเมฆ วัดลํากะดาน จ.กรุงเทพ

2. ปลัดลิงเกาะ หลวงพอกล่ัน วัดอินทราวาส จ.อางทอง

3. พระขุนแผนกุมารทองเคลือบป 2540 หลวงพอโพธิ์ จ.อยุธยา

4. พระปดตาผงใบลาน ป 2540 หลวงพอเม้ียน วัดโพธิ์ จ.อยุธยา

5. พระปดตาจัมโบหลังตะกรุดเงิน ป 2548 หลวงพอเอียด วัดไผลอม จ.อยุธยา

6. พระผง รุนศรฤทธิ์ เน้ือกนครก ป 2557 หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

7. พระปดตา รุนเสาร 5 เน้ือผงใบลาน ป 2539 หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

8. พระปดตา รุนรวยมหาศาล เน้ือผงใบลาน ป 2539 หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

9. เหรียญชนะจน ป 2556 (เหรียญเล็ก) หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

10. หลวงปูทวด พิมพเตารีด เน้ือนวะโลหะ รุนแรก ป 2556 หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

11. เหรียญรุนแรก หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2518

12. เหรียญพระพรหม หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2538

13. เหรียญชนะจน หลวงปูทิม วัดพระขาว รวมทุกเน้ือ จ.อยุธยา ป 2540

14. พระสมเด็จชนะจน หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2540

15. พระพรหมส่ีเหล่ียม ไมจํากัดเน้ือ หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2540

16. พระกร่ิง-พระชัยวัฒน-รูปหลอ-รูปเหมือน หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2552

17. พระปดตายันตยุง  หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2540

18. พระสังกัจจายน หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไมเกินป 2543

19. พระขุนแผนรุน 2 หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2541

20. เหรียญชนะจน ป 2556 (เหรียญเล็ก) ไมจํากัดบล็อก หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา
21. เหรียญนาคปรก สรงน้ํา หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2543
22. พระขุนแผนเคลือบ หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2545

23. พระขุนแผนรุนโภคทรัพย ป 2550 เน้ือเกสร หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

24. กะลาตาเดียว หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2547

โตะท่ีโตะท่ี 4949

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>

พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 4พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 4
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โตะท่ีโตะท่ี 4949

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. พระขุนแผน หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไมจํากัดเน้ือป 2547

26. พระขุนแผน 8 รอบ หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2552

27. พระพิมพสมเด็จ ไมจํากัดรุน หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไมเกินป 2552

28. ปลาตะเพียน ไมจํากัดรุน หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไมเกินป 2552

29. พระขุนแผน หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา รวมทุกเน้ือ ไมเกินป 2552

30. พระเน้ือผง ไมจํากัดพิมพ หลวงปูทิม วัดพระขาว รวมทุกเน้ือ จ.อยุธยา ไมเกินป 2552

31. ลูกอมและพระเน้ือผงท่ัวไป หลวงปูทิม วัดพระขาว รวมทุกเน้ือ จ.อยุธยา ไมเกินป 2552

32. เหรียญหลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา รวมทุกรุน ไมเกินป 2552

33. เหรียญหลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา รวมทุกรุน เน้ือทองแดง ไมเกินป 2552

34. เคร่ืองราง ชุดท่ี 1 หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2539-2552

35. พระปดตา ทุกพิมพไมเกินป 2547 หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

36. พระบูชาหลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2527-2552

พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 4 (ตอ)พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 4 (ตอ)
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1. ปลัดขิกไมเขยตาย หลวงปูเมฆ วัดลํากะดาน กรุงเทพ

2. ปลัดขิกลิงเกาะ หลวงพอกล่ัน วัดอินทราวาส จ.อางทอง

3. ลิงไมเกาะ หลวงพอกล่ัน วัดอินทราวาส จ.อางทอง

4. ลิงไมเกาะ ขนาดพกพา ไมเกิน 3 ซม. หลวงพอกล่ัน วัดอินทราวาส จ.อางทอง

5. นกไมแกะ หลวงพอกล่ัน วัดอินทราวาส จ.อางทอง

6. วัตถุมงคลไมแกะ ไมจํากัดศิลปและขนาด หลวงพอกล่ัน วัดอินทราวาส จ.อางทอง

7. วัตถุมงคลและเคร่ืองรางไมแกะ ชุดท่ี 1 หลวงพอกล่ัน วัดอินทราวาส จ.อางทอง

8. วัตถุมงคลและเคร่ืองรางไมแกะ ชุดท่ี 2 หลวงพอกล่ัน วัดอินทราวาส จ.อางทอง

9. ปลัดขิก หลวงพอสําราญ วัดสงางาม ป 2562 จ.อยุธยา

10. พระปดตารุนแรก รวยทรัพย ป 2539 หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

11. พระพิมพทรงสัตว เน้ือดินเผา หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา

12. พระสังกัจจายนผงน้ํามัน ป 2529 หลวงปูสด วัดโพธิ์แตงใต จ.อยุธยา

13. รูปเหมือนปม,บูชา,หลอ ป 2533-2537 หลวงปูสด วัดโพธิ์แตงใต จ.อยุธยา

14. พระสมเด็จปรกโพธิ์(ผงธูป)พิมพใหญ รุนแรก ป 2515 หลวงปูสด วัดโพธิ์แตงใต จ.อยุธยา

15. พระสมเด็จปรกโพธิ์ พิมพเล็ก รุนแรก ป 2515 หลวงปูสด วัดโพธิ์แตงใต จ.อยุธยา

16. พระปดตาตอลาภ ป 2535 ทุกพิมพ หลวงปูสด วัดโพธิ์แตงใต จ.อยุธยา

17. พระปดตาจัมโบ (มหาลาภ) ป 2536 หลวงปูสด วัดโพธิ์แตงใต จ.อยุธยา

18. เหรียญเสมาลงยา ไมจํากัดเน้ือ ป 2533 หลวงปูสด วัดโพธิ์แตงใต จ.อยุธยา

19. พระปดตาจัมโบ เน้ือสีชมพู ไมเกินป 2537 หลวงปูสด วัดโพธิ์แตงใต จ.อยุธยา

20. เหรียญเสมา 8 รอบพิมพกรรมการหนาทอง ป 2537 หลวงปูสด วัดโพธิ์แตงใต จ.อยุธยา
21. เหรียญเสมา 8 รอบ ทุกพิมพป 2537 หลวงปูสด วัดโพธิ์แตงใต จ.อยุธยา
22. พระปดตายันตยุง ทุกพิมพทุกเน้ือ ป 2537 หลวงปูสด วัดโพธิ์แตงใต จ.อยุธยา

23. เหรียญเสมารุนพิเศษ ป 2533 หลวงปูสด วัดโพธิแ์ตงใต จ.อยุธยา

24. พระรูปเหมือนใบโพธิ์ ทุกรุนไมจํากัดเน้ือ ไมเกินป 2536 หลวงปูสด วัดโพธิ์แตงใต จ.อยุธยา

โตะท่ีโตะท่ี 5050

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>

พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 5พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 5
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โตะท่ีโตะท่ี 5050

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. พระผง รุนศรฤทธิ์ ป 2557 หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

26. พระปดตา รุนเสาร 5 ป 2539 หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

27. พระปดตา รุนรวยมหาศาล ป 2539 หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

28. พระสมเด็จ ไมจํากัดรุน หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

29. ตะกรุดหนังเสือ หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

30. หลวงพอแดง วัดทุงคอก ไมจํากัดพิมพ จ.สุพรรณบุรี

31. เบ้ียแก หลวงปูต๋ี วัดหูชาง จ.นนทบุรี

32. หลวงปูทวด พิมพเตารีด รุนแรก ป 2556 หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

33. พระขุนแผน รุนโภคทรัพย ป 2550 ไมจํากัดเน้ือ หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา

34. พระบูชาหลวงพอโหนง วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี

35. พระหลวงพอโหนง วัดคลองมะดัน ไมจํากัดพิมพ จ.สุพรรณบุรี

36. พระกร่ิง-พระชัยวัฒน-รูปหลอ-รูปเหมือน หลวงปูทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไมเกินป 2552

พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 5 (ตอ)พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 5 (ตอ)



84 ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É� ¾ÃÐºÙªÒ ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§ áÅÐàËÃÕÂÞ¤³Ò¨ÒÃÂ� ÇÑ¹·Õè 5 - 6 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2563 ³ âÃ§áÃÁâÅµÑÊ»Ò§ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 
¨Ñ´â´Â ·ÕÁ§Ò¹ÊËÒÂ¾ÃÐ¡ÃØ Ã‹ÇÁ¡Ñº ÊÁÒ¤Á¼ÙŒ¹ÔÂÁ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§¾ÃÐºÙªÒä·Â ÊÒ¢Ò¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹

1. พระทรงไก วัดบางนมโค หลวงพอฤๅษีลิงดํา ป 2511

2. พระทรงนก วัดบางนมโค หลวงพอฤๅษีลิงดํา ป 2511

3. พระทรงปลา วัดบางนมโค หลวงพอฤๅษีลิงดํา ป 2511

4. พระทรงครุฑ วัดบางนมโค หลวงพอฤๅษีลิงดํา ป 2511

5. พระทรงเมน วัดบางนมโค หลวงพอฤๅษีลิงดํา ป 2511

6. พระทรงหนุมาน วัดบางนมโค หลวงพอฤๅษีลิงดํา ป 2511

7. พระทรงไก วัดบางนมโค หลวงพอฤๅษีลิงดํา ป 2527

8. พระทรงนก วัดบางนมโค หลวงพอฤๅษีลิงดํา ป 2527

9. พระทรงปลา วัดบางนมโค หลวงพอฤๅษีลิงดํา ป 2527

10. พระทรงครุฑ วัดบางนมโค หลวงพอฤๅษีลิงดํา ป 2527

11. พระทรงเมน วัดบางนมโค หลวงพอฤๅษีลิงดํา ป 2527

12. พระทรงหนุมาน วัดบางนมโค หลวงพอฤๅษีลิงดํา ป 2527

13. พระผงรูปไข หลวงพอเกษม เขมโก วัดพลับพลา ป 2517

14. พระปดตา หลวงพอประสิทธิ์ วัดไทรนอย

15. พระขุนแผน ปรกเพชรกลับ หลวงตาบุญหนา รุนเจ็ดรอบ ป 2558 เน้ือเขียว วัดปาโสตถิผล

16. พระขุนแผน ปรกเพชรกลับ หลวงตาบุญหนา รุนเจ็ดรอบ ป 2558 เน้ือฟา วัดปาโสตถิผล

17. พระขุนแผน ปรกเพชรกลับ หลวงตาบุญหนา รุนเจ็ดรอบ ป 2558 เน้ือมวง วัดปาโสตถิผล

18. พระขุนแผน ปรกเพชรกลับ หลวงตาบุญหนา รุนเจ็ดรอบ ป 2558 เน้ือแดง วัดปาโสตถิผล

19. พระขุนแผน ปรกเพชรกลับ หลวงตาบุญหนา รุนเจ็ดรอบ ป 2558 เน้ือสม วัดปาโสตถิผล

20. พระสมเด็จแหวกมาน หลวงพอเกาะ วัดทาสมอ พิมพเล็ก
21. พระสมเด็จแหวกมาน หลวงพอเกาะ วัดทาสมอ พิมพใหญ
22. พระผงสุพรรณ หลังสมเด็จพระนเรศวร ยุทธหัตถี เน้ือแดง

23. พระผงสุพรรณ หลังสมเด็จพระนเรศวร ยุทธหัตถี เน้ือเขียว

24. พระผงสุพรรณ หลังสมเด็จพระนเรศวร ยุทธหัตถี เน้ือดํา

โตะท่ีโตะท่ี 5151

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>

พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 6พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 6
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โตะท่ีโตะท่ี 5151

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. พระผงสุพรรณ หลังสมเด็จพระนเรศวร ยุทธหัตถี เน้ือเหลือง

26. พระปดตา ณ หัวเขา วัดโคนอน เน้ือชินตะก่ัว ป 2514

27. พระรอด ณ หัวเขา วัดโคนอน เน้ือชินตะก่ัว ป 2514

28. พระนางพญา ณ หัวเขา วัดโคนอน เน้ือชินตะก่ัว ป 2514

29. เหรียญพระพุทธบาท วัดอนงค

30. พระนางพญาสายรุง หลวงพอขอม วัดไผโรงวัว ป 2515

31. พระนางกวัก เน้ือผง หลวงพอมุย วัดดอนไร

32. พระนางกวัก เน้ือดิน หลวงพอมุย วัดดอนไร

33. พระรูปหลอ หลวงพอนวม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

34. เหรียญท่ีระลึก สรางเจดีย หลวงพอนวม วัดโพธิ์ศรีเจริญ

35. พระสมเด็จแหวกมาน หลวงพอเกาะ วัดทาสมอ

พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 6 (ตอ)พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 6 (ตอ)
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1. เหรียญทาวเวสสุวรรณ เฮงรับทรัพย หลวงพอเอก วัดบางพุทโธ จ.ลพบุรี

2. เหรียญเตาปลดหน้ี หลวงพอเชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี เน้ือนว-ทองแดง

3. เหรียญพระพรหม หลวงพอเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี เน้ือนว-ทองแดง 

4. พระกร่ิง รุนแรก หลวพอเพชร วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี 

5. เหรียญ เฮง เฮง รวย รวย หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา ป 2560 เน้ือทองแดงชุบทอง

6. เหรียญ รุน 96 พรรษา หลวงพอรวย วัดตะโก จ.อยุธยา ป 2560 เน้ือทองแดงรมดํา 

7. ภาพในกรอบอิคริลิค ไอไขเด็กวัดเจดีย รุน สรงน้ํา 63 

8. ตะกรุดลูกอม ไอไขเด็กวัดเจีดย เน้ือเงิน รุนสรงน้ํา 63 

9. ภาพอัดกระจก ไอไขเด็กวัดเจดีย รุนแรก หลังปดเน้ือเงิน รุนสรงน้ํา 63

10. เหรียญไมปม หนากากเงิน ไอไขเด็กวัดเจดีย รุนสรงน้ํา 63 

11. เหรียญไมปม หนากากทอง ไอไขเด็กวัดเจดีย รุนสรงน้ํา 63 

12. พระกร่ิงศรีสุทโธ หลวงพอคําบุ เน้ือนวโลหะ 

13. พระสมเด็จศาสดา รุน 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ 

14. พระกร่ิงบารมี 80 พรรษา พิมพหลอโบราณ เน้ือทองชนวน สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ 

15. พระกร่ิงบารมี 84 พรรษา พิมพหลอโบราณ เน้ือทองชนวน สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเพท 

16. พระกร่ิงชินบัญชร รุน 88 พรรษา เน้ือนวโลหะ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ 

17. พระไพรีพินาศ รุน 80 พรรษา ป 2536 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ 

18. พระกร่ิงไพรีพินาศ รุน 100 ป เน้ือทองระฆัง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ 

19. พระกร่ิง อิ สา วะ สุ รุน 100 ป เน้ือทองระฆัง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

20. พระกร่ิงอรหัง รุน 100 ป พิมพหนาใหญ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบารนิเวศ กรุงเทพ ป 2556 
21. พระกร่ิงอรหัง รุน 100 ป พิมพหนาเล็ก พิมพกรรมการ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ 
    ป 2556 

22. พระปดตากนกขาง รุน 7 รอบ เน้ือเกสร ตะกรุดเงิน สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ป 2540 

23. พระปดตากนกขาง รุน 7 รอบ เน้ือใบลาน ตะกรุดเงิน สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ป 2540 

โตะท่ีโตะท่ี 5252 พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 7พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 7

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 5252 พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 7 (ตอ)พระพุทธพระคณาจารย ท่ัวไป 7 (ตอ)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

24. พระปดตากนกขาง รุน 7 รอบ เน้ือเกสร ตะกรุดทอง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ป 2540 

25. พระปดตากนกขาง รุน 7 รอบ เน้ือใบลาน ตะกรุดทอง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ 

    ป 2540

26. หลวงปูทวด พิมพน้ิวกระดก รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ป 2556 

27. พระสมเด็จแพ 5 พัน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี 

28. พระสมเด็จแพ 7 พัน เน้ือขาว หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สงหบุรี

29. พระสมเด็จแพ 8 พัน เน้ือขาว หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี 

30. พระสมเด็จแพ 9 พัน เน้ือขาว หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี 

31. พระสมเด็จ 100 ป เน้ือขาว หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี 

32. พระปดตาจัมโบ พิมพยอนยุค หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี 

33. เหรียญพระเจาตากสิน รุน ชนะศึกปราบไพรี เน้ือทองแดง-ทองเหลือง วัดพรานนก จ.อยุธยา 

34. เหรียญพระเจาตากสิน รุน 250 ป กรุงธนบุรี เน้ือทองแดง-ทองเหลือง 

35. พระกร่ิง รุน บารมี 72 พรรษา หลวงพอเดช วัดสัง)มงคล จ.นครสวรรค ป 2555 เน้ือนวโลหะ

36. เหรียญกาวหนาบารมี พระพระมงคลม่ิงเมือง เน้ือทองแดง-ทองเหลือง จ.อํานาจเจริญ ป 2562 

37. เหรียญราหูอมจันทร มหาเทพสิทธิโชค “เปล่ียนราย กลายเปนดี” เน้ือทองเหลือง ป 2562
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1. พระสมเด็จ เน้ือผงเกสร 108 ป 2494

2. พระนางพญา รุนแรก เน้ือดินเผา ป 2506

3. พระนางพญา รุนแรก เน้ือผงเกสร ป 2517

4. พระสมเด็จปรกโพธิ์ ป 2514

5. พระสมเด็จปรกโพธิ์ เน้ือผงเกสร 108 ป 2514

6. พระสมเด็จคะแนนปรกโพธิ์ เน้ือผงเกสร 108 

   ป 2514

7. พระสมเด็จคะแนนปรกโพธิ์ ปดทองแจกกรรมการ 

   ป 2514

8. พระสมเด็จฐานสิงห ป 2515

9. พระสมเด็จฐานสิงห เน้ือผงเกสร 108 ป 2515

10. พระสมเด็จฐานสิงห เน้ือพิเศษ ป 2515

11. พระสมเด็จ เน้ือเกสร 108 ป 2509

12. พระสมเด็จ ปดทองแจกกรรมการ เน้ือเกสร 108 

    ป 2509

13. เหรียญไตรมาส M 16 เน้ือทองแดง ป 2513

14. พระสมเด็จ เน้ือผง ป 2517

15. พระสมเด็จ พิมพพระประธาน หลังรูปเหมือน 

    ป 2518

16. พระสมเด็จคะแนน แพพัน ป 2510
17. พระสมเด็จคะแนน แพ 3 พัน ป 2512
18. พระสมเด็จคะแนน หลังยันตนะ ลงกรุ ป 2512

19. พระสมเด็จมหาอุด ปดทองแจกกรรมการ ป 2516

20. พระสมเด็จคะแนน แพพัน แร ป 2516
21. พระสมเด็จคะแนน แพ 3 พัน แร ป 2516

โตะท่ีโตะท่ี 5353 พระหลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ท่ัวไปพระหลวงพอแพ วัดพิกุลทอง ท่ัวไป

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

22. พระปดตา รุนแรก ป 2513

23. พระปดตาลายรัศมี ป 2514

24. พระปดตา ป 2514

25. เหรียญโภคทรัพย ป 2518

26. พระชัยวัฒน ทําบุญอายุ 84 ป ป 2532

27. พระสมเด็จ แพ 4 พัน ป 2534

28. พระสมเด็จคะแนน แพพัน ป 2519

29. พระสมเด็จ ท่ีระลึกครบ 100 ป วัดพิกุลทอง 

    ป 2535

30. พระสมเด็จ แพ 5 พัน ป 2534

31. พระกร่ิงศิลปลพบุรีประยุกต ป 2535

32. พระสังกัจจายน ท่ีระลึกครบ 100 ป วัดพิกุลทอง

    ป 2535

33. พระชัยวัฒนศิลปลพบุรีประยุกต ป 2535

34. พระสมเด็จ 100 ป ลายพิเศษ ป 2535

35. พระขุนแผน รุนแรก ป 2522
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1. หุนพยนต อาจารยชวงเชียงใหม ศิษยอาจารยป แจงเจริญ

2. เคร่ืองราง อาจารยชวงเชียงใหม ศิษยอาจารยป แจงเจริญ

3. น้ําเตารอยป หลวงพอสด วัดปากน้ําภาษีเจริญ

4. เหรียญโชคดี ไมตรียานุสรณ หัวใจเศรษฐี อาจารยเจก ณัฐธัญ กับ อาจารยประคอง รุนเจริญ

5. หุนพยนต พ่ีต๋ี ซอยทาเรือแดง อยุธยา ตาเงิน ตาทอง

6. หุนพยนต พ่ีต๋ี ซอยทาเรือแดง อยุธยา กานลานสาน

7. เบ้ียแกหลวงปูเจือ วัดกลางบางแกว ถักเชือกจุมรัก

8. เบ้ียแกหลวงปูเจือ วัดกลางบางแกว หุมเงินหุมทอง

9. ตะกรุดหนังเกง อาจารยจาง วัดสองพ่ีนอง

10. ตะกรุดหนังเกง อาจารยกู วัดสองพ่ีนอง

11. ลิงหลวงพออนัน วัดบางพลีนอย ไมจํากัดเน้ือ(ขนาดหอยคอ)

12. ตุกแกเน้ือดิน หลวงพอหล่ํา วัดสามัคคีธรรม (ขนาดหอยคอ)

13. ตุกแกเน้ือดิน หลวงพอหล่ํา วัดสามัคคีธรรม (ขนาดบูชา)

14. ปลากัดหลวงพอนวม วัดโพธิ์ศรีเจริญ เน้ือไม

15. ปลากัดหลวงพอนวม วัดโพธิ์ศรีเจริญ เน้ือโลหะ

16. ปลากัดหลวงพอนวม วัดโพธิ์ศรีเจริญ เน้ือหินหยก

17. ปลากัดหลวงพอนวม วัดโพธิ์ศรีเจริญ เน้ือพิเศษ

18. ราหูอมจันทร หลวงพอแล วัดพระทรง

19. ตะกรุดหนังเสือ หลวงพอประสิทธิ์ วัดไทรนอย

20. ตะกรุดสาลิกา หลวงพอประสิทธิ์ วัดไทรนอย
21. ลูกสะกด หลวงพอเกาะ วัดทาสมอ จังหวัดชัยนาท
22. ตะกรุด หลวงพอเกาะ วัดทาสมอ จังหวัดชัยนาท

23. มีดเหล็กน้ําพ้ี หลวงพอเกาะ วัดทาสมอ จังหวัดชัยนาท

24. หนุมาน รุนมงคลชัย วัดสวางอารมณ ป 2562

โตะท่ีโตะท่ี 5454 เคร่ืองราง ท่ัวไปเคร่ืองราง ท่ัวไป

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 5454 เคร่ืองราง ท่ัวไป (ตอ)เคร่ืองราง ท่ัวไป (ตอ)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. ปลาตะเพียน หลวงพอขอม วัดไผโรงวัว

26. ลูกสะกด หลวงพอมุย วัดดอนไร

27. หนุมาน อาจารยอาง วัดใหญสวางอารมณ รุนอายุ 65 ป

28. เหรียญราหู มหาโชค โภคทรัพย ป 2562

29. นางพิมพ ตุกตาเล็กทาทองฝงตะกรุด หลวงพออ๊ับ วัดไทร

30. นางพิมพ ตุกตาใหญ หลวงพออ๊ับ วัดไทร

31. กุมารรุนฝงลูกนิมิต หลวงพอกวย วัดโฆสิตาราม

32. ปลากัด เน้ือผงพุทธคุณ หลวงปูแสน วัดบานหนอกจิก ป 2562

33. ปลากัด เน้ือกะไหลทอง หลวงปูแสน วัดบานหนอกจิก ป 2562

34. ปลากัด เน้ือกะไหลเงิน หลวงปูแสน วัดบานหนอกจิก ป 2562

35. ปลากัด เน้ือทองผสม หลวงปูแสน วัดบานหนอกจิก ป 2562
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1. เหรียญรุนแรก วัดแจงนอก ป 2512

2. เหรียญรูปไข รุนสรางกุฎิสงฆ วัดสระแกว ป 2517

3. เหรียญส่ีเหล่ียมหลังกําแพง ป 2517

4. เหรียญส่ีเหลียมพิมพพระพุทธ วัดโคกรักษ

5. เหรียญสรางบารมี ป 2519

6. เหรียญส่ีเหล่ียม สมเด็จปริสุทโธ มีหู ป 2519

7. เหรียญเจาแมกวนอิม ป 2519

8. พระผงวัดพันอน พิมพขุนแผน ไมจํากัดป

9. พระผงวัดพันอน พิมพปดตา ไมจํากัดป

10. พระผงวัดพันอน  พิมพสมเด็จ ไมจํากัดป

11. พระผงวัดพันอน ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดป

12. เหรียญสรางบารมีเล็ก วัดบานบุ ป 2526

13. เหรียญส่ีเหล่ียมยืนทําน้ํามนต ออกวัดใหมอัมพร ป 2528

14. เหรียญรูปไข รุนสรางหอฉันตและกําแพง ออกวัดใหมอัมพร ป 2528

15. พระปดตาเน้ือผงวัดโพธิ์ปรือแวง ป 2529

16. เหรียญผาปานนท ป 2529

17. เหรียญสหกรณ ป 2530

18. เหรียญรุนสรางกุฎิสงฆ ป 2530 (สหกรณเล็ก)

19. เหรียญเจาแมกวนอิม ออกวัดใหมอัมพร ป  2531

20. พระกร่ิง สก.ป 2536
21. เหรียญฉลุ สก. ป 2536
22. พระผงกร่ิงผสมยาเสน ป 2536

23. รูปเหมือนใบโพธิ์ศิษยอุตรดิตถสรางถวาย ป 2536

24. พระชัยวัฒน รุนมหาบารมี ป 2536

โตะท่ีโตะท่ี 5555 พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร 
จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดท่ี 1จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดท่ี 1

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 5555

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. ตะกรุดปมรูปเหมือน รุนมหาบารมี ป 2536 ไมจํากัดเน้ือ

26. เหรียญหลอพิมพเจาสัว รุนบารมี ป 2536

27. พระปดตาลอยองคบรรจุกร่ิง รุนคูณพันลาน เน้ือเงิน ป 2537

28. เหรียญเสมาหลอพิมพสมเด็จหลังหลวงพอคูณ รุนคูณพันลาน ป 2537

29. พระปดตาหัวจรวด รุนคูณรุงโรจน ป 2537

30. พระขรรค รุนคูณรุงโรจน ป 2537

31. พระปดตาคูณพันลาน ป 2537

32. เหรียญน่ังพานชนะมาร เน้ือทองเหลือง ป 2537

33. เหรียญน่ังพานชนะมาร เน้ือทองแดง ป 2537

34. เหรียญน่ังพานวัดบานคลอง ป 2537 ไมจํากัดเน้ือ

35. พระปดตาสาลิกามหาลาภ เน้ือผง ป 2539

36. ล็อกเก็ตรุนทรัพยสมบูรณ ป 2540

37. รูปเหมือนบูชา หนาตัก 5 น้ิว ไมจํากัดรุน

พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร 
จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดท่ี 1 (ตอ)จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดท่ี 1 (ตอ)
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1. สมเด็จพญาง้ิวดํา รุนพิเศษ เน้ือผง ออกวัดใหมบานดอน ป 2519

2. สมเด็จพญาง้ิวดํา รุนเกียรติ-นิยม ออกวัดใหมบานดอน ป 2523

3. พระสมเด็จนาคปรก รุนทหารพาน ป 2526

4. พระสังกัจจายน รุนทหารพราน ป 2526

5. พระปดตารุนทหารพราน ป 2526

6. พระภควัมบดีมหาลาภ วัดใหมอัมพร ป 2526

7. พระปดตาเน้ือผงตนคูณศักด์ิสิทธิ์ ภควัมบดีคูณลาภ ป 25321

8. เหรียญหลวงพอคูณ พิมพหันขาง หลังเทพเจา ฮก ลก ซ่ิว ป 2534 ออกวัดใหมอัมพร 

9. ลอแม็กรุนแรก 70 ป พ.ศ. 2535

10. พระเน้ือผงรุนคูณทวีทรัพย ป 2535 ไมจํากัดพิมพ

11. นางกวักพญาง้ิวดํา รุนพิเศษเสารหา ออกวัดใหมบานดอน ป 2536

12. สมเด็จพญาง้ิวดํา รุนมหาลาภ ออกวัดใหมบานดอน ป 2536

13. สมเด็จพญาง้ิวดํา พิมพใบโพธิ์ ออกวัดใหมบานดอน ป 2536

14. สมเด็จพญาง้ิวดํา พิมพสารพัดนึก ออกวัดใหมบานดอน ป 2536

15. เหรียญหลอพิมพเจาสัว รุนมารุมค้ําคูณอุดหนุน ป 2536

16. พระกร่ิงรุนอุปถัมภวัดบานแปรง ป 2536 เน้ือกะไหลทอง

17. พระกร่ิงรุนอุปถัมภวัดบานแปรง ป 2536 เน้ือทองแดงรมดํา

18. เหรียญรุนเหลือกินเหลือใช ป 2536

19. พระกร่ิง รุนคูณทอง ป 2537 ไมจํากัดเน้ือ

20. พระสมเด็จหลังรูปเหมือนฝงตะกรุด รุนคูณทอง ป 2537
21. พระปดตามหาลาภ เน้ือผงฝงตะกรุด รุนคูณทอง ป 2537 ไมจํากัดพิมพ
22. เหรียญรูปไข พิมพคร่ึงองค รุนคูณทอง ป 2537 ไมจํากัดเน้ือ

23. เหรียญรูปไข พิมพเอกลักษณ รุนคูณทอง ป 2537 ไมจํากัดเน้ือ

24. เหรียญรูปไข รุนเพชรเพ่ิมพูน คูณใหลาภ ป 2537 ไมจํากัดเน้ือ

โตะท่ีโตะท่ี 5656

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>

พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร 
จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดท่ี 2จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดท่ี 2
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โตะท่ีโตะท่ี 5656

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. เหรียญหลวงปูทวด ออกวัดใหมอัมพร รุนมหาเศรษฐี ป 2537 ไมจํากัดเน้ือ

26. เหรียญกลม รุนกูใหลาภ วัดบานบุ ป 2537

27. พระปดตาหัวจรวด รุนคูณรุงโรจน เน้ือเงิน ป 2537

28. พระปดตามหาลาภ 4 ทิศ กันยันตดวง รุนคูณรุงโรจน ป 2537

29. พระสมเด็จฝงตะกรุดทองคํา รุนคูณรุงโรจน ป 2537

30. พระสามสมัย รุนคูณทรัพยแสนลาน ป 2539

31. เหรียญหลอพิมพเอกลักษณลายฉลุ รุนคูณทรัพยแสนลาน ป 2539

32. เหรียญยอดขุนพล รุนเล่ือนสมณศักด์ิ วัดบึง ป 2553

33. เหรียญรุนเล่ือนสมณศักด์ิสองเทพ วัดบึง ป 2553

34. เหรียญเม็ดแตง ไมจํากัดรุน

35. พระกร่ิงมหามงคล เน้ือนวะโลหะกนอุดผงและเกศา วัดบานไร ป 2557

36. พระชัยฯ มหามงคล เน้ือนวะโลหะกนอุดผงและเกศา วัดบานไร ป 2557

37. พระบูชา ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดป ขนาดหนาตัก 5 น้ิว

พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร 
จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดท่ี 2 (ตอ)จ.นครราชสีมา ยอดนิยม ชุดท่ี 2 (ตอ)
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1. ล็อกเก็ตหลวงพอคูณหนาหนุม รุน มจร.นม. ป 2553 พิมพใหญ

2. ล็อกเก็ตหลวงพอคูณหนาหนุม รุน มจร.นม. ป 2553 พิมพเล็ก

3. เหรียญรูปไขหลวงพอคูณ รุน มจร.นม. ออกวัดบึง ป 2553 เน้ือเงิน

4. เหรียญรูปไขหลวงพอคูณ รุน มจร.นม. ออกวัดบึง ป 2553 เน้ือทองแดงไมตัดปก

5. เหรียญรูปไขหลวงพอคูณ รุน มจร.นม. ออกวัดบึง ป 2553 เน้ือทองแดง

6. พ่ีหมูคูณทอง 88 หลวงพอคูณ(ค้ํา คูณ หนุน นํา) ป 2553 ไมจํากัดเน้ือ

7. เหรียญรูปไขหลวงพอคูณ รุนบูรณะกําแพงแกว วัดบึง ป 2553 เน้ือเงิน

8. เหรียญรูปไขหลวงพอคูณ รุนบูรณะกําแพงแกว วัดบึง ป 2553 เน้ือนวะโลหะ

9. เหรียญรูปไขหลวงพอคูณ รุนบูรณะกําแพงแกว วัดบึง ป 2553 เน้ือทองแดง

10. ยอดธง รุน มจร.นม. ป 2553 หลวงพอคูณปลุกเสก ไมจํากัดเน้ือ

11. ลูกอมหลวงพอคูณ รุนบารมีปริสุทโธ ป 2555 ตะกรุดทองคํา,เงิน,นาก

12. ลูกอมหลวงพอคูณ รุนบารมีปริสุทโธ ป 2555 ตะกรุดชนวนฯ

13. รูปเหมือนหลงงพอคูณ รุนบารมีปริสุทโธ ป 2555 เน้ือทองผสม

14. รูปเหมือนหลงงพอคูณ รุนบารมีปริสุทโธ ป 2555 เน้ืออัลปากา

15. สมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพอทองเน้ือผง รุนแรก ป 2554

16. พระนาคปรก ใบมะขามหลวงพอทอง รุนแรก ป 2557 เน้ือทองคํา,เงิน,นวะโลหะ

17. พระนาคปรก ใบมะขามหลวงพอทอง รุนแรก ป 2557 เน้ืออัลปากา,ทองแดง,ทองเหลือง

18. เหรียญหลอฉลุหลวงพอทอง รุนแรก ป 2558 ไมจํากัดเน้ือ

19. ผายันตรอยมือหลวงพอทอง รุนแรก ป 2559

20. เหรียญรูปไขหลวงพอทอง รุนกฐินทอง 58 ป 2558 ไมจํากัดเน้ือ
21. เหรียญหยดน้ําหลวงพอทอง รุนกฐินทอง 58 ป 2558 ไมจํากัดเน้ือ
22. ล็อกเก็ตเต็มองคหลวงพอทอง รุนมีทรัพย ป 2561 ฉากสีดําแดงหลังแผนทองคํา ,เงิน

23. ล็อกเก็ตเต็มองคหลวงพอทอง รุนมีทรัพย ป 2561 ฉากสีน้ําเงินหลังแผนตะก่ัว

24. ล็อกเก็ตคร่ึงองคหลวงพอทอง รุนมีทรัพย ป 2561 ฉากสีดําแดงหลังแผนทองคํา,เงิน

โตะท่ีโตะท่ี 5757

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>

พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร และพระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร และ
หลวงพอทอง สุทธสีโล จ.นครราชสีมา (ท่ัวไป)หลวงพอทอง สุทธสีโล จ.นครราชสีมา (ท่ัวไป)



96 ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É� ¾ÃÐºÙªÒ ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§ áÅÐàËÃÕÂÞ¤³Ò¨ÒÃÂ� ÇÑ¹·Õè 5 - 6 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2563 ³ âÃ§áÃÁâÅµÑÊ»Ò§ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 
¨Ñ´â´Â ·ÕÁ§Ò¹ÊËÒÂ¾ÃÐ¡ÃØ Ã‹ÇÁ¡Ñº ÊÁÒ¤Á¼ÙŒ¹ÔÂÁ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§¾ÃÐºÙªÒä·Â ÊÒ¢Ò¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹

โตะท่ีโตะท่ี 5757

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. ล็อกเก็ตคร่ึงองคหลวงพอทอง รุนมีทรัพย ป 2561 ฉากสีน้ําเงินหลังแผนตะก่ัว

26. ล็อกเก็ตเต็มองคหลวงพอทอง,คร่ึงองค รุนมีทรัพย ป 2561 ฉากสีเขียว

27. ล็อกเก็ตเต็มองคหลวงพอทอง,คร่ึงองค รุนมีทรัพย ป 2561 ฉากสีทอง

28. พระปดตาสังกัจจายนหลวงพอทอง รุนถุงทรัพย ป 2562 เน้ือทองคํา,เน้ือเงิน

29. พระปดตาสังกัจจายนหลวงพอทอง รุนถุงทรัพย ป 2562 เน้ือเมฆสิทธิ์

30. พระปดตาสังกัจจายนหลวงพอทอง รุนถุงทรัพย ป 2562 เน้ือเมฆพัตร

31. พระปดตาสังกัจจายนหลวงพอทอง รุนถุงทรัพย ป 2562 เน้ือทองแดง

32. พระปดตาสังกัจจายนหลวงพอทอง รุนถุงทรัพย ป 2562 เน้ือทองเหลือง

33. พระปดตาสังกัจจายนหลวงพอทอง รุนถุงทรัพย ป 2562 เน้ือเกสร

34. พระนาคปรกหลวงพอทอง รุนโภคทรัพย ป 2562 ไมจํากัดเน้ือ

35. พระไพรีพินาศหลวงพอทอง รุนโภคทรัพย ป 2562 ไมจํากัดเน้ือ

36. พระสมเด็จหลวงพอทอง รุนโภคทรัพย ป 2562 ไมจํากัดเน้ือ

37. ลูกอมหลวงพอทอง รุนโภคทรัพย ป 2562 ไมจํากัดเน้ือ

พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร พระหลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัดบานไร 
และหลวงพอทอง สุทธสีโล และหลวงพอทอง สุทธสีโล 
จ.นครราชสีมา (ท่ัวไป) (ตอ)จ.นครราชสีมา (ท่ัวไป) (ตอ)
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1. หลวงพอเงิน ป 2515 วัดทายน้ํา

2. เหรียญหลวงพอเงิน ป 2515 วัดทายน้ํา

3. รูปหลอหลวงพอเงิน รุนรวมใจสรางสะพาน ป 2528 วัดบางคลาน

4. รูปหลอหลวงพอเงิน รุนฉลองสะพาน ป 2531 วัดทายน้ํา

5. รูปหลอหลวงพอเงิน รุนสรางกุฎิ ป 2534 วัดทายน้ํา

6. รูปหลอหลวงพอเงิน รุนเทพประทาน ป 2535 วัดทายน้ํา

7. หลวงพอเงิน รุนเพิรธ ป 2537 วัดบางคลาน

8. รูปหลอหลวงพอเงิน รุนโชติบารมี 37 ป 2537 วัดบางคลาน

9. เหรียญจอบใหญหลวงพอเงิน รุนโชติบารมี 37 ป 2537 วัดบางคลาน

10. เหรียญจอบเล็กหลวงพอเงิน รุนโชติบารมี 37 ป 2537 วัดบางคลาน

11. รูปหลอหลวงพอเงิน รุนเมตตาบารมี 43 ป 2543 วัดทายน้ํา

12. เหรียญจอบใหญหลวงพอเงิน รุนเมตตาบารมี 43 ป 2543 วัดทายน้ํา

13. เหรียญจอบเล็กหลวงพอเงิน รุนเมตตาบารมี 43 ป 2543 วัดทายน้ํา

14. รูปหลอหลวงพอเงิน พิมพนิยม เอ รุนสรางวิหาร ป 2546 วัดทายน้ํา

15. รูปหลอหลวงพอเงิน พิมพนิยม บี รุนสรางวิหาร ป 2546 วัดทายน้ํา

16. สมเด็จพุทธซอน หลวงพอเงิน-หลวงปูหมุน รุนเงินหมุน ป 2558 วัดทับทิม

17. เหรียญหลวงพอเงิน รุนทรงเจริญ ป 2549 วัดบางคลาน

18. เหรียญหลวงพอเงิน เน้ือนวะหนากากเงิน รุนเงินมหาศาล ป 2560 วัดวงษมณีศรัทธา

19. เหรียญหลวงพอเงิน เน้ืออัลปากาหนากากทองทิพย รุนเงินมหาศาล ป 2560 วัดวงษมณีศรัทธา

20. เหรียญหลวงพอเงิน เน้ือทองแดงไมตัดปก รุนเงินมหาศาล ป 2560 วัดวงษมณีศรัทธา
21. ล็อกเก็ตหลวงพอเงิน-หลวงพอพิธ รุนมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ ป 2561 วัดทายน้ํา
22. รูปเหมือนปมหลวงพอเงิน เน้ือนวะโลหะ รุนมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ ป 2561 วัดทายน้ํา

23. รูปเหมือนปมหลวงพอเงิน เน้ืออัลปากา รุนมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ ป 2561 วัดทายน้ํา

24. รูปเหมือนปมหลวงพอเงิน เน้ือทองทิพย รุนมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ ป 2561 วัดทายน้ํา

โตะท่ีโตะท่ี 5858 หลวงพอเงิน จังหวัดพิจิตร ท่ัวไปหลวงพอเงิน จังหวัดพิจิตร ท่ัวไป

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 5858 หลวงพอเงิน จังหวัดพิจิตร ท่ัวไป (ตอ)หลวงพอเงิน จังหวัดพิจิตร ท่ัวไป (ตอ)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. รูปเหมือนปมหลวงพอเงิน เน้ือทองแดง รุนมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ ป 2561 วัดทายน้ํา

26. พระสมเด็จ 9 ช้ันหลังหลวงพอเงิน รุนมหาเศรษฐีบารมีพุทธโชติ ป 2561 วัดทายน้ํา

27. รูปหลอหลวงพอเงิน เน้ือทองชนวนเกา ป 2561 วัดนิคมสามัคคีธรรม

28. เหรียญหลวงพอเงิน เน้ือทองประธานรมซาติน ป 2561 วัดนิคมสามัคคีธรรม

29. เหรียญหลวงพอเงิน เน้ือทองแดงรมซาติน ป 2561 วัดนิคมสามัคคีธรรม

30. เหรียญหลวงพอเงิน เน้ือทองประธาน ป 2561 วัดนิคมสามัคคีธรรม

31. เหรียญหลวงพอเงิน เน้ือทองแดง ป 2561 วัดนิคมสามัคคีธรรม

32. เหรียญหลวงพอเงิน เน้ือสัตตะ ชุดทองคํา ป 2561 

33. เหรียญหลวงพอเงิน ไมตัดปกแจกในพิธี ป 2561 วัดนิคมสามัคคีธรรม

34. เหรียญหลวงพอเงิน รุนเงินไหลมา ป 2561 วัดภูเขาควาย สปป.ลาว

35. รูปหลอหลวงพอเงิน รุน ๑ เงินม่ังมีทวีคูณ ป 2561 วัดทายน้ํา

36. เหรียญหลวงพอเงิน รุน ๑ เงินมาโปรดพุทธโชติบารมี ป 2561 วัดทายน้ํา

37. รูปหลอหลวงพอเงิน รุนเงินสุโข ป 2562 วัดบึงนาราง
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1. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ. 2515 พิมพเศียรโต A

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

3. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ. 2515 พิมพเสนดายลึก

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

5. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ. 2515 พิมพไขปลาเลือน บล็อกแรก

6. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ. 2515 พิมพไขปลาเลือน บล็อกสอง

7. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ. 2515 พิมพตอใหญ-เล็ก

8. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ. 2515 พิมพไขปลาใหญ

9. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ. 2515 พิมพคะแนน

10. พระผงสมเด็จรุน 100 ป พ.ศ. 2515 พิมพรูปเหมือนสมเด็จฯโต

11. พระกร่ิง พระชัยวัฒน รุน 100 ป พ.ศ. 2515 พิมพพระประธาน ไมจํากัดเน้ือ

12. รูปเหมือนหลอสมเด็จฯโต รุน 100 ป พ.ศ. 2515

13. เหรียญรูปเหมือน รุน 100 ป พ.ศ. 2515 ไมจํากัดเน้ือ ไมจํากัดขนาด 

14. พระผงสมเด็จ รุน 108 ป พ.ศ.2523 พิมพพระประธานใหญ A ลึก นิยม

15. พระผงสมเด็จ รุน 108 ป พ.ศ. 2523 พิมพพระประธานใหญ อกล่ํา นิยม

16. พระผงสมเด็จ รุน 108 ป พ.ศ. 2523 พิมพพระประธานใหญ

17. พระผง รุน 108 ป พ.ศ. 2523 พิมพรูปเหมือนสมเด็จฯ โต

18. พระหลอรูปเหมือนสมเด็จฯโต รุน 108 ป พ.ศ. 2523

19. พระสมเด็จรุน 108 ป พิมพคะแนน

20. เหรียญหลอสมเด็จ รุน 108 ป พ.ศ. 25231 เน้ือตะก่ัวถ้ําชา
21. พระผงสมเด็จ รุน 118 ป พ.ศ. 2533 พิมพพระประธานใหญ ยืด, จัมโบ นิยม
22. พระผงสมเด็จ รุน 118 ป พ.ศ. 2533 พิมพพระประธานใหญ

23. พระผงสมเด็จ รุน 118 ป พ.ศ. 2533 พิมพปรกโพธิ์

24. พระผงสมเด็จ รุน 118 ป พ.ศ. 2533 พิมพฐานแซม

โตะท่ีโตะท่ี 5959 ชุดพระวัดระฆังโฆสิตาราม ชุดพระวัดระฆังโฆสิตาราม 
กรุงเทพฯ ยอดนิยมกรุงเทพฯ ยอดนิยม

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 5959

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

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

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

27. พระผงสมเด็จ รุน 122 ป พ.ศ. 2537 พิมพพระประธานใหญ

28. พระผงสมเด็จ พิธีเสารหา รุนแรก ป พ.ศ. 2536

29. พระผงสมเด็จ พิธีเสารหา รุนสอง ป พ.ศ. 2539

30. พระผงสมเด็จ รุน 214 ปเกิด พิมพเกศทะลุซุม ไมจํากัดพิมพ

31. พระผงสมเด็จ รุน 214 ปเกิด พิมพเกศจรดซุม ไมจํากัดพิมพ

32. พระผงสมเด็จ รุน 214 ปเกิด ผิวขัดลายงา ไมจํากัดพิมพ

33. พระผงสมเด็จ รุน 231 ปชาตกาล เกศทะลุซุม

34. พระผงสมเด็จ รุน 231 ปชาตกาล เกศจรดซุม

35. พระรูปหลอสมเด็จโต รุน 231 ปชาตกาล ไมจํากัดเน้ือ

ชุดพระวัดระฆังโฆสิตาราม ชุดพระวัดระฆังโฆสิตาราม 
กรุงเทพฯ ยอดนิยม (ตอ)กรุงเทพฯ ยอดนิยม (ตอ)
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1. พระสมเด็จพิมพ 9 ช้ัน รุนแรก เน้ือผง ป 2498

2. พระสมเด็จพิมพหูบายศรี รุนแรก เน้ือผง ป 2498

3. พระสมเด็จพิมพปรกโพธิ์ รุนแรก เน้ือผง ป 2498

4. พระสมเด็จ รุนแรก เน้ือดิน ป 2498

5. เหรียญเสมา ฉลองสมณศักด์ิ รุน 1 เน้ืออัลปากา  ป 2513

6. เหรียญเสมา รุน 2 เน้ืออัลปากา ป 2517

7. เหรียญรูปไข รุน 3 เน้ือทองแดง ป 2520

8. รูปหลอรวยมหามงคล รุน 1 ป 2536

9. เหรียญแจกทานรวยมหาศาล รุน 1 เน้ือทองเหลือง ป 2536

10. เหรียญเสมา 6 รอบ ป 2536

11. พระสมเด็จ วตก. กลม รุนสรงน้ํา เน้ือผง ป 2536

12. พระสมเด็จหลัง ก.ไก เน้ือผง ป 2536

13. พระสมเด็จ รุนสรางอุโบสถ พิมพใหญ เน้ือผง ป 2537

14. พระสมเด็จ รุนสรางอุโบสถ พิมพเล็ก เน้ือผง ป 2537

15. พระรูปเหมือนพิมพน่ังขาโตะ เน้ือผง ป 2537

16. เหรียญเสมา รุนสรางอุโบสถ ป 2537

17. เหรียญน่ังพาน รุนแรก ป 2539

18. เหรียญเสมาน่ังเต็มองค ป 2539

19. เหรียญรูปไข น่ังเต็มองค ป 2539

20. พระนางพญาหลังรูปเหมือนหลวงพอรวย ป 2539
21. พระกร่ิงม่ังมีศรีสุข ป 2539
22. รูปหลอลอยองคอุดกร่ิง รุนเสารหา ป 2539

23. เหรียญหยดน้ํา แจกทาน ป 2538

24. พระปดตา รวยทรัพย พิมพจัมโบ 1 เน้ือผงแชน้ํามนต ป 2539

โตะท่ีโตะท่ี 6060 พระหลวงพอรวย วัดตะโก พระหลวงพอรวย วัดตะโก 
จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยมจ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 6060

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. เหรียญ รุน รวยทรัพยม่ังมีศรีสุข หลังพระสิวลี ป 2539

26. เหรียญกลมจัมโบ รุนแรก ป 2540

27. เหรียญกลมจัมโบ รุนซ้ือท่ีดิน เน้ือเงิน ป 2541

28. เหรียญกลมจัมโบ รุนซ้ือท่ีดิน เน้ือนวะโลหะ ป 2541

29. เหรียญกลมจัมโบ รุนซ้ือท่ีดิน เน้ือทองแดงลงยา ป 2541

30. เหรียญกลมจัมโบ รุนซ้ือท่ีดิน เน้ือทองแดง ป 2541

31. พระปดตาเสารหา เน้ือผงพุทธคุณโรยผงตะไบทอง ป 2539

32. พระปดตาเสารหา เน้ือผงใบลานโรงผงตะไบทอง ป 2539

33. เหรียญมงคลเกามหายันต 8 ทิศ ป 2543

34. พระผงมหามงคล รุนพิเศษ ฝงตะกรุดจีวรเกศา ป 2543

35. พระสมเด็จ เน้ือกระเบ้ืองมหามงคล รุนยกชอฟา ป 2539

36. เหรียญรูปไข รุนกฐิน ป 2546

37. พระสมเด็จเสารหา เน้ือผงฝงตะกรุด แชน้ํามนต ป 2540

38. พระปดตาเสารหา พิมพจัมโบ 2 เน้ือผงแชน้ํามนต ป 2540

พระหลวงพอรวย วัดตะโก พระหลวงพอรวย วัดตะโก 
จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม (ตอ)จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดนิยม (ตอ)



103¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É� ¾ÃÐºÙªÒ ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§ áÅÐàËÃÕÂÞ¤³Ò¨ÒÃÂ� ÇÑ¹·Õè 5 - 6 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2563 ³ âÃ§áÃÁâÅµÑÊ»Ò§ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 
¨Ñ´â´Â ·ÕÁ§Ò¹ÊËÒÂ¾ÃÐ¡ÃØ Ã‹ÇÁ¡Ñº ÊÁÒ¤Á¼ÙŒ¹ÔÂÁ¾ÃÐà¤Ã×èÍ§¾ÃÐºÙªÒä·Â ÊÒ¢Ò¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹

1. เหรียญรูปไขหวงเช่ือม รวยมหาเศรษฐี เน้ือทองคําลงยา ป 2557

2. เหรียญเสมา รวยมหาเศรษฐี เน้ือทองคําลงยา ป 2557

3. เหรียญเสมา อายุยืน ป 2555 เน้ือปลอกลูกปน

4. เหรียญเสมา อายุยืน ป 2555 เน้ือทองแดงลงยา

5. เหรียญเสมา อายุยืน ป 2555 เน้ือทองแดงซาติน

6. เหรียญเสมา อายุยืน ป 2555 เน้ือนวะโลหะลงยาสามสี

7. เหรียญหลอ พระพรหมรุนแรก ป 2556 เน้ือทองเหลือง

8. เหรียญ รวยเงิน รวยทอง ป 2556 เน้ือกะไหลทองลงยาสีแดง

9. เหรียญ รวยเงิน รวยทอง ป 2556 เน้ือกะไหลทองลงยาสีน้ําเงิน

10. เหรียญ รวยเงิน รวยทอง ป 2556 เน้ือนวะ

11. พระขุนแผนเล็ก แจกทาน ป 2557

12. เหรียญ สรงน้ํา ป 2557 เน้ือเงินลงยาสีแดง

13. เหรียญ หวงเช่ือม รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือเงินหนากากทองคําหลังนาก

14. เหรียญ หวงเช่ือม รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือเงิน

15. เหรียญ หวงเช่ือม รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือชนวน

16. เหรียญ หวงเช่ือม รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือทองแดงผิวรุง

17. เหรียญ หวงเช่ือม รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือนวะโลหะ

18. เหรียญ หวงเช่ือม รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ืออัลปากา

19. เหรียญ หวงเช่ือม รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือสัตตโลหะ

20. เหรียญ หวงเช่ือม รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือทองแดงผิวไฟ
21. เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือเงินหนากากทองคํา ขอบทองคําหลังนาก
22. เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือเงินหนากากทองคํา ขอบทองคํา ปะฉลุ ลงยา 2 สี

23. เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือนวะโลหะองคพระทองคํา ขอบทองคําลงยา

24. เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือนวะโลหะ เต็มสูตร ลงยา 2 สี

โตะท่ีโตะท่ี 6161 พระหลวงพอรวย วัดตะโก พระหลวงพอรวย วัดตะโก 
จ.พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไปจ.พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 6161

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือชนวน

26. เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือทองแดงผิวรุง

27. เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือนวะโลหะ

28. เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือเงินหนากากเงิน ขอบเงินลงยา 3 สี

29. เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ืออัลปากา

30. เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือสัตตโลหะ

31. เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี ป 2557 เน้ือทองแดงผิวไฟ

32. เหรียญ กฐิน ยืน ป 2559 เน้ือทองแดง

33. เหรียญ กฐิน รวยโชคดี ป 2559 เน้ือทองแดง

34. เหรียญ กฐิน รวยเกาหนา ป 2560 เน้ือทองแดง

35. เหรียญ กฐิน รวยๆเฮงๆ ป 2560 เน้ือทองแดง

36. เหรียญเสมาอายุยืน เน้ือทองแดง ป 2555

37. เหรียญเสมาอายุยืน เน้ืออัลปากา ป 2555

พระหลวงพอรวย วัดตะโก พระหลวงพอรวย วัดตะโก 
จ.พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป (ตอ)จ.พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป (ตอ)
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1. พระยอดขุนพล กรุวัดราชบูรณะ

2. พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ

3. พระอูทองซุมเรือนแกว กรุวัดราชบูรณะ

4. พระอูทอง บัวสองช้ัน กรุวัดราชบูรณะ

5. พระอูทองฐานสําเภา กรุวัดราชบูรณะ

6. พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ

7. พระพิมพโดดรม กรุวัดราชบูรณะ

8. พระลีลากําแพงน้ิว กรุวัดราชบูรณะ

9. พระขุนแผนบัวหาจุด กรุวัดราชบูรณะ

10. พระซุมเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ

11. พระซุมระฆัง กรุวัดราชบูรณะ

12. พระลีลาดอกไมไหว(ไมโปร) กรุวัดราชบูรณะ

13. พระพิมพจารึกหลังภาษาจีนทุกพิมพ กรุวัดราชบูรณะ

14. พระลีลาแจกันคู กรุวัดราชบูรณะ

15. พระขุนแผน พิมพแหวกมาน (ซุมยอ) กรุวัดราชบูรณะ

16. พระแผงตัด ไมจํากัดพิมพ กรุวัดราชบูรณะ

17. พระพิมพวัดราชขนาดเล็ก ไมจํากัดพิมพ

18. พระพิมพวัดราชขนาดใหญ ไมจํากัดพิมพ

19. พระปรกโพธิ์ พิมพเล็ก กรุวัดราชบูรณะ

20. พระปรกโพธิ์ พิมพใหญ กรุวัดราชบูรณะ
21. พระขุนแผนใบพุทรา ไมจํากัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
22. พระปรุหนังเด่ียว ไมจํากัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

23. พระปรุหนัง พิมพบัวเม็ดไมจํากัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

24. พระปรุหนัง พิมพบัวฟนปลา ไมจํากัดกรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

โตะท่ีโตะท่ี 6262 พระกรุวัดราชบูรณะ ท่ัวไปพระกรุวัดราชบูรณะ ท่ัวไป

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 6262 พระกรุวัดราชบูรณะ ท่ัวไป (ตอ)พระกรุวัดราชบูรณะ ท่ัวไป (ตอ)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

25. พระนาคปรก พระง่ัว กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

26. พระอูทองคางเครา กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

27. พระอูทองคางไมมีเครา กรุวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา

28. พระวัดตะไกร เน้ือชิน ไมจํากัดพิมพ จ.พระนครศรีอยุธยา

29. พระหลวงพอโต เน้ือชิน พิมพบางกระทิง จ.พระนครศรีอยุธยา

30. พระโคนสมอ เน้ือชิน ไมจํากัดพิมพ  จ.พระนครศรีอยุธยา

31. พระอูทองน่ัง กรุบึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา

32. พระปรุหนัง วัดประสาท จ.พระนครศรีอยุธยา

33. พระอูทอง กรุวัดมเหยงค จ.พระนครศรีอยุธยา

34. พระพิมพ เน้ือชิน ไมจํากัดพิมพ กรุวัดใหญชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

35. พระชัยขนาดหอยคอ กรุวัดพระศรีสรรเพชญ จ.พระนครศรีอยุธยา

36. พระยอดธงไมจํากัดเน้ือ จ.พระนครศรีอยุธยา
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1. พระกร่ิงไพรีพินาศ ป 2536-2556 เน้ือเงิน-ทองเหลือง สมเด็จพระญาณสังวร 

1. พระกร่ิงญาณรังสี79 สมเด็จพระญาณสังวร

2. พระพุทธชินราช ป 2536-2556 สมเด็จพระญาณสังวร เน้ือนวะ-ทองแดง 

3. พระกร่ิงเจริญพร สมเด็จพระญาณสังวร 

4. พระกร่ิงโภคทรัพยไพศาลี สมเด็จพระญาณสังวร

5. พระกร่ิงชินบัญชร รุน 100 ป เน้ือนวกนทองแดง สมเด็จพระญาณสังวร 

6. พระปดตานําโชค เน้ือผงคลุกรัก สมเด็จพระญาณสังวร

7. พระกร่ิงบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร 

8. พระกร่ิงบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร 

9. พระกร่ิงเจริญโภคทรัพย สมเด็จพระญาณสังวร 

10. พระกร่ิงเจริญ สุวัฑฒโน รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร 

11. พระกร่ิงอรหัง พิมพหนาใหญ รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร

12. พระกร่ิงอรหัง พิมพหนาเล็ก รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร 

13. พระกร่ิง อิสาวะสุ รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร

14. พระปดตากนกขาง รุน 7 รอบ สมเด็จพระญาณสังวร

15. พระกร่ิงชินสีห รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร 

16. พระกร่ิงพุทธสิริมงคล ป 2552 สมเด็จพระญาณสังวร

17. พระสมเด็จเน้ือทองฝาบาตร รุน2-3 หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2503-2506 

18. พระรอด รุนแรก หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2506 

19. พระสมเด็จคะแนนหลังยันตตรี หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2509 
20. เหรียญไตรมาส2 เอ็ม16 เน้ือนว-ทองแดง หลวงพอแพ จ.สิงหบุรี ป 2513
21. พระปดตารุนแรก หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2513 

22. พระสมเด็จปรกโพธิ์ เน้ือเกสร พศ.2514 หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2514 

23. พระสมเด็จ 9 ช้ัน เน้ือเกสร พศ.2514 หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2514 

โตะท่ีโตะท่ี 6363 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระญาณสังวร 
และพระคณาจารยท่ัวไป และพระคณาจารยท่ัวไป 

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะท่ีโตะท่ี 6363

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

24. พระสีวลี เน้ือผงเกสร ป 2516 หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2516 

25. พระสมเด็จแพพิเศษ หลังสมเด็จโต พศ.2517 หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2517 

26. เหรียญโภคทรัพย หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2518 

27. พระสมเด็จแพ 5 พัน เน้ือเกสร หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี 

28. พระสมเด็จแพ 5 พัน เน้ือดํา หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี 

29. พระสมเด็จฐานสิงห พิมพยอนยุค วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี 

30. พระสมเด็จฐานแซม พิมพยอนยุค วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี 

31. พระสมเด็จแพ 7-8 พัน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี 

32. พระปดตาจัมโบ เน้ือขาว หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี 

33. เหรียญอาแปะ รุน รวยส่ังฟา เน้ือทองฝาบาตร-ทองเหลือง ลงยา 

34. เหรียญ รุน เสมามหาเศรษฐี เน้ืออัลปากา-ทองทิพย หลวงพอพัฒน วัดหวยดวน จ.นครสวรรค 

35. เหรียญ รุน เฮง เฮง เฮง เน้ืออัลปากา –ทองทิพย ลงยา หลวงพอพัฒน วัดหวยดวน จ.นครสวรรค 

36. ทาวเวสสุวรรณเขลางคนคร รุน สมปรารถนาบรมสุข เน้ือเงิน (ไมชุบ) อาจารยอิฏฐ จ.สมุทรสงคราม 

37. ทาวเวสสุวรรณเขลางคนคร รุน สมปรารถนาบรมสุข เน้ือนวโลหะแกทองคํา อาจารยอิฏฐ จ.สมุทรสงคราม 

38. ทาวเวสสุวรรณเขลางคนคร รุน สมปรารถนาบรมสุข เน้ือบรอนซอิตาลี อาจารยอิฏฐ จ.สมุทรสงคราม 

39. ทาวเวสสุวรรณเขลางคนคร รุน สมปรารถนาบรมสุข เน้ือมหาชนวน อาจารยอิฎฐ จ.สมุทรสงคราม

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระญาณสังวร 
และพระคณาจารยท่ัวไป (ตอ)และพระคณาจารยท่ัวไป (ตอ)


