
สารบั�ญ

โต๊�ะที่�� ประเภที่ จำ�านวน หน�าที่��

1 พระบููชา ยอดนิิยม 39 15

2 พระบููชาเกจิิคณาจิารย์ภาคเหนืิอ ยอดนิิยม 34 17

3 พระเบูญจิภาคี ยอดนิิยม 41 18

4 พระปิิดตา ยอดนิิยม 36 19

5 พระเนืิ�อดินิ ยอดนิิยม 42 20

6 พระเนืิ�อชินิ ยอดนิิยม 38 21

7 พระเนืิ�อผง ยอดนิิยม 34 22

8 พระหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ ยอดนิิยม 1 36 23

9 พระหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ ยอดนิิยม 2 35 24

10 หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ ยอดนิิยม 35 25

11 เครื�องราง ยอดนิิยม 37 26

12 เครื�องรางจัิงหวัดนิครสวรรค์ - จัิงหวัดพิจิิตร ยอดนิิยม 37 27

13 พระจัิงหวัดพิจิิตร ยอดนิิยม 36 28

14 หลวงปูิ�ทิม วัดละหารไร่ ยอดนิิยม 36 29

15 หลวงพ่อปิานิ วัดบูางนิมโค จิ.พระนิครศรีอยุธยา ยอดนิิยม 35 30

16 พระจัิงหวัดสุโขทัย ยอดนิิยม 36 31

17 พระกรุกำาแพงเพชร ยอดนิิยม 35 32

18 พระจัิงหวัดพิษณุโลก ยอดนิิยม 36 33

19 พระหลวงพ่อทบู วัดชนิแดนิ ยอดนิิยม 35 34

20 พระสกุลลำาพูนิ ยอดนิิยม 1 39 35

21 พระสกุลลำาพูนิ ยอดนิิยม 2 37 36

22 พระกรุจัิงหวัดเชียงใหม่ ยอดนิิยม 37 37

23 พระสกุลเชียงแสนิ ยอดนิิยม 27 38

24 พระจัิงหวัดเชียงราย ยอดนิิยม 35 39

25 พระจัิงหวัดแพร่ ยอดนิิยม 39 40

26 พระจัิงหวัดพะเยา ยอดนิิยม 38 41

27 พระจัิงหวัดน่ิานิ ยอดนิิยม 39 42

28 พระจัิงหวัดลำาปิาง ยอดนิิยม 38 43

12 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน



29 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิิยม 1 35 44

30 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิิยม 2 35 45

31 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิิยม 3 34 46

32 ครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย ยอดนิิยม 45 47

33 หลวงปูิ�แหวนิ วัดดอยแม่ป๋ิ�ง ยอดนิิยม 35 49

34 หลวงปูิ�สิม วัดถ้ำำ�าผาปิล่อง ยอดนิิยม 35 50

35 พระครูบูาจัินิต๊ะ วัดหนิองช้างคืนิ 40 51

36 พระคณาจิารย์จัิงหวัดลำาพูนิ 1 41 52

37 พระคณาจิารย์จัิงหวัดลำาพูนิ 2 40 53

38 พระคณาจิารย์จัิงหวัดลำาพูนิ 3 42 54

39 พระคณาจิารย์จัิงหวัดเชียงใหม่ 1 36 55

40 พระคณาจิารย์จัิงหวัดเชียงใหม่ 2 38 56

41 พระคณาจิารย์ภาคเหนืิอ 1 41 57

42 พระคณาจิารย์ภาคเหนืิอ 2 33 58

43 พระคณาจิารย์จัิงหวัดเชียงใหม่ อ.สันิกำาแพง - อ.แม่ออนิ 38 59

44 พระคณาจิารย์อำาเภอสันิปิ�าตอง 37 60

45 พระคณาจิารย์อำาเภอสารภี 37 62

46 ครูบูาออ ป๋ิณฑิิต๊ะ สำานัิกสงฆ์์พระธาตุดอยจิอมแวะ จิ.เชียงใหม่ 36 64

47 ครูบูากฤษดา สุเมโธ วัดสันิพระเจ้ิาแดง จิ.ลำาพูนิ 1 45 65

48 ครูบูากฤษดา สุเมโธ วัดสันิพระเจ้ิาแดง จิ.ลำาพูนิ 2 45 67

49 วัตถุ้ำมงคลพระอาจิารย์พีระ คัมภีระธัมโม วักสันิปิ�าตาล จิ.ลำาพูนิ 35 69

50 ครูบูาจัินิทร์ทิพย์ วัดม่วงม้าใต้ จิ.เชียงใหม่ 38 70

51 เครื�องรางเมืองเหนืิอ ยอดนิิยม 47 72

52 พระคณาจิารย์จัิงหวัดนิครราชสีมา 35 73

53 พระอาจิารย์ทั�วไปิสายอีสานิ 36 75

54 พระกรุวัดราชบููรณะ จิ.พระนิครศรีอยุธยา 39 77

55 สมเด็จิพระญาณสังวร และคณาจิารย์ทั�วไปิ 40 78

56 พระพุทธพระคณาจิารย์ทั�วไปิ 1 35 80

57 พระพุทธพระคณาจิารย์ทั�วไปิ 2 35 82

โต๊�ะที่�� จำ�านวน หน�าที่��

13งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน



โต๊�ะที่�� จำ�านวน หน�าที่��

58 พระพุทธพระคณาจิารย์ทั�วไปิ 3 35 84

59 หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ หลวงพ่อสำาเริง วัดโพธิ�พระองค์ จัิงหวัด ศรีสะเกษ 40 85

60 พระคณาจิารย์ ทั�วไปิ ชุดที� 1 38 87

61 พระคณาจิารย์ ทั�วไปิ ชุดที� 2 38 89

62 พระคณาจิารย์ ทั�วไปิ ชุดที� 3 38 91

63 พระคณาจิารย์ ทั�วไปิ ชุดที� 4 38 93

64 พระคณาจิารย์ ทั�วไปิ ชุดที� 5 39 95

65 พระคณาจิารย์ ทั�วไปิ ชุดที� 6 35 97

66 หลวงปูิ�คำาบุู วัดกุดชมภู จิ.อุบูลราชธานีิ ทั�วไปิ 36 98

67 พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี ทั�วไปิ 35 99

68 พระหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ จิ.พิจิิตร ทั�วไปิ ชุดที� 1 37 100

69 พระหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ จิ.พิจิิตร ทั�วไปิ ชุดที� 2 37 102

70 พระคณาจิารย์  จัิงหวัดกาฬสินิธุ์  ยอดนิิยม 33 103

รวมที่��งหมด 2,667 รายการ

14 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน



15งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. พระพุทธรูปิสมัยเชียงแสนิสิงห์หน่ิ�ง หน้ิาตักไม่เกินิ 3 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
2. พระพุทธรูปิสมัยเชียงแสนิสิงห์หน่ิ�ง หน้ิาตักไม่เกินิ 5 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
3. พระพุทธรูปิสมัยเชียงแสนิสิงห์หน่ิ�ง หน้ิาตักเกินิ 5 นิิ�วข่�นิไปิ เนืิ�อสำาริด
4. พระพุทธรูปิสมัยเชียงแสนิสิงห์สาม หน้ิาตักไม่เกินิ 3 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
5. พระพุทธรูปิสมัยเชียงแสนิสิงห์สาม หน้ิาตักไม่เกินิ 5 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
6. พระพุทธรูปิสมัยเชียงแสนิสิงห์สาม หน้ิาตักไม่เกินิ 5 นิิ�วข่�นิไปิ เนืิ�อสำาริด
7. พระพุทธรูปิสมัยเชียงแสนิลังกาวงศ์ หน้ิาตักไม่เกินิ 4 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
8. พระพุทธรูปิสมัยเชียงแสนิลังกาวงศ์ หน้ิาตักเกินิ 4 นิิ�วข่�นิไปิ เนืิ�อสำาริด
9. พระพุทธรูปิสมัยเชียงแสนิทรงเครื�อง ไม่จิำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
10. พระอัครสาวกสมัยเชียงแสนิ นัิ�ง-ยืนิ ไม่จิำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
11. พระพุทธรูปิสมัยเชียงแสนิไชยปิราการ (ฝาง) หน้ิาตักไม่เกินิ 3 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
12. พระพุทธรูปิสมัยเชียงแสนิไชยปิราการ (ฝาง) หน้ิาตักไม่เกินิ 5 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
13. พระพุทธรูปิสมัยเชียงแสนิไชยปิราการ (ฝาง) หน้ิาตักเกินิ 5 นิิ�วข่�นิไปิ เนืิ�อสำาริด
14. พระพุทธรูปิสมัยเชียงแสนิไชยปิราการ (ฝาง) ยืนิไม่จิำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
15. พระพุทธรูปิสมัยรัชกาลเหนืิอ หน้ิาตักไม่เกินิ 4 นิิ�วเนืิ�อสำาริด
16. พระพุทธรูปิสมัยรัชกาลเหนืิอ หน้ิาตักไม่เกินิ 7 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
17. พระพุทธรูปิสมัยรัชกาลเหนืิอ หน้ิาตักเกินิ 7 นิิ�วข่�นิไปิ เนืิ�อสำาริด
18. พระพุทธรูปิสมัยรัชกาลเหนืิอ ไม่จิำากัดปิาง ไม่จิำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
19. พระพุทธรูปิเมืองน่ิานิ นัิ�ง ไม่จิำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
20. พระพุทธรูปิเชียงแสนิลาว นัิ�ง ไม่จิำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
21. พระพุทธรูปิเชียงแสนิลาว ยืนิ ไม่จิำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
22. พระพุทธรูปิเชียงรุ้ง นัิ�ง ไม่จิำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
23. พระพุทธรูปิไม้แกะเก่า ศิลปิะล้านินิา นัิ�ง หน้ิาตักไม่เกินิ 3 นิิ�ว
24. พระพุทธรูปิไม้แกะเก่า ศิลปิะล้านินิา นัิ�ง หน้ิาตักไม่เกินิ 5 นิิ�ว

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� พระบัูชา ยอดนิยมพระบัูชา ยอดนิยม11

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>



16 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

25. พระพุทธรูปิไม้แกะเก่า ศิลปิะล้านินิา นัิ�ง หน้ิาตักเกินิ 5 นิิ�วข่�นิไปิ
26. พระพุทธรูปิไม้แกะเก่า ศิลปิะล้านินิา นิอนิ ไม่จิำากัดขนิาด
27. พระพุทธรูปิไม้แกะเก่า ศิลปิะล้านินิา ยืนิ ไม่จิำากัดขนิาด
28. พระพุทธรูปิงาแกะเก่า ศิลปิะล้านินิา ไม่จิำากัดขนิาด
29. พระพุทธรูปิสมัยสุโขทัย ไม่จิำากัดขนิาด
30. พระพุทธรูปิสมัยอู่ทอง ไม่จิำากัดขนิาด
31. พระพุทธรูปิสมัยอยุธยา นัิ�ง หน้ิาตักไม่เกินิ 5 นิิ�ว
32. พระพุทธรูปิสมัยอยุธยา นัิ�ง หน้ิาตักเกินิ 5 นิิ�ว
33. พระพุทธรูปิสมัยอยุธยา ยืนิ ไม่จิำากัดขนิาด
34. พระพุทธรูปิสมัยรัตนิโกสินิทร์ ไม่จิำากัดปิาง
35. พระพุทธรูปิสมัยรัชกาล หน้ิาตักไม่เกินิ 5 นิิ�ว
36. พระพุทธรูปิสมัยรัชกาล หน้ิาตักเกินิ 5 นิิ�ว
37. พระพุทธรูปิไม้แกะเก่าศิลปิะล้านินิานัิ�ง ไม่จิำากัดขนิาด
38. เทวรูปิ สมัยลพบุูรี ไม่จิำากัดขนิาด
39. พระพุทธรูปิ สมัยลพบุูรี ไม่จิำากัดขนิาด

พระบูัชา ยอดนิยม (ต่๊อ)พระบูัชา ยอดนิยม (ต่๊อ)11

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



17งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. ครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย เนืิ�อทองผสมหน้ิาตัก 3 นิิ�ว 
   ออกวัดพระสิงห์
2. ครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย พ.ศ. 2500 เนืิ�อทองผสม 
   ออกวัดพระแก้วดอนิเต้า
3. ครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย พิมพ์นัิ�ง ไม่จิำากัดรุ่นิ
4. ครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย พิมพ์ยืนิ ไม่จิำากัดรุ่นิ
5. ครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย เนืิ�อทองผสม หน้ิาตัก 5 นิิ�ว 
   วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปีิ 2518
6. ครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย เนืิ�อว่านิสมุก  
7. ครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย พิมพ์ยืนิ วัดพระธาตุสบูฝาง 
   ปีิ 2521
5. ครูบูาขาวปีิ วัดพระพุทธบูาทผาหนิาม ไม่จิำากัดรุ่นิ
6. ครูบูาชัยยะวงศา วัดพระบูาทห้วยต้ม ไม่จิำากัดรุ่นิ
7. ครูบูาพรหมมา วัดพระบูาทตากผ้า ไม่จิำากัดรุ่นิ
8. ครูบูาผาผ่า วัดผาผ่า ไม่จิำากัดรุ่นิ
9. หลวงปูิ�แหวนิ วัดดอยแม่ป๋ิ�ง ปีิ 2516
10. หลวงปูิ�แหวนิ วัดดอยแม่ป๋ิ�ง ปีิ 2517 - 2520
11. หลวงปูิ�แหวนิ วัดดอยแม่ป๋ิ�ง ปีิ 2521 - 2528
12. หลวงปูิ�สิม วัดถ้ำำ�าผาปิล่อง ปีิ 2517
13. หลวงปูิ�สิม วัดถ้ำำ�าผาปิล่อง ไม่จิำากัดรุ่นิ
14. ครูบูาชุ่ม วัดวังมุย ปีิ 2520
15. ครูบูาขันิแก้ว วัดสันิพระเจ้ิาแดง ไม่จิำากัดรุ่นิ
16. ครูบูาอินิตา วัดห้วยไซ ไม่จิำากัดรุ่นิ
17. หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นิแรก ปีิ 2518 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
18. หลวงพ่อเกษม เขมโก ไม่จิำากัดรุ่นิ

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� 22
19. หลวงพ่อวัดดอนิตันิ ไม่จิำากัดรุ่นิ
20. ครูบูาอินิสม สุมะโนิ วัดทุ่งน้ิอย ไม่จิำากัดรุ่นิ
21. หลวงปูิ�ครูบูาคำาแสนิ วัดปิ�าดอนิมูล ไม่จิำากัดรุ่นิ
22. ครูบูาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง ไม่จิำากัดรุ่นิ
23. พระบููชาเมืองงาย ปีิ 2512 ไม่จิำากัดขนิาด
24. บูาตรนิำ�ามนิต์เมืองงาย ปีิ 2512
25. พระบููชาพระพุทธชินิราชวัดพันิอ้นิ ปีิ 2513
    ไม่จิำากัดขนิาด
26. พระบููชาวัดดอยสุเทพ ปีิ 2515 ไม่จิำากัดขนิาด
27. พระเจ้ิาตนิหลวง ไม่จิำากัดรุ่นิ จิ.พะเยา
28. ครูบูาอินิโต วัดบุูญยืนิ ไม่จิำากัดรุ่นิ จิ.พะเยา
29. หลวงปูิ�ทองบัูว วัดโรงธรรมสามัคคี ไม่จิำากัดรุ่นิ
30. ครูบูาอินิ อินิโท วัดฟ้้าหลั�ง ไม่จิำากัดรุ่นิ
31. ครูบูาจัินิทร์ โชติโก วัดนิำ�าแป้ิงวนิาราม รุ่นิแรก
    ไม่จิำากัดเนืิ�อ
32. ครูบูากฤษดา วัดสันิพระเจ้ิาแดง ไม่จิำากัดรุ่นิ
33. พระบููชาสี�หูห้าตา ครูบูากฤษดา วัดสันิพระเจ้ิาแดง
    ไม่จิำากัดรุ่นิ
34. พระบููชาพ่อเงาะเรียกทรัพย์ รุ่นิแรก ครูบูาปิองพล
    วัดไชยผาบู

พระบูัชาเกจิำคณาจำารย์ภาคเหน่อพระบูัชาเกจิำคณาจำารย์ภาคเหน่อ
 ยอดนิยม ยอดนิยม



18 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. พระสมเด็จิระฆั์ง พิมพ์ใหญ่ (พระปิระธานิ)                   
2. พระสมเด็จิระฆั์ง พิมพ์ทรงเจิดีย์                                     
3. พระสมเด็จิระฆั์ง พิมพ์เกศบัูวตูม                                    
4. พระสมเด็จิระฆั์ง พิมพ์ฐานิแซม
5. พระสมเด็จิระฆั์ง พิมพ์ปิรกโพธิ�
6. พระสมเด็จิวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์ใหญ่
7. พระสมเด็จิวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์เส้นิดาย
8. พระสมเด็จิวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์ทรงเจิดีย์
9. พระสมเด็จิวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์เกศบัูวตูม
10. พระสมเด็จิวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์ฐานิแซม
11. พระสมเด็จิวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์สังฆ์าฏิิ
12. พระสมเด็จิวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์อกครุฑิ
13. พระสมเด็จิวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์ฐานิคู่
14. พระสมเด็จิวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์ปิรกโพธิ�
15. พระสมเด็จิจิิตรลดา ปีิ 2508-2513
16. พระสมเด็จิอรหัง พิมพ์สังฆ์าฏิิ วัดมหาธาตุ
17. พระสมเด็จิอรหัง พิมพ์ฐานิคู่ วัดมหาธาตุ
18. พระสมเด็จิอรหัง เนืิ�อแดง วัดมหาธาตุ 
    วัดสร้อยทอง
19. พระสมเด็จิวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ิดชั�นิ นิิยม 
    จิ.อ่างทอง
20. พระสมเด็จิวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั�นิ อกตันิ 
    จิ.อ่างทอง
21. พระสมเด็จิวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั�นิ อกตลอด
    จิ.อ่างทอง
22. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนิก จิ.กำาแพงเพชร
23. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนิก  
    (ซุ้มกอดำา) จิ.กำาแพงเพชร

พระเบัญจำภาค� ยอดนิยมพระเบัญจำภาค� ยอดนิยม33
24. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์กลาง จิ.กำาแพงเพชร
25. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์ขนิมเปีิ�ยะ จิ.กำาแพงเพชร
26. พระกำาแพงลีลาเม็ดขนุินิ กรุทุ่งเศรษฐี
    จิ.กำาแพงเพชร
27. พระกำาแพงลีลา พลูจีิบู จิ.กำาแพงเพชร
28. พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวันิ จิ.ลำาพูนิ
29. พระรอด พิมพ์กลาง กรุวัดมหาวันิ จิ.ลำาพูนิ
30. พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวันิ จิ.ลำาพูนิ
31. พระรอด พิมพ์ต้อ กรุวัดมหาวันิ จิ.ลำาพูนิ
32. พระรอด พิมพ์ตื�นิ กรุวัดมหาวันิ จิ.ลำาพูนิ
33. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ิาแก่ 
    กรุวัดพระศรีรัตนิมหาธาตุ จิ.สุพรรณบุูรี
34. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ิากลาง 
    กรุวัดพระศรีรัตนิมหาธาตุ จิ.สุพรรณบุูรี
35. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ิาหนุ่ิม 
    กรุวัดพระศรีรัตนิมหาธาตุ จิ.สุพรรณบุูรี
36. พระนิางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนิางพญา
    จิ.พิษณุโลก
37. พระนิางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนิางพญา 
    จิ.พิษณุโลก
38. พระนิางพญา พิมพ์อกนูินิใหญ่ กรุวัดนิางพญา 
    จิ.พิษณุโลก
39. พระนิางพญา พิมพ์สังฆ์าฏิิ กรุวัดนิางพญา 
    จิ.พิษณุโลก
40. พระนิางพญา พิมพ์อกนูินิเล็ก กรุวัดนิางพญา 
    จิ.พิษณุโลก
41. พระนิางพญา พิมพ์เทวดา กรุวัดนิางพญา 
    จิ.พิษณุโลก

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
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44

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� พระปิดต๊า ยอดนิยมพระปิดต๊า ยอดนิยม

1. พระปิิดตา หลวงพ่อทัพ วัดอนิงค์  เนืิ�อเมฆ์สิทธิ� 
   พิมพ์แต่ง กรุงเทพฯ
2. พระปิิดตา หลวงพ่อทัพ วัดอนิงค์ เนืิ�อเมฆ์สิทธิ� 
   พิมพ์ไม่แต่ง กรุงเทพฯ
3. พระปิิดตา วัดห้วยจิระเข้ ไม่จิำากัดพิมพ์ จิ.นิครปิฐม
4. พระปิิดตา หลวงพ่อทา วัดพะเนีิยงแตก จิ.นิครปิฐม
5. พระปิิดตา เนืิ�อสำาริดเก่า   
6. พระปิิดตา เนืิ�อผงคลุกรักเก่า
7. พระปิิดตา หลวงปูิ�เฮีี้�ยง วัดปิ�า พิมพ์สะดือเล็ก
   จิ.ชลบุูรี
8. พระปิิดตา หลวงปูิ�เฮีี้�ยง วัดปิ�า พิมพ์สะดือใหญ่ 
   จิ.ชลบุูรี
9. พระปิิดตา หลวงปูิ�เฮีี้�ยง วัดปิ�า พิมพ์เศียรโต จิ.ชลบุูรี
10. พระปิิดตา หลวงปูิ�เฮีี้�ยง วัดปิ�า พิมพ์ซุ้มโปิร่ง จิ.ชลบุูรี
11. พระปิิดตา หลวงปูิ�เฮีี้�ยง วัดปิ�า พิมพ์ซุ้มตันิ ชลบุูรี
12. พระปิิดตา หลวงปูิ�เฮีี้�ยง วัดปิ�า พิมพ์สองหน้ิา
    ไม่จิำากัดพิมพ์ จิ.ชลบุูรี
13. พระปิิดตาหลวงปูิ�เฮีี้�ยงวัดปิ�า ซุ้มตันิ นิะ มะ ยา มิ
    จิ.ชลบุูรี
14. พระปิิดตา ไม้แกะเก่า ไม่จิำากัดสำานัิก จิ.ชลบุูรี
15. พระปิิดตา งาแกะเก่า ไม่จิำากัดสำานัิก จิ.ชลบุูรี
16. พระปิิดตา หลวงปูิ�เหมือนิ วัดกำาแพง
    พิมพ์หลังตะแกรง จิ.ชลบุูรี
17. พระปิิดตา หลวงพ่อปิานิ วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่ 
    หลังแบูบู จิ.ชลบุูรี
18. พระปิิดตา หลวงพ่อปิานิ วัดเครือวัลย์ พิมพ์กลาง
    (ชลูด) หลังแบูบู จิ.ชลบุูรี
19. พระปิิดตา หลวงพ่อปิานิ วัดเครือวัลย์ พิมพ์เล็ก
    ไม่จิำากัดหลัง จิ.ชลบุูรี

20. พระปิิดตา หลวงปูิ�ม่นิ วัดเนิินิตามาก พิมพ์ปุ้ิมปุ้ิย 
    จิ.ชลบุูรี
21. พระปิิดตา เจ้ิาคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นิแรก หลังยันิต์
    จิ.ชลบุูรี ไม่จิำากัดพิมพ์
22. พระปิิดตา เจ้ิาคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นิแรก หลังเรียบู
    จิ.ชลบุูรี
23. พระปิิดตา เจ้ิาคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นัิกกล้ามใหญ่
    จิ.ชลบุูรี
24. พระปิิดตา เจ้ิาคุณศรี วัดอ่างศิลา 
    พิมพ์นัิกกล้ามกลาง จิ.ชลบุูรี
25. พระปิิดตา เจ้ิาคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นัิกกล้ามเล็ก
    จิ.ชลบุูรี
26. พระปิิดตา เจ้ิาคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นัิกกล้ามจิิ�ว
    จิ.ชลบุูรี
27. พระปิิดตา เจ้ิาคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นิสุรพล จิ.ชลบุูรี
28. พระปิิดตา เจ้ิาคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นิวารุณี จิ.ชลบุูรี
29. พระปิิดตา หลวงพ่อปิานิ วัดเครือวัลย์ พิมพ์นิิยม 
    จิ.ชลบุูรี 
30. พระปิิดตา หลวงปูิ�เจีิยม วัดกำาแพง จิ.ชลบุูรี
31. พระปิิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จิ.ชลบุูรี 
    เนืิ�อตะกั�ว     
32. พระปิิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จิ.ชลบุูรี 
    ไม่จิำากัดพิมพ์
33. พระปิิดตา หลวงปูิ�ภูวัดนิอก
34. พระปิิดตา หลวงพ่อโต วัดเนิินิสุทธาวาส จิ.ชลบุูรี
35. พระปิิดตา หลวงพ่อครีพ วัดสมถ้ำะ
36. พระปิิดตาผงเก่าไม่รู้ที�



20 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

พระเน่�อดิน ยอดนิยมพระเน่�อดิน ยอดนิยม55

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

1. พระขุนิแผนิเคลือบู กรุวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา
2. พระขุนิแผนิใบูพุทรา อยุธยา
3. พระกริ�งคลองตะเคียนิ ไม่จิำากัดพิมพ์ อยุธยา
4. พระวัดตะไกรพิมพ์หน้ิาครุฑิ อยุธยา
5. พระวัดตะไกร ไม่จิำากัดพิมพ์ อยุธยา
6. หลวงพ่อโต บูางกระทิง อยุธยา ปิางสมาธิ
7. หลวงพ่อโต บูางกระทิง อยุธยา ปิางมารวิชัย
8. พระสรรค์นัิ�งไหล่ยก ชัยนิาท
9. พระสรรค์นัิ�งไหล่ตรง ชัยนิาท
10. พระสรรค์ยืนิ ชัยนิาท
11. พระขุนิแผนิกรุวัดบู้านิกร่าง พิมพ์ทรงพลใหญ่ 
    สุพรรณบุูรี
12. พระขุนิแผนิกรุวัดบู้านิกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก 
    สุพรรณบุูรี
13. พระขุนิแผนิกรุวัดบู้านิกร่าง พิมพ์ห้าเหลี�ยม 
    อกใหญ่ สุพรรณบุูรี
14. พระขุนิแผนิกรุวัดบู้านิกร่าง พิมพ์ห้าเหลี�ยม 
    อกเล็ก สุรรณบุูรี
15. พระขุนิแผนิกรุวัดบู้านิกร่าง พิมพ์พลายเดี�ยว
    ไม่จิำากัดพิมพ์ สุพรรณบุูรี
16. พระขุนิแผนิกรุวัดบู้านิกร่าง พิมพ์พลายคู่ 
    ไม่จิำากัดพิมพ์  สุพรรณบุูรี
17. พระขุนิแผนิกรุวัดบู้านิกร่าง พิมพ์พลายคู่ตัดเดี�ยว
    ไม่จิำากัดพิมพ์  สุพรรณบุูรี
18. พระชุดกิมต่�ง กรุวัดพระรูปิ สุพรรณบุูรี  
19. พระขุนิแผนิแตงกวาผ่า - ไข่ผ่า สุพรรณบุูรี
20. พระถ้ำำ�าเสือกรุเก่า ไม่จิำากัดพิมพ์ สุพรรณบุูรี
21. พระนิางแขนิอ่อนิ กรุเจิดีย์สูง สุโขทัย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
22. พระนิางเสน่ิห์จัินิทร์ สุโขทัย
23. พระลีลากรุถ้ำำ�าหีบู สุโขทัย
24. พระหลวงพ่อโตกรุปิ�ามะม่วง สุโขทัย
25. พระแม่ย่า สุโขทัย
26. พระนิาคปิรก กรุพระนิางตรา
27. พระนิางพญากรุโรงทอ พิมพ์มีหู - ไม่มีหู พิษณุโลก
28. พระนิางจุิฬามณีพิมพ์หน้ิาฤๅษีหลังนิาง พิษณุโลก
29. พระนิางจุิฬามณี ไม่จิำากัดพิมพ์ พิษณุโลก
30. พระหลวงพ่อโต กรุชีปิะขาวหาย พิษณุโลก
31. พระท่ามะปิรางค์ พิษณุโลก ไม่จิำากัดกรุ 
32. พระหลวงพ่อหมอ ลพบุูรี
33. พระหลวงพ่อจุิก ลพบุูรี
34. พระซุ้มนิครโกษา ลพบุูรี
35. พระขุนิแผนิเคลือบู กรุวัดอัมพวันิ
36. พระเม็ดน้ิอยหน่ิา พิจิิตร
37. พระซุ้มกระรอกกระแต ลพบุูรี
38. พระนิารายณ์ทรงปืินิ ลพบุูรี
39. พระท่ามะปิราง กรุมะละกอ พิจิิตร
40. พระเดี�ยวดำา - เดี�ยวแดง ลพบุูรี
41. พระนิางพญา กรุวัดโพธิ� ท่าเตียนิ
42. พระชินิราชใบูเสมา เนืิ�อดินิ



21งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

1. พระร่วงหลังรางปืินิ ไม่จิำากัดพิมพ์ สุโขทัย
2. พระร่วงนัิ�งหลังลิ�ม สุโขทัย
3. พระร่วงทรงเกราะ ชินิเขียว สุโขทัย
4. พระท่ามะปิรางค์ชินิเงินิ ไม่จิำากัดกรุ สุโขทัย
5. พระมเหศวร ชินิเงินิ สุพรรณบุูรี
6. พระร่วงยืนิ สนิิมแดง ไม่จิำากัดกรุ สุพรรณบุูรี
7. พระร่วงนัิ�งสนิิมแดง ไม่จิำากัดกรุ สุพรรณบุูรี
8. พระชินิราชใบูเสมา พิษณุโลก
9. พระชินิสีห์ พิษณุโลก
10. พระยอดอัฏิฐารส ชินิเขียว พิษณุโลก
11. พระร่วงยืนิ สนิิมแดง ลพบุูรี
12. พระร่วงยืนิชินิเงินิ ลพบุูรี
13. พระหูยานิ ชินิเงินิ ลพบุูรี
14. พระยอดขุนิพล ไม่จิำากัดกรุ ลพบุูรี
15. พระนิาคปิรก ไม่จิำากัดกรุ ลพบุูรี
16. พระซุ้มนิครโกษา ไม่จิำากัดกรุ ลพบุูรี
17. พระร่วงนัิ�งกรุม่วงค่อม ลพบุูรี
18. พระร่วงนัิ�งกรุช่างกล ลพบุูรี
19. พระอู่ทองท้องช้าง ลพบุูรี
20. พระนิาคปิรก ชินิเงินิ ไม่จิำากัดกรุ ลพบุูรี
21. พระนิารายณ์ทรงปืินิ ลพบุูรี
22. พระท่ากระดานิ สนิิมแดง กาญจินิบุูรี
23. พระสนิิมแดง ไม่จิำากัดพิมพ์ กาญจินิบุูรี
24. พระปิรุหนัิง ชินิเงินิ ไม่จิำากัดพิมพ์ อยุธยา
25. พระนิาคปิรกพะงั�ว ชินิเงินิ อยุธยา
26. พระยอดขุนิพล ชินิเงินิ อยุธยา
27. พระนิาคปิรกชินิเงินิ อยุธยา
28. พระซุ้มนิครโกษา กรุวัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุูรี
29. พระร่วงนัิ�งกรุดอนิกระโดนิ ชัยนิาท
30. พระหูยานิชินิเงินิ ชัยนิาท

66
31. พระซุ้มนิครโกษากรุทัพชุมพล นิครสวรรค์
32. พระซุ้มนิครโกษา กรุวัดหัวเมือง นิครสวรรค์
33. พระท่ามะปิรางค์ ชินิเงินิ ไม่จิำากัดกรุ กำาแพงเพชร
34. พระลีลากำาแพงขาว กำาแพงเพชร
35. พระปิรกลูกยอ ชินิเงินิ กำาแพงเพชร
36. นิางกำาแพงชินิเงินิ กำาแพงเพชร
37. พระอู่ทองกรุศรีสะอาด เพชรบููรณ์
38. พระซุ้มร่มโพธิ� เพชรบููรณ์

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� พระเน่�อชิน ยอดนิยมพระเน่�อชิน ยอดนิยม
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1. พระสมเด็จิ วัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั�นิ หูปิระบู่า 
2. พระสมเด็จิ วัดเกศไชโย พิมพ์ไหล่ตรง
3. พระสมเด็จิ วัดเกศไชโย พิมพ์แข้งหมอนิ
4. พระสมเด็จิ วัดเกศไชโย ไม่จิำากัดพิมพ์ 
   (ไม่ซำ�ารายการเดิม)
5. พระกรุเจิดีย์เล็ก วัดบูางขุนิพรหม ไม่จิำากัดพิมพ์ 
6. พระวัดพลับู ไม่จิำากัดพิมพ์
7. พระหลวงปูิ�ป๋ิ�นิ ไม่จิำากัดพิมพ์
8. พระวัดสามปิลื�ม ไม่จิำากัดพิมพ์
9. พระหลวงปูิ�ภู วัดอินิทรฯ พิมพ์แซยิด (ไม่จิำากัด)
10. พระหลวงปูิ�ภู วัดอินิทรฯ พิมพ์เจ็ิดชั�นิหูติ�ง, 
    แปิดชั�นิแขนิกลม, แขนิหักศอก
11. พระหลวงปูิ�ภู วัดอินิทรฯ ไม่จิำากัดพิมพ์  
    (ไม่ซำ�ารายการเดิม) 
12. พระสมเด็จิวัดทรงปิระมูล พิมพ์แหวกม่านิ
13. พระเพชรหลีก วัดอินิทาราม (วัดใต้)
14. พระหลวงปูิ�ศุข พิมพ์แจิกแม่ครัว 
    วัดปิากคลองมะขามเฒ่่า
15. พระวัดรังษี ไม่จิำากัดพิมพ์
16. พระปิิลันิทน์ิ วัดระฆั์ง พิมพ์สี�เหลี�ยม
17. พระปิิลันิทน์ิ วัดระฆั์ง พิมพ์ครอบูแก้ว 
    (ไม่จิำากัดขนิาด)
18. พระปิิลันิทน์ิ วัดระฆั์ง พิมพ์เปิลวเพลิง 
    ไม่จิำากัดขนิาด
19. พระปิิลันิทน์ิ วัดระฆั์ง ไม่จิำากัดพิมพ์ 
    (ไม่ซำ�ารายการเดิม)
20. พระวัดปิากนิำ�า รุ่นิแรก เคลือบูชะเล็ค
21. พระวัดปิากนิำ�า รุ่นิแรก ไม่เคลือบูชะเล็ค
22. พระวัดปิากนิำ�า รุ่นิสาม พิมพ์ล่ก

23. พระวัดปิากนิำ�า รุ่นิสาม พิมพ์ตื�นิ
24. พระวัดเงินิคลองเตย ไม่จิำากัดพิมพ์
25. พระวัดท้ายตลาด ไม่จิำากัดพิมพ์
26. พระนิาคปิรก วัดพระแก้ว ไม่จิำากัดพิมพ์
27. พระสมเด็จิเจ้ิาคุณสุนิทร วัดกัลยาฯ 
28. พระหลวงพ่อหม่นิ คลองสิบูสอง ไม่จิำากัดพิมพ์
29. พระสมเด็จิพระครูสังฆ์์ วัดอินิทร์ ไม่จิำากัดพิมพ์
30. พระหลวงพ่อพริ�ง วัดบูางปิะกอก ไม่จิำากัดพิมพ์
31. พระวัดเฉลิมพระเกียรติ ไม่จิำากัดพิมพ์
32. พระสมเด็จิบูางขุนิพรหมปีิ 2509 พิมพ์ใหญ่ทะลุซุ้ม
33. พระสมเด็จิบูางขุนิพรหมปีิ 2509 พิมพ์ไสยาสน์ิ,
    คะแนินิ, จัินิลอย 2515
34. พระสมเด็จิบูางขุนิพรหมปีิ 2509 ไม่จิำากัดพิมพ์ 
    (ไม่ซำ�ารายการเดิม)

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

77โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� พระเน่�อผู้ง ยอดนิยมพระเน่�อผู้ง ยอดนิยม



23งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. พระเนืิ�อว่านิ พิมพ์กรรมการ ปีิ 2497
2. พระเนืิ�อว่านิ พิมพ์ใหญ่ ปีิ 2497
3. พระเนืิ�อว่านิ พิมพ์กลาง ปีิ 2497
4. พระเนืิ�อว่านิ พิมพ์ต้อ ปีิ 2497
5. พระเนืิ�อว่านิ พิมพ์เล็ก (พระรอด) ปีิ 2497
6. พระเนืิ�อว่านิ ลอยนิำ�า ปีิ 2502-2505
7. พระเนืิ�อว่านิ พินัิยกรรม พิมพ์ใหญ่ ปีิ 2505
8. พระเนืิ�อว่านิ พินัิยกรรม พิมพ์พระรอด ปีิ 2505
9. พระรูปิหล่อเลขใต้ฐานิ (เบูตง) ปีิ 2505
10. พระรูปิหล่อก้นิลายเซ็นิ ปีิ 2508
11. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ เนืิ�อนิวะ ปีิ 2505
12. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ เนืิ�อเมฆ์พัตร ปีิ 2505
13. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ เนืิ�อโลหะผสม พิมพ์เอ 
    ปีิ 2505
14. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ เนืิ�อโลหะผสม พิมพ์หัวมนิ 
    ปีิ 2505
15. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ ป๋ิ�มซำ�า ปีิ 2505
16. พระพิมพ์เตารีดกลาง ปีิ 2505
17. พระพิมพ์เตารีดกลาง ป๋ิ�มซำ�า ปีิ 2505
18. พระพิมพ์เตารีดเล็ก พิมพ์แข้งขีด ปีิ 2505
19. พระพิมพ์เตารีดเล็ก พิมพ์อาปิาเช่ ปีิ 2505
20. พระพิมพ์เตารีดเล็ก หน้ิาแหงนิ ปีิ 2505
21. พระพิมพ์เตารีด หน้ิาจีินิ ปีิ 2508
22. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ หลังตัวหนัิงสือ มี ท. ปีิ 2505
23. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ หลังตัวหนัิงสือ 
    บูล็อกเสา อากาศ ปีิ 2505

พระหลวงพ่อที่วด ว�ดช�างไห� ยอดนิยม 1พระหลวงพ่อที่วด ว�ดช�างไห� ยอดนิยม 188
24. พระพิมพ์เตารีดใหญ่ หลังตัวหนัิงสือ ปีิ 2505
25. พระพิมพ์เตารีดเล็ก หลังตัวหนัิงสือ มี ท. ปีิ 2505
26. พระพิมพ์เตารีดเล็ก หลังตัวหนัิงสือ ว.มีจุิด ปีิ 2505
27. พระพิมพ์เตารีดเล็ก หลังตัวหนัิงสือ ปีิ 2505
28. พระพิมพ์เตารีดเล็ก หลังตัวหนัิงสือ มีหูในิตัว 
    ปีิ 2506 - 2508
29. เหรียญเสมารุ่นิแรก ปีิ 2500
30. เหรียญรุ่นิสอง ปีิ 2502
31. เหรียญรุ่นิสาม ปีิ 2504
32. เหรียญรุ่นิสี� ปีิ 2505
33. เหรียญนิำ�าเต้า ปีิ 2505
34. เหรียญเลื�อนิสมณศักดิ� เนืิ�อทองแดง ปีิ 2508
35. เหรียญเลื�อนิสมณศักดิ� เนืิ�ออัลปิาก้า ปีิ 2508
36. เหรียญเลื�อนิสมณศักดิ� กะไหล่ทอง ปีิ 2508

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



24 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

พระหลวงพ่อที่วด ว�ดช�างไห� ยอดนิยม 2พระหลวงพ่อที่วด ว�ดช�างไห� ยอดนิยม 299

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนัิงสือใหญ่ ปีิ 2508
2. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนัิงสือใหเล็ก ปีิ 2508
3. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นิ 3 เนืิ�อทองแดง
   ปีิ 2504
4. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา รุ่นิ 3 เนืิ�ออัลปิาก้า
   ปีิ 2504
5. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปิไข่ รุ่นิ 3 เนืิ�อทองแดง
   ปีิ 2504
6. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์รูปิไข่ รุ่นิ 4 เนืิ�ออัลปิาก้า
   ปีิ 2505
7. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์นิำ�าเต้า ปีิ 2505
8. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ซุ้มกอ แจิกปีินัิง ปีิ 2506
9. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หกเหลี�ยม ใหญ่-เล็ก
   แจิกปีินัิง ปีิ 2506
10. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ใบูสาเก ปีิ 2506
11. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี�ยมเล็ก 
    “หลังหนัิงสือ 5 แถ้ำว” ปีิ 2506
12. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง (หน้ิาผาก
    3 เส้นิ 4 เส้นิ หนัิงสือเลยหู) เนืิ�ออัลปิาก้า ปีิ 2506
13. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์ห้าเหลี�ยม 
    เนืิ�อทองแดงกะไหล่ทอง ปีิ 2508
14. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี�ยมเล็ก 
    “หลังรุ่นิ 1 “ ปีิ 2508
15. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เม็ดแตง เนืิ�ออัลปิาก้า 
    ปีิ 2508
16. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒ่ซ้อนิเล็ก
    เนืิ�ออัลปิาก้า ปีิ 2509
17. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒ่ซ้อนิเล็ก
    เนืิ�ออัลปิาก้า ปีิ 2511

18. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา 
    “หน้ิาเลื�อนิหลังเจิดีย์ เนืิ�ออัลปิาก้า ปีิ 2511
19. แหวนิหลวงพ่อทวด ไม่จิำากัดเนืิ�อ ปีิ 2503-2508
20. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์หัวแหวนิ
    กะไหล่ทอง-อัลปิาก้า ปีิ 2506-2508
21. เหรียญหลวงพ่อทวด พิมพ์สามเหลี�ยมเล็ก 
    “หลังรุ่นิ 1 “ ปีิ 2511
22. รูปิหล่อพระอาจิารย์ทิม ไม่จิำากัดเนืิ�อ วัดช้างไห้
    ปีิ 2508
23. เหรียญพระอาจิารย์ทิม พิมพ์รูปิไข่ห่มคลุม-หันิข้าง
    วัดช้างไห้ ปีิ 2508
24. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังหนัิงสือเล็ก “อุ้มลูกแก้ว” 
    เนืิ�อโลหะ วัดช้างไห้ ปีิ 2508
25. เหรียญหลวงพ่อทวด “ทะเลซุง” แจิกปีินัิง 
    ไม่จิำากัดพิมพ์ ไม่จิำากัดปีิ
26. เหรียญหลวงพ่อทวด “ทะเลซุง” พิมพ์ซุ้มกอ 
    ไม่จิำากัดพิมพ์ แจิกปีินัิง ปีิ 2508
27. พระหลวงพ่อทวด เนืิ�อว่านิ พิมพ์สี�เหลี�ยม ปีิ 2524
28. พระหลวงพ่อทวด เนืิ�อว่านิ พิมพ์ใหญ่ ปีิ 2524
29. พระหลวงพ่อทวด เนืิ�อว่านิ พิมพ์กลาง ปีิ 2524
30. พระหลวงพ่อทวด เนืิ�อว่านิ พิมพ์พระรอด ปีิ 2524
31. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดใหญ่หน้ิาเล็ก 
    (ตอก-ไม่ตอกหมู) วัดคอกหมู ปีิ 2506
32. พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีดเนืิ�อโลหะผสม
    วัดไทร จิ.นิครสวรรค์ ปีิ 2506
33. พระหลวงพ่อทวด เนืิ�อว่านิ วัดพะโคะ ปีิ 2506
34. พระหลวงพ่อทวด เนืิ�อว่านิ วัดเมืองยะลา ปีิ 2506
35. พระหลวงพ่อทวด เนืิ�อว่านิ ฝ๋งตะกรุด วัดทรายขาว 
    ปีิ 2506



25งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1010 หลวงพ่อเดิม ว�ดหนองโพ ยอดนิยม  หลวงพ่อเดิม ว�ดหนองโพ ยอดนิยม  

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

1. พระรูปิหล่อ หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ 
   เนืิ�ออัลปิาก้า ไม่จิำากัดพิมพ์
2. พระรูปิหล่อป๋ิ�ม หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ พิมพ์ A
3. พระรูปิหล่อป๋ิ�ม หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ พิมพ์ B
4. พระรูปิหล่อป๋ิ�ม หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ พิมพ์ C
5. พระรูปิหล่อป๋ิ�ม หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ พิมพ์ D
6. พระรูปิหล่อป๋ิ�ม หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ 
   พิมพ์คอต่ง
7. พระรูปิหล่อ หลวงพ่อเดิม วัดหนิองหลวง 
   พิมพ์ฐานิสูง
8. พระรูปิหล่อ หลวงพ่อเดิม วัดหนิองหลวง 
   พิมพ์ฐานิเตี�ย
9. พระรูปิหล่อ หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ เนืิ�อตะกั�ว
10. เหรียญหล่อ หลวงพ่อเดิม พิมพ์จิอบูเล็ก
    ด้านิหลังพ่อเดิม วัดหนิองหลวง
11. เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นิแรกพิมพ์เสมา ปีิ 2470
12. เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นิแรกพิมพ์แมงกะบีู�
    หลังแบูบูหลังเรียบู ปีิ 2470
13. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์แมงกะบีู�หลังตัวหนัิงสือ
     ปีิ 2482
14. เหรียญรูปิไข่ หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจัินิทร์โค้ง 
     ปีิ 2482
15. เหรียญรูปิไข่ หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจัินิทร์ตรง 
    ปีิ 2482
16. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปิไข่พิมพ์ต้อ ปีิ 2482
17. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปิไข่พิมพ์หน้ิาหนุ่ิม ปีิ 2482
18. เหรียญรูปิไข่ หลวงพ่อเดิม-หลวงพ่อคล้าย ปีิ 2483
19. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้อบูล็อกกลาก
    ป๋ิ�มห่วงในิตัว

20. เหรียญหน้ิาหมวก หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ 
     แจิกที�วัดท่าฉนิวนิ ปีิ 2483
21. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปิไข่เนืิ�อเงินิลงยา
    ไม่จิำากัดพิมพ์
22. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปิไข่เนืิ�อเงินิข้างไข่ปิลา 
    ไม่จิำากัดพิมพ์
23. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี�เหลี�ยม เนืิ�อเงินิลงยาสี
    ธงชาติ
24. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี�เหลี�ยม เนืิ�อเงินิลงถ้ำม
25. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปิไข่เนืิ�อเงินิลงถ้ำมหลังอกเลา
26. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปิไข่เนืิ�อเงินิลงถ้ำม 
    ไม่จิำากัดพิมพ์
27. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ห้าเหลี�ยมนิาคปิรก 
    ปีิ 2470
28. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์เปิลวเทียนิหน้ิาสั�นิ 
    ปีิ 2483
29. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ป๋ิกกลด ปีิ 2470
30. เหรียญรูปิไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์แจิกแม่ครัว
    เนืิ�ออัลปิาก้า-เนืิ�อตะกั�ว
31. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี�เหลี�ยมหลัง 
    ยันิต์ใบูพัด เนืิ�อตะกั�ว
32. พระกริ�งใหญ่ หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ�ว
33. พระชัยวัฒ่น์ิ หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ�ว
34. เหรียญเปิลวเทียนิ หลวงพ่อเดิม พิมพ์หน้ิายาว
     ปีิ 2483
35. รูปิหล่อหลวงพ่อเดิม ออกวัดอินิทาราม ปีิ 2493

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



26 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

เคร่�องราง ยอดนิยมเคร่�องราง ยอดนิยม1111

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. หมากทุย หลวงปูิ�เอี�ยม วัดหนัิง
2. เขี�ยวเสือแกะ หลวงพ่อปิานิ วัดบูางเหี�ย 
   พิมพ์หุบูปิาก
3. เขี�ยวเสือแกะ หลวงพ่อปิานิ วัดบูางเหี�ย 
   พิมพ์อ้าปิาก
4. เบีู�ยแก้ หลวงพ่อพักตร์ วัดโบูสถ์้ำ
5. คชสิงห์ หลวงปูิ�รอด วัดบูางนิำ�าวนิ 
6. ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนิดหลวง จิ.เพชรบุูรี
7. คชสิงห์ หลวงปูิ�รอด วัดบูางนิำ�าวนิ
8. ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนิดหลวง จิ.เพชรบุูรี
9. สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชานิหมาก
10. ตะกรุดกระดูกห่านิ หลวงพ่อหรุ่นิ วัดอัมพวันิ
11. เสือ หลวงพ่อนิก วัดสังกะสี
12. เสือ หลวพ่อวงศ์ วัดปิริวาส ไม่จิำากัดรุ่นิ
13. หนุิมานิหลวงพ่อสุ่นิ วัดศาลากุนิ ไม่จิำากัดเนืิ�อ
14. ลิง หลวงพ่อดิ�ง วัดบูางวัว
15. องคต หลวงพ่อปิานิ วัดบูางกระสอบู
16. แพะ หลวงพ่ออำ�า วัดหนิองกระบูอก จิ.ระยอง
17. ตะกรุด หลวงปูิ�ศุข วัดปิากคลองมะขามเฒ่่า
    จิ.ชัยนิาท
18. เบีู�ยแก้หลวงปูิ�รอด วัดนิายโรง กรุงเทพฯ.
19. จิิ�งจิก หลวงพ่อหน่ิาย วัดบู้านิแจ้ิง
20. พิศมรใบูลานิ หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
21. ตะโพนิ หลวงพ่อภกตร์ วัดโบูสถ์้ำ
22. ลูกอมเนืิ�อเมฆ์สิทธิ� วัอนิงคาราม
23. ลูกอม พระปิลัดปิานิ วัดตุ๊กตา
24. ตะกรุดลูกอม หลวงปูิ�ใจิ วัดเสด็จิ

25. เบีู�ยแก้ หลวงปูิ�เพิ�ม วัดกลางบูางแก้ว จิ.นิครปิฐม
26. เหรียญพรหมสี�หน้ิา หลวงปูิ�สี วัดสะแก
27. ตะกรุดโสฬสมงคล อาจิารย์แปิลก วัดสะพานิสูง
28. ราหูกะลาแกะ หลวงพ่อน้ิอยวัดศรีษะทอง 
    ขนิาดห้อยคอ
29. ลูกอมมหากัณฑ์ิ หลวงพ่อคง วัดบูางกระพร้อม
    จิ.สมุทรสาคร
30. ตะกรุดหลวงพ่อปิานิ วัดบูางเหี�ย จิ.สมุทรปิราการ
31. นิำ�าเต้ารุ่นิแรก ภาพขาวดพ หลวงพ่อสด วัดปิากนิำ�า
32. สาริกา หลวงพ่อสนิิท วัดลำาบัูวลอย
33. ตะกรุดโสฬสมงคล หลวงปูิ�กล่นิ วัดสะพานิสูง
34. แหวนิเก้ามงคล วัดราชบูพิธ
35. แหวนินิะป๋ิดตลอด หลวงพ่อทองสุข วัดโตนิดหลวง
36. แหวนิ พิรอดเก่า ไม่จิำากัดสำานัิก
37. เครื�องรางหลวงพ่อสังข์ วัดนิากันิตม ไม่จิำากัดพิมพ์
    จิ.ศรีสะเกษ



27งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

เคร่�องรางจำ�งหว�ดนครสวรรค์เคร่�องรางจำ�งหว�ดนครสวรรค์
- จำ�งหว�ดพิจิำต๊ร ยอดนิยม- จำ�งหว�ดพิจิำต๊ร ยอดนิยม1212

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. คชสีห์, สิงห์ปิากเป็ิด, หลวงพ่อเฮี้ง วัดเขาดินิ
2. เสือหลวงพ่อเฮี้ง วัดเขาดินิ
3. ม้ามังกร, หมู, กระต่าย, หลวงพ่อเฮี้ง วัดเขาดินิ
4. สิงห์งาแกะพิมพ์ในิกรอบูรูปิหัวใจิ หลวงพ่อเดิม
   วัดหนิองโพ
5. สิงห์งาแกะพิมพ์ในิกรอบูสี�เหลี�ยม, พิมพ์ข้าวหลามตัด,
   พิมพ์ทรงกลม, หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
6. สิงห์งาแกะ พิมพ์สามขวัญปิากเจิาะ หลวงพ่อเดิม
   วัดหนิองโพ
7. สิงห์งาแกะพิมพ์สองขวัญ หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
8. สิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ พิมพ์ปิากสาริกา
9. พระปิิดตางาแกะ และนิางกวักพิมพ์ลอยองค์
   หลวงพ่อเดิมวัดหนิองโพ
10. งาเเกะนิางกวักหลังพระปิิดตา
11. งาแกะแม่นิางกวักหลังพระพุทธ หลวงพ่อเดิม
    วัดหนิองโพ
12. งาแกะปีิเกิด 12 นัิกษัตร ไม่จิำากัดพิมพ์ 
    หลวงพ่อเดิมวัดหนิองโพ
13. งาแกะพิมพ์ต่างๆ ไม่จิำากัดพิมพ์ หลวงพ่อเดิม
    วัดหนิองโพ
14. แหวนิหลวงพ่อเดิมวัดหนิองโพ พิมพ์สี�เหลี�ยม,
    รูปิไข่, เนืิ�อเงินิลงยาสีธงชาติ, ลงถ้ำม
15. รูปิถ่้ำายเก่าหลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ อัดกระจิก
    ขนิาดห้อยคอ ไม่จิำากัดพิมพ์
16. แหวนิลงยาลงถ้ำม หลวงพ่อกันิ วัดเขาแก้ว
17. ตะกรุดพวงลูกคั�นิ หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
18. มีดไม่จิำากัดขนิาด หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
19. มีดหมอขนิาดปิากกา (เเบูบูธรรมดา) หลวงพ่อเดิม
    วัดหนิองโพ

20. มีดหมอขนิาดปิากกา (เเบูบูสามกษัตริย์) 
    หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
21. มีดหมอขนิาดปิากกา (แบูบูด้ามตัด) หลวงพ่อเดิม
    วัดหนิองโพ
22. มีดหมอขนิาดใบูมีด 6 นิิ�ว ไม่เกินิ 9 นิิ�ว
   (แบูบูธรรมดา) หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
23. มีดหมอขนิาดใบูมีด 6 นิิ�ว ไม่เกินิ 9 นิิ�ว
    (แบูบูสามกษัตริย์) หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
24. มีดหมอขนิาดใบูมีด 9 นิิ�ว ข่�นิไปิ ไม่จิำากัดขนิาด
    หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
25. มีดหมอใบูมีดแบูบูลายนิาคคู่ ไม่จิำากัดขนิาด
    หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
26. มีดหมอขนิาดปิากกา (แบูบูธรรมดา) หลวงพ่อกันิ
    วัดเขาเเก้ว
27. มีดหมอขนิาดปิากกา (แบูบูสามกษัตริย์) 
    หลวงพ่อกันิ วัดเขาแก้ว
28. มีดหมอขนิาด 5 นิิ�ว ข่�นิไปิ หลวงกันิ วัดเขาแก้ว
29. ผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
30. เสื�อยันิต์สิงห์หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
31. ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั�ว ถั้ำกเชือกลงรัก
32. ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั�ว (ไม่ถั้ำกเชือก) 
33. ตะกรุดหลวงพ่อพิธ ฝาบูาตร และไม่จิำากัดเนืิ�อ
34. ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั�วถั้ำกเชือกลงรัก
35. ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั�ว(ไม่ถั้ำกเชือก)
36. ตะกรุดหลวงพ่อเตียง 3 กษัตริย์ถั้ำกเชือก ลงรัก
     -ไม่ถั้ำกเชือก
37. ตลับูสีผ่�งคันิฉ่อง หลวงพ่อเดิม



28 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

พระจำ�งหว�ดพิจิำต๊ร ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดพิจิำต๊ร ยอดนิยม1313

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. รูปิหล่อโบูราณหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
   พิมพ์นิิยม
2. รูปิหล่อโบูราณหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
   พิมพ์ขี�ตา
3. เหรียญหล่อโบูราณหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
   พิมพ์จิอบูใหญ่
4. เหรียญหล่อโบูราณหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
   พิมพ์จิอบูเล็ก
5. รูปิหล่อโบูราณหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
   เนืิ�อผงจุ่ิมรัก
6. พระเนืิ�อดินิ หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ
   พิมพ์พระเจ้ิาห้าพระองค์
7. หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดพิมพ์
8. รูปิหล่อป๋ิ�ม หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
   พิมพ์คอแอล ปีิ 2515
9. รูปิหล่อป๋ิ�ม หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ  
  พิมพ์นิิ�วจุิด ปีิ 2515
10. รูปิหล่อป๋ิ�ม หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
    พิมพ์มือนัิบูแบูงค์ ปีิ 2515
11. รูปิหล่อป๋ิ�ม หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ  
    พิมพ์มือเลขแปิด ปีิ 2515
12. เหรียญป๋ิ�ม หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ  
    พิมพ์จิอบูใหญ่ ปีิ 2515
13. เหรียญป๋ิ�ม หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ  
    พิมพ์จิอบูเล็ก ปีิ 2515
14. เหรียญขวัญถุ้ำง หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ ปีิ 2515
15. เหรียญหลวงพ่อเงินิรูปิไข่ ไม่จิำากัดหลัง 
    วัดบูางคลานิ ปีิ 2515

16. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิรูปิไข่ อ.ชุ่ม ตอก และไม่ตอก “ช”
17. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ ออกวัดห้วยเขนิ พิมพ์ใหญ่
18. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ ออกวัดห้วยเขนิ 
    พิมพ์กลาง - เล็ก
19. รูปิหล่อป๋ิ�ม หลวงพ่อเงินิ ออกวัดท้ายนิำ�า ปีิ 2515
20. รูปิหล่อป๋ิ�ม หลวงพ่อเงินิ ออกวัดวังจิิก ปีิ 2515
21. รูปิหล่อป๋ิ�ม หลวงพ่อเงินิ ออกวัดหอไกร
22. รูปิหล่อป๋ิ�ม หลวงพ่อเงินิ อ.ตะพานิหินิ ปีิ 2522
23. เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์เสมา ปีิ 2472
24. พระหล่อโบูราณ หลวงพ่อเพชร 
    พิมพ์สามเหลี�ยม หลังอุ
25. พระหล่อโบูราณ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สี�เหลี�ยม หลังอุ
26. เหรียญหล่อหลวงเพชร พิมพ์จิอบูใหญ่ - จิอบูเล็ก
27. รูปิหล่อโบูราณหลวงพ่อเขียนิ พิมพ์หน้ิาลิง
28. เหรียญป๋ิ�มหลวงพ่อเขียนิ เนืิ�อเงินิหลังชินิราช 
    ไม่จิำากัดพิมพ์
29. ปิิดตาหลวงปูิ�ภู พิมพ์หยดนิำ�า เนืิ�อชินิสนิิมแดง
30. ปิิดตาหลวงปูิ�ภู เนืิ�อผงคลุกรัก หลังเบีู�ย - หลัง
    กระต่าย
31. เหรียญหลวงปูิ�ภู หางแมงปิ�อง
32. รูปิหล่อโบูราณ หลวงพ่อเตียง รุ่นิแรก 
    วัดเขารูปิช้าง
33. ตะกรุดหลวงปูิ�ภู ถั้ำกเชือกตะกร้อลงรัก ไม่จิำากัดเนืิ�อ
34. พญาเต่าเรือนิหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ
35. ตะกรุดหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ
36. แหวนิหลวงพ่อเขียนิ เนืิ�อเงินิ ไม่จิำากัดรุ่นิ



29งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

หลวงปู�ทิี่ม ว�ดละหารไร่ ยอดนิยมหลวงปู�ทิี่ม ว�ดละหารไร่ ยอดนิยม1414

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระกริ�งชินิบัูญชร 
2. พระชัยวัฒ่น์ิชินิบัูญชร

3.พระสังกัจิจิายน์ิชินิบัูญชร
4.พระปิิดตามหาลาภชินิบัูญชร(ปุ้ิมปุ้ิย)

5. พระสมเด็จิชินิบัูญชร หลังยันิต์แดง

6.พระสมเด็จิวัดไร่วารี
7.พระผงโสฬสมหาพรหม ไม่จิำากัดพิมพ์
8.เหรียญรุ่นิแรกฉลองสมณศักดิ� ปีิ 2508

9. พระขุนิแผนิพรายกุมารพิมพ์ใหญ่ (บูล็อคสอง)

10. พระขุนิแผนิพรายกุมารพิมพ์ใหญ่ (บูล็อคแรก)
11. พระขุนิแผนิพรายกุมารพิมพ์เล็ก (บูล็อคแรก)

12. พระขุนิแผนิพรายกุมารพิมพ์เล็ก (บูล็อคสอง)
13. พระผงพรายกุมาร ไม่จิำากัดพิมพ์

14. พระสมเด็จิหลังยันิต์ห้า

15. พระปิิดตาหลังยันิต์ห้าฝ๋งทับูทิม
16. เหรียญเจิริญพรบูนิ

17. เหรียญเจิริญพรล่าง
18. เหรียญห่วงเชื�อม 8 รอบู

19. เหรียญเสมา 8 รอบูลงยาไม่จิำากัดเนืิ�อ

20. เหรียญเสมา 8 รอบูเนืิ�อนิวโลหะ-ทองแดง
21. เหรียญนิาคปิรก 8 รอบู
22. รูปิหล่อไตรมาส

23. เหรียญเจิริญพรสอง ไตรมาส

24. เหรียญนิาคปิรกไตรมาส

25. เหรียญหล่อฉลุ

26. พระปิิดตายันิต์ยุ่งมหาอุตตโม

27. พระปิิดตาหลังรูปิเหมือนิ
28. พระนิาคปิรกใบูมะขามองค์จ้ิอย

29. เหรียญบูาตรนิำ�ามนิต์
30. เหรียญสมเด็จิ ณ ศรีราชา (พิมพ์นัิ�งพานิ)

31. เหรียญสมเด็จิ ณ ศรีราชา (พิมพ์หยดนิำ�า)

32. เหรียญผูกพัทธสีมารูปิไข่
33. เหรียญคอนิำ�าเต้าหลังนูินิ
34. เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ

35. หนุิมานิก้นิอุดผงพรายกุมาร

36. ลูกอมผงพรายกุมาร



30 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1515

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระพิมพ์ทรงไก่หางพวง
2. พระพิมพ์ทรงไก่หางรวม

3. พระพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้นิ
4. พระพิมพ์ทรงไก่หางสี�เส้นิ ไก่ฟ้้า

5. พระพิมพ์ทรงไก่หางสี�เส้นิ ไก่ต๊อก

6. พระพิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้นิ
7. พระพิมพ์ทรงหนุิมานิใหญ่ ทรงเครื�อง
8. พระพิมพ์ทรงหนุิมานิใหญ่ ไม่ทรงเครื�อง

9. พระพิมพ์ยันิต์แถ้ำวเดียว ไม่จิำากัดพิมพ์

10. พระพิมพ์ทรงหนุิมานิแบูกแท่นิ
11. พระพิมพ์ทรงหนุิมานิหาวเป็ินิดาวเป็ินิเดือนิ

12. พระพิมพ์ทรงครุฑิเล็ก
13. พระพิมพ์ทรงครุฑิใหญ่ พิมพพ์ล่ก

14. พระพิมพ์ทรงครุฑิใหญ่ พิมพ์ตื�นิ

15. พระพิมพ์ทรงครุฑิปีิกแข็ง
16. พระพิมพ์ทรงครุฑิผีเสื�อ

17. พระพิมพ์ทรงเม่นิ บัูวชั�นิเดียว
18. พระพิมพ์ทรงเม่นิ บัูวสองชั�นิ 7 จุิด

19. พระพิมพ์ทรงเม่นิ บัูวสองชั�นิ 8 จุิด

20. พระพิมพ์ทรงเม่นิมังกร
21. พระพิมพ์ทรงเม่นิ บัูวโค้ง
22. พระพิมพ์ทรงเม่นิเล็ก

23. พระพิมพ์ทรงเม่นิ หัวกลับู

24. พระพิมพ์ทรงนิก ปิางมารวิชัย

25. พระพิมพ์ทรงปิางสมาธิ บัูวเม็ด

26. พระพิมพ์ทรงนิก ฐานิสามชั�นิ

27. พระพิมพ์ทรงนิก ฐานิสามชั�นิ - บัูวฟ๋้นิปิลา
28. พระพิมพ์ทรงปิลาจีินิ

29. พระพิมพ์ทรงปิลากัด
30. พระพิมพ์ทรงปิลาหมอ

31. พระพิมพ์ทรงปิลาหมู

32. พระพิมพ์ทรงโบูราณ ไม่จิำากัดพิมพ์
33. พระพิมพ์ทรงสมาธิเพชร ไม่จิำากัดพิมพ์
34. พระเนืิ�อผงพุทธคุณ ไม่จิำากัดพิมพ์

35. ผงลูกอม

หลวงพ่อปาน ว�ดบัางนมโคหลวงพ่อปาน ว�ดบัางนมโค
จำ.พระนครศร�อยุธยา ยอดนิยมจำ.พระนครศร�อยุธยา ยอดนิยม



31งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. พระยอดขุนิพลเนืิ�อดินิ กรุเตาทุเรียง                             
2. พระร่วงยืนิปิระทานิพร เนืิ�อดินิ จิ.สุโขทัย

3. พระนิางเส้นิด้าย เนืิ�อดินิ กรุวัดพญาดำา
4. พระร่วงยืนิเปิิดโลก เนืิ�อชินิ จิ.สุโขทัย ไม่จิำากัดกรุ

5. พระชินิราชใบูเสมา เนืิ�อดินิ กรุวังยายมาก

6. พระลีลาฝ๋กดาบู เนืิ�อดินิ
7. พระกรุวัดพญาดำา ไม่จิำาพิมพ์ เนืิ�อดินิ
8. พระร่วงนัิ�งหลังตันิ เนืิ�อชินิ

9. พระนิางเข่าบู่วง - เข่ากว้าง เนืิ�อชินิ

10. พระเชตุพล พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อดินิ
11. พระหัวใจิกำาแพง เนืิ�อดินิ

12. พระฤๅโขง เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดพิมพ์ กรุเตาทุเรียง
13. พระท่ามะปิราง เนืิ�อดินิ

14. พระลีลา กรุวัดมหาธาตุ เนืิ�อชินิ

15. พระร่วงปิระทานิพร เนืิ�อชินิ
16. พระซุ้มเรือนิแก้ว (กระต่ายแกลบู) เนืิ�อชินิ 

    กรุวัดเขาพนิมเพลิง
17. พระร่วงนัิ�ง กรุนิำ�าผ่�ง เนืิ�อชินิ

18. พระกรุบูางขลัง เนืิ�อชินิ ไม่จิำากัดพิมพ์

19. พระนิางเพชรกลับู กรุเขาพนิมเพลิง เนืิ�อชินิ
20. พระนิางแขนิอ่อนิ เนืิ�อดินิ
21. พระนิางแขนิอ่อนิ เนืิ�อชินิเงินิ

22. พระเชตุพล บัูวสองชั�นิ พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อชินิ

23. พระนิางข้างเม็ด เนืิ�อชินิ กรุวัดเขาพนิมเพลิง

24. พระกรุโปิ�งมะขาม เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดพิมพ์

25. พระนิางข้างแจิกันิ กรุเตาทุเรียง 
    (นิางเสน่ิห์จัินิทร์เตาทุเรียง) เนืิ�อดินิ

26. พระสังกัจิจิายน์ิ เนืิ�อชินิ
27. พระซุ้มนิคร โกศา เนืิ�อชินิ ไม่จิำากัดกรุ

28. พระนิางกรุดอนิลานิ เนืิ�อดินิ

29. พระนิางตะกวนิ เนืิ�อชินิ
30. พระร่วงนัิ�งเข่ากว้าง-เข่าแคบู เนืิ�อชินิ
31. พระร่วงนัิ�งผมหวี เนืิ�อชินิ กรุเขาพนิมเพลิง

32. พระกรุเขาพนิมเพลิง ไม่จิำากัดพิมพ์ เนืิ�อชินิ

33. พระลีลาระเวง เนืิ�อดินิ กรุเตาทุเรียง
34. พระอู่ทองนัิ�ง เนืิ�อดินิ

35. พระร่วงนัิ�งอู่ทอง ไม่จิำากัดกรุ เนืิ�อชินิ
36. พระนิาคปิรก กรุเจิดีย์ราย

พระจำ�งหว�ดสุโขที่�ย ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดสุโขที่�ย ยอดนิยม1616โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย



32 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

พระกรุก�าแพงเพชร ยอดนิยมพระกรุก�าแพงเพชร ยอดนิยม1717

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระกำาแพงลีลา เนืิ�อชินิ ไม่จิำากัดกรุ 
   - ไม่จิำากัดพิมพ์

2. พระกำาแพงเปิิดฌลก เนืิ�อชินิ ไม่จิำากัดกรุ
3. พระกำาแพงยอดขุนิพล เนืิ�อชินิ ไม่จิำากัดกรุ 

   - ไม่จิำากัดพิมพ์

4. พระกำาแพงท่ามะปิราง เนืิ�อชินิ ไม่จิำากัดกรุ 
5. นิางกำาแพง เนืิ�อชินิไม่จิำากัดกรุ
6. พระกำาแพงห้าร้อย เนืิ�อชินิ ไม่จิำากัดกรุ

7. พระกำาแพงซุ้มยอ เนืิ�อชินิ ไม่จิำากัดกรุ

8. พระกำาแพงซุ้มยอ เนืิ�อชินิ ไม่จิำากัดกรุ
9. พระกำาแพงอู่ทอง เนืิ�อชินิ ไม่จิำากัดกรุ

10. พระกำาแพงฐานิตาราง เนืิ�อชินิ ไม่จิำากัดกรุ
11. พระกำาแพงเชตุพล เนืิ�อชินิ ไม่จิำากัดกรุ

12. พระยอดขุนิพล เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดกรุ

13. พระกำาแพงกลีบูบัูว ไม่จิำากัดกรุ
14. พระนิางกำาแพง เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดกรุ

15. พระนิางกำาแพงเม็ดเคล็ด
16. พระกำาแพงฐานิตาราง เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดกรุ

17. พระกำาแพงซุ้มยอ เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดกรุ

18. พระกำาแพงเชตุพล เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดกรุ
19. พระกำาแพงกลีบูบัูวตัด ไม่จิำากัดกรุ
20. พระนิางกำาแพงลูกแป้ิงเดี�ยว

21. พระกำาแพงลีลาเนืิ�อดินิ 

22. พระกำาแพงหน้ิาอิฐ ไม่จิำากัดกรุ - ไม่จิำากัดพิมพ์

23. พระกำาแพงท่ามะปิราง เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดกรุ

24. พระร่วงนัิ�ง กรุ สปิจิ.

25. นิางกำาแพง กรุ สปิจิ.
26. พระนิางกำาแพง พิมพ์หัวเรือเมล์

27. พระกำาแพงอู่ทอง เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดกรุ
28. พระกำาแพงเปิิดโลก เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดกรุ

29. พระกำาแพงลูกแป้ิง เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดกรุ 

    - ไม่จิำากัดพิมพ์
30. พระกำาแพงปิรก เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดกรุ 
    - ไม่จิำากัดพิมพ์

31. พระกำาแพง ว่านิหน้ิาทอง - เงินิ ไม่จิำากัดกรุ 

    - ไม่จิำากัดพิมพ์
32. พระกำาแพงเม็ดน้ิอยหน่ิา ไม่จิำากัดกรุ

33. พระกำาแพงซุ้มกอ พิมพ์เล็ก
34. พระกำาแพงซุ้มกอ แผงตัด

35. พระกรุวัดคูยางไม่จิำากัดพิมพ์



33งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

พระจำ�งหว�ดพิษณุโลก ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดพิษณุโลก ยอดนิยม1818

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระพุทธชินิราชใบูเสมา กรุวัดใหญ่ เนืิ�อชินิเงินิ
2. พระพุทธชินิราชใบูเสมา กรุวัดใหญ่ เนืิ�อดินิ

3. พระนิางพญา กรุวัดใหญ่ เนืิ�อชินิเงินิ
4. พระนิางพญา กรุวัดใหญ่ เนืิ�อดินิ

5. พระพุทธชินิราชใบูเสมา กรุวัดใหญ่ เนืิ�อชินิเขียว

6. พระสามนิาง กรุวัดใหญ่ เนืิ�อชินิเงินิ
7. พระสามนิาง กรุวัดใหญ่ เนืิ�อดินิ
8. พระท่ามะปิราง กรุวัดใหญ่ เนืิ�อชินิเงินิ

9. พระท่ามะปิราง กรุวัดใหญ่ เนืิ�อดินิ

10. พระพุทธชินิราชใบูมะยม กรุวัดใหญ่ เนืิ�อชินิเงินิ
11. พระกรุวัดใหญ่ เนืิ�อชินิเงินิ ไม่จิำากัดพิมพ์

12. พระพุทธชินิราช พิมพ์ซุ้มเส้นิคู่ กรุวัดโพธิญาณ
    (โรงทอ) เนืิ�อชินิเงินิ

13. พระลีลา กรุวัดไก่เขี�ย เนืิ�อชินิเงินิ-สนิิมแดง

14. พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดอรัญญิก เนืิ�อชินิเงินิ
15. พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดอรัญญิก เนืิ�อดินิ

16. พระนิางพญา กรุวัดอรัญญิก เนืิ�อดินิ
17. พระยอดโถ้ำ กรุวัดอรัญญิก เนืิ�อดินิ

18. พระพุทธชินิราช กรุเขาสมอแคลง 

    เนืิ�อชินิเงินิ-สนิิมแดง
19. พระท่ามะปิราง กรุวัดท่ามะปิราง เนืิ�อชินิเงินิ
20. พระท่ามะปิราง กรุวัดท่ามะปิราง เนืิ�อดินิ

21. พระท่ามะปิราง กรุวัดเจิดีย์ยอดทอง เนืิ�อชินิเงินิ

22. พระท่ามะปิราง กรุวัดเจิดีย์ยอดทอง เนืิ�อดินิ

23. พระท่ามะปิราง กรุวัดสะดือ เนืิ�อดินิ

24. พระนิางพญา กรุวัดวังมะสระ เนืิ�อดินิ

25. พระพิมพ์ปิิดตา กรุวัดตาปิะขาวหาย เนืิ�อผง
26. พระพิมพ์สี�เหลี�ยมปิระภามณฑิล 

    กรุวัดตาปิะขาวหาย เนืิ�อผง
27. พระลีลา กรุวัดวังหินิ เนืิ�อชินิเงินิ

28. พระสามนิาง กรุวัดไก่เขี�ย (วัดสุดสวาสดิ�)

    เนืิ�อชินิเงินิ-สนิิมแดง
29. พระสิงห์ป้ิอนิเหยื�อ (ฝ๋กไม้ดำา) กรุวัดสุนิทรปิระดิษฐ์
30. พระยอดขุนิพล กรุวัดวังมะด่านิ พรหมพิราม 

    เนืิ�อชินิเงินิ

31. พระกรุวัดจุิฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนิาง
32. พระกรุวัดจุิฬามณี พิมพ์นิางหน้ิาเดียว

33. พระกรุวัดจุิฬามณี พิมพ์สองหน้ิา
34. พระกรุวัดจุิฬามณี ไม่จิำากัดพิมพ์

35. พระนิางพญา กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ) พิมพ์มีหู

36. พระนิางพญา กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ) พิมพ์ไม่มีหู
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1. พระกริ�งหลวงพ่อทบู วัดโบูสถ์้ำโพธิ�ทอง เนืิ�อนิวะ 
   ไม่จิำากัดพิมพ์
2. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์หน้ิาฝรั�งฐานิสูง -ฐานิเตี�ย 
  วัดศิลาโมง
3. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์หลังตรง วัดศิลาโมง
4. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์หน้ิาหมู วัดศิลาโมง
5. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์หน้ิางุ้ม วัดศิลาโมง
6. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์อกซื�อ วัดศิลาโมง 
7. รูปิเหมือนิป๋ิ�มรุ่นิแรก พิมพ์โดดร่ม วัดชนิแดนิ ปีิ 2500
8. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์ฐานิสูง วัดชนิแดนิ ปีิ 2505
9. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์ฐานิกลาง – พิมพ์ฐานิเตี�ย 
   วัดชนิแดนิ ปีิ 2505
10. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์ระฆั์งสองหน้ิาพ่อทบู-พ่อเขียนิ
    วัดชนิแดนิ ปีิ 2505
11. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์พุทธกวักใหญ่ – พิมพ์อุ้มบูาตร
    วัดชนิแดนิ ปีิ 2505
12. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์หัวไม้ขีด วัดชนิแดนิ ปีิ 2505
13. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์หัวไม้ขีด ฐานิสี�เหลี�ยม 
    ฐานิหกเหลี�ยม ฐานิยื�นิ กวักเล็ก วัดชนิแดนิ ปีิ 2505
14. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์หัวไม้ขีดหัวโต วัดชนิแดนิ 
    ปีิ 2512
15. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์โหม่งมะพร้าว วัดชนิแดนิ 
    ปีิ 2516
16. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์ฉลองอายุครบู 94 ปีิ 
    ตอกโค๊ด 94 วัดชนิแดนิ ปีิ 2516
17. รูปิหล่อโบูราณ พิมพ์จิิ�กโก๋ วัดช้างเผือก ปีิ 2517
18. รูปิหล่อฉีด พิมพ์ฉลองอายุครบู 96-97 ปีิ 
    ไม่จิำากัดเนืิ�อ

1919
19. เหรียญรุ่นิแรก วัดทรงธรรม ทับูคล้อ ไม่จิำากัดเนืิ�อ
    ปีิ 2483
20. เหรียญพิมพ์หน้ิาแก่ เนืิ�อทองแดง – เนืิ�ออัลปิาก้า  
    ปีิ 2591-2592
21. เหรียญพิมพ์หน้ิาหนุ่ิม เนืิ�อทองแดง ปีิ 2491-2505
22. เหรียญโดดร่ม ไม่จิำากัดเนืิ�อ ปีิ 2500-2501
23. เหรียญฉลองอายุ 94 ปีิ วัดชนิแดนิ เนืิ�อทองเหลือง 
    ปีิ 2516
24. เหรียญทูลเกล้า วัดโบูสถ์้ำโพธิ�ทอง ไม่จิำากัดโค๊ด
     ปีิ 2518
25. เหรียญแอปิเปิิ�ล วัดช้างเผือก ไม่จิำากัดเนืิ�อ 
     ปีิ 2516-2518
26. เหรียญกนิกข้าง วัดช้างเผือก ไม่จิำากัดเนืิ�อ ปีิ 2519
27. พระเนืิ�อผง-ชานิหมาก รูปิเหมือนิ หลังเรียบู 
    หลังยันิต์ วัดชนิแดนิ ปีิ 2505
28. พระเนืิ�อผงพิมพ์พระปิิดตา ปิลัดพิศาล ปีิ 2512
29. พระเนืิ�อผงพิมพ์จัินิทร์ลอย วัดโบูสถ์้ำโพธิ�ทอง ปีิ 2515
30. พระเนืิ�อผงรูปิเหมือนิพิมพ์ไตรมาส วัดโบูสถ์้ำโพธิ�ทอง
     ปีิ 2515
31. พระเนืิ�อผงสมเด็จิพิมพ์เข็มหัก วัดโบูสถ์้ำโพธิ�ทอง 
    ปีิ 2515
32. พระเนืิ�อผงพิมพ์สมเด็จิ หลังใบูโพธิ� วัดช้างเผือก 
    ปีิ 2517
33. ล๊อกเก็ตหลวงพ่อทบู ไม่จิำากัดปีิ
34. แหวนิเพชรกลับู ไม่จิำากัดวัด
35. แหวนิลงยาสีธงชาติ ไม่จิำากัดวัด

พระหลวงพ่อที่บั ว�ดชนแดน ยอดนิยมพระหลวงพ่อที่บั ว�ดชนแดน ยอดนิยม

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
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1. พระคงเขียว
2. พระคง กรุเก่า ไม่จิำากัดสี

3. พระคง กรุใหม่ ไม่จิำากัดสี
4. พระคง ลงรักปิิดทอง

5. พระคง ทรงพระบูาง

6. พระบูางสีเขียว ไม่จิำากัดกรุ
7. พระบูาง กรุดอนิแก้ว, กรุครูขาว
8. พระบูาง กรุวัดพระคง

9. พระเปิิม สีเขียว ไม่จิำากัดกรุ

10. พระเปิิม กรุวัดดอนิแก้ว
11. พระเปิิม กรุวัดจิามเทวี

12. พระเปิิม กรุวัดพระธาตุหริภุญไชย
13. พระเลี�ยง กรุวัดปิระตูลี�

14. พระเลี�ยง กรุวัดมหาวันิ

15. พระเลี�ยง กรุดวัดดอนิแก้ว, กรุดอยติ
16. พระรอดหลวง กรุวัดมหาวันิ

17. พระรอด แขนิติ�ง
18. พระรอดนิำ�าต้นิ กรุวัดมหาวันิ

19. พระรอดครูบูากองแก้ว พิมพ์ใหญ่

20. พระรอดครูบูากองแก้ว พิมพ์ใหต้อ
21. พระรอดครูบูากองแก้ว พิมพ์เล็ก
22. พระรอดครูบูาทืม (เณรจิิ�ว)

23.. พระลือหน้ิามงคล 

24. พระลือโขง

25. พระลบู พิมพ์สามง่าม

2020
26. พระลย พิมพ์ใหญ่
27. พระลบู พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก

28. พระลบู พิมพ์โบูว์ลิ�ง
29. พระลบู พิมพ์พระคง

30. พระลบู ไม่จิำากัดพิมพ์

31. พระลือหน้ิายักษ์ กรุเทศบูาล
32. พระรอด (พระลือเล็ก) กรุเทศบูาล
33. พระเลี�ยง กรุเทศบูาล

34. พระบูาง กรุเทศบูาล

35. พระคง กรุเทศบูาล
36. เก้ากุ่ม กรุวัดมหาวันิ

37. ดอกธาตุ ไม่จิำากัดรูปิแบูบู
38. ไส้ปิลา, ก้ามปูิ, (เครื�องปิระดับูพระธาตุ) 

    ไม่จิำากัดรูปิแบูบู

39. บูาตรพระรอด, พระคง

พระสกุลล�าพูน ยอดนิยม 1พระสกุลล�าพูน ยอดนิยม 1

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



36 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. พระสามกรุดอนิแก้ว สีเขียว
2. พระสามดอนิแก้ว สีทั�วไปิ

3. พระสามตรีกาย ลำาพูนิ ไม่จิำากัดพิมพ์
4. พระเลี�ยงหม้อ พิมพ์ใหญ่ (หัวมนิ)

5. พระเลี�ยงหม้อ

6. พระเลี�ยงหลวง พิมพ์ใหญ่
7. พระเลี�ยงหลวง พิมพ์เล็ก
8. พระเลี�ยงซุ้มเปิลวเพลิง

9. พระเลี�ยง พิมพ์พิเศษ กรุวัดปิระตูลี�

10. พระแผงลำาพูนิ 
    (พระรอด, หูยานิ, พระลือ และอื�นิๆ)

11. พระกวาง พิมพ์ใหญ่, พิมพ์กลาง
12. พระกวาง พิมพ์เล็ก

13. พระสิบู

14. พระสิบูสอง พิมพ์ซุ้มสามเส้นิ
15. พระสิบูสอง พิมพ์ซุ้มสองเส้นิ

16. พระกลีบูบัูว กรุวัดมหาวันิ
17. พระซุ้มกระรอกกระแต

18. พระสิบูแปิด

19. พระซาวแปิด
20. พระกาบูปิลี
21. พระกาบูกล้วย (พระช้าง)

22. พระป๋ิวย พิมพ์ซุ้มเดี�ยว

23. พระป๋ิวย พิมพ์ซุ้มคู่

24. หน้ิายักษ์ หน้ิากาฬ ไม่จิำากัดพิมพ์
25. พระสิกขี

26. พระพิมพ์พุทธคยา ลำาพูนิ ไม่จิำากัดพิมพ์
27. พระรอดยอดพระสิบูสอง (ตัด)

28. พระสิบูสองตัดองค์กลาง (ตัด)

29. พระสกุลลำาพูนิ เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดพิมพ์ ไม่จิำากัดกรุ
30. พระกรุดอยไซ เนืิ�อชินิเงินิ ไม่จิำากัดพิมพ์
31. พระกรุดอยไซ เนืิ�อชินิเขียว ไม่จิำากัดพิมพ์

32. พระท่ากระดานิ กรุปิ�าซาง เนืิ�อตะกั�วสนิิมแดง

33. พระยอดขุนิพล กรุถ้ำำ�าขุนิตาล ปิางเปิิดโลก
34. พระยอดขุนิพล กรุถ้ำำ�าขุนิตาล พิมพ์เล็ก - กลาง

    เนืิ�อชินิเงินิ
35. พระยอดขุนิพล กรุถ้ำำ�าขุนิตาล พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อชินิ

36. พระยอดขุนิพล กรุถ้ำำ�าขุนิตาล เนืิ�อดินิ

37. พระยอดขุนิพล กรุถ้ำำ�าขุนิตาล เนืิ�อว่านิ

2121 พระสกุลล�าพูน ยอดนิยม 2พระสกุลล�าพูน ยอดนิยม 2โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย



37งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. พระรอดหัวข่วง ไม่จิำากัดพิมพ์
2. พระขุนิแผนิ กรุหัวข่วง

3. พระคง กรุวัดดอยคำา
4. พระคง กรุวัดช้างคำ�า

5. พระสามหอม กรุวัดดอยคำา

6. พระสามหอม กรุวัดช้างคำ�า
7. พระสามหอมเดี�ยวตัดชิดแต่เดิม กรุดอยคำา-ช้างคำ�า
8. พระเลี�ยง กรุวัดดอยคำา

9. พระเลี�ยง กรุวัดช้างคำ�า

10. พระยอดขุนิพล กรุศาลเจ้ิา (กรุต้นิลำาไย) เนืิ�อดินิ
11. พระยอดขุนิพล กรุศาลเจ้ิา (กรุต้นิลำาไย) 

    เนืิ�อดินิมีรัก, ชาด, ทอง
12. พระยอดขุนิพล กรุศาลเจ้ิา (กรุต้นิลำาไย) เนืิ�อว่านิ

13. พระยอดขุนิพล กรุศาลเจ้ิา (กรุต้นิลำาไย) 

    เนืิ�อดินิดิบู
14. พระขุนิไกร กรุศาลเจ้ิา (กรุต้นิลำาไย) เนืิ�อดินิ

15. พระขุนิไกร กรุศาลเจ้ิา (กรุต้นิลำาไย) 
    เนืิ�อดินิมีรัก, ชาด, ทอง

16. พระขุนิไกร กรุศาลเจ้ิา (กรุต้นิลำาไย) เนืิ�อว่านิ

17. พระขุนิไกร กรุศาลเจ้ิา (กรุต้นิลำาไย) เนืิ�อดินิดิบู 
18. พระยอดขุนิพลพิมพ์พระปิระธานิ กรุศาลเจ้ิา 
    (กรุต้นิลำาไย)

19. พระสามท่ากานิ

20. พระท่ากระดานิ กรุสันิสลี เนืิ�อชินิเงินิ

21. พระท่ากระดานิ กรุสันิสลี เนืิ�อชินิเงินิ พิมพ์ปิรกโพธิ�

2222
22. พระซุ้มกอล้านินิา กรุหนิองไคร้เทวดา 
    พิมพ์มีลายกนิก

23. พระซุ้มกอล้านินิา กรุหนิองไคร้เทวดา 
    พิมพ์ไม่มีลายกนิก

24. พระธนิบูดี กรุสันิคะยอม พิมพ์พระปิระธานิ

25. พระธนิบูดี กรุสันิคะยอม พิมพ์งบูนิำ�าอ้อย
26. พระธนิบูดี กรุสันิคะยอม ไม่จิำากัดพิมพ์
27. พระกลีบูบัูว กรุร้องยาว

28. พระปิรกโพธิ�เชียงแสนิฐานิสำาเภา เนืิ�อดินิ

    (กรุเมืองพร้าว)
29. พระเชียงแสนิ เนืิ�อชินิ กรุวัดส้มสุก

30. พระเชียงแสนิ จิะ พะ กะ สะ เนืิ�อชินิเงินิ
31. พระยอดขุนิพล กรุท่ารั�ว เนืิ�อดินิ

32. พระรอดบัูงภัย (กรุฮี้อด)

33. พระรอดบัูงภัย (กรุหมูบุู่นิ)
34. พระรอดบัูงภัย กรุหัวข่วง

35. พระกรุธาตุน้ิอย เวียงกุมกาม

พระกรุจำ�งหว�ดเช�ยงใหม่ ยอดนิยมพระกรุจำ�งหว�ดเช�ยงใหม่ ยอดนิยม

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



38 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. พระเชียงแสนิพิมพ์ใหญ่ สนิิมแดง บัูวเล็บูช้าง, บัูวรวนิ 
2. พระปิรกโพธิ�เชียงแสนิ พิมพ์กลาง สนิิมแดง
3. พระปิรกโพธิ�สมาธิเล็ก สนิิมแดง (นิิยม)
4. พระปิรกโพธิ�เชียงแสนิ ใบูข้าว
5. พระเชียงแสนิ ปิางลีลา สนิิมแดง
6. พระเชียงแสนิซาวแปิด สนิิมแดง                                   
7. พระเชียงแสนิ โพธิ�บัูลลังค์ สนิิมแดง
8. พระเชียงแสนิ ตุ๊กตาเล็ก
9. พระยอดขุนิพลเชียงแสนิ เนืิ�อดินิ กรุวัดเจิดีย์หลวง                                             
10. พระเชียงแสนิ สนิิมแดง ไม่จิำากัดพิมพ์                                                   
11. พระเชียงแสนิ พิมพ์ซุ้มปิราสาท                                                                    
12. พระเชียงแสนิ ชินิเงินิ ไม่จิำากัดพิมพ์ 
13. พระเชียงแสนิ ซุ้มเรือนิแก้ว (วัดพระเจ้ิาบิู�นิหน้ิาล่องใต้)
14. พระเชียงแสนิ ซุ้มปิราสาทไหว (ทุ่งลอ)
15. พระเชียงแสนิ ยอดขุนิพล ห้าเหลี�ยมฉัตรเดี�ยว
16. พระเชียงแสนิ ซุ้มปิระตู กรุวัดลี สนิิมแดง
17. พระเชียงแสนิ เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดพิมพ์
18. พระยอดขุนิพล กรุเวียงกาหลง เนืิ�อดินิ
19. พระซุ้มกอ พะเยา (ผีผอม) เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดกรุ
20. พระยอดขุนิพล ปิรกโพธิ� พะเยา เนืิ�อดินิ
21. พระยอดขุนิพล พะเยา หอกฉัตร เนืิ�อดินิ
22. พระยอดขุนิพล พะเยา พิมพ์ซุ้มเสมา เนืิ�อดินิ
23. พระเชียงแสนิเดี�ยวสนิิมแดง
24. พระเชียงแสนิ พิมพ์ใบูไทร.                 
25. พระเชียงแสนิ พิมพ์ปิรกเถ้ำาวัลย์ (ก้ามปูิ)
26. พระเชียงแสนิสมาธิเล็ก ชินิเงินิ       
27. ยอดขุนิพล พะเยา พิมพ์ปิรกโพธิ�บัูวเม็ด

พระสกุลเช�ยงแสน ยอดนิยมพระสกุลเช�ยงแสน ยอดนิยม2323โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย



39งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. เหรียญภูมิพโล ดอยตุง ปีิ2516 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
2. พระกริ�งดอยตุง ก้นิ ช. ปีิ2516

3. เหรียญพ่อขุนิเม็งรายหลังพระพุทธ
4. เหรียญฉลองเมืองเชียงราย 2494

5. เหรียญกลมครูบูาคำาหล้า รุ่นิแรก

6. เหรียญรูปิไข่ครูบูาคำาหล้า รุ่นิสอง
7. เหรียญรูปิไข่หลวงปูิ�ขานิ วัดปิ�าบู้านิเหล่า รุ่นิแรก
8. รูปิหล่อหลวงปูิ�ขานิ วัดปิ�าบู้านิเหล่า รุ่นิแรก

9. เหรียญครูบูาศรีวิชัย วัดฝ๋�งหมิ�นิ ปีิ 2536

   ไม่จิำากัดเนืิ�อ
10. เหรียญครูบูาอ้วนิ วัดดงมะดะ รุ่นิแรก

11. เหรียญครูบูาวัดสันิโค้ง อ.แม่จัินิ รุ่นิแรก
12. พระผงครูบูาวัดสันิโค้ง อ.แม่จัินิ รุ่นิแรก

13. เหรียญครูบูาวัดสันิโค้ง รุ่นิ 109 ปีิ ไม่จิำากัดเนืิ�อ

14. เหรียญหลวงพ่อผาเงา รุ่นิแรก
15. เหรียญพระสิงห์แซ่ วัดปิ�าแดงหลวง แม่สาย 

    รุ่นิแรก
16. รูปิหล่อครูบูาคำาแสง อธิจิิตโต รุ่นิแรก

17. เหรียญครูบูาวัดสันิสลิดไม้ รุ่นิแรก

18. เหรียญครูบูาศรีวิชัย ปิ�าแดด รุ่นิแรก 2521 
    ไม่จิำากัดเนืิ�อ
19. เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดศรีดอนิชัย รุ่นิแรก 

    ปีิ 2514

20. เหรียญครูบูาอุ่นิคำา วัดผาสุการาม อ.แม่สาย 

    รุ่นิแรก

พระจำ�งหว�ดเช�ยงราย ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดเช�ยงราย ยอดนิยม2424โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

21. เหรียญครูบูาศรีนิวล 76 ปีิ เจิริญเมือง รุ่นิแรก 
    ไม่จิำากัดเนืิ�อ

22. เหรียญครูบูาคำาแสง อธิจิิตโต รุ่นิแรก
23. เหรียญพระครูญาณปิระยุติ รุ่นิแรก อ.เทิง 2519

24. เหรียญรุ่นิแรกครูบูาอินิสม วัดปิางนิำ�าฮ้ี้าย

     ไม่จิำากัดเนืิ�อ
25. เหรียญ พระครูสถิ้ำตกิตติสุนิทร รุ่นิ1 วัด สันิมะเค็ด 
26. เหรียญพระพี�หลง ปิ�าบูง รุ่นิ3

27. ครูบูาอินิหวันิ วัดต้ากลาง เทิง รุ่นิแรก 

28. เหรียญพระเจ้ิาสองสี รุ่นิแรก เทิง 
29. ครูบูาอินิสม วัดปิางนิำ�าฮ้ี้าย รุ่นิเงินิไหลมา 

    ไม่จิำากัดเนืิ�อ
30. เหรียญรุ่นิแรกพระอาจิารย์วิรุต วัดสันิมะเหม้า 

    ไม่จิำากัดเนืิ�อ 

31. เหรียญรุ่นิแรกครูบูาปิองพล วัดไชยผาบู
    ไม่จิำากัดเนืิ�อ

32. ขุนิแผนิรุ่นิแรกครูบูาปิองพล ไม่จิำากัดเนืิ�อ
33. พระนิาคปิรกสรงนิำ�าพญาวันิ เม็ดแตงโม รุ่นิแรก 

    ครูบูาอินิสม สุทธจิิตโต (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)

34. อิ�นิเงินิอิ�นิคำา รุ่นิแรก ครูบูาอินิสมสุทธจิิตโต 
    (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
35. พญาแพะมหาลาภ รุ่นิแรก ครูบูาอินิสม สุทธจิิตโต

    (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)



40 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. พระยอดขุนิพล บู้านิปิินิ อ.ลอง ไม่จิำากัดพิมพ์
2. พระยอดขุนิพล ไม่จิำากัดกรุ
3. พระกรุวังชิ�นิ ไม่จิำากัดพิมพ์
4. พระกริ�งบู้านิตอนิิมิต รุ่นิแรก ปีิ 2508
5. รูปิเหมือนิป๋ิ�มพระพุทธจิอมสวรรค์ รุ่นิแรก ปีิ 2506
6. พระกริ�งพุทธโกศัย รุ่นิแรก ปีิ 2513
7. พระกริ�งบู้านิหนิองม่วงไข่ พิมพ์ใหญ่ ปีิ 2512
8. พระกริ�งบู้านิหนิองม่วงไข่ พิมพ์เล็ก ปีิ 2512
9. พระกริ�งแม่ยางตาล รุ่นิแรก
10. รูปิหล่อพระพุทธ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
    รุ่นิแรก โค้ด กต.
11. รูปิหล่อพระพุทธ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
    รุ่นิ 2 อายุ 60 ปีิ
12. รูปิหล่อหลวงปูิ�พรหม วัดท่าขวัญ รุ่นิแรก
13. เหรียญพระพุทธโกศัย รุ่นิแรก ปีิ 2498 บูล็อก 1-2
14. เหรียญพระพุทธโกศัย รุ่นิแรก ปีิ 2498 บูล็อก 3-4
15. เหรียญพระพุทธเชียงชื�นิ รุ่นิแรก ปีิ 2500
16. เหรียญพระพุทธจิอมสวรรค์ วัดจิอมสวรรค์ 
    ปีิ 2506
17. เหรียญพระพุทธมงคลนิิมิตร วัดบู้านิตอ รุ่นิแรก 
    ปีิ 2508 
18. เหรียญพระพุทธวิชิตมาร รุ่นิแรก ปีิ 2516
19. เหรียญหลวงพ่อจัินิทรังสี รุ่นิแรก ปีิ 2500
20. เหรียญครูบูามหาเถ้ำร วัดสูงเม่นิ รุ่นิแรก ปีิ 2508
21. เหรียญเจ้ิาคุณโอภาสพุทธิคุณ วัดถิ้ำ�นิในิ รุ่นิแรก 
    ปีิ 2509
22. เหรียญครูบูาแก้ว อินฺิทจิกฺโก วัดเขื�อนิคำาลือ 
    รุ่นิแรก ปีิ 2511
23. เหรียญพระครูพรหมธีรคุณ วัดห้วยหม้าย อ.สอง
    รุ่นิแรก ปีิ 2514

2525 พระจำ�งหว�ดแพร่ ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดแพร่ ยอดนิยม

24. เหรียญครูบูาสมจิิตร วัดสะแล่ง อ.ลอง รุ่นิแรก
    ปีิ 2514
25. เหรียญครูบูาถ้ำาวรชัยกิจิ วัดปิทุม รุ่นิแรก
26. เหรียญครูบูาอินิทจัิกร วัดต้าเวียง อ.ลอง รุ่นิแรก
27. เหรียญพระครูอดุลยธรรมรังสี วัดนิาหลวง อ.ลอง
    รุ่นิแรก ปีิ 2518
28. เหรียญหลวงพ่อมั�ง ติสฺสโร วัดชัยสิทธิ� อ.วังชิ�นิ 
    รุ่นิแรก ปีิ 2518 
29. เหรียญพระครูสุนิทรสิกขวัฒ่น์ิ วัดลูนิิเกตุ อ.สอง 
    รุ่นิแรก
30. เหรียญครูบูาแก้ว อินฺิทจิกฺโก วัดเขื�อนิคำาลือ รูปิไข่ 
    ปีิ 2518
31. เหรียญหลวงปูิ�ดง(จ๋ิอย) ธวโนิ วัดดงเหนืิอ รุ่นิแรก
     ปีิ 2521 
32. เหรียญพระครูศิริบุูณยวัฒ่น์ิ(ตุ๊ลุงปิลุก) รุ่นิแรก 
    ปีิ 2522
33. เหรียญครูบูามนิตรี วัดพระธาตุสุโทนิมงคลคีรี
    สามัคคีธรรม อ.เด่นิชัย รุ่นิแรก 
34. เหรียญหลวงพ่อหมวก พุทฺธสโร วัดหัวข่วง รุ่นิแรก 
    ปีิ 2520 
35. เหรียญอาจิารย์เสนิาะ กตสาโร วัดพงท่าข้าม
    รุ่นิแรก ปีิ 2536
36. เหรียญหลวงปูิ�คำา จินฺิติโก วัดห้วยโปิ�ง อ.สอง 
    รุ่นิแรก ปีิ 2540
37. หนุิมานิ ครูบูาแก้ว อินฺิทจิกฺโก วัดเขื�อนิคำาลือ
     ปีิ 2519
 38. วัวธนูิ ครูบูาอินิตา อินฺิทจิกฺโก วัดวังหงส์ใต้
 39. ตะกรุดครูบูาแก้ว อินฺิทจิกฺโก วัดเขื�อนิคำาลือ

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



41งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. เหรียญพระเจ้ิาตนิหลวง หลังยันิต์ห้า ปีิ 2497 
   เนืิ�อทองแดง 

2. เหรียญพระเจ้ิาตนิหลวง คร่�งองค์ ปีิ 2512 
   เนืิ�อทองแดง 

3. เหรียญพระเจ้ิาตนิหลวง คร่�งองค์ ปีิ 2512 

   เนืิ�ออัลปิาก้า 
4. เหรียญพระเจ้ิาตนิหลวง ปีิ 2517 
5. เหรียญครูบูาศรีวิชัย หลังพระเจ้ิาตนิหลวง ปีิ 2497 

6. เหรียญหยดนิำ�าพระเจ้ิาตนิหลวง รุ่นิ ส. ธ. ปีิ 2535 

   เนืิ�อเงินิลงยา 
7. เหรียญพระเจ้ิาตนิหลวง รุ่นิ ส. ธ. ปีิ 2535 

   ไม่จิำากัดเนืิ�อ 
8. รูปิหล่อพระเจ้ิาตนิหลวง รุ่นิ ส.ธ. ปีิ 2535 

   เนืิ�อทองคำา 

9. รูปิหล่อพระเจ้ิาตนิหลวง รุ่นิ ส. ธ. ปีิ 2535 เนืิ�อเงินิ 
10. รูปิหล่อพระเจ้ิาตนิหลวง รุ่นิ ส. ธ. ปีิ 2535 

    เนืิ�อนิวะโลหะ 
11. รูปิหล่อพระเจ้ิาตนิหลวง รุ่นิ ส.ธ. ปีิ 2535 

    เนืิ�อทองแดง 

12. รูปิหล่อพระเจ้ิาตนิหลวง อุ้มบูาตรนิำ�ามนิต์ ปีิ 2512 
13. เหรียญกลมพญานิาค รุ่นิแรก วัดพระเจ้ิาตนิหลวง 
14. เหรียญครูบูาคำา วัดศรีล้อม ปีิ 2529 

15. เหรียญพระเจ้ิานัิ�งเดินิ รุ่นิแรก อาเภอเชียงคำา 

    ปีิ 2518 ไม่จิำากัดเนืิ�อ 

16. เหรียญครูบูาอ่อนิ วัดสันิต้นิหวีด เนืิ�อทองเหลือง

    รุ่นิแรก ปีิ 2536 
17. เหรียญฉลุครูบูาอ่อนิ วัดสันิต้นิหวีด รุ่นิเสาร์ห้า 

    ปีิ 2555 ไม่จิำากัดเนืิ�อ 

2626
18. รูปิหล่อโบูราณ ครูบูาอ่อนิ วัดสันิต้นิหวีด 
    รุ่นิเสาร์ห้า ปีิ 2555 ไม่จิำากัดเนืิ�อ 

19. เหรียญครูบูาอินิโต รุ่นิแรก หน่ิ�งขีด ปีิ 2508 
20. เหรียญครูบูาอินิโต รุ่นิแรก สังฆ์ฎิิ ปีิ 2508 

21. เหรียญครูบูาอินิโต รุ่นิแรก สามขีด ปีิ 2508 

22 เหรียญครูบูาอินิโต รุ่นิแรก สี�ขีด ปีิ 2508 
23. หรียญครูบูาอินิโต รุ่นิแรก แจิกแม่ครัว ปีิ 2508 
24. เหรียญครูบูาอินิโต รุ่นิฟ้้าผ่า เนืิ�อเงินิ ปีิ 2517 

25. เหรียญครูบูาอินิโต รุ่นิฟ้้าผ่า เนืิ�อทองแดง

    ไม่จิำากัดบูล็อคปีิ 2517 
26. เหรียญครูบูาอินิโต รุ่นิหน้ิาใหญ่ เนืิ�อทองแดง 

    ปีิ 2518 
27. เหรียญครูบูาอินิโต รุ่นิหน้ิาใหญ่ เนืิ�อเงินิ ปีิ 2518 

28. เหรียญครูบูาอินิโต รุ่นิหน้ิาใหญ่ กลมเล็ก เนืิ�อเงินิ

     ปีิ 2518 
29. เหรียญครูบูาอินิโต รุ่นิหน้ิาใหญ่ กลมเล็ก 

    เนืิ�อทองแดง ปีิ 2518
30. รูปิหล่อครูบูาอินิโต รุ่นิแรก ปีิ 2520 
31. พระผงครูบูาอินิโต โพธิ�พันิต้นิ 
32. พระผงครูบูาอินิโต พิมพ์เล็บูมือพัดยศ 
33. พระผงครูบูาอินิโต พิมพ์สี�เหลี�ยม 
34. เหรียญครูบูาอินิโต รุ่นิเจิริญพร ปีิ 2559 ไม่จิำากัดเนืิ�อ 
35. เหรียญครูบูาศรี วัดร่องไฮี้ รุ่นิแรก ปีิ 2519 
36. เหรียญครูบูาคาอ้าย รุ่นิแรก ปีิ 2522 ไม่จิำากัดเนืิ�อ 
37. รูปิหล่อครูบูาคาอ้าย รุ่นิแรก ปีิ 2540 ไม่จิำากัดเนืิ�อ 
38. เหรียญครูบูากาวีระ วัดสุวรรณคูหา ปีิ 2514 
    ไม่จิำากัดเนืิ�อ

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� พระจำ�งหว�ดพะเยา ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดพะเยา ยอดนิยม



42 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. พระยอดขุนิพลนิาน้ิอย กรุวัดนิาหลวง เนืิ�อชินิ 
   ไม่จิำากัดพิมพ์ 

2. พระกรุบู่อสวก เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดพิมพ์
3. พระเชียงแสนิ สกุลเมืองน่ิานิ เนืิ�อชินิตะกั�ว 

   ไม่จิำากัดพิมพ์

4. พระกรุศิลาเพชร เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดพิมพ์
5. พระตะโหล่ง กรุผาเวียง เนืิ�อดินิ ไม่จิำากัดพิมพ์
6. นิางกรุวัดช้างคำ�า เนืิ�อดินิ

7. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตันิ รุ่นิแรก

8. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตันิ รุ่นิอยู่คง
9. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตันิ รุ่นิงาช้างดำา 

   ไม่จิำากัดเนืิ�อ
10. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตันิ รุ่นิฉลองอุโบูสถ้ำ (รุ่นิ6)

11. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตันิ รุ่นิกวางเหลียว

12. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตันิ รุ่นิสุดท้าย ไม่จิำากัดเนืิ�อ
13. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตันิ รุ่นิออกวัดพลับูพลา 

    ไม่จิำากัดเนืิ�อ
14. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตันิ รุ่นิพญาผานิอง 

    ไม่จิำากัดเนืิ�อ

15. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตันิ รุ่นิกระบูองไขว้
16. หลวงพ่อวัดดอนิตันิ พิมพ์ซุ้มตื�นิ
17. หลวงพ่อวัดดอนิตันิ พิมพ์ซุ้มล่ก ไม่จิำากัดเนืิ�อ

18. รูปิหล่อหลวงพ่อวัดดอนิตันิ รุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ

19. หลวงพ่อวัดดอนิตันิ พิมพ์ใบูโพธิ�

    (ครบูรอบูอายุ 80 ปีิ)

20. หลวงพ่อวัดดอนิตันิ เนืิ�อชานิหมาก ไม่จิำากัดพิมพ์

2727 พระจำ�งหว�ดน่าน ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดน่าน ยอดนิยม

21. เหรียญพระเจ้ิาทองทิพย์ วัดสวนิตาล รุ่นิแรก 
    ปีิ 2502

22. เหรียญพระธาตุแช่แห้ง หลังยันิต์ห้า ปีิ 2504
23. พระกริ�งศิลามงคล รุ่นิแรก

24. เหรียญครูบูาก๋ง วัดศรีมงคล รุ่นิแรก

25. เหรียญครูบูาก๋ง รุ่นิวัดต้นิฮ่ี้าง
26. เหรียญ รพช. หลวงพ่อวัดศรีบุูญเรือง ไม่จิำากัดเนืิ�อ
27. พระผงพุทธมนิต์ รุ่นิแรก หลวงพ่อวัดศรีบุูญเรือง

28. พระผงพุทธมนิต์ รุ่นิสอง หลวงพ่อวัดศรีบุูญเรือง

29. เหรียญหลวงปูิ�ไผ่ วัดไผ่งาม รุ่นิแรก ไม่จิำากัดพิมพ์
    ไม่จิำากัดเนืิ�อ

30. เหรียญครูบูาคำาตั�นิ วัดบู้านิบุู้ง รุ่นิแรก
31. เหรียญครูบูาขัติ วัดท่าล้อ รุ่นิแรก

32. เหรียญครูบูาอินิหวันิ วัดอภัยคีรี รุ่นิแรก

33. เหรียญสิบูสองมหาชัย ครูบูาสม วัดเมืองราม
34. เหรียญครูบูาสุเทพ วัดสว่างอารมณ์ รุ่นิแรก

35. เหรียญเจ้ิาพ่อภูคา รุ่นิแรก ตอกโค้ต
36. เหรียญพระเจ้ิาสุริยะพงษ์ผลิตเดชฯ รุ่นิแรก ปีิ 2503

    ไม่จิำากัดเนืิ�อ

37. ท้าวเวสสุวรรณ เนืิ�อว่านิ วัดมิ�งเมือง
38. เหรียญรุ่นิแรก หลวงพ่อวัดปิ�าเหมือด ไม่จิำากัดเนืิ�อ
39. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นิเศรษฐีศรีนิครน่ิานิ 

    ไม่จิำากัดเนืิ�อ

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



43งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. พระยอดขุนิพล กรุสันิปิ�าเปิา พิมพ์เกศยาว
2. พระเนืิ�อดินิ กรุวัดเมืองศาสน์ิ พิมพ์ซุ้มกอ
   ในิครอบูแก้ว
3. พระเนืิ�อดินิ กรุวัดเมืองศาสน์ิ พิมพ์พระปิระธานิ
4. พระเนืิ�อดินิ กรุวัดปิ�ากล้วย จิ.ลำาปิาง ไม่จิำากัดพิมพ์
5. พระรอดลำาปิางหลวง เนืิ�อสัมฤทธิ� พิมพ์ใหญ่นิิยม
6. พระรอดลำาปิางหลวง เนืิ�อสัมฤทธิ� 
   พิมพ์เล็กใบูมะขาม
7. พระรอดลำาปิางหลวง เนืิ�อสัมฤทธิ� พิมพ์พิเศษ
8. พระรอดลำาปิางหลวง เนืิ�อดินิ พิมพ์ใหญ่ ปีิ 2500
9. พระรอดลำาปิางหลวง เนืิ�อดินิ พิมพ์เล็ก ปีิ 2500
10. เหรียญหล่อพระรอด หลังยันิต์ห้า วัดหัวข่วง 
    พิมพ์สมาธิ ไม่จิำากัดบูล็อก 
11. เหรียญหล่อพระรอด หลังยันิต์ห้า วัดหัวข่วง 
    พิมพ์มารวิชัย ไม่จิำากัดบูล็อก 
12. รูปิหล่อลอยองค์พระแก้วมรกต เนืิ�อโลหะผสมแร่
    วัดหัวข่วง ปีิ ปีิ  2502
13. เหรียญพระอุป๋ิชฌากริม วัดดำารงธรรม ปีิ 2497
14. เหรียญครูบูานัินิตา วัดทุ่งม่านิใต้ รุ่นิแรก ปีิ  2504
15. กะลาครูบูานัินิตา ลายมือครูบูานัินิตา 
    วัดทุ่งม่านิใต้ จิ.ลำาปิาง
16. กะลาครูบูาอินิทร์ ลายมือครูบูาอินิทร์ 
    วัดบู้านิใหม่ จิ.ลำาปิาง
17. พระรอดลำาปิางหลวง เนืิ�อดินิ
18. พระรอดวัดปิ�ากล้วย เนืิ�อผงใบูลานิ (ไม่จิำากัดพิมพ์)
19. เหรียญเจ้ิาพ่อปิระตูผา รุ่นิแรก
20. เหรียญครูบูากลิ�นิกู้ วัดบู้านิไร่ข่วงเปิาชัย (รุ่นิแรก)
21. เหรียญครูบูาอินิทร์ วัดบู้านิใหม่ รุ่นิแรก
22. เหรียญครูบูาคำาป๋ินิ วัดนิาแส่ง รุ่นิแรก

2828 พระจำ�งหว�ดล�าปาง ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดล�าปาง ยอดนิยม

23. เหรียญครูบูาธรรมชัย วัดปิงสนุิก รุ่นิแรก
24. เหรียญเสมา หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหนิ (รุ่นิแรก)
    ปีิ 2497
25. เหรียญหลวงพ่อเมือง วัดท่าแหนิ ปีิ 2517
26. พระปิรกใบูมะขาม หลวงพ่อเมือง (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
    ปีิ 2517
27. พระปิิดตายันิต์ยุ่ง หลวงพ่อเมือง ปีิ 2517
28. รูปิหล่อพระกริ�งแก้วมรกต หลวงพ่อเมือง ปีิ 2518
29. พระกริ�งเขลางค์ หลวงพ่อเมือง ปีิ 2518
30. วัวธนูิทรงเครื�อง หลวงพ่อเมือง (รุ่นิแรก)
    เนืิ�อสตางค์แดง ปีิ 2517
31. เหรียญพระเจ้ิาทันิใจิ (สองพี�น้ิอง) วัดกลางดอนิไฟ้
     ปีิ 2515
32. เหรียญหลวงปูิ�หลวง วัดปิ�าสำาราญนิิวาส รุ่นิแรก
     ปีิ 2532
33. เหรียญพระเจ้ิาทองทิพย์วัดสันิทราย 2528
34. เหรียญหลวงพ่อบุูญมา วัดสามัคคีธรรม รุ่นิแรก
35. เหรียญสมเด็จิสังฆ์ราช (ป๋ิา) วัดศรีหมวดเกล้า 
    นัิ�งเต็มองค์ ปีิ 2516
36. เหรียญหลวงพ่อชื�นิ วัดต้นิซ้อแม่ฮี้าว รุ่นิแรก
37. เหรียญเจ้ิาพ่อพระยาคำาลือรุ่นิแรก อ.แจ้ิห่ม
38. พระกรุ วัดเมืองสาสน์ิ จิ.ลำาปิาง

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



44 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. เหรียญวัดนิางเหลียว ปีิ 2514
2. พระกริ�งแก้วปิฏิิมากร พิมพ์เล็ก ปีิ 2514

3. พระกริ�งแก้วปิฏิิมากร พิมพ์ใหญ่ ปีิ 2514
4. พระผงรูปิเหมือนิพิมพ์ระฆั์ง 

   ที�ระล่ก 5 รอบู ปีิ 2515

5. เหรียญกลมรูปิเหมือนิ ที�ระล่ก 5 รอบู ปีิ 2515
6. เหรียญระฆั์ง ศิริมงคล เสาร์ห้า ปีิ 2516
7. เหรียญโภคทรัพย์ วัดอุดมรังสี ปีิ 2517

8. พระกริ�งไตรลักษณ์ ปีิ 2517

9. พระชัยไตรลักษณ์ ปีิ 2517
10. พระผงมงคลเกษม 1 ปีิ 2517

11. พระผงไตรเกษม (มงคลเกษม 2) ปีิ 2517
12. พระผงมงคลเกษม 2 หลังล็อคเก็ต ปีิ 2517

13. พระมงคลเกษม 2 นิวะโลหะ ปีิ 2517

14. พระปิรกใบูมะขาม หลังลายเซ็นิ รุ่นิแรก ปีิ 2517
15. เหรียญรูปิเหมือนิ รุ่นิศาลากลาง ปีิ 2517

16. เหรียญพระพุทธนิิรโรคันิตรายชัยวัฒ่น์ิจิตุรทิศ 
    รุ่นิศาลากลาง ปีิ 2517

17. เหรียญเสมานิวรัตน์ิ ปีิ 2517

18. เหรียญแตงโม ปีิ 2517
19. เหรียญกองพันิลำาปิาง ปีิ 2517
20. เหรียญพลับูพลา ปีิ 2517

21. เหรียญพระเจ้ิาแก้วมรกต เบูญจิบูารมี ปีิ 2517

22. พระกริ�ง ศิริราช ปีิ 2517 

23. พระชัยวัฒ่น์ิ ศิริราช ปีิ 2517

24. พระกริ�งอวโลกิเตศวร ปีิ 2518

2929 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 1หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 1

25. พระรูปิหล่อกันิหนูิ - กันิดอกจัินิทร์ ปีิ 2518
26. พระปิิดตามหาอุตม์ ปีิ 2518

27. พระปิิดตามหาโชค ปีิ 2518
28. พระปิิดตามหาลาภ ปีิ 2518

29. พระปิิดตามหาลาภกันิสิงห์ ปีิ 2518

30. พระปิิดตาสารพัดดี ปีิ 2518
31. เหรียญกิ�งไผ่ ปีิ 2518
32. เหรียญ มทบู.3 ค่ายสุรนิารี (กองพันิโคราช)  

    ปีิ 2518

33. เหรียญ มทบู.7 ค่ายสุรศักดิ�มนิตรี ปีิ 2518
34. เหรียญกองพันิเชียงใหม่ ค่ายกาวิละ ปีิ 2518

35. เหรียญกองพันิเชียงราย ปีิ 2518

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



45งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. พระผงสิงห์เกสร ปีิ 2503
2. เหรียญพระครูพิชัยมงคล รุ่นิแรก ปีิ 2513

3. เหรียญวัดคะต่กเชียงมั�นิ รุ่นิแรก 
   (เหรียญรูปิไข่คร่�งองค์) ปีิ 2514

4. เหรียญวัดคะต่กเชียงมั�นิ รุ่นิแรก 

   (เหรียญกลมเนืิ�ออัลปิาก้า) ปีิ 2514
5. เหรียญวัดคะต่กเชียงมั�นิ รุ่นิสอง 
   (เหรียญรูปิไข่นัิ�งเต็มองค์) ปีิ 2514

6. เหรียญพระแก้วมรกตเล็ก หลังยันิต์นิำ�าเต้า ปีิ 2514

7. เหรียญพระปิระจิำาวันิพุธ ปิางอุ้มบูาตร (5 รอบู)  
   ปีิ 2515

8. พระสมเด็จิไตรมาส (โพธิ�แปิด) 
   ไม่จิำากัดพิมพ์ - จิำากัดเนืิ�อ ปีิ 2516

9. พระผงปิิดตารูปิใบูโพธิ� สุโข วิเวโก ปีิ 2516

10. พระกริ�งเชียงมั�นิ ปีิ 2516
11. พระผงไตรมาส ปีิ 2518

12. เหรียญหนูิปีิเกิด ปีิ 2518
13. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดบุูญยืนิ ปีิ 2516

14. เหรียญพระสิวลี วัดบุูญยืนิ ปีิ 2516

15. เหรียญพระมหาปิ�า วัดไหล่หินิ ปีิ 2518
16. เหรียญครูบูาแก่นิ ปีิ 2518
17. แหนิบู รุ่นิแรก ปีิ 2518

18. เหรียญระฆั์ง วัดพระธาตุเสด็จิ ปีิ 2518

19. พระกริ�งมงคลเกษม ปีิ 2521

หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 2หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 23030

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
20. เหรียญรูปิเหมือนิหลัง ภปิร. ปีิ 2523
21. เหรียญฉีดรูปิเหมือนิทรงระฆั์ง 

    ที�ระล่ก ครบู 6 รอบู ปีิ 2526
22. เหรียญกินิบู่เสี�ยง ปีิ 2525

23. พระกริ�งสรงนิำ�า วัดแสงเมืองมา ปีิ 2527

24. เหรียญฉีดรูปิเหมือนิสี�เหลี�ยม รุ่นิเสตุวารี ปีิ 2527
25. พระผงข้าวก้นิบูาตร ไม่จิำากัดรุ่นิ
26. พระผงพิมพ์ขุนิแผนิ เคลือบูหลังตราป๋ิ�ม 

27. เหรียญโชคดี ปีิ 2532

28. เหรียญเจ้ิาสัว ปีิ 2535
29. เหรียญระฆั์ง รุ่นิเซ็งลี�ฮ้ี้อ (หลังมังกร) ปีิ 2536

30. เหรียญ รุ่นิหน่ิวยรบู ร.17 พันิ 2 เนืิ�อเงินิ
31. เหรียญ รุ่นิหน่ิวยรบู ร.17 พันิ 2 เนืิ�อนิวะ

32. เหรียญ รุ่นิหน่ิวยรบู ร.17 พันิ 2 เนืิ�อทองแดง

33. เหรียญรูปิเหมือนิ รุ่นิแจิกทานิ ปีิ 2537
34. พระสมเด็จิหลังตรายางหนูิปีิ 2538

35. พระผงรูปิเหมือนิ รุ่นิขันิธ์ 5 ปีิ 2538



46 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. เหรียญเจ้ิาแม่ทับูทิบู รุ่นิสอง ปีิ 2516
2. เหรียญชินิราช วัดท่ามะขาม ปีิ 2517 

3. พระผงเนืิ�อกังใส พิมพ์ซุ้มกอ ปีิ 2518
4. เหรียญเจิริญพร ปีิ 2524

5. เหรียญกลมที�ระล่กครบู 6 รอบู ปีิ 2526

6. รูปิหล่อลอยองค์ที�ระล่กครบูรอบู 6 ปีิ 2526
7. รูปิหล่อรุ่นิสายใจิไทย ปีิ 2527
8. เหรียญกลมหลัง ภปิร. ชุดกองทัพ ปีิ 2529

9. เหรียญกลมแก้วสารพัดน่ิก ปีิ 2536

10. เหรียญ อ.ย (องค์การอาหารและยาจัิดสร้าง)
   ปีิ 2532

11. พระผงทรงระฆั์ง รุ่นิ อ.ย. ปีิ 2532
12. เหรียญพระปิระจิำาปีิเกิด รุ่นิคุ้มภัย ปีิ 2539

13. พระผงรุ่นิหน่ิวยรบู ร.17 พันิ 2 ปีิ 2536

14. เหรียญรพีพัฒ่น์ิ ปีิ 2536
15. เหรียญนัิ�งพานิรุ่นิเมตตามหาบูารมี ปีิ 2537

16. เหรียญจิตุพร ปีิ 2537
17. เหรียญยืนิรุ่นิกตัญญูู ปีิ 2532

18. พระปิรกใบูมะขาม รุ่นิกตัญญูู ปีิ 2532

19. เหรียญวัดนิางเหลียว รุ่นิ 2 ปีิ 2537
20. เหรียญฉลองอายุครบู 7 รอบู ปีิ 2537
21. พระยอดธง ปีิ 2538

22. พระผงข้าวก้นิบูาตร ปีิ 2535

23. พระผงที�ระล่กรอบู 60 พรรษา อุปิสมบูท ปีิ 2536

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

24. เหรียญป๋ิ�มหลังเตารีด ปีิ 2536
25. พระผงปิิดตาฟ้้าสั�นิ ปีิ 2517

26. เหรียญกลมสวัสดี ย.ม.ท. ปีิ 2533
27. เหรียญกลมหลังหนูิ รุ่นิบูารมี 81 ปีิ 2535

28. พระผงซุ้มไผ่หลังหนูิ ปีิ 2539

29. พระผงรูปิไข่ หน้ิากองพันิที�ระล่กครบู 82 ปีิ ปีิ 2534
30. พระผงรุ่นิชัยลาภมหามงคล 84 ปีิ 2538
31. เหรียญสมเด็จิพระนิเรศวรมหาราช ปีิ 2536

32. เหรียญสี�เหลี�ยมหลังดวงมงคล ปีิ 2533

33. เหรียญกลมอุ้มบูาตร รุ่นิสารพัดน่ิก ปีิ 2536
34. พญาเต่าเรือนิมหาลาภ ปีิ 2537

3131 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 3หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 3โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



47งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

1. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย พุ่มข้าวบิูณฑ์ิ เนืิ�อเงินิลงยา ปีิ 2482 
2. ล็อกเก็ตพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย ปีิ 2482

3. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย ปีิ 2482 (ไม่จิำากัดพิมพ์)
4. เหรียญบัูว 11 ดอก พระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย เนืิ�อทองแดง

5. เหรียญข้างพญานิาค พระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย เนืิ�อทองแดง

6. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดบู้านิปิาง (ไม่จิำากัดพิมพ์)
7. เหรียญสรรเสริญ  พระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย ปีิ 2481
8. พระรูปิหล่อโบูราณ ครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดศรีสุพรรณ รุ่นิแรก ปีิ 2497

9. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดบู้านิปิาง รุ่นิพิเศษ เนืิ�อเงินิ ปีิ 2517

10. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดบู้านิปิาง รุ่นิพิเศษ เนืิ�อนิวะ ปีิ 2517 
11. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดบู้านิปิาง รุ่นิพิเศษ เนืิ�อทองแดง ปีิ 2517 

12. ล็อกเก็ตพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดบู้านิปิาง รุ่นิพิเศษ  ปีิ 2517 
13. พระรูปิเหมือนิสร้างทาง เนืิ�อแร่ไมก้า

14. พระรูปิเหมือนิครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย รุ่นิอัฐิหลังย่นิ

15. พระรอดรูปิเหมือนิครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย 
16. รูปิเหมือนิป๋ิ�ม ครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย ปีิ 2500

17. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดปิ�าซางพานิิช ปีิ 2511
18.เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดพระแก้วดอนิเต้า ปีิ2500

19. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดพระนิอนิขอนิม่วง ปีิ 2512

20.เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดพันิอ้นิ ปีิ2512,2513
21. พระรูปิหล่อครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดพันิอ้นิ ปีิ 2513
22. ล็อกเก็ตพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย รุ่นิ 115 วัดบู้านิปิาง ปีิ 2536

23. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย รุ่นิ 115 เนืิ�อทองคำา วัดบู้านิปิาง ปีิ 2536

24. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย รุ่นิ 115 เนืิ�อเงินิ วัดบู้านิปิาง ปีิ 2536

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

3232 ครูบัาเจำ�าศร�วิไชย ยอดนิยม ครูบัาเจำ�าศร�วิไชย ยอดนิยม โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>



48 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

3232 ครูบัาเจำ�าศร�วิไชย ยอดนิยม (ต่๊อ)ครูบัาเจำ�าศร�วิไชย ยอดนิยม (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
25. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย รุ่นิ 115 เนืิ�อนิวะ วัดบู้านิปิาง ปีิ 2536
26. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย รุ่นิ 115 เนืิ�อฝาบูาตร วัดบู้านิปิาง ปีิ 2536

27. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดจิามเทวี รุ่นิแรก ปีิ 2511
28. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปีิ 2515

29. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปีิ 2518

30. เหรียญหล่อพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดหมื�นิล้านิ ปีิ 2522 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
31. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย พิมพ์รูปิไข่ สร้างอนุิสาวรีย์ ปีิ 2539 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ
32. เหรียญครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย พิมพ์บัูว 11 ดอก สร้างอนุิสาวรีย์ ปีิ 2539 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)

33. เหรียญครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย รุ่นิศาลจัิงหวัดเชียงใหม่ (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)

34. เหรียญครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย สโมสรไลออนิส์เชียงใหม่(โฮี้ลท์) ปีิ 2537 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
35. เหรียญครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย วัดบุูปิผาราม หลัง ภปิร. ปีิ 2527 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)

36. รูปิถ่้ำายครูบูาเจ้ิาศรีวิไชยอัดกระจิก ขอบูตะกั�ว ขอบูอลูมิเนีิยม ขอบูฝาบูาตร ขอบูทองแดง ขนิาดห้อยคอ
37. เหรียญครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย รุ่นิกตัญญููครูบูา (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)

38. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย ปีิ 2515 รุ่นิเท่าคิง  (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)

39. เหรียญพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย ปีิ 2556 รุ่นิ เจิริญพร (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
40. เหรียญปิาดตาลพระครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย รุ่นิบููรณะพระอุโบูสถ้ำอุปิสัมปิทาสถ้ำานิ วัดบู้านิโฮ่ี้งหลวง ปีิ 2561 

    (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
41. พระเกศาครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย พิมพ์พระปิระธานิใหญ่ ยุคต้นิ

42. พระเกศาครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย พิมพ์พระปิระธานิเล็ก ยุคต้นิ

43. พระเกศาครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย พิมพ์พระรอด ยุคต้นิ
44. พระเกศาครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย พิมพ์พระคง ยุคต้นิ
45. พระเกศาครูบูาเจ้ิาศรีวิไชย ไม่จิำากัดพิมพ์ ยุคต้นิ



49งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

3333 หลวงปู�แหวน ว�ดดอยแม่ป๋�ง ยอดนิยมหลวงปู�แหวน ว�ดดอยแม่ป๋�ง ยอดนิยม

1. เหรียญหน้ิาวัว 
2. เหรียญ ทอ.1

3. เหรียญ ทอ.2 
4. เหรียญ ทอ.3 เหรียญมะพร้าว ปีิ 2515

5. เหรียญเจิดีย์หลวงรุ่นิพิเศษ ปีิ 2517

6. เหรียญอัฏิฐารส ปีิ 2517
7. เหรียญที�ว่าการอำาเภอแม่ริม ปีิ 2517
8. เหรียญอนิามัยพร้าว ปีิ 2517

9. เหรียญกลมเจิดีย์ 84 ปีิ 2517

10. เหรียญรูปิไข่เจิดีย์ 84 ปีิ 2517
11. เหรียญมหาเศรษฐี ปีิ 2520

12. เหรียญหลวงพ่อโสธร ปีิ 2517
13. เหรียญนิามชัย ปีิ 2517

14. เหรียญรุ่นิทรัพย์สินิ ปีิ 2519

15. เหรียญรุ่นิเราสู้ ปีิ 2520
16. เหรียญลูกเสือชาวบู้านิ ปีิ 2520

17. เหรียญหลัง ภปิร.ใหญ่ ปีิ 2521
18. เหรียญมหาลาภ ปีิ 2521

19. เหรียญนิาคปิรกใบูมะขามรุ่นิแรก บูล็อคหูยาว 

    ปีิ 2516
20. พระกริ�งอรหัง ปีิ 2517
21. พระชัยวัฒ่น์ิอรหังไม่จิำากัดเนืิ�อปีิ 2517

22. พระกริ�งพุทโธอรหัง ปีิ 2519

23. พระกริ�งพุทธปิาฏิิหาริย์ เมืองงาย 2 ปีิ 2521

24. พระปิิดตาชินิอุตตโมปีิ 2518

25. พระผงรุ่นิแรก ปีิ 2515

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

26. พระผงแซยิดใหญ่ ปีิ 2516
27. พระผงแซยิดเล็ก ปีิ 2516

28. พระสมเด็จิรุ่นิอ.คำาบู่อ ปีิ 2516
29. พระผงรูปิเหมือนิป๋ิกกรดหลวงปูิ�แหวนิ ปีิ 2516

30. พระผงปิิดตาหลังป๋ิกกรด ปีิ 2516

31. รูปิหล่อหน้ิาแหงนิรุ่นิแรก ปีิ 2516
32. รูปิหล่อโบูราณนัิ�งพับูเพียบู ปีิ 2516
33. รูปิหล่อลูกเสือชาวบู้านิ ปีิ 2520

34. รูปิหล่อซุ้มเสมาหลวงปูิ�แหวนิ ปีิ 2517

35. พระผงชินิราชอาจิารย์คำาบู่อ ปีิ 2516

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
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ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

3434

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. เหรียญหน้ิาวัว รุ่นิแรก ปีิ 2513
2. เหรียญห้าเหลี�ยม รุ่นิสอง ปีิ 2515
3. เหรียญเมตตาเนืิ�อเงินิ ปีิ 2517
4. เหรียญเมตตาเนืิ�อนิวะโลหะ ปีิ 2517
5. เหรียญเมตตาเนืิ�อกะไหล่ทองกรรมการ ปีิ 2517
6. เหรียญเมตตาเนืิ�อทองแดง ปีิ 2517
7. เหรียญพระปิิดตาเจิริญสุข ปีิ 2517
8. เหรียญสันิติเจิดีย์ วัดสันิติธรรม ปีิ 2517 
   (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
9. เหรียญข้าวหลามตัดสันิติวรญาณ ปีิ 2517 
   (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
10. เหรียญมหาลาโภ ปีิ 2517 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
11. เหรียญพุทโธ พ. ศ2517 (ไม่จัิดเนืิ�อ)
12. เหรียญเสมา 12. 00 นิ.  ปีิ 2517 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
13. เหรียญบู่อนิำ�ามันิฝาง ปีิ 2517 (ไม่จิำากัดพิมพ์)
14. เหรียญเม็ดกระดุม ปีิ 2517 
15. เหรียญวงศ์เขมมา ปีิ 2518 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
16. เหรียญกลมยันิต์ดวง พิธีสิทธัตโถ้ำ ปีิ 2517 
    (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
17. เหรียญเสมานิาคคู่ พิธีสิทธัตโถ้ำ ปีิ 2517
    (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
18. เหรียญรุ่นิพิเศษ ปีิ 2517 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ ไม่จิำากัดพิมพ์)
19. เหรียญนิาคปิรกราชาอุตตโม รุ่นิแรก ปีิ 2518
20. เหรียญโพธิญาณ ปีิ 2517
21. พระกริ�งโพธิญาณ ปีิ 2517 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
22. พระชัยวัฒ่น์ิโพธิญาณ ปีิ 2517 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
23. พระรูปิหล่อเหมือนิซุ้มกอ รุ่นิเมตตา ปีิ 2517 
    (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)

24. พระรูปิหล่อเหมือนิลอยองค์ รุ่นิแรก ปีิ 2518
25. รูปิหล่อพระปิิดตามหาลาโภ ปีิ 2517 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
26. รูปิหล่อพระปิิดตาราชาอุตตโม ปีิ 2518 
    (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
27. เหรียญหล่อฉีดพิมพ์ล้อแม็กซ์ ปีิ 2528 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
28. เหรียญหล่อฉีดพระพุทธชินิราช วัดบู้านิบัูว ปีิ 2534
    (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
29. พระผงพิมพ์รูปิเหมือนิ รุ่นิแรก ปีิ 2517
    (ไม่จิำากัดพิมพ์)
30. พระผงปิิดตาพิมพ์เล็บูมือ รุ่นิแรก ปีิ 2517
31. พระผงปิิดตา รุ่นิเมตตา  ปีิ 2517 
32. พระปิิดตาอุดมความสุข ปีิ 2518
33. พระผงพุทธาจิาโร พิมพ์สี�เหลี�ยม ปีิ 2517
34. ล็อกเก็ตไม่จิำากัดรุ่นิ ไม่จิำากัดปีิ
35. พญาเต่าเรือนิ ปีิ 2519 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)

หลวงปู�สิม ว�ดถั��าผู้าปล่อง ยอดนิยมหลวงปู�สิม ว�ดถั��าผู้าปล่อง ยอดนิยม



51งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
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1. ขุนิแผนิรุ่นิแรก เนืิ�อเคลือบูดำา
2. รุ่นิแรก เนืิ�อเคลือบูนิำ�าตาล

3. ขุนิแผนิรุ่นิแรก (ทาทอง) หลังมะอะอุ
4. ขุนิแผนิรุ่นิแรก พิมพ์เกศสั�นิ

5. ขุนิแผนิรุ่นิแรก พิมพ์เกศยาว

6. ขุนิแผนิรุ่นิแรก พิมพ์ตาโปินิ
7. ขุนิแผนิรุ่นิแรก พิมพ์หูติ�ง
8. พระสังกัจิจิายน์ิ รุ่นิแรก

9. ขุนิช้าง รุ่นิแรก พิมพ์ใหญ่ ทาทอง

10. ขุนิช้าง รุ่นิแรก พิมพ์ใหญ่ ไม่ทาทอง
11. ขุนิช้าง รุ่นิแรก พิมพ์เล็ก ทาทอง

12. ขุนิช้าง รุ่นิแรก พิมพ์เล็ก ไม่ทาทอง
13. ขุนิช้าง รุ่นิสอง เนืิ�อธรรมดา

14. ขุนิช้าง รุ่นิสอง ชนิิดฝ๋งตะกรุด

15. ขุนิช้าง รุ่นิสอง เนืิ�อก้นิครก
16. ขุนิแผนิรุ่นิสอง ตะกรุดทองคำา

17. ขุนิแผนิรุ่นิสอง ตะกรุดเงินิ
18. ขุนิแผนิรุ่นิสอง เนืิ�อดำา

19. ขุนิแผนิรุ่นิสอง เนืิ�อธรรมดา

20. ขุนิแผนิรุ่นิสอง เนืิ�อสองสี
21. หลวงปูิ�ทวดออกวัดดอยขะม้อ ทาทอง
22. หลวงปูิ�ทวด ออกวัดดอยขะม้อ ไม่ทาทอง

23. หลวงปูิ�ทวด รุ่นิสอง เนืิ�อดำา

24. หลวงปูิ�ทวด รุ่นิสอง เนืิ�อธรรมดา

25. หลวงปูิ�ทวด รุ่นิสอง เนืิ�อก้นิครก

26. พระปิิดตา รุ่นิแรก พิมพ์ใหญ่- จัิมโบู้ ทาทอง
27. พระปิิดตา รุ่นิแรก พิมพ์ใหญ่-จัิมโบู้ ไม่ทาทอง

3535 พระครูบัาจำ�นต๊�ะ ว�ดหนองช�างค่นพระครูบัาจำ�นต๊�ะ ว�ดหนองช�างค่น

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

28. พระปิิดตา รุ่นิแรก พิมพ์กลาง
29. พระปิิดตา รุ่นิแรก พิมพ์เล็ก

30. พระปิิดตา รุ่นิแรก พิมพ์จิิ�ว
31. พระปิิดตา รุ่นิสอง เนืิ�อดำา

32. พระปิิดตา รุ่นิสอง เนืิ�อธรรมดา

33. พระปิิดตา รุ่นิสอง เนืิ�อก้นิครก
34. พระพิมพ์ สมเด็จิเกศเปิลวเพลิง
35. พระพิมพ์ กลีบูบัูว

36. พระพิมพ์ ลีลา

37. พระผงรูปิไข่ ยันิต์ครอบูจัิกรวาล
38. พระปิิดตา ไม้แกะ

39. ขุนิแผนิบูารมีอนิาวิโล 1 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
40. ขุนิแผนิบูารมีอนิาวิโล 2 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
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3636 พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดล�าพูน 1พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดล�าพูน 1

1. เหรียญพระบูรมธาตุหริภุญไชย รุ่นิแรก ปีิ 2460
2. พระกริ�งหริภุญไชย ปีิ 2512

3. เหรียญพระธรรมโลี กลม-ไข่ วัดพระธาตุหริภุญไชย
   รุ่นิแรก ปีิ 2518

4. เหรียญพระนิางจิามเทวี รุ่นิแรก ปีิ 2512

5. เหรียญครูบูาชุ่ม ไข่ใหญ่ เนืิ�อเงินิ (ตากลม) ปีิ 2517
6. เหรียญครูบูาชุ่ม ไข่ใหญ่ เนืิ�อเงินิ (ตาแตก) ปีิ 2517
7. เหรียญครูบูาชุ่ม ไข่ใหญ่ เนืิ�อทองแดง

   ไม่จิำากัดบูล็อก ปีิ 2517

8. เหรียญครูบูาชุ่ม ไข่เล็ก ไม่จิำากัดเนืิ�อ ปีิ 2517
9. เหรียญครูบูาชุ่ม ขวัญถุ้ำง ไม่จิำากัดเนืิ�อ ปีิ 2517

10. รูปิหล่อครูบูาชุ่ม รุ่นิแรก ปีิ 2520
11. เหรียญครูบูาคำาอ้าย วัดปิ�าเห็ว รุ่นิแรก ปีิ 2510

12. เหรียญครูบูาคำาอ้าย วัดปิ�าเห็ว รุ่นิสอง ปีิ 2515

13. เหรียญครูบูาทืม วัดจิามเทวี ปีิ 2518
14. เหรียญครูบูาอินิตา วัดวังทอง รุ่นิแรก ปีิ 2545

15. รูปิหล่อครูบูาอินิตา นัิ�งไหว้ วัดวังทอง
16. ล็อกเก็ตครูบูาอินิตา วัดวังทอง ไม่จิำากัดรุ่นิ

17. เหรียญเจ้ิาพ่อกู่ช้าง รุ่นิแรก ปีิ 2521

18. เหรียญเจ้ิาพ่อกู่ช้าง รุ่นิสอง ปีิ 2525
19. เหรียญเจ้ิาพ่อกู่ช้าง รุ่นิสาม
20. เหรียญเจ้ิาพ่อกู่ช้าง รุ่นิสี�

21. พระรอดแสงตา วัดมหาวันิลำาพูนิ

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
22. พระรอดท่านิเจ้ิาคุณญาณมงคล วัดมหาวันิลำาพูนิ
23. พระรอดปิลุกเสกอินิเดีย ปิางสมาธิ ปีิ 2518

24. พระรอดปิลุกเสกอินิเดีย ปิางมารวิชัย ปีิ 2518
25. พระรอด รุ่นิ 1200 ปีิ เนืิ�อนิวะโลหะ ปีิ 2528

26. พระรอด รุ่นิ 1200 ปีิ เนืิ�อดินิ ปีิ 2528

27. พระรอดหลัง อ.ครูบูาอินิทร รุ่นิแรก 
    วัดสันิปิ�ายางหลวง
28. พระรอด กรุวัดช่างฆ้์อง

29. เหรียญครูบูาธรรมชัย ครูบูาตุ้ย รุ่นิแรก 

    วัดสันิปิ�ายางหลวง
30. เหรียญครูบูาดวงจัินิทร์ วัดปิ�าเส้า รุ่นิแรก ปีิ 2523

31. เหรียญครูบูาอินิตา วัดหนิองหมู ปีิ 2518
32. เหรียญครูบูาสิงห์แก้ว วัดปิ�าขาม ปีิ 2537

33. เหรียญพระดวงแก้ว วัดกอม่วง รุ่นิแรก ปีิ 2521

34. เหรียญครูบูาคำา วัดศรีดอนิตันิ รุ่นิแรก ปีิ 2548
35. รูปิหล่อฐานิเขียง ครูบูาคำา วัดศรีดอนิตันิ รุ่นิแรก 

    ปีิ 2549
36. ล็อกเก็ต ครูบูาคำา วัดศรีดอนิตันิ รุ่นิแรก ปีิ 2549

37. เหรียญพระทามหาชัย รุ่นิแรก

38. เหรียญครูบูาคำาวัง วัดทาปิลาดุก รุ่นิแรก
39. เหรียญครูบูาชื�นิ วัดดอยสารภี
40. เหรียญรุ่นิแรก ครูบูาอิ�นิแก้ว รตโนิ วัดทุ่งหัวช้าง

41. เหรียญครูบูาอิ�นิแก้ว รตโนิ วัดทุ่งหัวช้าง รุ่นิ แก้ว

ปิารมี 79 ปีิ 2561 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
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1. เหรียญครูบูาพรหมา รุ่นิแรก ปีิ 2500
2. รูปิหล่อครูบูาพรหมา รุ่นิแรก ปีิ 2497

3. เหรียญครูบูาพรหมา รุ่นิ สี�ครูบูา ปีิ 2509
4. เหรียญครูบูาพรหมา รุ่นิ ฮิี้ปิปีิ� ปีิ 2512

5. เหรียญครูบูาขาวปีิ (สลีห้ากิ�ง) รุ่นิแรก ปีิ 2495

   (บูล็อกนิิยม)
6. เหรียญครูบูาขาวปีิ (สลีห้ากิ�ง) รุ่นิสอง ปีิ 2500
7. เหรียญครูบูาขาวปีิ หันิข้าง วัดบู้านิป๋ิวง ปีิ 2518

8. เหรียญครูบูาขาวปีิ มหาลาภ ปีิ 2518

9. พระผงเกศา ครูบูาขาวปีิ ไม่จิำากัดพิมพ์
10. เหรียญครูบูาชัยวงศาพัฒ่นิา รุ่นิแรก บูล็อกข้าวตม

11. เหรียญครูบูาชัยวงศาพัฒ่นิา รุ่นิแรก บูล็อกข้าวต้ม
12. รูปิหล่อครูบูาชัยวงศาพัฒ่นิา รุ่นิแรก ปีิ 2527

13. ล็อกเก็ตครูบูาชัยวงศาพัฒ่นิา ไม่จิำากัดรุ่นิ

14. พระผงสี�เหลี�ยมครูบูาชัยวงศาพัฒ่นิา รุ่นิแรก
15. เหรียญพระเจ้ิาตาเขียว ทรงสี�เหลี�ยมแหวกม่านิ 

    วัดบู้านิเหล่า
16. เหรียญพระเจ้ิาตาเขียว ทรงระฆั์ง ปีิ 2530

17. รูปิหล่ออุดกริ�ง พระเจ้ิาตาเขียว ปีิ 2537

18. เหรียญครูบูาศรี รุ่นิแรก บูล็อกนิิยม วัดปิ�าบุูก 
    ปีิ 2513
19. เหรียญครูบูาศรี รุ่นิสอง ไม่จิำากัดบูล็อก

20. พระกริ�งครูบูาศรี วัดปิ�าบุูก รุ่นิแรก ปีิ 2513

21. เหรียญครูบูาเสาร์ วัดบู้านิก้อง รุ่นิแรก

3737 พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดล�าพูน 2พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดล�าพูน 2

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
22. เหรียญครูบูาสุรินิทร์ วัดศรีเตี�ย รุ่นิแรก ปีิ 2521
23. เหรียญพระเจ้ิาสะเลียมหวานิ รุ่นิแรก ปีิ 2528

24. เหรียญครูบูาโถ้ำ วัดม่วงโตนิ ปีิ 2514
25. เหรียญครูบูาคำาวัดดงหลวง

26. เหรียญครูบูาตุ่นิ วัดบู้านิล้อง รุ่นิแรก ปีิ 2538

27. เหรียญครูบูาจ๋ิอนิ วัดปิ�าตาล รุ่นิแรก ปีิ 2532
28. เหรียญครูบูาคำาอ้าย วัดสะปุ๋ิงน้ิอย รุ่นิแรก 
    ไม่จิำากัดบูล็อก

29. เหรียญครูบูาอินิทวงศ์ วัดปิ�าวางอินิทขิล รุ่นิแรก

30. เหรียญครูบูาขัติยะ วัดปิ�าเหียง ปิ�าซาง รุ่นิแรก
    ปีิ 2513

31. เหรียญครูบูาหวันิ วัดปิ�าเหียง ปิ�าซาง ปีิ 2521
32. เหรียญครูบูาแสง วัดร่องช้าง รุ่นิแรก ปีิ 2521

33. เหรียญครูบูาเมือง วัดบู้านิปิาง รุ่นิแรก ปีิ 2521

34. เหรียญครูบูาศรีนิวล วัดช้างคำ�า ปิ�าซาง รุ่นิแรก 
    ปีิ 2519

35. พระกริ�งวชิรปิ�าซาง หล่อโบูราณ ปีิ 2512
36. เหรียญครูบูาสุข วัดปิ�าซางน้ิอย รุ่นิแรก

37. เหรียญครูบูาบุูญหลง ครูบูาจัินิทิมา ปิ�าซาง

38. เหรียญครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดธรรมสังเวช รุ่นิแรก
39. เหรียญครูบูาธรรมวุฒิ่ วัดปิ�าซางพานิิช รุ่นิแรก
     ปีิ 2511

40. เหรียญครูบูาดี วัดดอนิหลวง ปิ�าซาง ปีิ 2518
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3838 พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดล�าพูน 3พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดล�าพูน 3โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. เหรียญครูบูาคำาจัินิทร์ วัดหนิองซิว รุ่นิแรก ปีิ 2522
2. เหรียญครูบูาคำาจัินิทร์ วัดหนิองซิว รุ่นิพิเศษ ปีิ 2522

3. รูปิหล่ออุดกริ�งครูบูาคำาจัินิทร์ วัดหนิองซิว รุ่นิแรก
   ปีิ 2522

4. พระปิิดตาครูบูาคำาจัินิทร์ วัดหนิองซิว รุ่นิแรก 

   ปีิ 2522
5. เหรียญพระนิาคปิรกจ้ิอยครูบูาคำาจัินิทร์ วัดหนิองซิว 
   รุ่นิแรก ปีิ 2522

6. พระผงสิวลี ยืนิ ครูบูาคำาจัินิทร์ วัดหนิองซิว รุ่นิแรก 

   ปีิ 2522
7. พระผงครูบูาคำาจัินิทร์ วัดหนิองซิว รุ่นิแรก ปีิ 2522

8. รูปิถ่้ำายขาวดำา (ล็อกเก็ต) ครูบูาคำาจัินิทร์ 
   วัดหนิองซิว รุ่นิแรก 

9. เหรียญครูบูาคำาป๋ินิ วัดหนิองจิาง รุ่นิแรก ปีิ 2520

10. เหรียญครูบูาบุูญทา วัดสันิปิ�าเหียง รุ่นิแรก ปีิ 2527
11. เหรียญครูบูาขันิแก้ว รุ่นิแรก ปีิ 2520

12. รูปิหล่อครูบูาขันิแก้ว รุ่นิแรก ปีิ 2525
13. รูปิหล่อครูบูาขันิแก้ว รุ่นิสองปีิ 2526

14. เหรียญขวัญถุ้ำงโภคทรัพย์ ครูบูาขันิแก้ว ไม่จิำากัดเนืิ�อ

15. เหรียญนิาคปิรกนิิราศภัย ครูบูาขันิแก้ว ไม่จิำากัดรุ่นิ
16. พระผงพิมพ์เตารีด ครูบูาขันิแก้ว ไม่จิำากัดบูล็อก 
    ปีิ 2521

17. พระผงสมเด็จิ ครูบูาขันิแก้ว ไม่จิำากัดพิมพ์ ปีิ 2524

18. เหรียญกลีบูบัูว ครูบูาขันิแก้ว ปีิ 2525

19. เหรียญเสมา รุ่นิพิเศษ ครูบูาขันิแก้ว ปีิ 2525

20. เหรียญอาร์ม พระเจ้ิาแดง ครูบูาขันิแก้ว ปีิ 2526

21. เหรียญครูบูาอินิตา วัดห้วยไซ รุ่นิแรก ปีิ 2533
22. เหรียญครูบูาอินิตา วัดห้วยไซ รุ่นิสอง (หยดนิำ�า)

23. รูปิหล่อครูบูาอินิตา วัดห้วยไซ รุ่นิแรก ปีิ 2537
24. เหรียญครูบูาอินิตา วัดห้วยไซ 

    รุ่นิสร้างโรงพยาบูาลบู้านิธิ ปีิ 2539

25. เหรียญครูบูาอินิตา วัดห้วยไซ รุ่นิฉลองพัดยศ
26. เหรียญครูบูาอินิตา วัดห้วยไซ รุ่นิหมดห่วง ปีิ 2541
27. เหรียญครูบูาอินิตา วัดห้วยไซ รุ่นิสร้างวิหาร ปีิ 2545

28. เหรียญครูบูาอินิตา วัดห้วยไซ รุ่นิสมปิรารถ้ำนิา

    (ใบูโพธิ�)
29. พระผง-เกศาครูบูาอินิตา วัดห้วยไซ รุ่นิแรก

30. พระสมเด็จิ เพชรหน้ิาทั�งครูบูาอินิตา วัดห้วยไซ
31. เหรียญครูบูาอินิตา วัดห้วยไซ รุ่นิสร้างวิหาร

   วัดโปิ�งช้างคต ปีิ 2537

32. พระขุนิแผนิ กรุห้วยไซ
33. พระขุนิพลนัิ�ง พิมพ์รัศมี กรุห้วยไซ

34. พระขุนิพลยืนิ พิมพ์รัศมี กรุห้วยไซ
35. พระลือหน้ิายักษ์ กรุห้วยไซ

36. พระซุ้มขุนิตาล กรุห้วยไซ

37. พระผงครูบูาดวงดี กรุห้วยไซ
38. พระกรุห้วยไซ ไม่จิำากัดพิมพ์
39. เหรียญครูบูาอูปิแก้ว วัดปิ�าลานิ รุ่นิแรก

41. พระเจ้ิาสัวเนืิ�อดินิครูบูาสุข วัดปิ�าซางน้ิอย

42. รูปิหล่อครูบูาสุข วัดปิ�าซางน้ิอย รุ่นิ 1

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย
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1. พระกริ�งนิเรศวรเมืองงาย ปีิ 2512
2. พระชัยวัฒ่น์ินิเรศวรเมืองงาย ปีิ 2512

3. พระรอดวัดพระสิงห์ ปีิ 2496 พิมพ์ใหญ่หูขีด
4. พระรอดวัดพระสิงห์ ปีิ 2496 พิมพ์หน้ิาหนูิใหญ่

5. พระรอดวัดพระสิงห์ ปีิ 2496 พิมพ์หน้ิาหนูิเล็ก

6. พระรอดวัดพระสิงห์ ปีิ 2496 พิมพ์ใหญ่
7. พระรอดวัดพระสิงห์ ปีิ 2496 ไม่จิำากัดพิมพ์
8. พระรอดชัยพระเกียรติ ก้นิเลข 5 ไม่จิำากัดสี

9. หลวงปูิ�ทวดวัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ ฐานิพระบูาท

10. หลวงปูิ�ทวดวัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ ฐานิบัูว
11. หลวงปูิ�ทวดวัดพระสิงห์ พิมพ์จิิ�ว

12. หลวงปูิ�ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก
13. หลวงปูิ�ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์กลาง

14. พระร่วงวัดพระสิงห์ หลังแบูบู

15. พระร่วงวัดพระสิงห์ หลังรางปืินิ
16. เหรียญพระนิเรศวร เมืองงาย ปีิ 2512

17. เหรียญพระเจ้ิากาวิละ ปีิ 2512
18. เหรียญพระเจ้ิาตากสินิ ปีิ 2512

19. พระปิระจิำาวันิหลวงพ่อจิาด ไม่จิำากัดพิมพ์

20. พระอุปิคุตวัดพระสิงห์ ปีิ 2512
21. พระสมเด็จิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ปีิ 2516 
    พิมพ์มารวิชัย

22. พระสมเด็จิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ปีิ 2516 

    พิมพ์สมาธิ

23. พระสมเด็จิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ปีิ 2516 

    พิมพ์ครูบูาเจ้ิาศรีวิชัย

3939 พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดเช�ยงใหม่ 1พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดเช�ยงใหม่ 1

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. เหรียญครูบูาแก้ว วัดดอยโมคคัลลาน์ิ 
    รุ่นิแรก เต็มองค์

25. เหรียญครูบูาแก้ว วัดดอยโมคคัลลาน์ิ 
    รุ่นิแรก คร่�งองค์

26. รูปิหล่ออุดกริ�งครูบูาแก้ว วัดดอยโมคคัลลาน์ิ 

    รุ่นิแรก
27. เหรียญครูบูาธรรมชัย วัดทาทุ่งหลวง
28. เหรียญหน้ิาวัว พระอาจิารย์ตื�อ

29. เหรียญรุ่นิแรกพระอาจิารย์ตื�อ ไม่จิำากัดบูล็อก

30. เหรียญพระครูญาณวิเชียร รุ่นิแรก 
    วัดจิอมคีรี อ.เชียงดาว

31. เหรียญเสมาวัดสวนิดอก รุ่นิแรก
32. เหรียญสามกษัตริย์เชียงใหม่

33. เหรียญหลวงพ่อสิริจัินิโท วัดเจิดีย์หลวง

34. เหรียญพระอาจิารย์มั�นิ วัดเจิดีย์หลวง รุ่นิงามเอก
35. เหรียญพระอาจิารย์มั�นิ วัดเจิดีย์หลวง รุ่นิสุบิูนินิิมิ

36. เหรียญระฆั์งรุ่นิแรก ครูบูาใจิมา วัดทุ่งจิำาลอง 
    อ.ฝาง ปีิ 2526



56 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดเช�ยงใหม่ 2พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดเช�ยงใหม่ 24040

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. เหรียญครูบูาอินิสม สุมโนิ วัดทุ่งน้ิอย รุ่นิแรก
2. เหรียญพระครูสิริธรรมโฆ์ษิต รุ่นิแรก
3. เหรียญพระนิเรศวรตองโข่ รุ่นิแรก
4. พระกริ�งเอกาทศรถ้ำ วัดพันิอ้นิ ปีิ 2513
5. พระชัยวัฒ่น์ิเอกาทศรถ้ำ วัดพันิอ้นิ ปีิ 2513
6. พระรอดนิิรันิตราย วัดพันิอ้นิ พิมพ์ใหญ่ ปีิ 2513
7. พระรอดนิิรันิตราย วัดพันิอ้นิ พิมพ์เล็ก ปีิ 2513
8. พระกริ�งพระพุทธชินิราช วัดพันิอ้นิ ปีิ 2513
9. เหรียญพระพุทธวัดดับูภัย เนืิ�อทองแดง รุ่นิแรก
10. เหรียญพระพุทธวัดดับูภัย เนืิ�อนิวะโลหะ รุ่นิแรก
11. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ปีิ 2519 วัดเจิดีย์สถ้ำานิ
    (ยักษ์ใหญ่)
12. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดเจิดียสถ้ำานิ ปีิ 2523
    ศิษย์ร่วมสร้าง (ยักษ์เล็ก)
13. เหรียญรุ่นิแรก ครูบูาสิงห์แก้ว วัดปิางกอง
14. เหรียญหลวงปูิ�โต๊ะ วัดพระธาตุสบูฝาง ปีิ 2522
15. พระผงปิิดตาวัดชัยมงคล รุ่นิแรก
16. พระกริ�ง ครูบูาอินิสม วัดทุ่งน้ิอย รุ่นิแรก
17. พระผงข้าวเย็นิ ครูบูาอินิสม วัดทุ่งน้ิอย รุ่นิแรก
18. เหรียญรุ่นิแรกหลวงปูิ�ทองบัูว วัดโรงธรรมฯ  
    ไม่จิำากัดเนืิ�อ
19. รูปิหล่อรุ่นิแรกหลวงปูิ�ทองบัูว วัดโรงธรรมฯ
20. ล็อกเก็ตหลวงปูิ�ทองบัูว ไม่จิำากัดรุ่นิ
21. พระผงสมเด็จิหลวงปูิ�ทองบัูว ไม่จิำากัดพิมพ์
22. คชสีห์รุ่นิแรกหลวงปูิ�ทองบัูว วัดโรงธรรมฯ
23. พระกริ�งตันิติกโร 88 หลวงปูิ�ทองบัูว 
    วัดโรงธรรมสามัคคี ปีิ 2553 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
24. พระผงสมเด็จิเนืิ�อว่านิยา รุ่นิแรก หลวงปูิ�ทองบัูว
    วัดโรงธรรมสามัคคี หลังยันิต์เฑิาะว์ ปีิ 2517

25. พระผงนิาคปิรกเนืิ�อว่านิยา หลวงปูิ�ทองบัูว  
    วัดโรงธรรมสามัคคี  หลังป๋ิ�ม 11 ก.พ. 17
26. พระผงปิิดตา หลังเหรียญ 25 สต. หลวงปูิ�ทองบัูว
    วัดโรงธรรมสามัคคี ปีิ 2553
27. เหรียญพัดยศ หลวงปูิ�ทองบัูว วัดโรงธรรมสามัคคี
    ปีิ 2548 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
28. เหรียญเสมา พุทธิมงคล หลวงปูิ�ทองบัูว  
    วัดโรงธรรมสามัคคี ปีิ 2553 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
29. หลวงพ่อคูณ วัดพันิอ้นิ พิมพ์สมเด็จิ หลังนัิ�งเต็ม
    องค์ ปีิ 2522
30. หลวงพ่อคูณ วัดพันิอ้นิ พิมพ์ขุนิแผนิ 
    หลังรูปิเหมือนิ  ปีิ 2523
31. หลวงพ่อคูณ วัดพันิอ้นิ พิมพ์พระปิิดตา  
    ปีิ 2522-2523
32. หลวงพ่อคูณ วัดพันิอ้นิ รูปิเหมือนิหลวงพ่อคูณ  
    นัิ�งยอง พิมพ์สี�เหลี�ยม ปีิ 2523
33. หลวงพ่อคูณ วัดพันิอ้นิ รูปิเหมือนิไข่คร่�งองค์  
    ปีิ 2523
34. หลวงพ่อคูณ วัดพันิอ้นิ ไม่จิำากัดพิมพ์ ปีิ 2523
35. เหรียญพระธาตุดอยสะเก็ด วัดจิอมศรีปิิยาราม
     ปีิ 2511
36. เหรียญหลวงปูิ�ทอง สิริมังคโล รุ่นิแรก ปีิ 2511
37. เหรียญครูบูาวัดเมืองก๋าย เนืิ�อเงินิ
38. เหรียญครูบูาวัดเมืองก๋าย ไม่จิำากัดเนืิ�อ



57งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

1. พระผงครูบูาผาผ่า รุ่นิแรก
2. เหรียญครูบูาผาผ่า รุ่นิแรก (หลังพานิ)
3. เหรียญครูบูาผาผ่า รุ่นิแรก (หลังยันิต์)
4. พระกริ�งชัยสงคราม ครูบูาผาผ่า รุ่นิแรก
5. เหรียญอุปิคุต วัดอมราวาส
6. เหรียญครูบูาสม วัดโปิ�งกว๋าว รุ่นิแรก
7. พระปิิดตาปุ้ิมปุ้ิย ครูบูาสม วัดโปิ�งกว๋าว
8. เหรียญครูบูาคำาป๋ินิ วัดสันิโปิ�ง รุ่นิแรก รูปิไข่ 
   บูล็อกนิิยม (ไข่ปิลา)
9. เหรียญครูบูาคำาป๋ินิ วัดสันิโปิ�ง รุ่นิแรก รูปิไข่ 
   บูล็อกธรรมดา
10. เหรียญครูบูาคำาป๋ินิ วัดสันิโปิ�ง รุ่นิแรก กลม
11. รูปิหล่อรูปิเหมือนิอาจิารย์มั�นิ วัดสันิโปิ�ง รุ่นิแรก
12. รูปิเหมือนิใบูโพธิ� ครูบูาคำาป๋ินิ รุ่นิแรก 
13. พระปิิดตาครูบูาคำาป๋ินิ วัดสันิโปิ�ง รุ่นิแรก
14. เหรียญครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดร้องคุ้ม รุ่นิแรก
15. พระกริ�งเศรษฐีล้มลุก ครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดร้องขุ้ม
16. พระชัยวัฒ่น์ิเศรษฐีล้มลุก ครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดร้องขุ้ม
17. เหรียญพระธาตุจิอมทอง รุ่นิแรก รูปิไข่ใหญ่
18. เหรียญพระธาตุจิอมทอง รุ่นิแรก รูปิไข่เล็ก
19. เหรียญรุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ ครูบูาอินิถ้ำา วัดยั�งเมินิ
20. ล็อคเก็ตรุ่นิแรก ครูบูาอินิถ้ำา วัดยั�งเมินิ
21. เหรียญครูบูาดวงดี วัดบู้านิฟ้�อนิ รุ่นิแรก
22. ล็อกเก็ตครูบูาดวงดี วัดบู้านิฟ้�อนิ ไม่จิำากัดรุ่นิ
23. เหรียญหล่อโบูราณ รุ่นิเจ้ิาสัวดวงดี ปีิ 2558 
    ไม่จิำากัดเนืิ�อ
24. เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นิเจ้ิาสัวดวงดี ปีิ 2558 
    ไม่จิำากัดเนืิ�อ

4141
25. เหรียญนิาคปิรก รุ่นิเจ้ิาสัวดวงดี ปีิ 2558 
    ไม่จิำากัดเนืิ�อ
26. เหรียญเลื�อนิสมณศักดิ� ครูบูาดวงดี วัดบู้านิฟ้�อนิ
     เนืิ�อทองคำา – เนืิ�อเงินิ
27. เหรียญเลื�อนิสมณศักดิ� ครูบูาดวงดี วัดบู้านิฟ้�อนิ 
    ไม่จิำากัดเนืิ�อ
28. เหรียญพระพรหม ปิระทานิพร ครูบูาดวงดี 
    วัดบู้านิฟ้�อนิ ไม่จิำากัดเนืิ�อ
29. เหรียญเสมาชินิบัูญชร ครูบูาดวงดี วัดบู้านิฟ้�อนิ
     เนืิ�อเงินิลงยา 3 สี
30. เหรียญเสมาชินิบัูญชร ครูบูาดวงดี วัดบู้านิฟ้�อนิ
    เนืิ�อเงินิลงยา 2 สี
31. เหรียญเสมาชินิบัูญชร ครูบูาดวงดี วัดบู้านิฟ้�อนิ 
    ไม่จิำากัดเนืิ�อ
32. เหรียญพระยาพิชัยดาบูหัก รุ่นิแรก
33. เหรียญครูบูาราศรี โชติโก ตุ้เสือดาว รุ่นิแรก 
    ปีิ 2518
34. พระกริ�ง เชียงดาว รุ่นิแรก ครูบูาราศรี โชติโก 
    ปีิ 2518
35. เหรียญครูบูาจัินิทร์แก้ว วัดศรีสว่าง (วัวลาย) 
    รุ่นิแรก ปีิ 2540
36. ฤาษีวัวลาย ครูบูาจัินิทร์แก้ว วัดศรีสว่าง (วัวลาย)
37. เหรียญรุ่นิแรก ครูบูาจิง วัดศรีสว่าง (วัวลาย)
38. เหรียญรุ่นิ 2 ครูบูาจิง วัดศรีสว่าง (วัวลาย)
39. เหรียญพระธาตุดอยสะเก็ด ปีิ 2511
40. เหรียญรุ่นิแรกครูบูาเทือง วัดบู้านิเด่นิ ปีิ 2537
41. เหรียญครูบูาตา วัดแม่ฮ้ี้อยเงินิ ปีิ 2527

พระคณาจำารย์ภาคเหน่อ 1พระคณาจำารย์ภาคเหน่อ 1โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



58 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

1. รูปิหล่อรุ่นิแรก ครูบูาอินิทจัิกรรักษา
   วัดนิำ�าบู่อหลวง ปีิ 2516

2. พระผงรูปิเหมือนิครูบูาอินิทจัิกรรักษา 
   วัดนิำ�าบู่อหลวง ปีิ 2521

3. เหรียญครูบูาอินิแก้ว วัดปิ�าแงะ รุ่นิแรก สี�เหลี�ยม

4. เหรียญครูบูาอินิแก้ว วัดปิ�าแงะ รุ่นิแรก รูปิไข่
5. ล็อกเก็ตครูบูาอินิแก้ว วัดปิ�าแงะ ไม่จิำากัดรุ่นิ
6. เหรียญครูบูาคำาเหมย ไชยปิราการ รุ่นิแรก

7. เหรียญครูบูาสิทธิ วัดปิางต้นิเดื�อ รุ่นิแรก

8. รูปิหล่อครูบูาสิทธิ วัดปิางต้นิเดื�อ รุ่นิแรก
9. เหรียญครูบูาคำาหล้า เตชป๋ิญโญ รุ่นิแรก 

   วัดปิ�าลานิ ปีิ 2524
10. เหรียญครูบูาน้ิอย วัดบู้านิปิง รุ่นิแรก

11. รูปิหล่อโบูราณ ครูบูาน้ิอย วัดบู้านิปิง รุ่นิแรก

12. เหรียญครูบูาคำาตันิ วัดสันิทรายหลวง รุ่นิแรก 
    ปีิ 2513

13. เหรียญครูบูาอุ่นิ อรุโณ วัดปิ�าแดง รุ่นิแรก ปีิ 2517
14. เหรียญครูบูาชุ่ม โพธิโก ออกวัดร่มหลวง ปีิ 2519

15. พระกริ�งรุ่นิแรก ครูบูาจัินิทร์ วัดนิำ�าแป้ิง

16. เหรียญรุ่นิแรก ครูบูาจัินิทร์ วัดนิำ�าแป้ิง
17. ล็อกเก็ต รุ่นิแรก (ฉากฟ้้า) ครูบูาจัินิทร์ วัดนิำ�าแป้ิง
18. รูปิหล่อ รุ่นิแรก ครูบูาจัินิทร์ วัดนิำ�าแป้ิง

19. ขุนิแผนิ รุ่นิแรก ครูบูาจัินิทร์ วัดนิำ�าแป้ิง

20. พญาลิงลม รุ่นิแรก ครูบูาจัินิทร์ วัดนิำ�าแป้ิง

4242
21. เหรียญหล่อรุ่นิแรก ครูบูาจัินิทร์ วัดนิำ�าแป้ิง
22. ฤาษีบัูงภัย รุ่นิแรก ครูบูาจัินิทร์ วัดนิำ�าแป้ิง

23. เหรียญรุ่นิเมตตาบูารมี ครูบูาจัินิทร์ วัดนิำ�าแป้ิง
24. พระผงขุนิแผนิ ครูบูาจัินิทร์ รุ่นิเมตตาบูารมี

25. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นิจิาตุมหาราชิกา

26. เหรียญเม็ดแตงท้าวเวสสุวรรณ รุ่นิจิาตุมหาราชิกา
27. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นิชนิะมาร
28. เหรียญหันิข้าง ครูบูาจัินิทร์ วัดนิำ�าแป้ิง 

    รุ่นิพิเศษ ปิอยหลวง 59

29. พระปิิดตาบุูญสูง ครูบูาจัินิทร์ วัดนิำ�าแป้ิง
30. พระปิิดตานิโมมหาลาภ ครูบูาจัินิทร์ วัดนิำ�าแป้ิง

31. พระปิิดตาอุดมทรัพย์ ครูบูาจัินิทร์ วัดนิำ�าแป้ิง
32. เหรียญพระสิงห์ปิาย วัดศรีดอนิชัย ไม่จิำากัดเนืิ�อ

33. รูปิเหมือนิป๋ิ�ม รุ่นิแรก พระครูสิริธรรมโฆ์ษิต 

    วัดปิากกอง ไม่จิำากัดเนืิ�อ

พระคณาจำารย์ภาคเหน่อ 2พระคณาจำารย์ภาคเหน่อ 2โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



59งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

4343 พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดเช�ยงใหม่ พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดเช�ยงใหม่ 
อ.ส�นก�าแพง - อ.แม่ออนอ.ส�นก�าแพง - อ.แม่ออนโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. พระรูปิเหมือนิครูบูาเจ้ิาศรีวิชัย วัดพระนิอนิปูิคา
  ปีิ 2475

2. เหรียญครูบูาศรีวิชัย วัดม่วงม้า ปีิ 2515 
   (ได้ทั�ง 2 พิมพ์)

3. เหรียญครูบูาศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยผาตั�ง 

   แม่ออนิ ปีิ 2545
4. เหรียญรุ่นิแรกครูบูาแก้ว วัดนิำ�าจิำา 
5. พระเกศาครูบูาแก้ว วัดนิำ�าจิำา พิมพ์หลังอ่�ง

6. พระเกศาครูบูาแก้ว วัดนิำ�าจิำา ไม่จิำากัดพิมพ์

7. เหรียญรุ่นิ 2 ครูบูาแก้ว วัดนิำ�าจิำา ปีิ 2517
8. เหรียญรุ่นิแรกครูบูาเตชะ วัดสันิใต้ ปีิ 2515

9. เหรียญรุ่นิแรกหลวงปูิ�คำาแสนิ วัดปิ�าดอนิมูล ปีิ 2515
10. เหรียญหมดห่วงหลวงปูิ�คำาแสนิ วัดปิ�าดอนิมูล 

    ปีิ 2517 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

11. เหรียญชาตรีหลวงปูิ�คำาแสนิ วัดปิ�าดอนิมูล
12. เหรียญทวีลาภหลวงปูิ�คำาแสนิ วัดปิ�าดอนิมูล

13. รูปิหล่อรุ่นิแรกหลวงปูิ�คำาแสนิ วัดปิ�าดอนิมูล
14. ล็อกเก็ตหลวงปูิ�คำาแสนิ ไม่จิำากัดรุ่นิ

15. พระเนืิ�อดินิรุ่นิแรกหลวงปูิ�คำาแสนิ วัดปิ�าดอนิมูล

16. วัวธนูิหลวงปูิ�คำาแสนิ วัดปิ�าดอนิมูล ไม่จิำากัดรุ่นิ
17. เหรียญรุ่นิแรก พระครูจัินิทสมานิคุณ 
    (หล้า จัินิโทภาโส) วัดปิ�าต่ง

18. เหรียญฉีดล้อแม็กซ์หลวงปูิ�หล้า วัดปิ�าต่ง

19. เหรียญฉีดสี�เหลี�ยมลายไทยหลวงปูิ�หล้า วัดปิ�าต่ง

20. ล็อกเก็ตหลวงปูิ�หล้า วัดปิ�าต่ง ไม่จิำากัดรุ่นิ

21. เหรียญรุ่นิแรกครูบูาแสง วัดร้องก่องข้าว ปีิ 2522

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

22. เหรียญรุ่นิแรกพระครูวิศาลนิวกิจิ วัดสันิมะฮี้กฟ้้า
    ปีิ 2523

23. เหรียญรุ่นิแรกพระครูปิระสิทธบุิูญญาคม วัดม่วงเขียว
24. เหรียญรุ่นิแรกหลวงพ่ออุ่นิ ออกอยุธยา ปีิ 2517

25. เหรียญรุ่นิแรกหลวงพ่ออุ่นิ วัดปิ�าแดง ปีิ 2537

26. เหรียญฉีดรุ่นิแรกพระครูธรรมโกศล หลวงพ่อ
สมปิรารถ้ำนิา วัดร้องวัวแดง
27. เหรียญรุ่นิแรกพระครูอินิทคุณาภรณ์ วัดบู้านิโห้ง

28. เหรียญรุ่นิแรกพระครูพิมลธรรมรัต

    (บุูญตันิ เตชธมฺโม) วัดย่าพาย
29. พระผงเกศารุ่นิแรก ครูบูาตั�นิ วัดย่าพาย

30. ล็อกเก็ตครูบูาตั�นิ วัดย่าพาย ไม่จิำากัด
31. เหรียญรุ่นิแรกครูบูาอุ่นิ วัดดงขี�เหล็ก

32. เหรียญนินฺิทชโย วัดเปิาสามขา แม่ออนิ

33. เหรียญครูบูาสิงห์แก้ว วัดปิางกอง แม่ออนิ
34. พระกริ�งอตฺถ้ำกาโม ครูบูาสิงห์แก้ว วัดปิางกอง แม่ออนิ

35. รูปิหล่อรุ่นิแรกครูบูาสิงห์แก้ว วัดปิางกอง แม่ออนิ
36. วัวธนูิวัวแดง ครูบูาสิงห์แก้ว วัดปิางกอง แม่ออนิ

37. เหรียญพระฝนิแสนิห่า วัดแช่ช้าง ปีิ 2517

38. เหรียญรุ่นิแรกหลวงพ่อนิำ�าบู่อยา วัดศรีบุูญเรือง
    ปีิ 2519 



60 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

4444โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. เหรียญสี�ครูบูานิำ�าบู่อหลวง ปีิ 2516
2. เหรียญหลวงพ่อสักคงตันิ วัดศรีนิวรัฐ (ทุ่งเสี�ยว) ปีิ 2518

3. เหรียญรุ่นิแรกครูบูาต๋า วัดบู้านิเหล่า ปีิ 2522
4. เหรียญพระเจ้ิาเพชร รุ่นิ 1 วัดหนิองพันิเงินิ ปีิ 2540 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)

5. รูปิหล่อพระเจ้ิาเพชร รุ่นิ 1 วัดหนิองพันิเงินิ ปีิ 2547 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)

6. ล็อคเก็ตพระเจ้ิาเพชร รุ่นิ 1 วัดหนิองพันิเงินิ ปีิ 2560 (ไม่จิำากัดพิมพ์)
7. พระกริ�งเศรษฐีล้มลุกรุ่นิ 1 ครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดร้องขุ้ม ปีิ 2543 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)
8. เหรียญรุ่นิ 1 ครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดร้องขุ้ม ปีิ 2537

9. รูปิหล่อรุ่นิ 1 ครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดร้องขุ้ม ปีิ 2533

10. รูปิหล่อรุ่นิ 2 ครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดร้องขุ้ม ปีิ 2539 (จัิบูเข่า)
11. ล็อคเก็ตรุ่นิ 1 ครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดร้องขุ้ม (ไม่จิำากัดพิมพ์ )

12. ล็อคเก็ตฉากทอง ครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดร้องขุ้ม
13. ขุนิแผนิรุ่นิ 1 ครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดร้องขุ้ม ปีิ 2539

14. ขุนิแผนิรุ่นิ 2 ครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดร้องขุ้ม ปีิ 2543

15. พระผงราหู ครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดร้องขุ้ม ปีิ 2538 (ไม่จิำากัดสี)
16. พระรูปิเหมือนิเนืิ�อว่านิชานิหมาก ครูบูาบุูญป๋ิ�นิ วัดร้องขุ้ม ปีิ 2544

17. เหรียญรุ่นิแรกครูบูาตั�นิ สำานัิกสงฆ์์ม่อนิปูิ�อิ�นิ ปีิ 2545 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
18. ล็อคเก็ตครูบูาตั�นิ สำานัิกสงฆ์์ม่อนิปูิ�อิ�นิ (ไม่จิำากัดรุ่นิ)

19. พระกริ�งครูบูาตั�นิ สำานัิกสงฆ์์ม่อนิปูิ�อิ�นิ (ไม่จิำากัดรุ่นิ)

20. พระผง 8 รอบูครูบูาตั�นิ สำานัิกสงฆ์์ม่อนิปูิ�อิ�นิ ปีิ 2553
21. เหรียญพระพรหมล้านินิา สำานัิกสงฆ์์ม่อนิปูิ�อิ�นิ 2559
22. รูปิหล่อรุ่นิแรก (1 ศตวรรษ) ครูบูาตั�นิ สำานัิกสงฆ์์ม่อนิปูิ�อิ�นิ ปีิ 2557

23. เหรียญเมตตา 98 ครูบูาตั�นิ สำานัิกสงฆ์์ม่อนิปูิ�อิ�นิ ปีิ 2555

24. สมเด็จิฉัพพรรณรังสี ที�ระล่กผ้าปิ�าวัดศรีสินิมา-สำานัิกสงฆ์์ม่อนิปูิ�อิ�นิ ปีิ 2559-2562

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>

พระคณาจำารย์อ�าเภอส�นป�าต๊องพระคณาจำารย์อ�าเภอส�นป�าต๊อง



61งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

4444โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
25. ล็อคเก็ตรุ่นิ 1 ครูบูาดวงจัินิทร์ วัดมะกับูตอง ปีิ 2559 (ไม่จิำากัดสี)
26. เหรียญรุ่นิ 1 ครูบูาดวงจัินิทร์ วัดมะกับูตอง ปีิ 2562 (ไม่จิำากัดเนืิ�อ)

27. พระปิิดตาไม้แกะรุ่นิ 1 (เจิริญทรัพย์) ครูบูาดวงจัินิทร์ วัดมะกับูตอง ปีิ 2561
28. รูปิเหมือนิหล่อพิมพ์พระรอด 5 ไตรมาส ครูบูาดวงจัินิทร์ วัดมะกับูตอง ปีิ 2562

29. พญากระต่ายเผือกไม้แกะ รุ่นิแรก ครูบูาดวงจัินิทร์ วัดมะกับูตอง ปีิ 2562

30. พระปิิดตาเนืิ�อผง ครูบูากองคำา วัดดอนิเปิา ปีิ 2516
31. นิางกวักเนืิ�อผง ครูบูากองคำา วัดดอนิเปิา ปีิ 2516
32. เหรียญรุ่นิแรก ครูบูากองคำา วัดดอนิเปิา ปีิ 2518

33. รูปิหล่อฉลองอายุครบู 75 ปีิ ไม่จิำากัดเนืิ�อ ครูบูากองคำา วัดดอนิเปิา 

34. เหรียญพญานิาคบู่งวงบูาศ รุ่นิแรก พระอาจิารย์เสถี้ำยร วัดบู่อก๊าง ปีิ 2555
35. เหรียญพระเจ้ิาทันิใจิ พระอาจิารย์เสถี้ำยร วัดบู่อก๊าง

36. พญาเขาคำา เนืิ�องาแกะ/ไม้แกะ พระอาจิารย์เสถี้ำยร วัดบู่อก๊าง ปีิ 2557
37. พญาเขาคำา เนืิ�องผง พระอาจิารย์เสถี้ำยร วัดบู่อก๊าง ปีิ 2557

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

พระคณาจำารย์อ�าเภอส�นป�าต๊อง (ต่๊อ)พระคณาจำารย์อ�าเภอส�นป�าต๊อง (ต่๊อ)



62 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

4545โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

พระคณาจำารย์อ�าเภอสารภ�พระคณาจำารย์อ�าเภอสารภ�

1. เหรียญครูบูาสิงห์แก้ว วัดปิากกอง รุ่นิแรก บูล็อกนิิยม
2. เหรียญครูบูาสิงห์แก้ว วัดปิากกอง รุ่นิแรก บูล็อก S ขีด

3. เหรียญครูบูาสิงห์แก้ว วัดปิากกอง รุ่นิแรก บูล็อกขอบูชิด
4. เหรียญครูบูาสิงห์แก้ว วัดปิากกอง รุ่นิ 2 กะไหล่ทอง - ฝาบูาตร

5. เหรียญครูบูาสิงห์แก้ว วัดปิากกอง รุ่นิ 3 (หมดห่วง)

6. รูปิเหมือนิป๋ิ�มครูบูาสิงห์แก้ว วัดปิากกอง รุ่นิบูารมีสิงห์แก้ว ไม่จิำากัดเนืิ�อ
7. เหรียญครูบูากองแก้ว วัดต้นิยางหลวง รุ่นิแรก บูล็อกหูขีด
8. เหรียญครูบูากองแก้ว วัดต้นิยางหลวง รุ่นิแรก บูล็อกธรรมดา

9. เหรียญจิตุพร ครูบูากองแก้ว วัดต้นิยางหลวง 2 ก. เนืิ�อสำาริด

10. เหรียญจิตุพร ครูบูากองแก้ว วัดต้นิยางหลวง 2 ก. เนืิ�อกะไหล่ทอง - เงินิ
11. เหรียญจิตุพร ครูบูากองแก้ว วัดต้นิยางหลวง 3 ก. เนืิ�อสำาริด

12. เหรียญจิตุพร ครูบูากองแก้ว วัดต้นิยางหลวง 3 ก. เนืิ�อกะไหล่ทอง - เงินิ
13. พระผงสิวลี ครูบูากองแก้ว วัดต้นิยางหลวง ปีิ 2517

14. พระผงรูปิเหมือนิร่มไทร ครูบูากองแก้ว วัดต้นิยางหลวง ปีิ 2520

15. พระปิิดตา พิมพ์หกเหลี�ยม ครูบูากองแก้ว วัดต้นิยางหลวง ปีิ 2520
16. พระปิิดตา พิมพ์โค้งกลาง ครูบูากองแก้ว วัดต้นิยางหลวง ปีิ 2520

17. พระปิิดตา พิมพ์จิิ�ว ครูบูากองแก้ว วัดต้นิยางหลวง ปีิ 2520
18. เหรียญครูบูาคำาตั�นิ วัดดอนิจืินิ รุ่นิแรก เนืิ�อเงินิ

19. เหรียญครูบูาคำาตั�นิ วัดดอนิจืินิ รุ่นิแรก เนืิ�อตะกั�ว

20. เหรียญครูบูาคำาตั�นิ วัดดอนิจืินิ รุ่นิแรก เนืิ�อนิวะโลหะ
21. เหรียญครูบูาคำาตั�นิ วัดดอนิจืินิ รุ่นิแรก เนืิ�อทองแดงกะไหล่ทอง
22. เหรียญครูบูาคำาตั�นิ วัดดอนิจืินิ รุ่นิแรก เนืิ�อทองแดง

23. พระผงเกศา ครูบูาคำาตั�นิ วัดดอนิจืินิ รุ่นิแรก

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>



63งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

24. พระปิิดตาญาณวิภาต ครูบูาคำาตั�นิ วัดดอนิจืินิ เนืิ�อเงินิ
25. พระปิิดตาญาณวิภาต ครูบูาคำาตั�นิ วัดดอนิจืินิ เนืิ�อนิวะโลหะ

26. เหรียญพระครูคำามูล วัดหนิองสี�แจ่ิง รุ่นิแรก บูล็อกสี�แจ่ิง
27. เหรียญพระครูญาณรังสี วัดไชยมงคลปิ�ากล้วย หลังเกศาพระพุทธ

28. เหรียญครูบูาบุูญมา วัดแม่สะลาบู รุ่นิแรก

29. เหรียญครูบูาผัด วัดศรีดอนิมูล รุ่นิแรก ปีิ 2527
30. พระขุนิแผนิสารภีล้านินิา เนืิ�อดำา
31. พระขุนิแผนิสารภีล้านินิา เนืิ�อแดงโรงผงเหล็กไหล

32. พระขุนิแผนิสารภีล้านินิา เนืิ�อเขียวโรงผงเหล็กไหล

33. พระกริ�งสารภีศรีล้านินิา ไม่จิำากัดเนืิ�อ
34. เหรียญครูบูาอินิตา วัดปิ�าเดื�อ รุ่นิแรก

35. เหรียญครูบูาชุ่ม ออกวัดดอนิมูล ไม่จิำากัดเนืิ�อ
36. เหรียญพระครูพุทธาทิตยวงค์ วัดปิ�าแคโยง

37. เหรียญครูบูาบุูญถ่้ำง วัดสันิปิ�าเลียง

4545โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� พระคณาจำารย์อ�าเภอสารภ� (ต่๊อ)พระคณาจำารย์อ�าเภอสารภ� (ต่๊อ)



64 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

4646โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. เหรียญรุ่นิแรก                                                                   
2. ล็อคเก็ตรุ่นิแรก 

3. พระขุนิแผนิฟ้้าคำาราม 
4. เหรียญนัิ�งพานิ 

5. เหรียญหยดนิำ�า 

6. พระปิิดตา มหาอุตม์แรก 
7. พระสังกัจิจิายน์ิ รุ่นิแรก
8. รูปิหล่อลอยองค์ มหามัยมุนีิ รุ่นิแรก

9. รูปิหล่อท้าวเวสสุวรรณ ตะกรุดโภคทรัพย์ 

10. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หน้ิายักษ์รับูทรัพย์ 
11. ป๋ิกษาวายุ รุ่นิแรก

12. ป๋ิกษาวายุ รุ่นิสี� มหาอำานิาจิ 
13. หนุิมานิ วายุบุูตรเหยียบูลงกา 

14. เสืออาคม มหาเวทย์ 

15. กบูรุ่นิแรก กบูกินิเดือนิ ราชาโชค 
16. กบูรุ่นิสอง กบูกินิเดือนิ มหาลาภ 

17. กบูรุ่นิสาม กบูกินิตะวันิ ราชาทรัพย์ 
18. กบูรุนิสี� พญากบูกินิเดือนิตัวครู 

19. กบูรุ่นิห้า พญากบูกินิเดือนิไตรมาส 

20. กบูรุ่นิหก กบูกินิเดือนิ ผงพรายกุมาร 
21. กบูรุ่นิเจ็ิด กบูจ้ิาวยอดทรัพย์ 
22. กบูรุ่นิแปิด พญาราหูล้านินิา

23. กบูรุ่นิเก้า พญากบูกินิเดือนิเด่นิชัย 

24. สิงห์ปิราบูปิ�า รุ่นิแรก

25. สิงห์ปิราบูปิ�า รุ่นิสอง 

ครูบัาออ ป๋ณฑิิต๊�ะ ส�าน�กสงฆ์์พระธาตุ๊ครูบัาออ ป๋ณฑิิต๊�ะ ส�าน�กสงฆ์์พระธาตุ๊
ดอยจำอมแวะ จำ.เช�ยงใหม่ดอยจำอมแวะ จำ.เช�ยงใหม่

26. สิงห์ปิราบูปิ�า รุ่นิไตรมาส 
27. สิงห์ปิราบูปิ�า รุ่นิปิลดหนีิ� 

28. พญายูงคำานิำาโชค รุ่นิแรก
29. ตะกรุดหมอกมุงเมือง รุ่นิแรก

30. ตะกรุดหมอกมุงเมือง รุ่นิสอง 

31. ตะกรุดเหล็กไหลเศรษฐีกินินิำ�าผ่�ง 
32. พญาหมูยอดฉัตร 
33. พญาแมงภู่คำาหลวง เนืิ�อกะไหล่ทอง 

34. พญาแมงภู่คำาหลวง เนืิ�อกะไหล่เงินิ 

35. พญาแมงภู่คำาหลวง เนืิ�อสัตตะโลหะ
36. พญาแมงภู่คำาหลวง เนืิ�อเงินิยวง



65งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

4747โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

1. ล็อกเก็ตครูบูากฤษดา รุ่นิแรก ปีิ 2542
2. เหรียญครูบูาศรีวิชัย ครูบูากฤษดา ปีิ 2542 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

3. พระสังกัจิจิายน์ิทวีโชค ปีิ 2542
4. ปิิดตารุ่นิแรก มหาว่านิ 2542

5. พระกริ�งโพธิสัตว์ทันิใจิ ปีิ 2543 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

6. เหรียญพระอุปิคุตแจิกทานิปีิ 2544 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
7. รูปิหล่อสุเมโธภิกขุ ไม่จิำากัดพิมพ์ ปีิ 2554 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
8. เหรียญหล่อเจ้ิาสัวสุเมโธ ปีิ 2545

9. พระชัยทรงเครื�องจัิกรพรรดิ ปีิ 2546 

10. เหรียญนิาคเกี�ยว แปิดเหลี�ยม ปีิ 2546 ไม่จิำากัดเนืิ�อ ไม่จิำากัดพิมพ์
11. รูปิหล่อครูบูาศรีวิชัย ครูบูากฤษดา วัดสันิพระเจ้ิาแดง ปีิ 2546 ไม่จิำากัดตะกรุด

12. พระยอดขุนิพลบู้านิธิ ปีิ 2546 ไม่จิำากัดตะกรุด
13. ล็อกเก็ต รุ่นิมหาลาภ ปีิ 2554 ไม่จิำากัดสี

14. ล็อกเก็ตมังกรฟ้้า ปีิ 2550 ไม่จิำากัดสี

15. เหรียญพระเจ้ิาแดง รุ่นิ 1 และ รุ่นิ 2
16. พระขุนิแผนิมหาว่านิ ปีิ 2542

17. เหรียญพระป๋ิจิเจิกพุทธเจ้ิา ปีิ 2553 ไม่จิำากัดเนืิ�อ 
18. พระกริ�งธรรมราชา พระกริ�งอุดรราชันิย์ 3 รอบู ปีิ 2554 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

19. พระชัยวัฒ่น์ิธรรมราชา พระชัยวัฒ่น์ิอุดรราชันิย์ 3 รอบู ปีิ 2554 

20. รูปิหล่อพระชินิสีห์ 3 รอบู ปีิ 2554 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
21. วัวธนูิอสุภราช 3 รอบู ปีิ 2554 (โค้ดอุ - วัดปิ�ายาง) ปีิ 2554 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
22. วัวธนูิอสุภราช 3 รอบู ปีิ 2554 (โค้ดเฑิาะว์ - วัดปิ�าบูง) ปีิ 2554 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

23. ท้าวเวสสุวรรณจิิ�ว 3 รอบู ปีิ 2554 เนืิ�อทองระฆั์ง

24. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ เงินิทันิใจิ ปีิ 2554 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

ครูบัากฤษดา สุเมโธครูบัากฤษดา สุเมโธ
 ว�ดส�นพระเจำ�าแดง จำ.ล�าพูน 1 ว�ดส�นพระเจำ�าแดง จำ.ล�าพูน 1

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>



66 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

25. ล็อกเก็ตฉลองโบูสถ์้ำ ปีิ 2555
26. พระปิิดตารัตนิปิิโย (ปุ้ิมปุ้ิย) ปีิ 2559

27. เหรียญรุ่นิแรก พระโพธิญาณ ปีิ 2557 เนืิ�อทองคำา, เนืิ�อเงินิ, เนืิ�อเงินิลงยา
28. เหรียญรุ่นิแรก พระโพธิญาณ ปีิ 2557 เนืิ�อนิวะโลหะ, เนืิ�อตะกั�ว

29. เหรียญรุ่นิแรก พระโพธิญาณ ปีิ 2557 เนืิ�อฝาบูาตร, เนืิ�อทองแดง, เนืิ�อชนิวนิรวม

30. ล็อกเก็ตพระโพธิญาณ ปีิ 2557 พิมพ์ครูบูาเจ้ิาศรีวิชัย ไม่จิำากัดเนืิ�อ
31. ล็อกเก็ตพระโพธิญาณ ปีิ 2557 พิมพ์ครูบูากฤษดา ไม่จิำากัดเนืิ�อ
32. พระผงเกศา รุ่นิแผ่นิดินิไหว (8 พิมพ์มาตรฐานิ) ปีิ 2557

33. เหรียญหล่อป๋ิจิเจิกพระพุทธเจ้ิา ปีิ 2558 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

34. พระกริ�ง เทียนิตี� ปีิ 2559 เนืิ�อทองคำา, เนืิ�อเงินิ
35. พระกริ�ง เทียนิตี� ปีิ 2559 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

36. พระชัยวัฒ่น์ิ เทียนิตี� ปีิ 2559 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
37. สิงห์รุ่นิแรก ขนิาดห้อยคอ ปีิ 2559 

38. เหรียญหล่อเจ้ิาสัว พิมพ์พระเจ้ิาห้าพระองค์ ปีิ 2560 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

39. รูปิเหมือนิป๋ิ�มรุ่นิแรก พิมพ์ใหญ่ ปีิ 2560 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
40. รูปิเหมือนิป๋ิ�มรุ่นิแรก พิมพ์เล็ก ปีิ 2560 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

41. สี�หูห้าตา รุ่นิ 1 และ รุ่นิ 2
42. สี�หูห้าตา รุ่นิ 3 (รุ่นิสุดท้าย) ปีิ 2560 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

43. พระกริ�งมังกรฟ้้า + พระชัยวัฒ่น์ิมังกรฟ้้า ปีิ 2553

44. พระกริ�งเสด็จิ + พระชัยวัฒ่น์ิเสด็จิ ปีิ 2550
45. ล็อกเก็ตมังกรหยก ไม่จิำากัดหลัง ปีิ 2562

4747โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
ครูบัากฤษดา สุเมโธครูบัากฤษดา สุเมโธ

 ว�ดส�นพระเจำ�าแดง จำ.ล�าพูน 1 (ต่๊อ) ว�ดส�นพระเจำ�าแดง จำ.ล�าพูน 1 (ต่๊อ)

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย



67งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

4848โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

1. เหรียญยันิต์พระอุปิคุต รุ่นิปิราบูไพรี ปีิ 2559 
2. สมเด็จิอรหัง ครูบูากฤษดา 

3. พระพรหม ครูบูากฤษดา เนืิ�อผง ไม่จิำากัดรุ่นิ 
4. เหรียญหล่อพระอุปิคุตใบูบัูว ปีิ 2545 

5. นิางกวักลอยองค์ รุ่นิแรก วัดสันิพระเจ้ิาแดง 

6. ตะกรุด ก๋าสะท้อนิ หนุ่ินิดวง ครูบูากฤษดา วัดสันิพระเจ้ิาแดง ปีิ 2548
7. พระกริ�ง รุ่นิ ปิารามิตา วัดสันิพระเจ้ิาแดง ไม่จิำากัดพิมพ์ ปีิ 2560 (พระกริ�งทิอ๋อง - พระชัยวัฒ่น์ิหลังบัูว 
   - พระกริ�งมังกรขาว - พระกริ�งมังกรม่วง - พระกริ�งมังกรเขียว)

8. รูปิหล่อพระป๋ิจิเจิก จิตุรพิธพรชัย เนืิ�อเงินิ

9. รูปิหล่อพระป๋ิจิเจิก จิตุรพิธพรชัย เนืิ�อชนิวนิ
10. พระขุนิแผนิชมตลาด ปีิ 2542 ครูบูากฤษดา 

11. พระขุนิแผนิเมตตา ปีิ 2553 ครูบูากฤษดา 
12. ล็อกเก็ตพลังอมตะ ไม่จิำากัดพิมพ์ ครูบูากฤษดา 

13. ลูกอม เนืิ�อผงเกศา ไม่จิำากัดรุ่นิ

14. พระเกศาครูบูาศรีวิชัย ครูบูากฤษดา พิมพ์สร้างทาง ไม่จิำากัดรุ่นิ 
15. ตะกรุดพอกครั�ง ยุคต้นิ ครูบูากฤษดา 

16. พระกริ�ง + พระชัยวัฒ่น์ิ รุ่นิโพธิญาณ วัดสันิพระเจ้ิาแดง ปีิ 2557 ครูบูากฤษดา 
17. เหรียญหล่อรุ่นิแรก ครูบูากฤษดา ไม่จิำากัดเนืิ�อ 

18. พระกริ�งอวโลกิเตศวร + พระชัยวัฒ่น์ิอวโลกิเตศวร 

19. เหรียญพระอุปิคุตหลังลายเซ็นิต์ พิมพ์ใหญ่ ปีิ 2559 ครูบูากฤษดา ไม่จิำากัดเนืิ�อ
20. เหรียญพระอุปิคุตหลังลายเซ็นิต์ พิมพ์เล็ก ปีิ 2559 ครูบูากฤษดา ไม่จิำากัดเนืิ�อ
21. พระผงปิิดตากล้วยตานีิ ครูบูากฤษดา ปีิ 2543

22. พระพุทธกวัก ไม่จิำากัดรุ่นิ 

23. พระขุนิแผนิหน้ิากากเงินิ พระสีวลี เนืิ�อ มหาว่านิ ปีิ 2546 

24. พระกริ�งทศพลญาณ ครูบูากฤษดา ปีิ 2546

ครูบัากฤษดา สุเมโธครูบัากฤษดา สุเมโธ
 ว�ดส�นพระเจำ�าแดง จำ.ล�าพูน 2 ว�ดส�นพระเจำ�าแดง จำ.ล�าพูน 2



68 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

4848โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
ครูบัากฤษดา สุเมโธครูบัากฤษดา สุเมโธ

 ว�ดส�นพระเจำ�าแดง จำ.ล�าพูน 2 (ต่๊อ) ว�ดส�นพระเจำ�าแดง จำ.ล�าพูน 2 (ต่๊อ)

25. ล็อกเก็ต พระไภษัชยคุรุ รุ่นิ พระหมอปิราบูโรค ครูบูากฤษดา 
26. พระฤๅษีตาไฟ้ ครูบูากฤษดา ปีิ 2547 

27. พระยอดขุนิพลเพชรกลับู ปีิ 2555
28. ล็อกเก็ตพระพิฆ์เนิศ - พระวิษณุกรรม - พระพรหม ครูบูากฤษดา ไม่จิำากัดรุ่นิ

29. มีดหมอ ครูบูากฤษดา ไม่จิำากัดรุ่นิ

30. ล็อคเก็ตหลังพระธรรมธาตุ ไม่จิำากัดฉาก 
31. หนุิมานิ รุ่นิแรก ปีิ 2545 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
32. เหรียญลองพิมพ์ - เหรียญไม่ตัดปีิก ไม่จิำากัดเนืิ�อ ไม่จิำากัดรุ่นิ 

33. พระไม้แกะ พระงาแกะ ไม่จิำากัดพิมพ์

34. พระหินิแกะ ไม่จิำากัดพิมพ์ 
35. กุมารเทพฤทธิ� เนืิ�อตะกั�ว ปีิ 2545 

36. พระหลวงปูิ�ทวด ไม่จิำากัดรุ่นิ
37. พระผงเกศา รุ่นิแผ่นิดินิไหว (นิอกพิมพ์) ปีิ 2557 ครูบูากฤษดา 

38. พระผงเกศาบัูนิลือสีหนิาท ปีิ 2558 

39. พระป๋ิจิเจิกพุทธเจ้ิา รุ่นิสมปิรารถ้ำนิา เนืิ�อผง ปีิ 2552 
40. พระผงอิฐฐานิเจิดีย์ พระเจ้ิาห้าพระองค์ ปีิ 2559

41. ขุนิแผนิ รุ่นิ รัตนิมงคล ปีิ 2559 ไม่จิำากัดหลัง
42. พระปิิดตาหลัง ก. ปีิ 2557

43. พระขุนิแผนิ รุ่นิแรก - พระขุนิแผนิ รุ่นิกฤษดาภินิิหาร - พระขุนิแผนิ รุ่นิฉลองอุโบูสถ้ำ

44. ผ้ายันิต์ป๋ิ�มมือ ปีิ 2553
45. พระปิิดตา รุ่นิ สารพัดเฮี้ง ไม่จิำากัดเนืิ�อ

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย



69งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

4949 ว�ต๊ถุัมงคลพระอาจำารย์พ�ระ ค�มภ�ระธ�มโม ว�ต๊ถุัมงคลพระอาจำารย์พ�ระ ค�มภ�ระธ�มโม 
ว�กส�นป�าต๊าล จำ.ล�าพูนว�กส�นป�าต๊าล จำ.ล�าพูนโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. พระขุนิแผนิ รุ่นิแรก สีดำา
2. พระขุนิแผนิ รุ่นิแรก สีขาว

3. พระขุนิแผนิ รุ่นิแรก สีขาว ฝ๋งตะกรุดโรยพลอย
4. พระขุนิแผนิ รุ่นิแรก สีขาว ฝ๋งตะกรุดโรยผงตะไบู

5. พระขุนิแผนิ รุ่นิสอง สีดำา 

6. พระขุนิแผนิ รุ่นิสอง สีขาว
7. พระขุนิแผนิ รุ่นิสอง สีทาทอง
8. พระขุนิแผนิ รุ่นิสอง สีก้นิครก

9. พระสมเด็จิอาจิารย์ รุ่นิแรก พิมพ์ใหญ่

10. พระสมเด็จิอาจิารย์ รุ่นิแรก พิมพ์เกศทะลุซุ้ม
11. พระสมเด็จิอาจิารย์ รุ่นิแรก ตะกรุดเงินิ

12. พระสมเด็จิอาจิารย์ รุ่นิแรก ตะกรุดทอง
13. ล็อกเก็ต รุ่นิแรก ฉากขาว

14. ล็อกเก็ต รุ่นิสองฉากทอง - ฉากเขียว

15. เหรียญรูปิไข่ รุ่นิแรก เนืิ�อเงินิ - เนืิ�อนิวะโลหะ
16. เหรียญรูปิไข่ รุ่นิแรก เนืิ�อทองแดง - เนืิ�อฝาบูาตร

17. เหรียญเสมา รุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ
18. เหรียญเสมา รุ่นิแรก เนืิ�อลงยา

19. เหรียญเสมา รุ่นิแรก หน้ิากากเงินิ

20. เหรียญบูรมครูปูิ�ฤๅษี รุ่นิแรก
21. รูปิหล่อลอยองค์ รุ่นิแรก
22. พระผงหลวงปูิ�ทวด รุ่นิแรก พิมพ์ใหญ่

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

23. พระผงหลวงปูิ�ทวด รุ่นิแรก พิมพ์เล็ก
24. รูปิหล่อท้าวเวสสุวรรณ รุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ

25. พระผงท้าวเวสสุวรรณ รุ่นิแรก ไม่จิำากัดสี
26. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นิแรก ดอกบัูวใหญ่ 

    - เม็ดแตง

27. เหรียญหล่อพระราหู รุ่นิแรก เนืิ�อโลหะ
28. กะลาแกะ พระราหู รุ่นิแรก
29. พระกริ�งเพชรกลับู รุ่นิแรก

30. พระปิิดตามหาโชค รุ่นิบููรณะพระเจ้ิาดำาดินิ

31. พระปิิดตาไม้พยุงผดุงทรัพย์ (ไม้แกะ)
32. พระปิิดตาสมปิรารถ้ำนิา

33. พระผงคหบูดี ดวงเศรษฐี เนืิ�อสองสี - สามสี
34. พระผงคหบูดี ดวงเศรษฐี เนืิ�อขาว - เนืิ�อธรรมชาติ

35. พระผงคหบูดี ดวงเศรษฐี เนืิ�อแดง
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5050โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� ครูบัาจำ�นที่ร์ทิี่พย์ ว�ดม่วงม�าใต๊�ครูบัาจำ�นที่ร์ทิี่พย์ ว�ดม่วงม�าใต๊�
จำ.เช�ยงใหม่จำ.เช�ยงใหม่

1. พระผงเกศาครูบูาจัินิทร์ทิพย์ วัดม่วงม้าใต้ รุ่นิแรก ไม่จิำากัดพิมพ์
2. พระสมเด็จิเงินิทองไหลมา 61ตะกรุดทองคำา เงินิ

3. พระสมเด็จิเงินิทองไหลมา 61 ไม่มีตะกรุด
4. ลูกอมเงินิทองไหลมา 61 ไม่จิำากัดเนืิ�อ และตะกรุด

5. เหรียญรุ่นิ 1 ครบู 6 รอบูครูบูาจัินิทร์ทิพย์ วัดม่วงม้าใต้ กะไหล่ทองลงยา ไม่จิำากัดสี

6. เหรียญรุ่นิ 1 ครบู 6 รอบูครูบูาจัินิทร์ทิพย์ วัดม่วงม้าใต้ เนืิ�อทองทิพย์
7. เหรียญรุ่นิ 1 ครบู 6 รอบูครูบูาจัินิทร์ทิพย์ วัดม่วงม้าใต้ เนืิ�อทองแดง
8. เหรียญรุ่นิ 1 ครบู 6 รอบูครูบูาจัินิทร์ทิพย์ วัดม่วงม้าใต้ ไม่จิำากัดเนืิ�อ

9. เหรียญเม็ดแตง รุ่นิ 1 ดวงเศรษฐี ครูบูาจัินิทร์ทิพย์ วัดม่วงม้าใต้ เนืิ�อเงินิ - นิวะโลหะ

10. เหรียญเม็ดแตง รุ่นิ 1 ดวงเศรษฐี ครูบูาจัินิทร์ทิพย์ วัดม่วงม้าใต้ เนืิ�อกะไหล่ทอง - เนืิ�อสามกษัตริย์
11. เหรียญเม็ดแตง รุ่นิ 1 ดวงเศรษฐี ครูบูาจัินิทร์ทิพย์ วัดม่วงม้าใต้ เนืิ�ออัลปิาก้า - ทองระฆั์ง - ทองแดง

12. เหรียญเม็ดแตง รุ่นิ 1 ดวงเศรษฐี ครูบูาจัินิทร์ทิพย์ วัดม่วงม้าใต้ หลังผงพรายไม่จิำากัดเนืิ�อ
13. เหรียญเม็ดแตง รุ่นิ 1 ดวงเศรษฐี ครูบูาจัินิทร์ทิพย์ วัดม่วงม้าใต้ ไม่จิำากัดเนืิ�อ

14. พระขุนิแผนิ รุ่นิ 1 เนืิ�อชานิหมากผงพราย ตะกรุดทองคำาคู่หลังแผ่นิทองคำาจิาร

15. พระขุนิแผนิ รุ่นิ 1 เนืิ�อชานิหมากผงพราย ตะกรุดเงินิคู่หลังแผ่นิเงินิจิาร
16. พระขุนิแผนิ รุ่นิ 1 เนืิ�อชานิหมากผงพราย ไม่จิำากัดตะกรุด

17. พระขุนิแผนิ รุ่นิ 1 เนืิ�อว่านิผงพราย ตะกรุดตะกั�วคู่หลังแผ่นิตะกั�วจิาร
18. พระขุนิแผนิ รุ่นิ 1 เนืิ�อว่านิผงพราย ตะกรุดตะกั�วคู่หลังแผ่นิทองแดงจิาร

19. พระขุนิแผนิ รุ่นิ 1 เนืิ�อว่านิผงพราย ตะกรุดทองคำา

20. พระขุนิแผนิ รุ่นิ 1 เนืิ�อว่านิผงพราย ตะกรุดเงินิ
21. พระขุนิแผนิ รุ่นิ 1 เนืิ�อว่านิผงพราย ตะกรุดทองแดง
22. พระขุนิแผนิ รุ่นิ 1 เนืิ�อว่านิผงพราย ตะกรุดทองเหลือง

23. พระขุนิแผนิ รุ่นิ 1 เนืิ�อว่านิผงพราย ตะกรุดตะกั�ว

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

5050โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� ครูบัาจำ�นที่ร์ทิี่พย์ ว�ดม่วงม�าใต๊�ครูบัาจำ�นที่ร์ทิี่พย์ ว�ดม่วงม�าใต๊�
จำ.เช�ยงใหม่ (ต่๊อ)จำ.เช�ยงใหม่ (ต่๊อ)

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

24. พระขุนิแผนิ รุ่นิ 1 เนืิ�อว่านิผงพราย หลังโรยพลอยเสกหลวงปูิ�ทิม
25. พระขุนิแผนิ รุ่นิ 1 เนืิ�อผงไม้งิ�วดำา

26. พระผงแม่นิางกวัก เนืิ�อชานิหมากผงพราย ตะกรุดทองคำาคู่ - เงินิคู่
27. พระผงแม่นิางกวัก เนืิ�อผงไม้งิ�วดำา

28. วัวธนูิฟ้้าผ่า รุ่นิ 1 เนืิ�อ กะไหล่ทอง -กะไหล่เงินิ

29. วัวธนูิฟ้้าผ่า รุ่นิ 1 เนืิ�อทองแดง
38. วัวธนูิฟ้้าผ่า รุ่นิ 1 เนืิ�อนิวโลหะ
31. วัวธนูิฟ้้าผ่า รุ่นิ 1 เนืิ�อเงินิ

32. วัวธนูิฟ้้าผ่า รุ่นิ 1 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

33. บู่วงนิาคบูาศไม้สักทองฟ้้าผ่า¹ พิมพ์ใหญ่ - เล็ก
34. พระผงรูปิเหมือนิ รุ่นิแรก เนืิ�อว่านิผงพราย ไม่จิำากัดเนืิ�อ ไม่จิำากัดตะกรุด

35. พระผงรูปิเหมือนิ รุ่นิแรก เนืิ�อชานิหมาก ไม่จิำากัดตะกรุด
36. พระผงรูปิเหมือนิ รุ่นิแรก เนืิ�อผงไม้งิ�วดำา ไม่จิำากัดตะกรุด

37. พระผงรูปิเหมือนิ รุ่นิแรก เนืิ�อผงธูปิ ไม่จิำากัดตะกรุด

38. พระผงรูปิเหมือนิ รุ่นิแรก เนืิ�อว่านิดอก ไม่จิำากัดตะกรุด
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5151โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� เคร่�องรางเม่องเหน่อ ยอดนิยมเคร่�องรางเม่องเหน่อ ยอดนิยม

1. กะลาราหู โบูราณล้านินิา 
2. วัวธนูิ โบูราณล้านินิา 
3. วัวธนูิหลวงปูิ�คำาแสนิ วัดปิ�าดอนิมูล รุ่นิ 1
4. วัวธนูิหลวงปูิ�คำาแสนิ วัดปิ�าดอนิมูล รุ่นิ 2
5. วัวธนูิหลวงปูิ�คำาแสนิ วัดปิ�าดอนิมูล รุ่นิ 3 
6. วัวธนูิอาจิารย์เณร วิเศษณ์ สิงห์คำา วัดปิ�าสัก 
7. กุมารทอง อาจิารย์เณร วิเศษณ์สิงห์คำา วัดปิ�าสัก 
8. แมลงภู่ ล้านินิาไม่จิำากัดอาจิารย์
9. อุติ�ง ล้านินิาไม่จิำากัดอาจิารย์ 
10. นิางกวัก โบูราณล้านินิา 
11. อิ�นิโบูราณล้านินิา เนืิ�อ งา , เขา , ไม้
12. อิ�นิโบูราณล้านินิา เนืิ�อ หินิ , ดินิ , ผง
13. อิ�นิโบูราณล้านินิา เนืิ�อ โลหะ
14. มหาว่านิยาสัก โบูราณล้านินิา
15. สร้อยปิระคำา โบูราณล้านินิา
16. ตะกรุด คาดเอว โบูราณล้านินิา 
17. ตะกรุด พอกครั�ง โบูราณล้านินิา 
18. ตะกรุดดาบูสะหรีกัญชัย ครูบูาขันิแก้ว
19. ตะกรุดไม่จิำากัดรุ่นิ ครูบูาขันิแก้ว
20. ตะกรุดพอกครั�ง ครูบูาชุ่ม วัดวังมุย (แจิกศิษย์ท่าซุง)
21. ยันิต์หนีิบู ครูบูาชุ่ม วัดวังมุย
22. ตะกรุดนิำ�าบู่อห่างครูบูาสม  โอภาโส 
    วัดศาลาโปิ�งกว๋าว ไม่จิำากัดขนิาด
23. เหรียญขวัญถุ้ำง ด้านิหลังติดตะกรุดครูบูาสม 
    โอภาโส วัดศาลาโปิ�งกว๋าว
24. ผ้ายันิต์รอยเท้าครูบูาสม โอภาโส วัดศาลาโปิ�งกว๋าว
25. ผ้ายันิต์ม้าเสพนิางหลวงพ่อครูบูาวังวัดบู้านิเด่นิ 
    (เขียนิมือก่�งพิมพ์)

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

26. ผ้ายันิต์ม้าเสพนิางหลวงพ่อครูบูาวัง วัดบู้านิเด่นิ 
    (แบูบูพิมพ์)
27. ผ้ายันิต์ไม่จิำากัดพิมพ์หลวงพ่อครูบูาวัง วัดบู้านิเด่นิ
28. ตะกรุดเก้ากุ่มหลวงพ่อครูบูาวังวัดบู้านิเด่นิ 
    (3 กษัตริย์)
29. ตะกรุดเก้ากุ่มหลวงพ่อครูบูาวัง วัดบู้านิเด่นิ
30. ตะกรุดจิำาปิาสี�ต้นิหลวงพ่อครูบูาวัง วัดบู้านิเด่นิ
31. ลูกอมผงพรายกุมารหลวงปูิ�ป๋ินิ วัดแม่ยะ
32. กะลาราหูหลวงพ่อแขก วัดสันิปิ�าลานิพิมพ์ (3 เหลี�ยม)
33. ผ้ายันิต์ม้าเสพนิาง วัดบู้านิเด่นิ ปีิ 50
34. ผ้ายันิต์ม้าเสพนิาง อ.เหลือ สิงห์คูณ,อ.กอบูชัย 
    สุปิภาโส
35. ขุนิแผนิผงพรายกุมาร ครูบูากร วัดดอยคีรี
36. ผ้ายันิต์พระเจ้ิาแดง ครูบูาขันิแก้ว วัดสันิพระเจ้ิาแดง 
    ไม่จิำากัดขนิาด 
37. ผ้ายันิต์ ม้าเสพนิาง ครูบูาต๋า วัดบู้านิเหล่า ไม่จิำากัดรุ่นิ 
38. ผ้ายันิต์เมตตา, ค้าขาย, ครูบูาต๋า วัดบู้านิเหล่า
    ไม่จิำากัดรุ่นิ 
39. ตะกรุดพอกครั�ง ครูบูาต๋า วัดบู้านิเหล่า 
40. ผ้ายันิต์เมตตา โบูราณล้านินิา 
41. สิงห์เจ้ิาพ่อดำา วัดบุูพพาราม 
42. คตล้านินิา 
43. ป๋ิ�นิเหน่ิง โบูราณล้านินิา 
44. เขี�ยว, เขา, เล็บู, งา โบูราณล้านินิา 
45. ผ้ายันิต์โบูราณล้านินิา 
46. เสื�อยันิต์ โบูราณล้านินิา 
47. เครื�องราง ไม่จิำากัดรูปิลักษณ์
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5252 พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดนครราชส�มาพระคณาจำารย์จำ�งหว�ดนครราชส�มาโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

1. พระกรุวัดสะแก ไม่จิำากัดเนืิ�อ ไม่จิำากัดพิมพ์
2. พระกลีบูบัูว เนืิ�อผงคลุกรัก ปีิ  2481 วัดบููรณ์

3. พระหล่อหลวงพ่อเสียบู ไม่จิำากัดเนืิ�อ ไม่จิำากัดพิมพ์ ปีิ 2485 วัดบู้านิเกาะ
4. พระชัยวัฒ่น์ิหลวงปูิ�เปิลี�ยนิ ปีิ 2485 วัดบู่ง

5. พระกลีบูบัูวหลวงพ่อใหญ่ ไม่จิำากัดพิมพ์ วัดระเว

6. พระรูปิหล่อโบูราณหลวงพ่ออุป๋ิชฌาย์โม่ รุ่นิแรก วัดคอนิน้ิอย
7. เหรียญหลวงพ่ออุป๋ิชฌาย์โม่ รุ่นิแรก วัดคอนิน้ิอย
8. เหรียญหลวงพ่อถ้ำนิอม รุ่นิแรก วัดบู้านิไพล 

9. เหรียญหลวงพ่อนิาค รุ่นิแรก ปีิ 2516 วัดตลาดแค

10. เหรียญโล่ห์หลวงพ่อคูณ ปิริสุทโธ รุ่นิผูกพัทธสีมา เนืิ�อทองคำา ปีิ 2554 วัดบู้านิคลอง
11. เหรียญโล่ห์หลวงพ่อคูณ ปิริสุทโธ รุ่นิผูกพัทธสีมา เนืิ�อนิวะ ปีิ 2554 วัดบู้านิคลอง

12. เหรียญโล่ห์หลวงพ่อคูณ ปิริสุทโธ รุ่นิผูกพัทธสีมา เนืิ�อทองระฆั์ง ปีิ 2554 วัดบู้านิคลอง
13. เหรียญโล่ห์หลวงพ่อคูณ ปิริสุทโธ รุ่นิผูกพัทธสีมา เนืิ�อทองแดง ปีิ 2554 วัดบู้านิคลอง

14. พระกริ�งหลวงพ่อสังข์ ชุติมันิโต รุ่นิแรก ปีิ 2527 วัดบู้านิใหม่กลอ

15. เหรียญหลวงพ่อสังข์ ชุติมันิโต รุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ วัดบู้านิใหม่กลอ
16. เหรียญหลวงพ่อพรหมสร (รอด) รุ่นิพานิแตก ปีิ 2516 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

17. เหรียญหลวงปูิ�บุูญสวนินิิพพานิ รุ่นิแรก ปีิ 2552 ออกวัดปิอแดง
18. เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นิหนุินิดวง เนืิ�อเงินิ ตอกโค๊ต 9 รอบู (กรรมการ)

19. เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นิหนุินิดวง เนืิ�อตะกั�วหลังเรียบู ตอกโค๊ต 9 รอบู (กรรมการ)

20. เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นิหนุินิดวง เนืิ�อเงินิลงยาแดง - เหลือง - ไม่ลงยา
21. เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นิหนุินิดวง เนืิ�อนิวะหน้ิากากเงินิ
22. เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นิหนุินิดวง เนืิ�อสัตตโลหะ-เนืิ�อทองแดง ลงยาแดง - เหลือง 

    - ไม่ลงยา

23. เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นิหนุินิดวง เนืิ�อทองแดงผิวรุ้ง - รมดำา - มันิปูิ

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>



74 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดนครราชส�มา (ต่๊อ)พระคณาจำารย์จำ�งหว�ดนครราชส�มา (ต่๊อ)5252โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. เหรียญพระราหูหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นิหนุินิดวง เนืิ�ออัลปิาก้า สอดไส้ทองทิพย์ (กรรมการ)
25. พระนิาคปิรกใบูมะขามหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ

26. พระปิิดตาจัิมโบู้หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นิแรก เนืิ�อสายรุ้ง หน้ิากากทองระฆั์ง
27. พระปิิดตาจัิมโบู้หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นิแรก เนืิ�อผงใบูลานิ หน้ิากากทองแดง

28. เหรียญปิาดตาดหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล หลังพระนิารายณ์แผงศร เนืิ�อเงินิ-เนืิ�อเงินิลงยา

29. เหรียญปิาดตาดหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล หลังพระนิารายณ์แผงศร ไม่จิำากัดเนืิ�อ
30. เหรียญคร่�งองค์หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นิเจ้ิาสัวเมตตามหานิิยม ปีิ 2561 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
31. เหรียญคร่�งองค์หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล รุ่นิเจิริญพรบูนิเสาร์ห้าพารวย ปีิ 2563 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

32. พระปิิดตาจัิมโบู้หลวงปูิ�จืิ�อ พันิธมุตโต รุ่นิกิมจืิ�อ เนืิ�อผงเกสร - ผงธูปิ หน้ิากากเงินิตะกรุดทองคำา

33. พระปิิดตาจัิมโบู้หลวงปูิ�จืิ�อ พันิธมุตโต รุ่นิกิมจืิ�อ เนืิ�อใบูลานิ นิำาฤกษ์หลังปิิดแผ่นิทอง-แผ่นิเงินิ
34. พระปิิดตาจัิมโบู้หลวงปูิ�จืิ�อ พันิธมุตโต รุ่นิกิมจืิ�อ เนืิ�อผงธูปิ-ใบูลานิ ตะกรุดทองคำา

35. พระปิิดตาจัิมโบู้หลวงปูิ�จืิ�อ พันิธมุตโต รุ่นิกิมจืิ�อ เนืิ�อผงเกสร ตะกรุดทองคำา

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย



75งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

5353 พระอาจำารย์ที่��วไปสายอ�สานพระอาจำารย์ที่��วไปสายอ�สานโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. เหรียญรุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2560
2. เหรียญมังการคู่ รุ่นิสมปิรารถ้ำนิาครอบูจัิกรวาล ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2560

3. เหรียญหมานิเงินิหมานิทอง เนืิ�อทองคำา, เงินิ, นิวะ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561
4. เหรียญหมานิเงินิหมานิทอง เนืิ�อทองแดง หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561

5. เหรียญหมานิเงินิหมานิทอง เนืิ�อทองทิพย์ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561

6. เหรียญมหามงคล 113 ปีิ ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561
7. เหรียญเมตตาบูารมี รุ่นิสุดท้าย ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561
8. เหรียญตัดชิดเมตตาบูารมี รุ่นิสุดท้าย ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561

9. รูปิหล่อเบู้าทุบู รุ่นิมหาบูารมี 113 ปีิ เนืิ�อทองคำา, เงินิ, นิวะ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561

10. รูปิหล่อเบู้าทุบู รุ่นิมหาบูารมี 113 ปีิ เนืิ�อชนิวนิ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561
11. รูปิหล่อนัิ�งพญาเต่า รุ่นิเพชรนิครพนิม ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561

12. พระกริ�งชินิบัูญชร รุ่นิสบูายดี ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561
13. พระกริ�งสายรกพระพุทธเจ้ิา เนืิ�อทองคำา, เงินิ, นิวะ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561

14. พระกริ�งสายรกพระพุทธเจ้ิา เนืิ�อเหล็กเปีิยก, เหล็กนิำ�าพี� หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561

15. พระกริ�งสายรกพระพุทธเจ้ิา เนืิ�อชนิวนิ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561
16. พระกริ�งสายรกพระพุทธเจ้ิา เนืิ�อทองแดงผิวรุ้ง, ทองลำาอู่ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561

17. พระปิิดตามหาลาภ เนืิ�อโลหะ ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561
18. พระผงดวงเศรษฐีหมายเงินิหมายทอง เนืิ�อผงพุทธคุณ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561

19. พระผงดวงมหาเศรษฐีลำ�าซำา เนืิ�อก้นิครกตะกรุดเงินิ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561

20. พระผงดวงมหาเศรษฐีลำ�าซำา เนืิ�อก้นิครกหน้ิาทาทอง หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561
21. พระผงดวงมหาเศรษฐีลำ�าซำา เนืิ�อนิำ�าพี� หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561
22. พระผงดวงมหาเศรษฐีลำ�าซำา เนืิ�อผงพุทธคุณ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561

23. พระปิิดตาซาเบูาว์ ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561

24. พระปิิดตาลำ�าซำา ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี ปีิ 2561

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>



76 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

5353โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
25. ล็อคเก็ต รุ่นิแรก ปีิ 2560, ล็อคเก็ต หมานิเงินิหมานิทอง ปีิ 2561 หลวงปูิ�สอ ขันิติโก วัดโพธิ�ศรี
26. พระปิิดตากิมบู่อเซียง รุ่นิเมตตาบูารมี หลวงปูิ�คำาพันิธ์ ปีิ 2536

27. พระปิิดตาเนืิ�อดินิเก้าบัูง หลวงปูิ�คำาพันิธ์ ปีิ 2528-2536
28. พระปิิดตาเนืิ�อผงเกสร หลวงปูิ�คำาพันิธ์ ปีิ 2528-2536

29. ล็อกเก็ต หลวงปูิ�คำาพันิธ์ ไม่จิำากัดรุ่นิ ไม่จิำากัดปีิ

30. พระหลวงปูิ�คำาพันิธ์ ออกวัดแก่งตอย จิ.อุบูลราชธานีิ ไม่จิำากัดพิมพ์
31. เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นิกูสร้างเมือง วัดบู้านิไร่ ปีิ 2538
32. พระปิิดตามหามงคล หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2542

33. หรียญย้อนิยุคปีิ19 หลวงพ่อคูณ ออกวัดใหม่อัมพวันิ ปีิ 2554

34. รูปิหล่อกวนิอู พิมพ์เล็ก หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2556
35. รูปิหล่อกวนิอู พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2556

36. เหรียญรูปิเหมือนิหลวงพ่อทอง หลวงพ่อคูณปิลุกเสก วัดบู้านิไร่ ปีิ 2556
37. รูปิถ่้ำายหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบูาทเขายายหอม ปีิ 2555-2557

38. เหรียญหลวงพ่อทอง ฉลองอายุ66ปีิ วัดพระพุทธบูาทเขายายหอม ปีิ 2558

39. เหรียญสมเด็จิสุทธสีโล หลังถุ้ำงทอง หลวงพ่อทอง วัดบู้านิไร่ ไม่จิำากัดเนืิ�อ ปีิ 2562
40. พระขุนิแผนิรุ่นิแรก หลวงพ่อทอง วัดบู้านิไร่ ไม่จิำากัดเนืิ�อ ปีิ 2562

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

พระอาจำารย์ที่��วไปสายอ�สานพระอาจำารย์ที่��วไปสายอ�สาน (ต่๊อ) (ต่๊อ)



77งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

5454 พระกรุว�ดราชบูัรณะ พระกรุว�ดราชบูัรณะ 
จำ.พระนครศร�อยุธยาจำ.พระนครศร�อยุธยาโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. พระอู่ทองซุ้มเรือนิแก้ว กรุวัดราชบููรณะ
2. พระอู่ทองบัูวสองชั�นิ กรุวัดราชบููรณะ

3. พระอู่ทองฐานิสำาเภา กรุวัดราชบููรณะ
4. พระนิาคปิรก ไม่จิำากัดพิมพ์ กรุวัดราชบููรณะ

5. พระพิมพ์โดดร่ม กรุวัดราชบููรณะ

6. พระกำาแพงนิิ�ว ไม่จิำากัดพิมพ์ กรุวัดราชบููรณะ
7. พระปิรุหนัิงเดี�ยว กรุวัดราชบููรณะ
8. พระขุนิแผนิบัูวห้าจุิด กรุวัดราชบููรณะ

9. พระซุ้มเสมาทิศ (ยอดอุณาโลม) กรุวัดราชบููรณะ

10. พระซุ้มระฆั์ง กรุวัดราชบููรณะ
11. พระซุ้มจิิกพิมพ์นัิ�ง และพิมพ์ยืนิ กรุวัดราชบููรณะ

12. พระลีลาดอกไม้ไหว (ไม้โปิร) กรุวัดราชบููรณะ
13. พระพิมพ์จิาร่กหลังภาษาจีินิทุกพิมพ์ 

    กรุวัดราชบููรณะ

14. พระลีลาแจิกันิคู่ กรุวัดราชบููรณะ
15. พระพิมพ์แหวกม่านิ (วุ้มยอ) กรุวัดราชบููรณะ

16. พระแผงตัด ไม่จิำากัดพิมพ์ กรุวัดราชบููรณะ
17. พระซุ้มปิรกโพธิ� พิมพ์จิิ�ว กรุวัดราชบููรณะ

18. พระซุ้มปิรกโพธิ� พิมพ์กลาง กรุวัดราชบููรณะ

19. พระซุ้มปิรกโพธิ� พิมพ์ใหญ่ กรุวัดราชบููรณะ
20. พระขุนิแผนิใบูพุทรา กรุวัดราชบููรณะ
21. พระขุนิแผนิใบูมะยม กรุวัดราชบููรณะ

22. พระขุนิแผนิใบูตำาแย กรุวัดราชบููรณะ

23. พระพิมพ์โมคคัลลา - สารีบุูตร กรุวัดราชบููรณะ

24. พระพิมพ์ปิางปิฐมเทศนิา กรุวัดราชบููรณะ

25. พระลีลาช่อดอกไม้ กรุวัดราชบููรณะ
26. พระปิางปิาฏิิหรย์ ไม่จิำากัดพิมพ์ กรุวัดราชบููรณะ

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

27. พระร่วงยืนิซุ้มปิระตู กรุวัดราชบููรณะ
28. พระแผง 21 กรุวัดราชบููรณะ

29. พระร่วงยืนิซุ้มโพธิ� กรุวัดราชบููรณะ
30. พระลีลาโมคคัลลา - สารีบุูตร กรุวัดราชบููรณะ

31. พระศาสดา กรุวัดราชบููรณะ

32. พระร่วงยืนิกำาแพงคืบู พิมพ์ใหญ่ กรุวัดราชบููรณะ
33. พระร่วงยืนิกำาแพงคืบู พิมพ์ต้อ กรุวัดราชบููรณะ
34. พระสังกัจิจิายน์ิ กรุวัดราชบููรณะ

35. พระซุ้มชินิราช กรุวัดราชบููรณะ

36. พระกรุวัดราชบููรณะ ไม่จิำากัดพิมพ์ 
    ไม่ซำ�ารายการเดิมที�มีอยู่



78 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

สมเด็จำพระญาณส�งวร สมเด็จำพระญาณส�งวร 
และคณาจำารย์ที่��วไปและคณาจำารย์ที่��วไป5555โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. พระกริ�งไพรีพินิาศ สมเด็จิพระญาณสังวร ปีิ 2536-2556 เนืิ�อนิว- เนืิ�อทองเหลือง
2. พระกริ�งญาณรังสี 79 สมเด็จิพระญาณสังวร ปีิ 2535 เนืิ�อทองเหลือง

3. พระกริ�งเจิริญพร สมเด็จิพระญาณสังวร เนืิ�อทองเหลือง
4. พระกริ�งโภคทรัพย์ไพศาลี สมเด็จิพระญาณสังวร เนืิ�อทองเหลือง

5. พระกริ�งบูารมี 80 พรรษา สมเด็จิพระญาณสังวร ปีิ 2536 เนืิ�อทองเหลือง

6. พระกริ�งบูารมี 84 พรรษา สมเด็จิพระญาณสังวร ปีิ 2536 เนืิ�อทองเหลือง
7. พระกริ�งชินิบัูญชร รุ่นิ 100 ปีิ เนืิ�อนิวก้นิทองแดง สมเด็จิพระญาณสังวร
8. พระกริ�งชินิบัูญชร รุ่นิ 100 ปีิ เนืิ�อนิวก้นิอุดผงพรายกุมาร สมเด็จิพระญาณสังวร

9. พระปิิดตายันิต์ดวงเล็ก หลังยันิต์สุกิตติมา สมเด็จิพระญาณสังวร ปีิ 2523 เนืิ�อเกสร

10. พระปิิดตายันิต์ดวงเล็ก หลังยันิต์สุกิตติมา สมเด็จิพระญาณสังวร ปีิ 2523 เนืิ�อใบูลานิ
11. พระปิิดตานิำาโชค เนืิ�อผงคลุกรักดำา ปีิ 2531 สมเด็จิพระญาณสังวร

12. พระสังกัจิจิายน์ิทรงเต่า สมเด็จิพระญาณสังวร ปีิ 2536 เนืิ�อทองแดง
13. พระกริ�งไพรีพินิาศ รุ่นิ 80 พรรษา สมเด็จิพระญาณสังวร ปีิ 2536 เนืิ�อทองเหลือง

14. พระกริ�งไพรีพินิาศ รุ่นิ 100 พรรษา สมเด็จิพระญาณสังวร ปีิ 2536 เนืิ�อทองเหลือง

15. พระกริ�งชินิรังสี 47 สมเด็จิพระญาณสังวร เนืิ�อทองเหลือง 
16. พระกริ�งชินิสีห์ รุ่นิ 100 ปีิ สมเด็จิพระญาณสังวร เนืิ�อทองเหลือง

17. พนิะกริ�งปิวเรศ รุ่นิ 100 ปีิ สมเด็จิพระญาณสังวร เนืิ�อทองเหลือง
18. พระกริ�งเจิริญ โภคทรัพย์ รุ่นิ 100 ปีิ สมเด็จิพระญาณสังวร เนืิ�อทองเหลือง

19. พระกริ�ง อิ สา วะ สุ รุ่นิ 100 ปีิ สมเด็จิพระญาณสังวร เนืิ�อทองเหลือง

20. พระหลวงปูิ�ทวด พิมพ์นิิ�วกระดก รุ่นิ 100 ปีิ สมเด็จิพระญาณสังวร 
21. พระกริ�งอรหัง พิมพ์หน้ิาเล็ก รุ่นิ 100 ปีิ สมเด็จิพระญาณสังวร
22. พระกริ�งเจิริญ สุวัฒ่นิโนิ รุ่นิ 100 ปีิ สมเด็จิพระญาณสังวร 

23. พระกริ�งอรหัง พิมพ์หน้ิาใหญ่ รุ่นิ 100 ปีิ สมเด็จิพระญาณสังวร

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>



79งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

5555โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. พระปิิดตากนิกข้าง รุ่นิ 7 รอบู เนืิ�อใบูลานิ สมเด็จิพระญาณสังวร
25. พระปิิดตากนิกข้าง รุ่นิ 7 รอบู เนืิ�อเกสร สมเด็จิพระญาณสังวร

26. พระสมเด็จิ แพ 5 พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี
27. พระสมเด็จิ แพ 9 พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี 

28. ครุฑิ หลวงพ่อชม เนืิ�อทองเหลือง                                                                       

29. พระกริ�ง รุ่นิ 72 พรรษา หลวงพ่อเดช จิ.นิครสวรรค์ เนืิ�อนิวะ
30. เหรียญห่วงเชื�อม รุ่นิ แรก หลวงปูิ�หา วัดสักกะวันิ เนืิ�อทองคำา-เนืิ�อเงินิลวยา
31. เหรียญห่วงเชื�อม รุ่นิแรก หลวงปูิ�หา วัดสักกะวันิ เนืิ�อ 3 K –เนืิ�อชุบูทองด้านิ เนืิ�ออัลปิาก้า ลงยาจีิวรสีเหลือง

32. เหรียญห่วงเชื�อม รุ่นิแรก หลวงปูิ�หา วัดสักกะวันิ ชุดกรรมการ ไม่จิำากัดเนืิ�อ ไม่จิำากัดสีลงยา

33. เหรียญห่วงเชื�อม รุ่นิแรก หลวงปูิ�หา วัดสักกะวันิ เนืิ�อแจิกศูนิย์จิอง เนืิ�อโลหะพิเศษ ตอกรวมโค๊ด
34. เหรียญห่วงเชื�อม รุ่นิแรก หลวงปูิ�หา วัดสักกะวันิ เนืิ�อโลหะผสม ผิวรุ้ง (แจิกในิพิธี)

35. เหรียญห่วงเชื�อม รุ่นิแรก หลวงปูิ�หา วัดสักกะวันิ ไม่จิำากัดเนืิ�อ ไม่จิำากัดสีลงยา
36. เหรียญพญาเต่า รุ่นิ รวยเงินิรวยทอง หลวงปูิ�แสนิ จิ.ศรีสะเกษ เนืิ�อทองเหลือง

37. พระกริ�งเลื�อนิสมณศักดิ� หลวงพ่อสัญญา วัดกลางบูางแก้ว จิ.นิครปิฐม เนืิ�อทองเหลือง-ทองแดง

38. พระกริ�งพรหมรังสี รุ่นิ 141 ปีิ วัดระฆั์ง กรุงเทพ เนืิ�อทองเหลือง
39. พระกริ�งอริยะทรัพย์ วัดระฆั์ง ปีิ 2556 เนืิ�อทองชนิวนิ

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

สมเด็จำพระญาณส�งวร สมเด็จำพระญาณส�งวร 
และคณาจำารย์ที่��วไป (ต่๊อ)และคณาจำารย์ที่��วไป (ต่๊อ)



80 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

พระพุที่ธพระคณาจำารย์ที่��วไป 1พระพุที่ธพระคณาจำารย์ที่��วไป 15656โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระสมเด็จิแพ 7 พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี
2. พระสมเด็จิแพ 8 พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี

3. พระปิิดตาจัิมโบู้ เนืิ�อขาว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี
4. พระสมเด็จิเนืิ�อผงเกสร 108 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี

5. พระสมเด็จิคะแนินิหลังยันิต์ตรี ปีิ 2509 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี

6. พระทุ่งเศรษฐี ปีิ 2511 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี
7. พระปิิดตา รุ่นิแรก ปีิ 2513 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี
8. พระปิิดตาจิิ�ว ทำาบุูญอายุ 70 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี พ. ศ. 2517

9. พระสมเด็จิฐานิสิงห์ เนืิ�อผงลายนิำ�ามันิ ปีิ 2515 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี

10. พระขุนิแผนิ รุ่นิแรก เนืิ�อผงว่านิ หลวงพ่อไสว วัดปิรีดาราม จิ.นิครปิฐม ปีิ 2540
11พระขุนิแผนิ เนืิ�อผงลาย ไม่ฝ๋�งตะกรุด หลวงพ่อไสว วัดปิรีดาราม จิ.สิงห์บุูรี ปีิ 2541

12. พระผงรูปิเหมือนิ พิมพ์สี�เหลี�ยมใหญ่ หลวงพ่อไสว วัดปิรีดาราม จิ.นิครปิฐม ปีิ 2541
13. พระผงขุนิแผนิเพชรยอดขุนิผล เนืิ�อขาว หลวงพ่ออุ้นิ วัดตาลกง จิ.เพชรบุูรี

14. พระสมเด็จิแพ 4 พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี

15. พระสมเด็จิแพ 5 พันิ เนืิ�อขาว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี 
16. พระสมเด็จิแพ 5 พันิ เนืิ�อใบูลานิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี

17. พระสมเด็จิ 100 ปีิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี
18. พระปิิดตามหาอุตม์ ปีิ 2514 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี

19. พระสมเด็จิฐานิแซม เนืิ�อลาย พิมพ์ย้อนิยุค หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี

20. พระสมเด็จิฐานิสิงห์ เนืิ�อลาย พิมพ์ย้อนิยุค หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี
21. พระสมเด็จิปิรกโพธิ� เนืิ�อลาย พิมพ์ย้อนิยุค หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี 
22. พระสมเด็จิหลังยันิต์มหาอุตม์ ปีิ 2516 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จิ.สิงห์บุูรี

23. ภาพอัดกรอบูอะคริลิค ไอ้ไข่เด็กวัดเจิดีย์ รุ่นิสรงนิำ�า 63 จิ.นิครศรีธรรมราช

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>



81งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

พระพุที่ธพระคณาจำารย์ที่��วไป 1 (ต่๊อ)พระพุที่ธพระคณาจำารย์ที่��วไป 1 (ต่๊อ)5656โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. ภาพอัดกระจิก ไอ้ไข่เด็กวัดเจิดีย์ รุ่นิแรก หลังปิิดแผ่นิเงินิ รุ่นิ สรงนิำ�า 63 จิ.นิครศรีธรรมการ
25. เหรียญไม้ป๋ิ�มหน้ิากากเงินิ ไอ้ไข่ รุ่นิ สรงนิำ�า 63 จิ.นิครศรีธรรมราช

25. พระผง (เคลือบูเหลือง) ไอ้ไข่เด็กวัดเจิดีย์ รุ่นิแรก จิ.นิครศรีธรรมราช
27. พญาครุฑิ รุ่นิ รวยหมื�นิล้านิ พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อนิวโลหะ หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จิ.นิครสวรรค์

28. พญาครุฑิ รุ่นิ รวยหมื�นิล้านิ พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อทองเหลือง หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จิ.นิครสวรรค์

29. พญาครุฑิ รุ่นิ รวยหมื�นิล้านิ พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อทองแดง หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จิ.นิครสวรรค์
30. เหรียญรูปิเหมือนิ รุ่นิชินิบัูญชรมหาเศรษฐี หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จิ.นิครสวรรค์ เนืิ�อทองเหลืองลงยา 3 สี
31. เหรียญรูปิเหมือนิ รุ่นิชินิบัูญชรมหาเศรษฐี หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จิ.นิครสวรรค์ เนืิ�อทองแดงลงยา 3 สี

32. เหรียญรูปิเหมือนิ รุ่นิ เพชรนิำ�าเอก หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จิ.นิครสวรรค์ เนืิ�อทองแดงลงยา

33. เหรียญรูปิเหมือนิ รุ่นิ เพชรนิำ�าเอก หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จิ.นิครสวรรค์ เนืิ�อทองเหลือง
34. เหรียญรูปิเหมือนิหล่อโบูราณ รุ่นิเจ้ิาสัว 99 เนืิ�อทองทิพย์ดินิไทย หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จิ.นิครสวรรค์

35. เหรียญรูปิเหมือนิหล่อโบูราณ รุ่นิเจ้ิาสัว 99 เนืิ�อทองแดงเถื้ำ�อนิ-เนืิ�อชนิวนิ หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ
    จิ.นิครสวรรค์

36. เหรียญรูปิเหมือนิ รุ่นิ รวยไม่หยุด หลวงพ่อ เนืิ�อทองแดง - ทองเหลือง

37. เหรียยญมังกรคู่ รุ่นิ จัิกรพรรดิ หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จิ.นิครสวรรค์ เนืิ�อทองแดงลงยา
38. เหรียญเต่า หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จิ.นิครสวรรค์ เนืิ�อทองเหลือง - ทองแดง

39. เหรียญรูปิเหมือนิ รุ่นิ รวยไม่หยุด หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จิ.นิครสวรรค์ เนืิ�อทองเหลือง
40. เหรียญรูปิเหมือนิ รุ่นิ เมตตามหาโภคทรัพย์ หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จิ.นิครสวรรค์ เนืิ�อทองเหลือง

    - ทองแดง

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย



82 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

พระพุที่ธพระคณาจำารย์ที่��วไป 2พระพุที่ธพระคณาจำารย์ที่��วไป 25757โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระสมเด็จิหลังรูปิเหมือนิ หลวงปูิ�ชอบู ฐานิสโม อายุ 93 ปีิ
2. เหรียญเจ้ิาพ่อเทวราช วัดสลัดใด ปีิ 2519 (หลวงพ่อคูร ปิลุกเสก) นิครราชสีมา

3. พระปิิดตาหลวงพ่อทองอยู่ วัดหนิองพระองค์ ปีิ 2521 สมุทรสาคร
4. พระนิางพญา เนืิ�อผง หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ปีิ 2522 สมุทรสาคร

5. เหรียญธรรมจัิกร วัดเขาตะเครา ปีิ 2523 เพชรบุูรี

6. พระสมเด็จิปิรกโพธิ�หมู หลวงพ่อเส็ง วัดบูางนิา ปีิ 2525 ปิทุมธานีิ
7. พระสังกัจิจิายน์ิทรงหมูหลังรูปิเหมือนิ หลวงพ่อเส็ง วัดบูางนิา ปิทุมธานีิ
8. พระสมเด็จิทรงหมูหลังรูปิเหมือนิ หลวงพ่อเส็ง วัดบูางนิา ปิทุมธานีิ

9. พระปิิดตาฟ้้าลั�นิ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2517

10. พระผงมงคลเกษมสาม ฝ๋งพลอย หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2523
11. พระผงมงคลเกษมสาม ไม่ฝ๋งพลอย หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2523

12. พระผงรูปิเหมือนิหลังท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2525
13. พระปิิดตา รุ่นิ บููชาคุณแช่นิำ�ามนิต์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2538

14. พระสมเด็จิคะแนินิ แช่นิำ�ามนิต์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2538

15. พระรอด รุ่นิ เบูญจิบูารมี หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2536
16. พระนิางพญา รุ่นิ เบูญจิบูารมี หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2536

17. พระซุ้มกอ รุ่นิ เบูญจิบูารมี หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2536
18. พระผงสุพรรณ รุ่นิ เบูญจิบูารมี หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2536

19. พระสมเด็จิวัดเกศไชโย รุ่นิปิระวัติศาสตร์ ปีิ 2531 อ่างทอง

20. พระปิิดตามหาลาภ หลวงพ่อแล วัดพระทรง ปีิ 2539 เพชรบุูรี
21. พระสังกัจิจิายน์ิ เนืิ�อผง หลวงปูิ�คำาพันิธ์ วัดธาตุมหาชัย นิครพนิม
22. พระสมเด็จิอรหัง หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจิริญ ปีิ 2537 สมุทรสงคราม

23. พระปิิดตา หลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา ชลบุูรี

24. พระปิิดตากลีบูบัูว หลวงพ่อแฟ้้ม วัดปิ�า ชลบุูรี

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>



83งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

25. พระปิิดตาตัดเหลี�ยม หลวงพ่อแฟ้้ม วัดปิ�า ชลบุูรี
26. พระปิิดตาหลวงปูิ�เหรียญ รุ่นิฉลองเจิดีย์ วัดอรัญบูรรพต ปีิ 2539 หนิองคาย

27. พระผงทรงระฆั์ง หลวงปูิ�เหรียญ รุ่นิฉลองเจิดีย์ วัดอรัญบูรรพต ปีิ 2539 หนิองคาย
28. พระผงหลวงปูิ�เหรียญ วัดอรัญบูรรพต รุ่นิถ้ำวายพระพร ออกวังสวนิจิิตรดา ปีิ 2539

29. พระปิิดตาผงดำาหลวงปูิ�เหรียญ วัดอรัญบูรรพต รุ่นิถ้ำวายพระพร ออกวังสวนิจิิตรดา ปีิ 2539

30. พระปิิดตาผงขาวหลวงปูิ�เหรียญ วัดอรัญบูรรพต รุ่นิถ้ำวายพระพร ออกวังสวนิจิิตรดา ปีิ 2539
31. พระผงดำาคร่�งองค์หลวงปูิ�เหรียญ วัดอรัญบูรรพต รุ่นิถ้ำวายพระพร ออกวังสวนิจิิตรดา ปีิ 2539
32. พระผงรูปิไข่คร่�งองค์หลวงปูิ�เหรียญ วัดอรัญบูรรพต รุ่นิถ้ำวายพระพร ปีิ 2541

33. พระผงมงคลเกษม พิมพ์เล็ก หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2534

34. พระผงของขวัญ ผ้าปิ�ามหากุศล หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2534
35. พระผงรูปิเหมือนิซุ้มเสมา หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2536

พระพุที่ธพระคณาจำารย์ที่��วไป 2 (ต่๊อ)พระพุที่ธพระคณาจำารย์ที่��วไป 2 (ต่๊อ)5757โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย



84 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

พระพุที่ธพระคณาจำารย์ที่��วไป 3พระพุที่ธพระคณาจำารย์ที่��วไป 35858โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระสมเด็จิองค์ปิฐม รุ่นิแรก พระสุธรรมยานิเถ้ำระ
2. พระสมเด็จิองค์ปิฐม รุ่นิสอง พระสุธรรมยานิเถ้ำระ

   ไม่จิำากัดเนืิ�อ 
3. พระสมเด็จิองค์ปิฐม รุ่นิสาม พระสุธรรมยานิเถ้ำระ

4. พระสมเด็จิองค์ปิฐม รุ่นิยันิต์กลับู 

   พระสุธรรมยานิเถ้ำระไม่จิำากัดเนืิ�อ
5. รูปิหล่อลอยองค์ รุ่นิแรก นัิ�งบัูว พระสุธรรมยานิเถ้ำระ
6. รูปิหล่อลอยองค์ รุ่นิสอง พระสุธรรมยานิเถ้ำระ

7. รูปิหล่อลอยองค์ รุ่นิสาม ปีิ 2532 พระสุธรรมยานิเถ้ำระ

8. รูปิหล่อลอยองค์ รุ่นิสี� ปีิ 2533 ไม่จิำากัดเนืิ�อ 
   พระราชพรหมยานิ

9. เหรียญท้าวเวสุวรรณ ปีิ 2521 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
10. เหรียญของขวัญวันิเกิด รุ่นิ 1-2-3

11. รียญของขวัญวันิเกิด รุ่นิ 4 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

12. เหรียญทำานิำ�ามนิต์ ปีิ 2532
13. เข็มกลัดมงกุฏิเพชร ไม่จิำากัดพิมพ์

14. พระหางหมาก
15. พระคำาข้าวรุ่นิแรก

16. พระคำาข้าว รุ่นิสอง

17. เหรียญหลวงพ่อพุทธมงคล รุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ
18. เหรียญหลวงพ่อพลอย วัดทุ่งโพ รุ่นิแรก ปีิ 2503
19. รูปิหล่อป๋ิ�มหลวงพ่อพลอย วัดทุ่งโพ วัดห้วยขานิาง

    ไม่จิำากัดพิมพ์

20. เหรียญหลวงพ่อพลอย วัดห้วยขานิาง ปีิ 2506

21. เหรียญหลวงพ่อเคลือบู วัดดงแขวนิ ปีิ 2515 

    ไม่จิำากัดบูล็อก

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

22. รูปิหล่อป๋ิ�มหลวงพ่อเคลือบู วัดทับูทันิ ปีิ 2515 
    ไม่จิำากัดบูล็อก

23. เหรียญหลวงพ่อเคลือบู วัดทับูทันิ ปีิ 2515 รมดำา
24. เหรียญหลวงพ่อเคลือบู วัดทับูทันิ ปีิ 2515 

     ชุบูนิิเกิ�ล

25. เหรียญคันิธราช วัดเขาปิฐวี ปีิ 2516
26. เหรียญหลวงพ่อสินิ วัดหนิองเก่า ปีิ 2510
27. เหรียญหลวงพ่อปุิย วัดหนิองสระ รุ่นิแรก ปีิ 2510

28. รูปิหล่อหลวงพ่อปุิย รุ่นิแรก นิิ�วกระดก ปีิ 2520 

    วัดหนิองสระ
29. รูปิหล่อป๋ิ�มหลวงพ่อเขียนิ วัดสุขุมมาราม ปีิ 2516

    ไม่จิำากัดเนืิ�อ
30. เหรียญขวัญถุ้ำง หลวงพ่อเขียนิ วัดสุขุมมาราม 

    ปีิ 2516 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

31. เหรียญหลวงพ่อเขียนิ หลังพระเจ้ิาเสือ 
    วัดสุขุมาราม ปีิ 2516 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

32. เหรียญหลวงพ่อเขียนิ หลังศรีปิราชญ์ 
    วัดสุขุมาราม ปีิ 2516 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

33. เหรียญหลวงพ่อเขียนิ หลังหลวงพ่อเงินิ 

    วัดสุขุมาราม ปีิ 2516 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
34. สมเด็จิปิรกโพธิ�หลวงพ่อเขียนิ วัดสุขุมาราม ปีิ 2516
35. พระผงรูปิเหมือนิหลวงพ่อเขียนิ วัดสุขุมาราม

     ปีิ 2516



85งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

5959 หลวงพ่อจำ�น ว�ดนาขนวน หลวงพ่อส�าเริง หลวงพ่อจำ�น ว�ดนาขนวน หลวงพ่อส�าเริง 
ว�ดโพธิ�พระองค์ จำ�งหว�ด ศร�สะเกษว�ดโพธิ�พระองค์ จำ�งหว�ด ศร�สะเกษโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. เหรียญ รุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ
2. เหรียญ รุ่นิรวยรวย เนืิ�อทองคำา, เงินิ, นิวะ หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ 

3. เหรียญ รุ่นิรวยรวย เนืิ�อทองทิพย์, ทองทิพย์ผิวรุ้ง หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ
4. เหรียญ รุ่นิรวยรวย เนืิ�อทองแดง หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ

5. เหรียญมังกรเล็ก รุ่นิบููชาครู เนืิ�อทองคำา, เงินิ หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ

6. เหรียญมังกรเล็ก รุ่นิบููชาครู เนืิ�อทองแดง หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ
7. เหรียญมังกรเล็ก รุ่นิบููชาครู เนืิ�อทองทิพย์, ฝาบูาตรผิวรุ้ง หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ
8. ยอดขุนิพลพระยาการเวก รุ่นิบููชาครู โค๊ตทองคำา หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ 

9. ยอดขุนิพลพระยาการเวก รุ่นิบููชาครู โค๊ตเงินิ หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ 

10. ยอดขุนิพลพระยาการเวก รุ่นิบููชาครู โค๊ตฝาบูาตร หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ 
11. ยอดขุนิพลพระยาการเวก รุ่นิบููชาครู เนืิ�อลายเสือ ตอกโค้ด หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ 

12. ตลับูสีผ่�งฤาษีปิระทานิพร รุ่นิบููชาครู หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ 
13. พระสมเด็จิแหวกม่านิฝ๋งตะกรุด รุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ 

14. พระสมเด็จิแหวกม่านิไม่ฝ๋งตะกรุด รุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ 

15. กุมารเทพรับูทรัพย์ รุ่นิแรก เนืิ�อเงินิ, นิวะ, อาปิาก้า หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ
16. กุมารเทพรับูทรัพย์ รุ่นิแรก เนืิ�อขันิลงหินิ, สัตตะโลหะ หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ

17. กุมารเทพรับูทรัพย์ รุ่นิแรก เนืิ�อทองเหลือง หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ
18. กุมารเทพรับูทรัพย์ รุ่นิแรก เนืิ�อทองแดง หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ

19. พระผงมหาสมปิรารถ้ำนิา เนืิ�อผงชานิหมากฝ๋งตะกรุดทองคำาคู่, เงินิทองคู่ หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ

20. พระผงมหาสมปิรารถ้ำนิา เนืิ�อผงชานิหมากฝ๋งตะกรุดเงินิ หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ
21. พระผงมหาสมปิรารถ้ำนิา เนืิ�อลายเสือ ฝ๋งตะกรุดเงินิ หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ
22. พระผงมหาสมปิรารถ้ำนิา เนืิ�อผงมหาระงับู ฝ๋งตะกรุดเงินิ, ทองแดง หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ

23. พระผงมหาสมปิรารถ้ำนิา เนืิ�อผงวานิ ไม่ฝ๋งตะกรุด หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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5959 หลวงพ่อจำ�น ว�ดนาขนวน หลวงพ่อส�าเริง หลวงพ่อจำ�น ว�ดนาขนวน หลวงพ่อส�าเริง 
ว�ดโพธิ�พระองค์ จำ�งหว�ด ศร�สะเกษ (ต่๊อ)ว�ดโพธิ�พระองค์ จำ�งหว�ด ศร�สะเกษ (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

24. พระผงมหาสมปิรารถ้ำนิาแจิกทานิ เนืิ�อผงวานิสีเขียว หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ
25. เหรียญรูปิเหมือนิ รุ่นิมหาสมปิรารถ้ำนิา เนืิ�อตะกั�ว หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ

26. เหรียญไก่ปิลดหนีิ� เนืิ�อเงินิลงยา, อัลปิาก้า หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ
27. เหรียญไก่ปิลดหนีิ� เนืิ�อทองเหลือง หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ

28. เหรียญไก่ปิลดหนีิ� เนืิ�อทองแดง หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ

29. พระปิิดตาเศรษฐีรุ่นิแรก เนืิ�อผง หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ
30. พระปิิดตาเหนืิอดวง รุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ
31. พระขรรค์ศัตรูพ่าย รุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ

32. ผ้ายันิต์พระฉิมเรียกทรัพย์ มีหมายเลข หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ

33. ลูกอมมหาสมปิรารถ้ำนิา รุ่นิแรก เนืิ�อชานิหมากผสมผงพุทธคุณฝ๋งตะกรุด มีหมายเลข หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ
34. มีดหมอเทวฤทธิ� รุ่นิบููชาครู หลวงพ่อจีินิ วัดนิาขนิวนิ

35. พระนิาคปิรกเมืองศรี เนืิ�อเงินิ, เหล็กนิำ�าพี� หลวงพ่อสำาเริง วัดโพธิ�พระองค์ 
36. พระนิาคปิรกเมืองศรี เนืิ�อนิวะ หลวงพ่อสำาเริง วัดโพธิ�พระองค์ 

37. พระนิาคปิรกเมืองศรี เนืิ�อชนิวนิ หลวงพ่อสำาเริง วัดโพธิ�พระองค์ 

38. รูปิหล่อรุ่นิแรก รุ่นิอุดมโชคมีทรัพย์ เนืิ�อทองคำา, เงินิ, นิวะดินิไทย หลวงพ่อสำาเริง วัดโพธิ�พระองค์
39. รูปิหล่อรุ่นิแรก รุ่นิอุดมโชคมีทรัพย์ เนืิ�อชนิวนิ,สัตตะโลหะ,ทองแดง หลวงพ่อสำาเริง วัดโพธิ�พระองค์

40. รูปิหล่อปูิ�ฤาษี รุ่นิอุดมโชคมีทรัพย์ เนืิ�อสัตตะดินิไทย หลวงพ่อสำาเริง วัดโพธิ�พระองค์

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย



87งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

6060 พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 1พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 1โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระสมเด็จิมหาลาภ นิพเกล้า หลวงปูิ�คำาพันิธ์ วัดธาตุมหาชัย ปีิ 2537
2. พระปิิดตามหาลาภ นิพเกล้า หลวงปูิ�คำาพันิธ์ วัดธาตุมหาชัย ปีิ 2537

3. เหรียญพญาเต่ามังกร เนืิ�อชนิวนิหน้ิากากเงินิ หลวงปูิ�คำาจัินิทร์ วัดบู้านิเมย ปีิ 2562
4. หมูมหาลาภคูณทวี หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2538

5. เหรียญพญาเต่า รุ่นิพลังจิิต พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2537

6. เหรียญนิาคเกี�ยวมหาเสน่ิห์ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2546
7. พระปิิดตาจัิมโบู้ รุ่นิพลังจิิต หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2537
8. พระปิิดตาปิลดหนีิ� รุ่นิพลังจิิต หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2537

9. พระปิิดตานิวะ มหามงคล หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2542

10. พระสมเด็จิ ปิริสุทโธ ตะกรุดทองคำา หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2536
11. พระสมเด็จิไกเซอร์ เนืิ�อนิวะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2514

12. พระสมเด็จิ แพ 2 พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2511
13. พระสมเด็จิปิรกโพธิ� หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2514

14. พระสมเด็จิฐานิสิงห์ เนืิ�อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2515

15. พระสมเด็จิ แพ พันิ แร่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2516
16. พระสมเด็จิ แพ 3 พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2512

17. พระสมเด็จิ 100 ปีิ สมเด็จิโต หลังหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2515
18. พระสมเด็จิฐานิบัูว หลังยันิต์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2509

19. พระสมเด็จิฐานิแซม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2517

20. พระสมเด็จิ แพ 3 พันิ แร่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2516
21. พระสมเด็จิ ปิริสุทโธ ตะกรุดเงินิ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2536
22. พระสมเด็จิ ปิริสุทโธ เนืิ�อผงลายรัศมี หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2536

23. รูปิหล่อลอยองค์ รุ่นิปิริสุทโธ เนืิ�อเงินิ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2536

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>



88 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

24. ตะกรุดโทนิ รุ่นิปิริสุทโธ เนืิ�อเงินิ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2536
25. พระกริ�ง เนืิ�อผงสีรุ้ง รุ่นิพิทักษ์ชายแดนิ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2535

26. นิางกวัก เนืิ�อผงฝ๋งตะกรุดเงินิ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2537
27. หนุิมานิทรงเครื�องอุดผงพราย หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2557

28. พระนิางพญา เนืิ�อผงเกสร หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2528

29. พระปิิดตา หลังยันิต์นิะ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2536
30. พระปิิดตา นิำาโชค เนืิ�อผงเกสร หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2528
31. พระพิมพ์จัินิทร์ลอย เนืิ�อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2512

32. พระพิมพ์จัินิทร์ลอย เนืิ�อใบูลานิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2512

33. พระสมเด็จิ 100 ปีิ หลังแบูบู เนืิ�อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2535
34. พระสมเด็จิ แพ 9 พันิ เนืิ�อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2536

35. พระผงพิมพ์หลวงพ่อเกษม หลังท้าวเวสสุวรรณ สำานัิกสุสานิไตรลักษณ์ ปีิ 2527
36. ลูกสะกด รุ่นิสุริยุปิราคา หลวงพ่อเกษม เขมโก ปีิ 2538

37. พระปิิดตายันิต์ยุ่ง รุ่นิแรก หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว ปีิ 2540

38. จิระเข้เผือกคุ้มภัยให้โชคลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2548

6060โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 1 (ต่๊อ)พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 1 (ต่๊อ)



89งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 2พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 26161โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

1. พระปิิดตาแช่นิำ�ามนิต์ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปีิ 2539-2541
2. พระขุนิแผนิ รุ่นิสร้างกำาแพง หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว ปีิ 2547

3. แผ่นิทองคำาป๋ิ�มรูปิเหมือนิ หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว ปีิ 2541
4. พญาหมู่ปิ�าคาบูแก้ว รุ่นิสุริยุปิราคา หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปีิ 2538

5. พระขุนิแผนิกุมารทอง เสาร์ห้า หลวงพ่อพูนิ วัดบู้านิแพนิ ปีิ 2553

6. พระปิิดตามหาลาภ เนืิ�อเมฆ์พัตร หลวงพ่อสวัสดิ� วัดศาลาปูินิ ปีิ 2538
7. พระปิิดตามหามงคล เนืิ�อเมฆ์พัตร หลวงพ่อสวัสดิ� วัดศาลาปูินิ ปีิ 2538
8. พระสมเด็จิปิรกโพธิ�มหาชัยมงคล หลวงปูิ�คำาพันิธ์ วัดธาตุมหาชัย ปีิ 2535

9. พระปิิดตาโภคทรัพย์ หลวงปูิ�คำาพันิธ์ วัดธาตุมหาชัย ปีิ 2539

10. พระปิิดตาคลุกรัก รุ่นิแรก หลวงพ่อปิระสิทธิ วัดไทรน้ิอย ปีิ 2520
11. พระสมเด็จิคะแนินิปิรกโพธิ� หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2514

12. พระสมเด็จิคะแนินิ แพ 6 พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2536
13. พระสิวลี รุ่นิแรก เนืิ�อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2516

14. พระพิมพ์ลีลาทุ่งเศรษฐี รุ่นิแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2511

15. พระปิิดตาจิิ�ว รุ่นิทำาบุูญอายุ 70 ปีิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2517
16. พระปิิดตามหาอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2514

17. เหรียญโภคทรัพย์ รุ่นิแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2518
18. เหรียญไตรมาส 2 รุ่นิ m16 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2513

19. สมเด็จิหล่อโบูราณ รุ่นิ 100 ปีิ เนืิ�อขันิลงหินิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2535

20. พระนิางพญา รุ่นิแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2506
21. พระสังกัจิจิาย รุ่นิสร้างบูารมี ครูบูาชัยวงศ์ษา วัดพระพุทธบูาทห้วยต้ม ปีิ 2539
22. พระอู่ทองออกศ่ก วัดพระศรีรัตนิมหาธาตุ ปีิ 2510

23. พระสังกัจิจิายลอยองค์ เนืิ�อผงเกสร หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2537

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>



90 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 2 (ต่๊อ)พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 2 (ต่๊อ)6161โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

24. พระปิิดตาปิลดหนีิ� เนืิ�อผงเกสร หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2540
25. พระปิิดตาปิลดหนีิ� เนืิ�อผงใบูลานิ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2540

26. พระปิิดตาปิลดหนีิ� เนืิ�อผงผสมผงยาสูบู หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2540
27. พระปิิดตา รุ่นิกูให้ลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2537

28. พระปิิดตาฝ๋งพลอย รุ่นิพิทักษ์ชายแดนิ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2535

29. เหรียญพระราหู 2 หน้ิา หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปีิ 2538
30. เหรียญแจิกทานิพิมพ์หยดนิำ�า หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปีิ 2539
31. พระสมเด็จิหลังรูปิเหมือนิ พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2509

32. พระสมเด็จิหลังรูปิเหมือนิ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2509

33. พระพิมพ์พระรอด เนืิ�อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2514
34. พระพิมพ์พระรอด เนืิ�อใบูลานิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2514

35. เหรียญแจิกทานิพิมพ์ซุ้มระฆั์ง หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปีิ 2542
36. เหรียญพระพรหมหล่อโบูราณ เนืิ�อทองแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปีิ 2557

37. เหรียญรวยโชคดี เนืิ�อทองแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปีิ 2559

38. เหรียญมูลนิิธิมหาวชิราลงกรณ หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปีิ 2546



91งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

6262โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระปิิดตาพิมพ์หูกระต่าย รุ่นิฉลอง 100 ปีิ เนืิ�อเมฆ์พัด วัดห้วยจิระเข้ ปีิ 2540
2. พระปิิดตาพิมพ์ท้องแฟ้บู รุ่นิฉลอง 100 ปีิ เนืิ�อเมฆ์พัด วัดห้วยจิระเข้ ปีิ 2540

3. พระปิิดตาพิมพ์ท้องปิ�อง รุ่นิฉลอง 100 ปีิ เนืิ�อเมฆ์พัด วัดห้วยจิระเข้ ปีิ 2540
4. เหรียญหมุนิเงินิ หมุนิทอง เนืิ�อทองแดง หลวงปูิ�ขำา วัดหนิองแดง ปีิ 2561

5. พญานิาคเกี�ยวยกฐานิะ เนืิ�อทองแดง หลวงพ่อเอื�อนิ วัดวังแดงใต้ ปีิ 2560

6. พระผงสี�เหลี�ยม ซุ้มลายกนิก หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว ปีิ 2538
7. พระปิิดตาคลุกรักฝ๋งตะกรุด รุ่นิสารพัดน่ิก หลวงพ่อพรหม วัดขนิอนิเหนืิอ ปีิ 2528
8. พระปิิดตารวยทรัพย์แสนิล้านิ หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปีิ 2539

9. พระพุทธเจ้ิาปิระทับูไก่ เนืิ�อผงใบูลานิ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปีิ 2540

10. พระปิิดตา เนืิ�อเมฆ์พัตร รุ่นิแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปีิ 2538
11. พระสมเด็จิฐานิสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2539

12. พระสมเด็จิปิรกโพธิ� หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2539
13. พระปิิดตาจัิมโบู้ เนืิ�อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2539

14. พระสมเด็จิ แพ 4 พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2534

15. พระสมเด็จิ แพ 5 พันิ เนืิ�อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2534
16. พระสมเด็จิ แพ 5 พันิ เนืิ�อใบูลานิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2534

17. พระสมเด็จิ หลังยันิต์ตรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2512
18. พระสมเด็จิ 5 ชั�นิ หลังรูปิเหมือนิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2515

19. พระสมเด็จิชินิบัูญชร ลายมรกต หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2539

20. พระสมเด็จิ หลังยันิต์ เนืิ�อทองแดง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2514
21. พระสมเด็จิแซยิด หลังหนุิมานิเชิญธง หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปีิ 2535
22. พระปิิดตา 2 หน้ิาอุดกริ�ง รุ่นิสารพัดน่ิก หลวงพ่อพรหม วัดขนิอนิเหนืิอ ปีิ 2528

23. พระปิิดตาไม้พยุง หลวงปูิ�เพ็ง รุ่นิเจิริญพรแซยิด 90 ปีิ วัดบู้านิละทาย ปีิ 2556

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>

พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 3พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 3



92 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

6262โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. มีดหมอหลวงพ่อทบู-หลวงปูิ�ขุ้ย รุ่นิทบูเงินิทบูทองพันิล้านิ วัดซับูตะเคียนิ ปีิ 2551
25. พระกริ�งปิระสิทธิโชค หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปีิ 2534    

26. เหรียญพระพรหม รุ่นิแรก หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว ปีิ 2538
27. พระรอด เนืิ�อชินิตะกั�ว หลวงปูิ�โต๊ะเสก วัดโคนิอนิ ปีิ 2515

28. พระปิิดตา 2 หน้ิา เนืิ�อผงเกสรฝ๋งพลอย ครูบูาชัยวงศ์ษา วัดพระพุทธบูาทห้วยต้ม ปีิ 2540

29. เหรียญหน้ิาตรงคูณรุ่งโรจิน์ิ โค๊ดกรรมการ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2537
30. เหรียญหันิข้างคูณรุ่งโรจิน์ิ โค๊ดกรรมการ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2537
31. พระขุนิแผนิ รุ่นิแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2522

32. พระสมเด็จิ พิมพ์นิาคปิรก อายุ 91 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2537

33. ตะกรุดโทนิ รุ่นิแรก 2 นิิ�ว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2524
34. ตะกรุดโทนิ รุ่นิแรก 3 นิิ�ว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2524

35. เหรียญหล่อ หลังหน้ิากากเสือ เนืิ�อทองแดงรมดำา หลวงพ่อเปิิ�นิ วัดบูางพระ ปีิ 2537
36. นิางกวัก เนืิ�อผงเพ้นิสี ฝ๋งตะกรุด หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2537

37. พระขุนิแผนิ 8 รอบู เนืิ�อผงเกสรฝ๋งพลอย หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว ปีิ 2552

38. พระขุนิแผนิ 8 รอบู เนืิ�อผงเกสรฝ๋งตะกรุด หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว ปีิ 2552

พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 3 (ต่๊อ)พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 3 (ต่๊อ)



93งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

6363โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระสมเด็จิพิมพ์รัศมี เนืิ�อผงพรายกุมาร วัดควนินิาแค จิ.ตรัง ปีิ 2506
2. พระสมเด็จิพิมพ์ใหญ่ เนืิ�อผงพรายกุมาร วัดควนินิาแค จิ.ตรัง ปีิ 2506

3. พระขุนิแผนิ พิมพ์กุมารนิอนิ เนืิ�อผงพรายกุมาร วัดควนินิาแค จิ.ตรัง ปีิ 2506
4. พระขุนิแผนิจูิงกุมาร เนืิ�อผงพรายกุมาร วัดควนินิาแค จิ.ตรัง ปีิ 2506

5. พระขุนิแผนิ พิมพ์ออกศ่ก เนืิ�อผงพรายกุมาร วัดควนินิาแค จิ.ตรัง ปีิ 2506

6. พระลีลา เนืิ�อผงพรายกุมาร วัดควนินิาแค จิ.ตรัง ปีิ 2506
7. พระร่วงปิระทานิพร เนืิ�อผงพรายกุมาร วัดควนินิาแค จิ.ตรัง ปีิ 2506
8. นิางกวัก พิมพ์ข้าวหลามตัด เนืิ�อผงพรายกุมาร วัดควนินิาแค จิ.ตรัง ปีิ 2506

9. พระขุนิแผนิพรายคู่ เนืิ�อผงพรายกุมาร วัดควนินิาแค จิ.ตรัง ปีิ 2506

10. พระผง วัดควนินิาแค ไม่จิำากัดพิมพ์ จิ.ตรัง ปีิ 2506
11. พระสิวลี หลวงปูิ�ญาท่านิสวนิ วัดนิาอุดม จิ.อุบูลราชธานีิ ไม่จิำากัดพิมพ์

12. นิางกวัก หลวงปูิ�ญาท่านิสวนิ วัดนิาอุดม จิ.อุบูลราชธานีิ
13. พระกริ�งสายรกพระพุทธเจ้ิา ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�ญาท่านิสวนิ วัดนิาอุดม จิ.อุบูลราชธานีิ ปีิ 2539

14. พระสมเด็จิหล่อโบูราณแก้วมณีโชติ ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�ญาท่านิสวนิ วัดนิาอุดม จิ.อุบูลราชธานีิ ปีิ 2540

15. พระกริ�งอุปิคุต ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�ญาท่านิสวนิ วัดนิาอุดม จิ.อุบูลราชธานีิ ปีิ 2540
16. ล็อกเก็ตหลังอุดผง หลวงปูิ�ญาท่านิสวนิ วัดนิาอุดม จิ.อุบูลราชธานีิ ปีิ 2540

17. พระสมเด็จิ ผงว่านิอุดมมงคล 108 หลวงปูิ�ญาท่านิสวนิ วัดนิาอุดม จิ.อุบูลราชธานีิ ปีิ 2538-2546
18. พระปิิดตา ผงว่านิอุดมมงคล 108 หลวงปูิ�ญาท่านิสวนิ วัดนิาอุดม จิ.อุบูลราชธานีิ ปีิ 2538-2546

19. พระกริ�งโปิร่งฟ้้า รุ่นิรำ�ารวย ไม่จิำากัดเนืิ�อ หลวงปูิ�ญาท่านิสวนิ วัดนิาอุดม จิ.อุบูลราชธานีิ ปีิ 2548

20. พระกริ�งเพชรกลับู หลวงปูิ�ญาท่านิสวนิ วัดนิาอุดม จิ.อุบูลราชธานีิ ปีิ 2547
21. พระสมเด็จิจิำาปิาสัก หลวงปูิ�ญาท่านิสวนิ วัดนิาอุดม จิ.อุบูลราชธานีิ
22. พระปิิดตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนืิ�อผงเกสร หลวงพ่อเมี�ยนิ วัดโพธิ�กบูเจิา ปีิ 2537

23. พระขุนิแผนิ รุ่นิแรก พิมพ์เล็ก เนืิ�อผงเกสร หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว ปีิ 2541

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>

พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 4พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 4



94 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

6363โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. วัวมหามงคล 8 รอบู หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว ปีิ 2552
25. พญาคชสีห์ หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว ปีิ 2551                                  

26. เหรียญแสตมป์ิ เนืิ�อกะไหล่ทองลงยา หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2536
27. พระสมเด็จิสายรุ้ง แพ 99 พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปีิ 2539

28. เหรียญอายุวัฒ่นิะมงคล 8 รอบู หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปีิ 2560

29. พระขุนิแผนิ รุ่นิแรก พิมพ์เล็ก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง ปีิ 2535
30. เหรียญหล่อโบูราณ เสาร์ห้า คูณพันิล้านิ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2537
31. หลวงปูิ�ทวด พิมพ์เตารีดใหญ่ เนืิ�อผง วัดปิระสาทบุูญญาวาส ปีิ 2536

32. พระสมเด็จิ ท่านิเจ้ิาคุณนิร เนืิ�อผงนิำ�ามันิ ออกวัดศีลขันิธ์ ปีิ 2514

33. พระสมเด็จิท่านิเจ้ิาคุณนิร เนืิ�อผงเกสร ออกวัดศีลขันิธ์ ปีิ 2514
34. พระปิิดตา 8 เหลี�ยม ผงไม้คูณ หลวงพ่อคูณ วัดบู้านิไร่ ปีิ 2532

35. พระขุนิแผนิโภคทรัพย์ เนืิ�อผงพุทธคุณ หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปีิ 2550
36. พระสมเด็จิเสาร์ห้า เนืิ�อผงพุทธคุณ หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปีิ 2539

37. พระผงรูปิเหมือนิ ที�ระล่กฝ๋งลูกนิิมิตร หลวงพ่อรวย วัดตะโก ปีิ 2543

38. ตะกรุดโทนิใบูลานิ 100 ปีิ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปีิ 2540

พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 4 (ต่๊อ)พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 4 (ต่๊อ)



95งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

6464โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. ปิลัดขิกไม้เขยตาย หลวงพ่อเมฆ์ วัดลำากะดานิ จิ.กรุงเทพ
2. ปิลัดลิงเกาะ หลวงพ่อกลั�นิ วัดอินิทราวาส จิ.อ่างทอง

3. พระขุนิแผนิกุมารทองเคลือบู ปีิ 2540 หลวงพ่อเมี�ยนิ วัดโพธิ� จิ.อยุธยา
4. พระปิิดตาผงใบูลานิ ปีิ 2540 หลวงพ่อเมี�ยนิ วัดโพธิ� จิ.อยุธยา

5. พระปิิดตาจัิมโบู้ หลังตะกรุดเงินิ ปีิ 2548 หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จิ.อยุธยา

6. หนุิมานิ รุ่นินิิรันิตราย เสาร์ 5 หลวงปูิ�ตี� วัดหูช้าง จิ.นินิทบุูรี
7. วัตถุ้ำมงคลไม้แกะ ไม่จิำากัดศิลป์ิ และขนิาด ชุดที� 2 หลวงพ่อกลั�นิ วัดอินิทราวาส จิ.อ่างทอง
8. เหรียญแจิกทานิ ปีิ 40 เนืิ�อทองแดง หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา

9. พระพิมพ์ทรงสัตว์ หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว เนืิ�อดินิเผา

10. พระปิิดตา รุ่นิแรก รวยทรัพย์ ปีิ 2539 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จิ.อยุธยา
11. พระสังกัจิจิาย เนืิ�อผงนิำ�ามันิ ปีิ 2529 หลวงปูิ�สด วัดโพธิ�แตงใต้ จิ.อยุธยา

12. ปิลัดขิก หลวงพ่อสำาราญ วัดสง่างาม ปีิ 2562
13. วัตถุ้ำมงคลไม้แกะ ไม่จิำากัดศิลป์ิ และขนิาด ชุดที� 1 หลวงพ่อกลั�นิ วัดอินิทราวาส จิ.อ่างทอง

14. วัตถุ้ำมงคลลและเครื�องรางไม้แกะ ชุดที� 1 หลวงพ่อกลั�นิ วัดอินิทราวาส จิ.อ่างทอง

15. วัตถุ้ำมงคลลและเครื�องรางไม้แกะ ชุดที� 2 หลวงพ่อกลั�นิ วัดอินิทราวาส จิ.อ่างทอง
16. พระกริ�ง-พระชัยวัฒ่น์ิ-รูปิหล่อ-รูปิเหมือนิ หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ไม่เกินิปีิ 2552

17. พระปิิดตายันิต์ยุ่ง หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ปีิ 2540
18. พระสังกัจิจิายน์ิ หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ไม่เกินิ ปีิ 2543

19. พระขุนิแผนิ รุ่นิ 2 หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ปีิ 2541

20. เหรียญชนิะจินิ ปีิ 2556 (เหรียญเล็ก) ไม่จิำากัดบูล็อค หลวงพ่อรวย วัดตะโก จิ.อยุธยา
21. เหรียญนิาคปิรก สรงนิำ�า หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ปีิ 2543
22. พระขุนิแผนิเคลือบู หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ปีิ 2545

23. พระขุนิแผนิ รุ่นิโภคทรัพย์ ปีิ 2550 เนืิ�อเกษร หลวงพ่อรวย วัดตะโก จิ.อยุธยา

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>

พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 5พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 5



96 งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

6464โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. กะลาตาเดียว หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ปีิ 2547
25. พระขุนิแผนิ หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ไม่จิำากัดเนืิ�อ ปีิ 2547

26. พระขุนิแผนิ 8 รอบู หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ปีิ 2552
27. พระพิมพ์สมเด็จิ ไม่จิำากัดรุ่นิ หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ไม่เกินิปีิ 2552

28. พระปิิดตา ทุกพิมพ์ ไม่เกินิปีิ 2547 หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ไม่เกินิปีิ 2552

29. พระขุนิแผนิ หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา รวมทุกเนืิ�อ ไม่เกินิปีิ 2552
30. พระเนืิ�อผง ไม่จิำากัดพิมพ์ หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา รวมทุกเนืิ�อ ไม่เกินิปีิ 2552
31. ลูกอมและพระเนืิ�อผงทั�วไปิ หลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา รวมทุกเนืิ�อ ไม่เกินิปีิ 2552

32. เหรียญหลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา รวมทุกรุ่นิ ไม่เกินิปีิ 2552

33. เหรียญหลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา รวมทุกรุ่นิ เนืิ�อทองแดง ไม่เกินิปีิ 2552
34. เครื�องรางหลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ปีิ 2539 - 2552

35. ตะกรุดหลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ปีิ 2538 – 2551
36. พระบููชาหลวงปูิ�ทิม วัดพระขาว จิ.อยุธยา ปีิ 2527 – 2552

37. หลวงปูิ�ทวด พิมพ์เตารีด เนืิ�อโลหะ รุ่นิแรก ปีิ 2556 หลวงพ่อรวย วัดตะโก จิ.อยุธยา

38. หลวงพ่อโหน่ิง วัดคลองมะดันิ พิมพ์ขุนิแผนิหน้ิาค่าย จิ.สุพรรณบุูรี
39. หลวงพ่อโหน่ิง วัดคลองมะดันิ ไม่จิำากัดพิมพ์ จิ.สุพรรณบุูรี

พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 5 (ต่๊อ)พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 5 (ต่๊อ)



97งานมหกรรมการอนุรักษ์์พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องราง และเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่ั�วประเทั่ศ วันทั่ี� 12 - 13 ธัันวาคม 2563
ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

6565โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระผงรูปิเหมือนิสมเด็จิญาณสังวร วัดบูวรนิิเวศ 
   ปีิ 2530

2. พระไพรีพินิาศ เนืิ�อผง วัดบูวรนิิเวศ ปีิ 2533-2536
3. พระพุทธญาณเรศ ปีิ 2528

4. พระผงนิางพญา สธ วัดบูวรนิิเวศ ปีิ 2530

5. พระผงไพรีพินิาศ วัดบูวรนิิเวศ ปีิ 2530
6. พระผงไพรีนิินิาศ ภปิร วัดบูวรนิิเวศ ปีิ 2530
7. พระผงสมเด็จิสะท้านิเพชร วัดบูวรนิิเวศ

8. พระผงสมเด็จิ วัดบูวร (กลีบูบัูว) ปีิ 2531

9. พระผงกลีบูบัูว วัดบูวรนิิเวศ ปีิ 2511
10. พระผงไพรีพินิาศ วัดบูวรนิิเวศ ปีิ 2536

11. พระปิิดตา วัดบูวรนิิเวศ ปีิ 2536
12. เหรียญพระรูปิเหมือนิสมเด็จิพระสังฆ์ราช 

    วัดบูวรนิิเวศ ปีิ 2529

13. พระผงแก้วมรกต วัดบูวรนิิเวศ ปีิ 2530
14. พระผงสมเด็จิจิิตรลดา โครงการหลวง (ซีพี) 

    วัดบูวรนิิเวศ ปีิ 2539
15. เหรียญพระไพรีพินิาศ ทองแดง-ทองฝาบูาตร 

    (ไม่จิำากัดปีิ) วัดบูวรนิิเวศ

16. เหรียญพระรูปิเหมือนิสมเด็จิพระญาณสังวร 
    วัดบูวรนิิเวศ ปีิ 2532
17. เหรียญพระพุทธชินิสีห์ วัดบูวรนิิเวศ ปีิ 2516

18. เหรียญพระพุทธชินิสีห์ ทองแดง อัลปิาก้า

     ไม่จิำากัดปีิ วัดบูวรนิิเวศ

19. พระผงสมเด็จิ 100 พระชันิษา 

    สมเด็จิพระญาณสังวร ปีิ 2556 (หลังตรายาง)

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 6พระคณาจำารย์ ที่��วไป ชุดที่�� 6

20. พระผงสมเด็จิ 100 พระชันิษา สมเด็จิพระญาณสังวร
    พิมพ์กลีบูบัูว ปีิ 2556 (หลังตรายาง)

21. พระผงรูปิเหมือนิสมเด็จิพระญาณสังวร
    วัดบูวรนิิเวศ ปีิ 2536-2556

22. พระผงพระพุทธชินิสีห์ (ไม่จิำากัดปีิ) วัดบูวรนิิเวศ

23. เหรียญพระรูปิเหมือนิสมเด็จิพระญาณสังวร
    ปีิ 2538 (ยกเว้นิเนืิ�อทองคำา)
24. พระผงพระศาสดา (พระไม่จิำากัดปีิ) วัดบูวรนิิเวศ

25. เหรียญพระศาสดา ยกเว้นิเนืิ�อทองคำา (ไม่จิำากัดปีิ)

26. เหรียญพระนิางพญาคุณากร ปีิ 2532 
    (ยกเว้นิเนืิ�อทองคำา)

27. เหรียญพระรูปิเหมือนิ สมเด็จิพระญาณสังวร 
    เนืิ�อทองแดง ปีิ 2529-2556

28. เหรียญพระรูปิเหมือนิสมเด็จิพระญาณสังวร 

    ฉลอง 19 ปีิสถ้ำาปิณาฯ ปีิ 2551 ยกเว้นิเนืิ�อทองคำา)
29. เหรียญพระรูปิเหมือนิ หลังภปิร 2550-2556

    (เนืิ�อทองแดง)
30. พระรูปิหล่อพระนิิรันิตราย ยกเว้นิ เนืิ�อทองคำา

    (ไม่จิำากัดปีิ) วัดบูวรนิิเวศ

31. เหรียญพระนิิรันิตราย ยกเว้นิเนืิ�อทองคำา
    (ไม่จิำากัดปีิ) วัดบูวรนิิเวศ
32. ล็อกเก็ต-เข็มกลัด พระรูปิเหมือนิ 

    สมเด็จิพระญาณสังวรฯ วัดบูวรนิิเวศ (ไม่จิำากัดปีิ)

33. พระผงสมเด็จิ วัดบูวรนิิเวศ (ไม่จิำากัดปีิ)

34. พระปิิดตา (ไม่จิำากัดปีิ) วัดบูวรนิิเวศ

35. พระผงเจ้ิาแม่กวนิอิม วัดบูวรนิิเวศ (ไม่จิำากัดปีิ)
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6666โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. เหรียญ รุ่นิแรก ปีิ 2522
2. พระกริ�งอุปิคุตแบู่งลาภ รุ่นิแรก ปีิ 2551

3. พระกริ�งสายรกพระพุทธเจ้ิา รุ่นิแรก ปีิ 2551
4. เหรียญเรียกเงินิเรียกทอง ปีิ 2551 เนืิ�อทองแดง

5. เหรียญเรียกเงินิเรียกทอง ปีิ 2551 ไม่จิำากัดเนืิ�อ

6. พระกริ�งจัิกรพรรดิ� 9 ยอด ปีิ 2552
7. เหรียญดีโรจิน์ิ ปีิ 2553
8. เหรียญโต๊ะหมู่ มหาลาภ 88 หนุินิดวงปีิ 2553

9. เหรียญเจิริญพร 88 ปีิ 2554 เนืิ�อทองแดง

10. เหรียญเจิริญพร 88 ปีิ 2554 ไม่จิำากัดเนืิ�อ
11. พระผงรูปิเหมือนิ เจิริญพร 88 ปีิ 2554

12. เหรียญเยือนิอินิเดีย ปีิ 2554
13. เหรียญชนิะมาร ปีิ 2554

14. พระกริ�งพุทธชนิะมาร ปีิ 2554

15. เหรียญเศรษฐีอุบูล ปีิ 2554
16. เหรียญเสมาเพชรกลับูทรัพย์ทวี ปีิ 2555 

    เนืิ�อทองแดง
17. เหรียญเสมาเพชรกลับูทรัพย์ทวี ปีิ 2555 

    ไม่จิำากัดเนืิ�อ

18. เหรียญห่วงเชื�อมโบูราณอายุยืนิ ปีิ 2555
19. เหรียญเศรษฐี 55 ปีิ 2555
20. เหรียญมหาลาภ (ตชด) ปีิ 2555

21. เหรียญเม็ดแตงมหาลาภ (ตชด) ปีิ 2555

22. รูปิหล่อมหาลาภ (ตชด) ปีิ 2555

23. เหรียญไตรมาส 55 พุทธยันิตี ปีิ 2555

24. พระกริ�งชินิบัูญชรอีสานิ ปีิ 2555

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

25. เหรียญถุ้ำงเงินิมหาลาภ ปีิ 2556
26. ขุนิแผนิทาทอง แจิกทานิ รุ่นิสอง ปีิ 2550

27. พระผงปิิดตา รุ่นิแรก ปีิ 2551
28. สมเด็จิเนืิ�อผงพุทธคุณ รุ่นิแรก บููชาครู ปีิ 2551

29. ล็อกเกตฉากทอง ไม่จิำากัดรุ่นิ

30. ล็อกเกตรวมทุกฉาก ไม่จิำากัดรุ่นิ
31. กุมารทอง รุ่นิให้โชค ปีิ 2553
32. ลูกกรอกแมว รุ่นิแรก ไม่จิำากัดเนืิ�อ

33. ตะกรุดเสาร์ห้า เสือนิอนิกินิ ปีิ 2553

34. ตะกรุดชนิะมาร ปีิ 2554
35. บัูกหล่า (อุดผงพรายกุมาร) ชินิบัูญชรอีสานิ 

    เนืิ�อทองลำาอู่ ปีิ 2555
36. ขุนิแผนิเนืิ�อว่านิผสมรกแมวมหาละลวย ปีิ 2556

หลวงปู�ค�าบุั ว�ดกุดชมภู หลวงปู�ค�าบุั ว�ดกุดชมภู 
จำ.อุบัลราชธาน� ที่��วไปจำ.อุบัลราชธาน� ที่��วไป
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6767โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระสมเด็จิ เนืิ�อผงเกสร 108 ปีิ 2509
2. พระสมเด็จิ เนืิ�อผงเกสร 108 ปิิดทองกรรมการ 

  ปีิ 2509
3. รูปิเหมือนิป๋ิ�ม รุ่นิแรก ปีิ 2508

4. พระนิางพญา รุ่นิแรก ปีิ 2506

5. พระสมเด็จิปิรกโพธิ� ปีิ 2514
6. พระสมเด็จิปิรกโพธิ� เนืิ�อผงเกสร 108 ปีิ 2514
7. พระสมเด็จิฐานิสิงห์ ปีิ 2515

8. พระสมเด็จิฐานิสิงห์ เนืิ�อผงเกสร 108 ปีิ 2515

9. เหรียญไตรมาส m16 ปีิ 2513
10. พระสมเด็จิพิมพ์พระปิระธานิหลังรูปิเหมือนิ

    ปีิ 2518
11. พระสมเด็จิมหาอุด ปิิดทองกรรมการ ปีิ 2516

12. พระสมเด็จิ เนืิ�อผง ปีิ 2517

13. พระสมเด็จิ แพ 3 พันิ ปีิ 2512
14. พระสมเด็จิ แพ 4 พันิ ปีิ 2534

15. พระสมเด็จิ แพ 5 พันิ ปีิ 2534
16. พระสมเด็จิ หลังยันิต์นิะ ปีิ 2509

17. พระสมเด็จิ หลังยันิต์ตรี ปีิ 2512

18. พระคะแนินิ หลังยันิต์ตรี ปีิ 2512
19. พระขุนิแผนิ รุ่นิแรก ปีิ 2522
20. พระปิิดตา รุ่นิแรก ปีิ 2513

21. พระปิิดตา ปีิ 2514

22. พระปิิดตาจิงอางศ่ก ปีิ 2514

23. พระปิิดตาจิงอางศ่ก ปิิดทองกรรมการ ปีิ 2514

24. เหรียญโภคทรัพย์ ปีิ 2518

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

25. พระพุทธชินิราช ปีิ 2535
26. พระสังกัจิจิาย ที�ระล่กครบู 100 ปีิ วัดพิกุลทอง 

    ปีิ 2535
27. พระสมเด็จิหล่อโบูราณ ที�ระล่กครบู 100 ปีิ 

    วัดพิกุลทอง ปีิ 2535

28. พระสมเด็จิ ที�ระล่กครบู 100 ปีิ วัดพิกุลทอง 
    ปีิ 2535
29. พระกริ�ง ศิลปิะลพบุูรี ปีิ 2535

30. พระชัยวัฒ่น์ิ ศิลปิะลพบุูรี ปีิ 2535

31. พระสมเด็จิ ปีิ 2515
32. พระสมเด็จิ แพ 9 พันิ ปีิ 2536

33. พระปิิดตายันิต์ยุ่ง ปีิ 2532
34. พระลีลาทุ่งเศรษฐี ปีิ 2511

35. พระคะแนินิปิรกโพธิ� ปิิดทองกรรมการ ปีิ 2514

พระหลวงพ่อแพ ว�ดพิกุลที่อง พระหลวงพ่อแพ ว�ดพิกุลที่อง 
จำ.สิงห์บุัร� ที่��วไปจำ.สิงห์บุัร� ที่��วไป
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6868โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2515
2. เหรียญหลวงพ่อเงินิ วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2515

3. หลวงพ่อเงินิ เนืิ�อผง วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2515
4. หลวงพ่อเงินิ เนืิ�อผง วัดบูางคลานิ ปีิ 2515

5. พระคะแนินิ เนืิ�อผงนิำ�ามันิ วัดบูางคลานิ ปีิ 2515

6. สมเด็จินิางพญา เนืิ�อผงใบูลานิ วัดบูางคลานิ ปีิ 2515
7. เหรียญจิอบู หลวงพ่อเงินิ รุ่นิพิเศษ วัดบูางคลานิ ปีิ 2525
8. เหรียญรูปิไข่ หลวงพ่อเงินิ รุ่นิพิเศษ วัดบูางคลานิ ปีิ 2525

9. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิกำาแพงเงินิ วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2525

10. เหรียญเสมาหลวงพ่อเงินิ รุ่นิรวมใจิสร้างสะพานิ วัดบูางคลานิ ปีิ 2528
11. เหรียญกลมหลวงพ่อเงินิ รุ่นิรวมใจิสร้างสะพานิ วัดบูางคลานิ ปีิ 2528

12. เหรียญ 8 เหลี�ยมหลวงพ่อเงินิ รุ่นิรวมใจิสร้างสะพานิ วัดบูางคลานิ ปีิ 2528
13. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิปืินิแตก วัดคงคาราม ปีิ 2528

14. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ 99 ดาวตรีคูณ วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2529

15. เหรียญหล่อพระพุทธชินิราช รุ่นิเนืิ�อชินิกรุเก่า วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2529
16. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ สร้างโรงเรียนิพระปิริยัติธรรม วัดหนิองบัูว ปีิ 2530

17. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิฟ้้าคำารณ วัดคงคาราม ปีิ 2534
18. เหรียญล้อแม็ค หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ ปีิ 2535

19. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเทพปิระทานิ วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2535

20. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิฉัตรมงคล วัดบูางคลานิ ปีิ 2535
21. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเพิร์ส วัดบูางคลานิ ปีิ 2537
22. เหรียญจิอบูใหญ่หลวงพ่อเงินิ รุ่นิเพิร์ส วัดบูางคลานิ ปีิ 2537

23. เหรียญจิอบูเล็กหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเพิร์ส วัดบูางคลานิ ปีิ 2537

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>

พระหลวงพ่อเงิน ว�ดบัางคลาน จำ.พิจิำต๊รพระหลวงพ่อเงิน ว�ดบัางคลาน จำ.พิจิำต๊ร
 ที่��วไป ชุดที่�� 1 ที่��วไป ชุดที่�� 1
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กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
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6868โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. เหรียญขวัญถุ้ำงหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเพิร์ส วัดบูางคลานิ ปีิ 2537
25. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเหล็กนิำ�าพี� วัดหลวง ปีิ 2537

26. เหรียญหลวงพ่อเงินิ งานิผูกพัทธสีมา วัดลำานัิง ปีิ 2542
27. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเมตตาบูารมี 43 วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2543

28. เหรียญจิอบูใหญ่หลวงพ่อเงินิ รุ่นิเมตตาบูารมี 43 วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2543

29. เหรียญจิอบูเล็กหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเมตตาบูารมี 43 วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2543
30. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิโครงการแบู่งบุูญหนุินิการศ่กษา วัดบูางคลานิ ปีิ 2545
31. เหรียญจิอบูใหญ่หลวงพ่อเงินิ รุ่นิโครงการแบู่งบุูญหนุินิการศ่กษา วัดบูางคลานิ ปีิ 2545

32. เหรียญจิอบูเล็กหลวงพ่อเงินิ รุ่นิโครงการแบู่งบุูญหนุินิการศ่กษา วัดบูางคลานิ ปีิ 2545

33. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์นิิยม เอ รุ่นิสร้างวิหาร วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2546
34. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์นิิยม บีู รุ่นิสร้างวิหาร วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2546

35. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ 55 มหาบูารมี 85 พรรษา พิมพ์ 15 นัิบูแบูงค์ วัดบูางคลานิ ปีิ 2555
36. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิมหาเศรษฐี บูารมีพุทธโชติ วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2561

37. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเงินิสามัคคี วัดนิิคมสามัคคีธรรม ปีิ 2561

พระหลวงพ่อเงิน ว�ดบัางคลาน จำ.พิจิำต๊ร พระหลวงพ่อเงิน ว�ดบัางคลาน จำ.พิจิำต๊ร 
ที่��วไป ชุดที่�� 1 (ต่๊อ)ที่��วไป ชุดที่�� 1 (ต่๊อ)
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ณ โรงเรียนส่่วนบูุญโญปถััมภ์์ จังหวัดลำาพูน จัดโดย ส่มาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบููชาไทั่ย ส่าขาจังหวัดลำาพูน ร่วมกับู ส่มาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำาพูน

6969โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. เหรียญจิอบูใหญ่ หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ ปีิ 2524
2. เหรียญเสมาหลวงพ่อเงินิ รุ่นิฝ๋งลูกนิิมิตร วัดท่าบัูว
   ปีิ 2526
3. พระผงหลวงพ่อเงินิ รุ่นิสร้างสะพานิ วัดท้ายนิำ�า 
   ปีิ 2528
4. เหรียญจิอบูใหญ่ หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ ปีิ 2529
5. เหรียญเสมาหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ สปิจิ.30 วัดท้ายนิำ�า 
   ปีิ 2530
6. เหรียญจิอบูใหญ่ หลวงพ่อเงินิ รุ่นิพิเศษ วัดบูางคลานิ
   ปีิ 2535
7. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์นิิยม วัดทุ่งน้ิอย ปีิ 2535
8. พระผงหลวงพ่อเงินิ ซุ้มเจ้ิาสัว วัดสุทัศน์ิ ปีิ 2536
9. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์ขี�ตาสามชาย วัดทุ่งน้ิอย 
   ปีิ 2537
10. พระผงหลวงพ่อเงินิ รุ่นิมหาลาภ วัดคงคาราม 
    ปีิ 2537
11. เหรียญหล่อเจ้ิาสัว หลวงพ่อเงินิ วัดทับูทิม ปีิ 2538
12. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์ขี�ตาแข้งตุ่ม วัดทุ่งน้ิอย 
    ปีิ 2539
13. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ ร.ฆ์. วัดทุ่งน้ิอย ปีิ 2550
14. เหรียญหล่อจิอบูใหญ่ หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
    ปีิ 2551
15. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์ขี�ตา รุ่นิสร้างวิหาร 
    วัดทุ่งน้ิอย ปีิ 2556
16. เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ 100 ปีิ วัดห้วยเขนิ ปีิ
 2557
17. เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ ทนิ.57 วัดทุ่งน้ิอย ปีิ
 2557
18. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ ทนิ.57 วัดทุ่งน้ิอย ปีิ 2557

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

พระหลวงพ่อเงิน ว�ดบัางคลาน จำ.พิจิำต๊รพระหลวงพ่อเงิน ว�ดบัางคลาน จำ.พิจิำต๊ร
 ที่��วไป ชุดที่�� 2 ที่��วไป ชุดที่�� 2

19. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ เงินิหมุนิ วัดทับูทิม ปีิ 2558
20. พระผงสมเด็จิพุฒ่ซ้อนิ รุ่นิเงินิหมุนิ วัดทับูทิม ปีิ 2558
21. เหรียญหลวงพ่อเงินิรูปิไข่ รุ่นิทรัพย์ทวี 
    วัดเนิินิมะปิรางค์ ปีิ 2559
22. เหรียญหลวงพ่อเงินิรูปิไข่ วัดพิบููลธรรมาวาส ปีิ 2559
23. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเงินิมหาศาล
    วัดวงษ์มณีศรัทธา ปีิ 2560
24. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเงินิไหลมา ส.ปิ.ปิ. ลาว 
    ปีิ 2560
25. พระผงหลวงพ่อเงินิ พญาเต่าเรือนิ 
    รุ่นิเงินิมงคลเศรษฐี ปีิ 2561
26. เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ รวยเงินิ รวยสุข 
     สมปิราถ้ำณา วัดบูางคลานิ ปีิ 2561
27. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเงินิสามัคคี 
    วัดนิิคมสามัคคีธรรม ปีิ 2561
28. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเงินิสามัคคี
    วัดนิิคมสามัคคีธรรม ปีิ 2561
29. พระผงสมเด็จิ 9 ชั�นิ หลวงพ่อเงินิ วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2561
30. เลสข้อมือหลวงพ่อเงินิ วัดใหม่คำาวันิ ปีิ 2562
31. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิฝ๋งลูกนิิมิตร วัดบู่งลี ปีิ 2562
32. เหรียญหล่อจิอบูใหญ่หลวงพ่อเงินิ วัดบู่งลี ปีิ 2562
33. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเงินิสุโข วัดบู่งนิาราง ปีิ 2562
34. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิสร้างเจิดีย์ วัดทุ่งน้ิอย 
    ปีิ 2562
35. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ ว.ท.ท. วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2562
36. รูปิหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์ขี�ตา วัดทุ่งน้ิอย 
    รุ่นิกฐินิ 62 ปีิ 2562
37. พระผงรูปิไข่หลวงพ่อเงินิ วัดท้ายนิำ�า ปีิ 2562
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7070โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. เหรียญ เต่ามังกร หลวงคำาจัินิทร์  ป๋ิญญา โภ  วัด บู้านิ เมย  เนืิ�อเงินิลงยา
2. เหรียญ เต่ามังกร หลวงคำาจัินิทร์  ป๋ิญญา โภ  วัด บู้านิ เมย  เนืิ�อเงินิ

3. เหรียญ เต่ามังกร หลวงคำาจัินิทร์  ป๋ิญญา โภ  วัด บู้านิ เมย  เนืิ�อนิวะหน้ิากากเงินิ  
4. เหรียญ เต่ามังกร หลวงคำาจัินิทร์  ป๋ิญญา โภ  วัด บู้านิ เมย  เนืิ�อนิวะ

5. เหรียญ เต่ามังกร หลวงคำาจัินิทร์  ป๋ิญญา โภ  วัด บู้านิ เมย  เนืิ�อชนิวนิหน้ิากากเงินิ

6. เหรียญ เต่ามังกร หลวงคำาจัินิทร์  ป๋ิญญา โภ  วัด บู้านิ เมย  เนืิ�อนิวะหน้ิากากทองคำา
7. เหรียญ เต่ามังกร หลวงคำาจัินิทร์  ป๋ิญญา โภ  วัด บู้านิ เมย  เนืิ�อนิวะหน้ิากากเงินิลงยา
8. เหรียญ เต่ามังกร หลวงคำาจัินิทร์  ป๋ิญญา โภ  วัด บู้านิ เมย  เนืิ�อเงินิ 3K

9. เหรียญ เต่ามังกร หลวงคำาจัินิทร์  ป๋ิญญา โภ  วัด บู้านิ เมย  เนืิ�อฝาบูาตรสอดไส้พิงค์โกลด์

10. เหรียญ เต่ามังกร หลวงคำาจัินิทร์  ป๋ิญญา โภ  วัด บู้านิ เมย  เนืิ�อพิงค์โกลด์สอดไส้ฝาบูาตร
11. เหรียญ เต่ามังกร หลวงคำาจัินิทร์  ป๋ิญญา โภ  วัด บู้านิ เมย  เนืิ�อพิงค์โกลด์

12. เหรียญ เต่ามังกร หลวงคำาจัินิทร์  ป๋ิญญา โภ  วัด บู้านิ เมย  ไม่จิำากัดเนืิ�อ
13. เหรียญ เต่ามังกร หลวงคำาจัินิทร์  ป๋ิญญา โภ  วัด บู้านิ เมย  ไม่จิำากัดโค้ด

14. เหรียญพระพุทธปิฐม วัดปิ�ากุงศรีเจิริญธรรม จิ.กาฬสินิธุ์ เนืิ�อทองคำา ยอดนิิยม

15. เหรียญพระพุทธปิฐม วัดปิ�ากุงศรีเจิริญธรรม จิ.กาฬสินิธุ์ เนืิ�อเงินิ ยอดนิิยม
16. เหรียญพระพุทธปิฐม วัดปิ�ากุงศรีเจิริญธรรม จิ.กาฬสินิธุ์ เนืิ�อสัมฤทธิ� ยอดนิิยม

17. เหรียญพระพุทธปิฐม วัดปิ�ากุงศรีเจิริญธรรม จิ.กาฬสินิธุ์ เนืิ�อฝาบูาตร ยอดนิิยม
18. เหรียญพระพุทธปิฐม วัดปิ�ากุงศรีเจิริญธรรม จิ.กาฬสินิธุ์ เนืิ�ออัลปิาก้า ยอดนิิยม

19. เหรียญพระพุทธปิฐม วัดปิ�ากุงศรีเจิริญธรรม จิ.กาฬสินิธุ์ เนืิ�อทองแดง ยอดนิิยม 

20. เหรียญพระพุทธปิฐม วัดปิ�ากุงศรีเจิริญธรรม จิ.กาฬสินิธุ์ เนืิ�อนิวะ ยอดนิิยม
21. เหรียญเมตตาหันิข้าง รุ่นิแรก หลวงปูิ�หา สุภโร จิ.กาฬสินิธุ์ ปีิ 2559
22. เหรียญเสมานิั�งพานิ รุ่นิสำาเร็จิ สมปิรารถ้ำนิา หลวงปิู�หา สุภโร จิ.กาฬสินิธุ์ ปิี 2560

23. เหรียญนิำาโชคหันิข้าง รุ่นิแรก หลวงปูิ�หา สุภโร จิ.กาฬสินิธุ์ ปีิ 2558

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

พระคณาจำารย์  จำ�งหว�ดกาฬสินธ์ุ  พระคณาจำารย์  จำ�งหว�ดกาฬสินธ์ุ  
ยอดนิยมยอดนิยม

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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24. เหรียญเสมาราชาทรัพย์ หลังท้าวเวสุวรรณ หลวงปูิ�หา สุภโร จิ.กาฬสินิธุ์ ปีิ 2562
25. เหรียญหลวงปูิ�คำาจัินิทร์ ป๋ิญญาโภ รุ่นิ 2 ออกวัดสมัยสำาราญ บู่งกาฬ

26. เหรียญกลมคร่�งองค์ หน้ิาตรง หลวงปูิ�สิม พุทธาจิาโร ที�ระล่กสร้างโบูสถ์้ำ วัดเม็งรายมหาราช จิ.เชียงราย
     ปีิ 2518

27. ล็อกเก็ต จัิมโบู้ฉากทอง รุ่นิแรก หลวงปูิ�คำาจัินิทร์ วัดบู้านิเมย (รุ่นิ เจิริญลาภ) จิ.กาฬสินิธุ์

28. ท้าวเวสสุวรรณ เนืิ�อผง หลังฝ๋งตะกรุด หลวงปูิ�คำาจัินิทร์ วัดบู้านิเมย จิ.กาฬสินิธุ์
29. พระสมเด็จิ พิมพ์ปิรกโพธิ� ผสมเกศา กดโค้ดด้านิหลัง หลวงปูิ�คำาจัินิทร์ วัดบู้านิเมย จิ.กาฬสินิธุ์
30. พระสมเด็จิพิมพ์สามชั�นิ ผสมเกศา กดโค้ดด้านิหน้ิา หลังฝ๋งแร่ หลวงปูิ�คำาจัินิทร์ วัดบู้านิเมย จิ.กาฬสินิธุ์

31. เหรียญรูปิไข่คร่�งองค์หน้ิาตรง หลวงปูิ�สิม พุทธาจิาโร หลังเจิดีย์ ปีิ 2529

32. พระขุนิแผนิอุดมทรัพย์ รุ่นิเทพมณีโคตร หลวงปูิ�อุดมทรัพย์ (จ่ิอย) สิริคุตโต สำานัิกสงฆ์์มุจิลินิเวฬุวันิ อ.พยุห์
    จิ.ศรีษะเกษ

33. พระปิิดตาหลวงปูิ�สิม ออกวัดไชยสถ้ำานิ ปีิ 2518 จิ.เชียงใหม่ พิมพ์เล็ก - พิมพ์ใหญ่

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

7070โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
พระคณาจำารย์  จำ�งหว�ดกาฬสินธ์ุ  พระคณาจำารย์  จำ�งหว�ดกาฬสินธ์ุ  

ยอดนิยม (ต่๊อ)ยอดนิยม (ต่๊อ)


