
13งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

สารบั�ญ
โต๊�ะที่�� ประเภที่ จำ�านวน หน�าที่��

1 พระบููชา ยอดนิิยม 39 16

2 พระบููชา - รูปถ่่าย - ผ้้ายันิต์์ ครูบูานัินิต์า - หลวงพ่อเกษม - หลวงพ่อเมือง วัดท่่าแหนิ 44 18

3 พระเบูญจภาคี ยอดนิิยม 41 20

4 พระเนืิ�อชินิ ยอดนิิยม 38 21

5 พระปิดต์า ยอดนิิยม 35 22

6 พระหลวงพ่อท่วด วัดช้างไห้ ยอดนิิยม 1 35 23

7 พระหลวงพ่อท่วด วัดช้างไห้ ยอดนิิยม 2 35 24

8 หลวงปู�ทิ่ม วัดละหารไร่ ยอดนิิยม 36 25

9 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ยอดนิิยม 34 26

10 หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ ยอดนิิยม 35 27

11 เครื�องรางจังหวัดนิครสวรรค์ - จังหวัดพิจิต์ร ยอดนิิยม 36 28

12 พระจังหวัดพิจิต์ร ยอดนิิยม 36 29

13 เครื�องราง ยอดนิิยม 37 30

14 พระจังหวัดพิษณุุโลก ยอดนิิยม 35 31

15 พระจังหวัดกำาแพงเพชร ยอดนิิยม 35 32

16 พระจังหวัดสุโขทั่ย ยอดนิิยม 36 33

17 พระจังหวัดเชียงราย ยอดนิิยม 40 34

18 พระสกุลเชียงแสนิ ยอดนิิยม 27 35

19 พระสกุลลำาพูนิ ยอดนิิยม 47 36

20 พระกรุจังหวัดเชียงใหม่ ยอดนิิยม 35 37

21 พระคณุาจารย์จังหวัดเชียงใหม่ 37 38

22 พระคณุาจารย์จังหวัดลำาพูนิ 41 39

23 ครูบูาเจ้าศรีวิไชย ยอดนิิยม 35 41

24 หลวงปู�แหวนิ วัดดอยแม่ป๋�ง ยอดนิิยม 35 42

25 หลวงปู�สิม วัดถ่ำ�าผ้าปล่อง ยอดนิิยม 33 43

26 พระจังหวัดน่ิานิ ยอดนิิยม 39 44

27 พระจังหวัดแพร่ ยอดนิิยม 39 45

28 พระจังหวัดพะเยา ยอดนิิยม 38 46

29 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิิยม 1 42 47

30 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิิยม 2 44 49



14 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
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โต๊�ะที่�� ประเภที่ จำ�านวน หน�าที่��

31 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิิยม 3 41 51

32 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิิยม 4 32 52

33 พระจังหวัดลำาปาง ยอดนิิยม 1 31 53

34 พระจังหวัดลำาปาง ยอดนิิยม 2 42 54

35 พระหลวงพ่อเมือง วัดท่่าแหนิ, สมเด็จสังฆราช (ป๋า) วัดศรีหมวดเกล้า, 

หลวงปู�หลวง กต์ฤปุญโญ

40 55

36 พระเกจิคณุาจารย์ ทั่�วไป 48 56

37 เครื�องรางเมืองเหนืิอ ยอดนิิยม 45 58

38 พระกรุวัดราชบููรณุะ ยอดนิิยม 35 59

39 หลวงปู�ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่่า 32 60

40 หลวงพ่อเพิ�ม วัดป้อมแก้ว จ.อยุธยา 35 61

41 หลวงพ่อจง หลวงพ่อเรียนิ หลวงพ่อราม จ.สุโขทั่ย 35 63

42 หลวงปู�สี วัดเขาถ่ำ�าบุูญนิาค จ.นิครสวรรค์ 37 64

43 หลวงพ่ออิฏฐ์์ วัดจุฬามณีุ จ.สมุท่รสงคราม 35 66

44 หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยธุยา 35 67

45 พระเท่พญาณุเวที่ศรีมูล มูลสิริ วัดศรีอุโมงค์คำา, หลวงปู�ทิ่พย์ ชิต์งฺกโร, 

พระครูนิิมิต์ สุวรรณุ า กร  (ครูบูาแวว)

35 68

46 พระเครื�องและเครื�องรางใหม่ ยอดนิิยม อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ 35 69

47 พระคณุาจารย์ เมต์ต์าสายบุูญ 35 71

48 สมเด็จพระญาณุสังวร และคณุาจารย์ทั่�วไป 35 73

49 พระพุท่ธคณุาจารย์ ทั่�วไป 1 36 75

50 พระพุท่ธคณุาจารย์ ทั่�วไป 2 35 77

51 พระพุท่ธคณุาจารย์ ทั่�วไป 3 37 79

52 พระพุท่ธคณุาจารย์ ทั่�วไป 4 35 81

53 พระคณุาจารย์ภาคใต้์ ยอดนิิยม 38 83

54 พระหลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.พระนิครศรีอยุธยา 1 36 85

55 พระหลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.พระนิครศรีอยุธยา 2 36 86

56 ครูบูาพ่อบุูญชุ่ม ญาณุสำวโร ยอดนิิยม 45 87

57 ครูบูาอินิ อินิโท่ วัดทุ่่งปุย จ.เชียงใหม่และเกจิอาจารย์ ภาคเหนืิอ ยอดนิิยม 32 89

58 ครูบูาออ ป๋ณุฑิิต๊์ะ สำานัิกสงฆ์พระธาตุ์ดอยจอมแวะ จ.เชียงใหม่ 36 91

59 หลวงปู�ครูบูาจันิท่ร์ โชติ์โก วัดนิำ�าแป้งวนิาราม จ.พะเยา 35 92



15งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

โต๊�ะที่�� ประเภที่ จำ�านวน หน�าที่��

60 หลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ จ.พิจิต์ร 35 93

61 หลวงพ่อเงินิ จ.พิจิต์ร ทั่�วไป 35 95

62 พระหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ จ.พิจิต์ร ทั่�วไป ชุดที่� 1 35 97

63 พระหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ จ.พิจิต์ร ทั่�วไป ชุดที่� 2 35 99

64 พระคณุาจารย์ทั่�วไป ชุดที่� 1 38 101

65 พระคณุาจารย์ทั่�วไป ชุดที่� 2 38 103

66 พระคณุาจารย์ทั่�วไป ชุดที่� 3 39 105

67 พระคณุาจารย์ทั่�วไป ชุดที่� 4 38 107

68 พระคณุาจารย์ทั่�วไป ชุดที่� 5 38 109

69 พระคณุาจารย์ทั่�วไป ชุดที่� 6 39 111

70 พระคณุาจารย์ทั่�วไป ชุดที่� 7 35 113

71 พระคณุาจารย์ทั่�วไป ชุดที่� 8 35 115

72 พระคณุาจารย์ทั่�วไป ชุดที่� 9 36 116

73 พระหลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ ทั่�วไป 35 118

74 พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี ทั่�วไป 35 120

75 พระหลวงปู�คำาพันิธ์ วัดธาตุ์มหาชัย ทั่�วไป ชุดที่� 1 39 121

76 พระหลวงปู�คำาพันิธ์ วัดธาตุ์มหาชัย ทั่�วไป ชุดที่� 2 39 123

รวมที่��งหมด 2,806 รายการ



16 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

1. พระพุท่ธรูปสมัยเชียงแสนิสิงห์หน่ิ�ง หน้ิาตั์กไม่เกินิ 3 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
2. พระพุท่ธรูปสมัยเชียงแสนิสิงห์หน่ิ�ง หน้ิาตั์กไม่เกินิ 5 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
3. พระพุท่ธรูปสมัยเชียงแสนิสิงห์หน่ิ�ง หน้ิาตั์กเกินิ 5 นิิ�วข่�นิไป เนืิ�อสำาริด
4. พระพุท่ธรูปสมัยเชียงแสนิสิงห์สาม หน้ิาตั์กไม่เกินิ 3 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
5. พระพุท่ธรูปสมัยเชียงแสนิสิงห์สาม หน้ิาตั์กไม่เกินิ 5 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
6. พระพุท่ธรูปสมัยเชียงแสนิสิงห์สาม หน้ิาตั์กไม่เกินิ 5 นิิ�วข่�นิไป เนืิ�อสำาริด
7. พระพุท่ธรูปสมัยเชียงแสนิลังกาวงศ์ หน้ิาตั์กไม่เกินิ 4 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
8. พระพุท่ธรูปสมัยเชียงแสนิลังกาวงศ์ หน้ิาตั์กเกินิ 4 นิิ�วข่�นิไป เนืิ�อสำาริด
9. พระพุท่ธรูปสมัยเชียงแสนิท่รงเครื�อง ไม่จำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
10. พระอัครสาวกสมัยเชียงแสนิ นัิ�ง-ยืนิ ไม่จำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
11. พระพุท่ธรูปสมัยเชียงแสนิไชยปราการ (ฝาง) หน้ิาตั์กไม่เกินิ 3 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
12. พระพุท่ธรูปสมัยเชียงแสนิไชยปราการ (ฝาง) หน้ิาตั์กไม่เกินิ 5 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
13. พระพุท่ธรูปสมัยเชียงแสนิไชยปราการ (ฝาง) หน้ิาตั์กเกินิ 5 นิิ�วข่�นิไป เนืิ�อสำาริด
14. พระพุท่ธรูปสมัยเชียงแสนิไชยปราการ (ฝาง) ยืนิไม่จำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
15. พระพุท่ธรูปสมัยรัชกาลเหนืิอ หน้ิาตั์กไม่เกินิ 4 นิิ�วเนืิ�อสำาริด
16. พระพุท่ธรูปสมัยรัชกาลเหนืิอ หน้ิาตั์กไม่เกินิ 7 นิิ�ว เนืิ�อสำาริด
17. พระพุท่ธรูปสมัยรัชกาลเหนืิอ หน้ิาตั์กเกินิ 7 นิิ�วข่�นิไป เนืิ�อสำาริด
18. พระพุท่ธรูปสมัยรัชกาลเหนืิอ ไม่จำากัดปาง ไม่จำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
19. พระพุท่ธรูปเมืองน่ิานิ นัิ�ง ไม่จำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
20. พระพุท่ธรูปเชียงแสนิลาว นัิ�ง ไม่จำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
21. พระพุท่ธรูปเชียงแสนิลาว ยืนิ ไม่จำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
22. พระพุท่ธรูปเชียงรุ้ง นัิ�ง ไม่จำากัดขนิาด เนืิ�อสำาริด
23. พระพุท่ธรูปไม้แกะเก่า ศิลปะล้านินิา นัิ�ง หน้ิาตั์กไม่เกินิ 3 นิิ�ว
24. พระพุท่ธรูปไม้แกะเก่า ศิลปะล้านินิา นัิ�ง หน้ิาตั์กไม่เกินิ 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 >>>>>
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25. พระพุท่ธรูปไม้แกะเก่า ศิลปะล้านินิา นัิ�ง หน้ิาตั์กเกินิ 5 นิิ�วข่�นิไป
26. พระพุท่ธรูปไม้แกะเก่า ศิลปะล้านินิา นิอนิ ไม่จำากัดขนิาด
27. พระพุท่ธรูปไม้แกะเก่า ศิลปะล้านินิา ยืนิ ไม่จำากัดขนิาด
28. พระพุท่ธรูปงาแกะเก่า ศิลปะล้านินิา ไม่จำากัดขนิาด
29. พระพุท่ธรูปสมัยสุโขทั่ย ไม่จำากัดขนิาด
30. พระพุท่ธรูปสมัยอู่ท่อง ไม่จำากัดขนิาด
31. พระพุท่ธรูปสมัยอยุธยา นัิ�ง หน้ิาตั์กไม่เกินิ 5 นิิ�ว
32. พระพุท่ธรูปสมัยอยุธยา นัิ�ง หน้ิาตั์กเกินิ 5 นิิ�ว
33. พระพุท่ธรูปสมัยอยุธยา ยืนิ ไม่จำากัดขนิาด
34. พระพุท่ธรูปสมัยรัต์นิโกสินิท่ร์ ไม่จำากัดปาง
35. พระพุท่ธรูปสมัยรัชกาล หน้ิาตั์กไม่เกินิ 5 นิิ�ว
36. พระพุท่ธรูปสมัยรัชกาล หน้ิาตั์กเกินิ 5 นิิ�ว
37. พระพุท่ธรูปไม้แกะเก่าศิลปะล้านินิานัิ�ง ไม่จำากัดขนิาด
38. เท่วรูป สมัยลพบุูรี ไม่จำากัดขนิาด
39. พระพุท่ธรูป สมัยลพบุูรี ไม่จำากัดขนิาด

พระบูัชา ยอดนิยม (ต่๊อ)พระบูัชา ยอดนิยม (ต่๊อ)11

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



18 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

1. พระบููชาเนืิ�อโลหะ หน้ิาตั์ก 5 นิิ�ว ปี 2518 
2. พระบููชาเนืิ�อซิิริก้า หน้ิาตั์ก 5 นิิ�ว ปี 2518

3. พระบููชา ภปร. เนืิ�อโลหะ หน้ิาตั์ก 5 นิิ�ว ปี 2523 
4. พระบููชา ภปร. เนืิ�อโลหะ หน้ิาตั์ก 9 นิิ�ว ปี 2523 

5. พระบููชา รุ่นิ 6 รอบู เนืิ�อโลหะ หน้ิาตั์ก 5 นิิ�ว ปี 2526 

6. พระบููชา รุ่นิ 6 รอบู เนืิ�อ โลหะ หน้ิาตั์ก 9 นิิ�ว 
7. พระบููชา รุ่นิ ทิ่พย์ช้าง เนืิ�อโลหะ ปี 2524 หน้ิาตั์ก 5 นิิ�ว 
8. พระบููชา รูปเหมือนิ รุ่นิ มูลนิิธิ ปี 2528 หน้ิาตั์ก 9 นิิ�ว

9. พระบููชา รุ่นิ เชียงแสนิประยุกต์์หน้ิา ตั์ก 9 นิิ�ว 

10. พระสังกัจจายน์ิ รุ่นิแรก เนืิ�อโลหะ หน้ิาตั์ก 5 นิิ�ว ปี 2529
11. พระบููชารุ่นิ สวัสดี ปี 2532 หน้ิาตั์ก 5 นิิ�ว เนืิ�อโลหะ

12. พระบููชา รุ่นิ สวัสดี ปี 2532 หน้ิาตั์ก 9 นิิ�ว เนืิ�อโลหะ 
13. พระบููชา ขนิาด 9.9 นิิ�ว รุ่นิ พญาวันิ  มหาโชค ปี 2536 

14. พระบููชารุ่นิ อย. ปี 2532 หน้ิาตั์ก 5 นิิ�ว เนืิ�อโลหะ 

15. พระบููชา พระพุท่ธ รุ่นิ 700 ปี ลายสือไท่ย หน้ิาตั์ก 5 นิิ�ว ปี 2526
16. พระบููชา พระพุท่ธ รุ่นิ 700 ปี ลายสือไท่ย หน้ิาตั์ก 12 นิิ�ว ปี 2526 

17. พระบููชาพระพุท่ธ ปางลีลา รุ่นิ 700 ปี ลายสือไท่ย ปี 2526 
18. พระบููชา รูปเหมือนิ หน้ิา ตั์ก 9 นิิ�ว ปี 2530 เนืิ�อโลหะ 

19. พระบููชา รูปเหมือนิ รุ่นิ 60 พรรษามหาราชินีิ ปี 2535 - 2536 หน้ิาตั์ก 9 นิิ�ว 2 ถ่อด 

20. พระบููชา รุ่นิ สุขเกษม 84 ฐ์านิพญานิาค หน้ิาตั์ก 9 นิิ�ว ปี 2538 
21. พระสังกัจจายน์ิ มหาลาภ ปี 38 หน้ิาตั์ก 9 นิิ�ว เนืิ�อโลหะ 
22. พระบููชาเชียงแสนิ สิงห์หน่ิ�ง วัดคะต่์ก เชียงมั�นิ ปี 2516 หน้ิาตั์ก 9 นิิ�ว เนืิ�อโลหะ 

23. พระสังกัจจายน์ิ มหาลาภ รุ่นิ พุท่ธคุณุ หน้ิาตั์ก 5 นิิ�ว ปี 2538 เนืิ�อโลหะ

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� พระบูัชา - รูปถ่ัาย - ผู้�าย�นต์๊ ครูบัาน�นต๊าพระบูัชา - รูปถ่ัาย - ผู้�าย�นต์๊ ครูบัาน�นต๊า
 - หลวงพ่อเกษม - หลวงพ่อเม่อง ว�ดท่ี่าแหน - หลวงพ่อเกษม - หลวงพ่อเม่อง ว�ดท่ี่าแหน22

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



19งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� พระบูัชา - รูปถ่ัาย - ผู้�าย�นต์๊ ครูบัาน�นต๊าพระบูัชา - รูปถ่ัาย - ผู้�าย�นต์๊ ครูบัาน�นต๊า
 - หลวงพ่อเกษม - หลวงพ่อเม่อง ว�ดท่ี่าแหน (ต่๊อ) - หลวงพ่อเกษม - หลวงพ่อเม่อง ว�ดท่ี่าแหน (ต่๊อ)22

24. พระบููชา รูปเหมือนิ รุ่นิ 5 รอบู 60 พรรษาอุปสมบูท่ เนืิ�อโลหะ หน้ิาตั์ก 5 นิิ�ว 
25. ล็อกเก็ต์หลวงพ่อเกษม เขมโก ( ไม่จำากัดรุ่นิ )

26. รูปถ่่ายหลวงพ่อเกษม เขมโก ขาวดำา ยุคเก่า ( ขนิาดห้อยคอ )
27. รูปถ่่ายหลวงพ่อเกษม เขมโก ขาว - ดำา ยุคเก่า ขนิาด 3 นิิ�ว ข่�นิ ไป 

28. รูปถ่่ายหลวงพ่อเกษม เขมโก ขาว - ดำา ยุคเก่า มีระบูายสียุคเก่าขนิาดห้อยคอ

29. รูปถ่่ายหลวงพ่อเกษม เขมโก ขาวดำา ยุคเก่า มีระบูายสี ยุคเก่า ขนิาด 3 นิิ�วข่�นิ ไป 
30. ผ้้ายันิต์์ จารมือ หลวงพ่อเกษม เขมโก ไม่จำากัดขนิาด
31. แผ่้นิจารหลวงพ่อเกษม เขมโก ไม่จำากัดขนิาด 

32. รูปถ่่ายหลวงพ่อเมือง วัดท่่าแหนิ

33. รูปเหมือนิเจ้าพ่อพญาคำาลือ วิเชต์นิคร อ.แจ้ห่ม รุ่นิแรก ปี 26
34. พระบููชาครูบูานัินิต์า วัดทุ่่งม่านิใต้์ ไม่จำากัดรุ่นิ และปี 

35. พระบููชาหลวงพ่อเมือง วัดท่่าแหนิ จ. ลำาปาง 
36. กรอบูไม้สักรูปเหมือนิบููชา หลวงพ่อเกษม เขมโก ท่รงกลม ใหญ่ ปี 27

37. รูปถ่่ายขาว - ดำา ครูบูานัินิต์า ขนิาดห้อยคอ

38. รูปถ่่ายขาว - ดำา ครูบูานัินิต์า ขนิาด 3 นิิ�ว ข่�นิไป
39. รูปถ่่ายพระเอก ขนิาด 3.5x5.5 นิิ�ว ไม่เกินิปี 2518

40. รูปถ่่ายพระเอก ขนิาดห้อยคอ ไม่เกินิปี 2518  
42. รูปถ่่ายลายมือ ไม่จำากัดปี ขนิาดไม่เกินิ 5 นิิ�ว

43. รูปถ่่ายอนุิญาต์ ระบูายสี ไม่มีต์ราป๋�มยาง ปี 2518

44. รูปถ่่ายอนุิญาต์ ระบูายสี มีต์ราป๋�มยาง ปี 2518



20 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
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1. พระสมเด็จระฆัง พิมพ์ใหญ่ (พระประธานิ)                   
2. พระสมเด็จระฆัง พิมพ์ท่รงเจดีย์                                     
3. พระสมเด็จระฆัง พิมพ์เกศบัูวตู์ม                                    
4. พระสมเด็จระฆัง พิมพ์ฐ์านิแซิม
5. พระสมเด็จระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ�
6. พระสมเด็จวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์ใหญ่
7. พระสมเด็จวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์เส้นิดาย
8. พระสมเด็จวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์ท่รงเจดีย์
9. พระสมเด็จวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์เกศบัูวตู์ม
10. พระสมเด็จวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์ฐ์านิแซิม
11. พระสมเด็จวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์สังฆาฏิ
12. พระสมเด็จวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์อกครุฑิ
13. พระสมเด็จวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์ฐ์านิคู่
14. พระสมเด็จวัดบูางขุนิพรหม พิมพ์ปรกโพธิ�
15. พระสมเด็จจิต์รลดา ปี 2508-2513
16. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์สังฆาฏิ วัดมหาธาตุ์
17. พระสมเด็จอรหัง พิมพ์ฐ์านิคู่ วัดมหาธาตุ์
18. พระสมเด็จอรหัง เนืิ�อแดง วัดมหาธาตุ์ 
    วัดสร้อยท่อง
19. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั�นิ นิิยม 
    จ.อ่างท่อง
20. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั�นิ อกตั์นิ 
    จ.อ่างท่อง
21. พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์หกชั�นิ อกต์ลอด
    จ.อ่างท่อง
22. พระกำาแพงซุ้ิมกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนิก จ.กำาแพงเพชร
23. พระกำาแพงซุ้ิมกอ พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนิก  
    (ซุ้ิมกอดำา) จ.กำาแพงเพชร

พระเบัญจำภาค� ยอดนิยมพระเบัญจำภาค� ยอดนิยม33
24. พระกำาแพงซุ้ิมกอ พิมพ์กลาง จ.กำาแพงเพชร
25. พระกำาแพงซุ้ิมกอ พิมพ์ขนิมเปี�ยะ จ.กำาแพงเพชร
26. พระกำาแพงลีลาเม็ดขนุินิ กรุทุ่่งเศรษฐี์
    จ.กำาแพงเพชร
27. พระกำาแพงลีลา พลูจีบู จ.กำาแพงเพชร
28. พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาวันิ จ.ลำาพูนิ
29. พระรอด พิมพ์กลาง กรุวัดมหาวันิ จ.ลำาพูนิ
30. พระรอด พิมพ์เล็ก กรุวัดมหาวันิ จ.ลำาพูนิ
31. พระรอด พิมพ์ต้์อ กรุวัดมหาวันิ จ.ลำาพูนิ
32. พระรอด พิมพ์ตื์�นิ กรุวัดมหาวันิ จ.ลำาพูนิ
33. พระผ้งสุพรรณุ พิมพ์หน้ิาแก่ 
    กรุวัดพระศรีรัต์นิมหาธาตุ์ จ.สุพรรณุบุูรี
34. พระผ้งสุพรรณุ พิมพ์หน้ิากลาง 
    กรุวัดพระศรีรัต์นิมหาธาตุ์ จ.สุพรรณุบุูรี
35. พระผ้งสุพรรณุ พิมพ์หน้ิาหนุ่ิม 
    กรุวัดพระศรีรัต์นิมหาธาตุ์ จ.สุพรรณุบุูรี
36. พระนิางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนิางพญา
    จ.พิษณุุโลก
37. พระนิางพญา พิมพ์เข่าต์รง กรุวัดนิางพญา 
    จ.พิษณุุโลก
38. พระนิางพญา พิมพ์อกนูินิใหญ่ กรุวัดนิางพญา 
    จ.พิษณุุโลก
39. พระนิางพญา พิมพ์สังฆาฏิ กรุวัดนิางพญา 
    จ.พิษณุุโลก
40. พระนิางพญา พิมพ์อกนูินิเล็ก กรุวัดนิางพญา 
    จ.พิษณุุโลก
41. พระนิางพญา พิมพ์เท่วดา กรุวัดนิางพญา 
    จ.พิษณุุโลก

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



21งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระเน่�อชิน ยอดนิยมพระเน่�อชิน ยอดนิยม44

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

1. พระร่วงหลังรางปืนิ ไม่จำากัดพิมพ์ สุโขทั่ย
2. พระร่วงนัิ�งหลังลิ�ม สุโขทั่ย
3. พระร่วงท่รงเกราะ ชินิเขียว สุโขทั่ย
4. พระท่่ามะปรางค์ชินิเงินิ ไม่จำากัดกรุ สุโขทั่ย
5. พระมเหศวร ชินิเงินิ สุพรรณุบุูรี
6. พระร่วงยืนิ สนิิมแดง ไม่จำากัดกรุ สุพรรณุบุูรี
7. พระร่วงนัิ�งสนิิมแดง ไม่จำากัดกรุ สุพรรณุบุูรี
8. พระชินิราชใบูเสมา พิษณุุโลก
9. พระชินิสีห์ พิษณุุโลก
10. พระยอดอัฏฐ์ารส ชินิเขียว พิษณุุโลก
11. พระร่วงยืนิ สนิิมแดง ลพบุูรี
12. พระร่วงยืนิชินิเงินิ ลพบุูรี
13. พระหูยานิ ชินิเงินิ ลพบุูรี
14. พระยอดขุนิพล ไม่จำากัดกรุ ลพบุูรี
15. พระนิาคปรก ไม่จำากัดกรุ ลพบุูรี
16. พระซุ้ิมนิครโกษา ไม่จำากัดกรุ ลพบุูรี
17. พระร่วงนัิ�งกรุม่วงค่อม ลพบุูรี
18. พระร่วงนัิ�งกรุช่างกล ลพบุูรี
19. พระอู่ท่องท้่องช้าง ลพบุูรี
20. พระนิาคปรก ชินิเงินิ ไม่จำากัดกรุ ลพบุูรี
21. พระนิารายณ์ุท่รงปืนิ ลพบุูรี
22. พระท่่ากระดานิ สนิิมแดง กาญจนิบุูรี
23. พระสนิิมแดง ไม่จำากัดพิมพ์ กาญจนิบุูรี
24. พระปรุหนัิง ชินิเงินิ ไม่จำากัดพิมพ์ อยุธยา
25. พระนิาคปรกพะงั�ว ชินิเงินิ อยุธยา
26. พระยอดขุนิพล ชินิเงินิ อยุธยา
27. พระนิาคปรกชินิเงินิ อยุธยา
28. พระซุ้ิมนิครโกษา กรุวัดสว่างอารมณ์ุ สิงห์บุูรี
29. พระร่วงนัิ�งกรุดอนิกระโดนิ ชัยนิาท่

30. พระหูยานิชินิเงินิ ชัยนิาท่
31. พระซุ้ิมนิครโกษากรุทั่พชุมพล นิครสวรรค์
32. พระซุ้ิมนิครโกษา กรุวัดหัวเมือง นิครสวรรค์
33. พระท่่ามะปรางค์ ชินิเงินิ ไม่จำากัดกรุ กำาแพงเพชร
34. พระลีลากำาแพงขาว กำาแพงเพชร
35. พระปรกลูกยอ ชินิเงินิ กำาแพงเพชร
36. นิางกำาแพงชินิเงินิ กำาแพงเพชร
37. พระอู่ท่องกรุศรีสะอาด เพชรบููรณ์ุ
38. พระซุ้ิมร่มโพธิ� เพชรบููรณ์ุ

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
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พระปิดต๊า ยอดนิยมพระปิดต๊า ยอดนิยม55

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

1. พระปิดต์า หลวงพ่อทั่พ วัดอนิงค์  เนืิ�อเมฆสิท่ธิ� 
   พิมพ์แต่์ง กรุงเท่พฯ
2. พระปิดต์า หลวงพ่อทั่พ วัดอนิงค์ เนืิ�อเมฆสิท่ธิ� 
   พิมพ์ไม่แต่์ง กรุงเท่พฯ
3. พระปิดต์า วัดห้วยจระเข้ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.นิครปฐ์ม
4. พระปิดต์า หลวงพ่อท่า วัดพะเนีิยงแต์ก จ.นิครปฐ์ม
5. พระปิดต์า เนืิ�อสำาริดเก่า   
6. พระปิดต์า เนืิ�อผ้งคลุกรักเก่า
7. พระปิดต์า หลวงปู�เฮีี้�ยง วัดป�า พิมพ์หกเหลี�ยม
   หลังต์ะแกรง จ.ชลบุูรี
8. พระปิดต์า หลวงปู�เฮีี้�ยง วัดป�า พิมพ์สะดือเล็ก
   จ.ชลบุูรี
9. พระปิดต์า หลวงปู�เฮีี้�ยง วัดป�า พิมพ์สะดือใหญ่ 
   จ.ชลบุูรี
10. พระปิดต์า หลวงปู�เฮีี้�ยง วัดป�า พิมพ์สะดือใหญ่ 
    ไม่จำากัดหลัง จ.ชลบุูรี
11. พระปิดต์า หลวงปู�เฮีี้�ยง วัดป�า พิมพ์เศียรโต์ จ.ชลบุูรี
12. พระปิดต์า หลวงปู�เฮีี้�ยง วัดป�า พิมพ์ซุ้ิมโปร่ง จ.ชลบุูรี
13. พระปิดต์า หลวงปู�เฮีี้�ยง วัดป�า พิมพ์หลังอิติ์ 
    เสริมฐ์านิ จ.ชลบุูรี
14. พระปิดต์า หลวงปู�เฮีี้�ยง วัดป�า พิมพ์ซุ้ิมตั์นิ ชลบุูรี
15. พระปิดต์า หลวงปู�เฮีี้�ยง วัดป�า พิมพ์สองหน้ิา
    ไม่จำากัดพิมพ์ จ.ชลบุูรี
16. พระปิดต์าหลวงปู�เฮีี้�ยงวัดป�า ซุ้ิมตั์นิ นิะ มะ ยา มิ
    จ.ชลบุูรี
17. พระปิดต์า ไม้แกะเก่า ไม่จำากัดสำานัิก จ.ชลบุูรี
18. พระปิดต์า งาแกะเก่า ไม่จำากัดสำานัิก จ.ชลบุูรี
19. พระปิดต์า หลวงปู�เหมือนิ วัดกำาแพง
    พิมพ์หลังต์ะแกรง จ.ชลบุูรี

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
20. พระปิดต์า หลวงพ่อปานิ วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่ 
    หลังแบูบู จ.ชลบุูรี
21. พระปิดต์า หลวงพ่อปานิ วัดเครือวัลย์ พิมพ์กลาง
    (ชลูด) หลังแบูบู จ.ชลบุูรี
22. พระปิดต์า หลวงพ่อปานิ วัดเครือวัลย์ พิมพ์เล็ก
    ไม่จำากัดหลัง จ.ชลบุูรี
23. พระปิดต์า หลวงพ่อปานิ วัดเครือวัลย์ 
    ไม่จำากัดหลัง จ.ชลบุูรี
24. พระปิดต์า หลวงปู�ม่นิ วัดเนิินิต์ามาก พิมพ์ปุ้มปุ้ย 
    จ.ชลบุูรี
25. พระปิดต์า เจ้าคุณุศรี วัดอ่างศิลา รุ่นิแรก หลังยันิต์์
    จ.ชลบุูรี
26. พระปิดต์า เจ้าคุณุศรี วัดอ่างศิลา รุ่นิแรก หลังเรียบู
    จ.ชลบุูรี
27. พระปิดต์า เจ้าคุณุศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นัิกกล้ามใหญ่
    จ.ชลบุูรี
28. พระปิดต์า เจ้าคุณุศรี วัดอ่างศิลา 
    พิมพ์นัิกกล้ามกลาง จ.ชลบุูรี
29. พระปิดต์า เจ้าคุณุศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นัิกกล้ามเล็ก
    จ.ชลบุูรี
30. พระปิดต์า เจ้าคุณุศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นัิกกล้ามจิ�ว
    จ.ชลบุูรี
31. พระปิดต์า เจ้าคุณุศรี วัดอ่างศิลา รุ่นิสุรพล จ.ชลบุูรี
32. พระปิดต์า เจ้าคุณุศรี วัดอ่างศิลา รุ่นิวารุณีุ จ.ชลบุูรี
33. พระปิดต์า หลวงพ่อปานิ วัดเครือวัลย์ พิมพ์นิิยม 
    จ.ชลบุูรี 
34. พระปิดต์า หลวงปู�เจียม วัดกำาแพง จ.ชลบุูรี
35. พระปิดต์า หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนืิ�อต์ะกั�ว 
    จ.ชลบุูรี
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กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

1. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ พิมพ์ใหญ่กรรมการ 
   ปี 2497
2. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ พิมพ์ใหญ่ ปี 2497
3. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ พิมพ์ต้์อ ปี 2497
4. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ พิมพ์กลาง ปี 2497
5. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ พิมพ์พระรอดกรรมการ
   ปี 2497
6. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ พิมพ์พระรอด ปี 2497
7. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ พิมพ์ลอยนิำ�าใหญ่-เล็ก
   ปี 2502
8. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ รุ่นิพินัิยกรรม พิมพ์ใหญ่
   ปี 2505
9. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ รุ่นิพินัิยกรรม
   พิมพ์พระรอด ปี 2505
10. พระกริ�งพระองค์เจ้าเฉลิมพลฯ เนืิ�อนิวะโลหะ 
    ปี 2505
11. พระรูปหล่อหลวงพ่อท่วด รุ่นิเลขใต้์ฐ์านิ (เบูต์ง)
    เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2505
12. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังเต์ารีดใหญ่ “A”
    เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2505
13. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังเต์ารีดใหญ่ “A”
    เนืิ�อโลหะผ้สม ปี 2505
14. พระหลวงพ่อท่วด หลังเต์ารีดใหญ่
    พิมพ์เมฆพัด เนืิ�อเหลือง ปี 2505
15. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังเต์ารีดใหญ่ 
    เนืิ�อเมฆพัด ปี 2505
16. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังเต์ารีดใหญ่ 
    เนืิ�อแร่ ปี 2505
17. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังเต์ารีดใหญ่ 
    หัวมนิ ปี 2505
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18. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังเต์ารีดใหญ่ 
    ป๋�มซิำ�า ปี 2505
19. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังเต์ารีดกลาง 
    ป๋�มซิำ�า-ไม่ป๋�ม ปี 2505
20. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังเต์ารีดเล็ก (นิิยม) ปี 2505
21. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังเต์ารีดเล็ก 
    หน้ิาใหญ่-หน้ิาเชิด ปี 2505
22. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์บัูวรอบู ก้นิลายเซ็ินิ ปี 2508
23. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์เสมา รุ่นิแรก
    เนืิ�อท่องแดง ปี 2500
24. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์รูปไข่ รุ่นิ 2 
    ไข่ปลาใหญ่ ปี 2500
25. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์รูปไข่ รุ่นิ 2 
    ไข่ปลาเล็ก ปี 2500
26. เหรียญหลวงพ่อท่วด รุ่นิเลื�อนิสมณุศักดิ� 
    เนืิ�อท่องแดง ปี 2508
27. เหรียญหลวงพ่อท่วด รุ่นิเลื�อนิสมณุศักดิ� 
    เนืิ�ออัลปาก้า ปี 2508
28. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์พุฒ่ซ้ิอนิใหญ่ บุูท่อง
    แจกกรรมการ ปี 2509
29. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังหนัิงสือใหญ่
    “ตั์ว ท่” ปี 2505
30. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังหนัิงสือเล็ก
    “ตั์ว ท่” ปี 2505
31. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังหนัิงสือใหญ่ ปี 2505
32. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังหนัิงสือเล็ก ปี 2505
33. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หนัิงสือเล็ก “มีหู” ปี 2506
34. พระกริ�งอุบูาเก็ง วัดเอี�ยมวรนุิช ปี 2506
35. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังเต์ารีดใหญ่
    “หน้ิาจีนิ” ปี 2508

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� พระหลวงพ่อที่วด ว�ดช�างไห� ยอดนิยม 1พระหลวงพ่อที่วด ว�ดช�างไห� ยอดนิยม 1
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1. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังหนัิงสือใหญ่ ปี 2508
2. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังหนัิงสือใหเล็ก ปี 2508
3. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์เสมา รุ่นิ 3 เนืิ�อท่องแดง
   ปี 2504
4. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์เสมา รุ่นิ 3 เนืิ�ออัลปาก้า
   ปี 2504
5. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์รูปไข่ รุ่นิ 3 เนืิ�อท่องแดง
   ปี 2504
6. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์รูปไข่ รุ่นิ 4 เนืิ�ออัลปาก้า
   ปี 2505
7. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์นิำ�าเต้์า ปี 2505
8. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์ซุ้ิมกอ แจกปีนัิง ปี 2506
9. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์หกเหลี�ยม ใหญ่-เล็ก
   แจกปีนัิง ปี 2506
10. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์ใบูสาเก ปี 2506
11. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์สามเหลี�ยมเล็ก 
    “หลังหนัิงสือ 5 แถ่ว” ปี 2506
12. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์เม็ดแต์ง (หน้ิาผ้าก
    3 เส้นิ 4 เส้นิ หนัิงสือเลยหู) เนืิ�ออัลปาก้า ปี 2506
13. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์ห้าเหลี�ยม 
    เนืิ�อท่องแดงกะไหล่ท่อง ปี 2508
14. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์สามเหลี�ยมเล็ก 
    “หลังรุ่นิ 1 “ ปี 2508
15. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์เม็ดแต์ง เนืิ�ออัลปาก้า 
    ปี 2508
16. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์พุฒ่ซ้ิอนิเล็ก
    เนืิ�ออัลปาก้า ปี 2509
17. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์พุฒ่ซ้ิอนิเล็ก
    เนืิ�ออัลปาก้า ปี 2511

18. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์เสมา 
    “หน้ิาเลื�อนิหลังเจดีย์ เนืิ�ออัลปาก้า ปี 2511
19. แหวนิหลวงพ่อท่วด ไม่จำากัดเนืิ�อ ปี 2503-2508
20. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์หัวแหวนิ
    กะไหล่ท่อง-อัลปาก้า ปี 2506-2508
21. เหรียญหลวงพ่อท่วด พิมพ์สามเหลี�ยมเล็ก 
    “หลังรุ่นิ 1 “ ปี 2511
22. รูปหล่อพระอาจารย์ทิ่ม ไม่จำากัดเนืิ�อ วัดช้างไห้
    ปี 2508
23. เหรียญพระอาจารย์ทิ่ม พิมพ์รูปไข่ห่มคลุม-หันิข้าง
    วัดช้างไห้ ปี 2508
24. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังหนัิงสือเล็ก “อุ้มลูกแก้ว” 
    เนืิ�อโลหะ วัดช้างไห้ ปี 2508
25. เหรียญหลวงพ่อท่วด “ท่ะเลซุิง” แจกปีนัิง 
    ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดปี
26. เหรียญหลวงพ่อท่วด “ท่ะเลซุิง” พิมพ์ซุ้ิมกอ 
    ไม่จำากัดพิมพ์ แจกปีนัิง ปี 2508
27. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ พิมพ์สี�เหลี�ยม ปี 2524
28. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ พิมพ์ใหญ่ ปี 2524
29. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ พิมพ์กลาง ปี 2524
30. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ พิมพ์พระรอด ปี 2524
31. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังเต์ารีดใหญ่หน้ิาเล็ก 
    (ต์อก-ไม่ต์อกหมู) วัดคอกหมู ปี 2506
32. พระหลวงพ่อท่วด พิมพ์หลังเต์ารีดเนืิ�อโลหะผ้สม
    วัดไท่ร จ.นิครสวรรค์ ปี 2506
33. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ วัดพะโคะ ปี 2506
34. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ วัดเมืองยะลา ปี 2506
35. พระหลวงพ่อท่วด เนืิ�อว่านิ ฝ๋งต์ะกรุด วัดท่รายขาว 
    ปี 2506

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

77โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� พระหลวงพ่อที่วด ว�ดช�างไห� ยอดนิยม 2พระหลวงพ่อที่วด ว�ดช�างไห� ยอดนิยม 2



25งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

1. พระกริ�งชินิบัูญชร 
2. พระชัยวัฒ่น์ิชินิบัูญชร

3.พระสังกัจจายน์ิชินิบัูญชร
4.พระปิดต์ามหาลาภชินิบัูญชร(ปุ้มปุ้ย)

5. พระสมเด็จชินิบัูญชร หลังยันิต์์แดง

6.พระสมเด็จวัดไร่วารี
7.พระผ้งโสฬสมหาพรหม ไม่จำากัดพิมพ์
8.เหรียญรุ่นิแรกฉลองสมณุศักดิ� ปี 2508

9. พระขุนิแผ้นิพรายกุมารพิมพ์ใหญ่ (บูล็อคสอง)

10. พระขุนิแผ้นิพรายกุมารพิมพ์ใหญ่ (บูล็อคแรก)
11. พระขุนิแผ้นิพรายกุมารพิมพ์เล็ก (บูล็อคแรก)

12. พระขุนิแผ้นิพรายกุมารพิมพ์เล็ก (บูล็อคสอง)
13. พระผ้งพรายกุมาร ไม่จำากัดพิมพ์

14. พระสมเด็จหลังยันิต์์ห้า

15. พระปิดต์าหลังยันิต์์ห้าฝ๋งทั่บูทิ่ม
16. เหรียญเจริญพรบูนิ

17. เหรียญเจริญพรล่าง
18. เหรียญห่วงเชื�อม 8 รอบู

19. เหรียญเสมา 8 รอบูลงยาไม่จำากัดเนืิ�อ

20. เหรียญเสมา 8 รอบูเนืิ�อนิวโลหะ-ท่องแดง
21. เหรียญนิาคปรก 8 รอบู
22. รูปหล่อไต์รมาส

23. เหรียญเจริญพรสอง ไต์รมาส

24. เหรียญนิาคปรกไต์รมาส

หลวงปู�ทิี่ม ว�ดละหารไร่ ยอดนิยมหลวงปู�ทิี่ม ว�ดละหารไร่ ยอดนิยม88
25. เหรียญหล่อฉลุ
26. พระปิดต์ายันิต์์ยุ่งมหาอุต์ต์โม

27. พระปิดต์าหลังรูปเหมือนิ
28. พระนิาคปรกใบูมะขามองค์จ้อย

29. เหรียญบูาต์รนิำ�ามนิต์์

30. เหรียญสมเด็จ ณุ ศรีราชา (พิมพ์นัิ�งพานิ)
31. เหรียญสมเด็จ ณุ ศรีราชา (พิมพ์หยดนิำ�า)
32. เหรียญผู้กพัท่ธสีมารูปไข่

33. เหรียญคอนิำ�าเต้์าหลังนูินิ

34. เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ
35. หนุิมานิก้นิอุดผ้งพรายกุมาร

36. ลูกอมผ้งพรายกุมาร

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



26 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

หลวงพ่อพรหม ว�ดช่องแค ยอดนิยม หลวงพ่อพรหม ว�ดช่องแค ยอดนิยม 99

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระรูปเหมือนิป๋�ม รุ่นินิิ�วกระดก ปี 2507
2. พระรูปเหมือนิป๋�ม พิมพ์หูกาง ปี 2508
3. พระรูปเหมือนิป๋�ม ก้นิระฆัง เนืิ�อท่องเหลือง ปี 2512
4. พระรูปเหมือนิป๋�ม ก้นิระฆัง เนืิ�อท่องแดง 
   - เนืิ�อต์ะกั�ว ปี 2512
5. พระรูปเหมือนิหล่อโบูราณุ เสาร์ห้า 
   เงินิ-ชลูดเล็ก-ใหญ่ ปี 2512
6. พระรูปเหมือนิแผ่้นิป๋�ม เสาร์ห้า ปี 2512
7. พระรูปเหมือนิป๋�มรุ่นิแม่ชีกุหลาบู ปี 2513
8. พระรูปเหมือนิป๋�ม อัลปาก้า (รุ่นิผู้้ใหญ่ลี-ผู้้การอภัย)
   ปี 2513-2516
9. พระรูปหมือนิป๋�ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็์ม  
   เนืิ�อท่องระฆัง ปี 2516
10. พระรูปหมือนิป๋�ม พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็์ม  
    เนืิ�อท่องแดง ปี 2516
11. พระรูปเหมือนิป๋�ม พิมพ์เข่ากว้าง หลังเต์ารีด 
    เนืิ�อท่องระฆัง ปี 2516
12. พระรูปเหมือนิป๋�ม พิมพ์เข่ากว้าง ไม่จำากัดพิมพ์ 
    ไม่จำากัดเนืิ�อ ปี 2516
13. พระสมเด็จ หลังยันิต์์สิบู เนืิ�อท่องระฆัง ปี 2516
14. พระสมเด็จหลังเรียบู เนืิ�อท่องระฆัง 
    - เนืิ�อชินิต์ะกั�ว ปี 2516
15. เหรียญรูปไข่ รุ่นิแรก เนืิ�อท่องแดง ปี 2507
16. เหรียญรูปไข่ รุ่นิ 2 เนืิ�อท่องแดง - เนืิ�ออัลปาก้า 
    ปี 2508
17. เหรียญเสมาเล็ก คร่�งองค์ - เต็์มองค์ ปี 2512

18. เหรียญใบูสาเก เนืิ�อท่องแดง - เนืิ�ออัลปาก้า 
    ปี 2512
19. เหรียญกลม หลังพระปิดต์า เนืิ�อท่องแดง 
    - เนืิ�ออัลปาก้า ปี 2513
20. เหรียญรุ่นิมหาลาภ ไม่จำากัดเนืิ�อ ปี 2516
21. เหรียญแจกท่านิ พิมพ์สังฆาฏิสั�นิ - สังฆาฏิยาว 
    ปี 2515
22. เหรียญท่ำาบุูญสรงนิำ�า ไม่จำากัดเนืิ�อ ปี 2517
23. เหรียญรุ่นิฉลองอายุ 90 ปี 2517
24. เหรียญโล่ห์ ปี 2516
25. เหรียญระฆัง ส.ช. เนืิ�ออัลปาก้า ปี 2513
26. เหรียญรูประฆัง หลังยันิต์์ ปี 2516
27. เหรียญครั�งที่� 2 ปี 2515
28. พระผ้ง รุ่นิฟ้้าผ่้า ปี 2512
29. พระผ้งสมเด็จ หลังเรียบู ปี 2516
30. พระผ้งสมเด็จ รุ่นิปืนิแต์ก - หลังต์รายาง ปี 2515
31. พระผ้ง รุ่นิฉลองมณุฑิป ไม่จำากัดพิมพ์ 
    ไม่จำากัดเนืิ�อ ปี 2514
32. พระผ้ง รุ่นิเบิูกพระเนิต์ร - รุ่นิผั้ดก๋วยเตี์�ยว 
    ไม่จำากัดพิมพ์ ไม่จำากัดเนืิ�อ ปี 2514 - 2515
33. พระผ้ง รุ่นิ 5 มหาเมต์ต์า ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2516
34. แหวนิไม่จำากัดรุ่นิ
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1010 หลวงพ่อเดิม ว�ดหนองโพ ยอดนิยม  หลวงพ่อเดิม ว�ดหนองโพ ยอดนิยม  

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

1. พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ 
   เนืิ�ออัลปาก้า ไม่จำากัดพิมพ์
2. พระรูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ พิมพ์ A
3. พระรูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ พิมพ์ B
4. พระรูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ พิมพ์ C
5. พระรูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ พิมพ์ D
6. พระรูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ 
   พิมพ์คอต่์ง
7. พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิม วัดหนิองหลวง 
   พิมพ์ฐ์านิสูง
8. พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิม วัดหนิองหลวง 
   พิมพ์ฐ์านิเตี์�ย
9. พระรูปหล่อ หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ เนืิ�อต์ะกั�ว
10. เหรียญหล่อ หลวงพ่อเดิม พิมพ์จอบูเล็ก
    ด้านิหลังพ่อเดิม วัดหนิองหลวง
11. เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นิแรกพิมพ์เสมา ปี 2470
12. เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นิแรกพิมพ์แมงกะบีู�
    หลังแบูบูหลังเรียบู ปี 2470
13. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์แมงกะบีู�หลังตั์วหนัิงสือ
     ปี 2482
14. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันิท่ร์โค้ง 
     ปี 2482
15. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเดิม พิมพ์ดอกจันิท่ร์ต์รง 
    ปี 2482
16. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปไข่พิมพ์ต้์อ ปี 2482
17. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปไข่พิมพ์หน้ิาหนุ่ิม ปี 2482
18. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเดิม-หลวงพ่อคล้าย ปี 2483
19. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ต้์อบูล็อกกลาก
    ป๋�มห่วงในิตั์ว

20. เหรียญหน้ิาหมวก หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ 
     แจกที่�วัดท่่าฉนิวนิ ปี 2483
21. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปไข่เนืิ�อเงินิลงยา
    ไม่จำากัดพิมพ์
22. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปไข่เนืิ�อเงินิข้างไข่ปลา 
    ไม่จำากัดพิมพ์
23. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี�เหลี�ยม เนืิ�อเงินิลงยา
    สีธงชาติ์
24. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี�เหลี�ยม เนืิ�อเงินิลงถ่ม
25. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปไข่เนืิ�อเงินิลงถ่มหลังอกเลา
26. เหรียญหลวงพ่อเดิม รูปไข่เนืิ�อเงินิลงถ่ม 
    ไม่จำากัดพิมพ์
27. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ห้าเหลี�ยมนิาคปรก 
    ปี 2470
28. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์เปลวเที่ยนิหน้ิาสั�นิ 
    ปี 2483
29. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์ป๋กกลด ปี 2470
30. เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิม พิมพ์แจกแม่ครัว
    เนืิ�ออัลปาก้า-เนืิ�อต์ะกั�ว
31. เหรียญหลวงพ่อเดิม พิมพ์สี�เหลี�ยมหลัง 
    ยันิต์์ใบูพัด เนืิ�อต์ะกั�ว
32. พระกริ�งใหญ่ หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ�ว
33. พระชัยวัฒ่น์ิ หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ�ว
34. เหรียญเปลวเที่ยนิ หลวงพ่อเดิม พิมพ์หน้ิายาว
     ปี 2483
35. รูปหล่อหลวงพ่อเดิม ออกวัดอินิท่าราม ปี 2493

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



28 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

เคร่�องรางจำ�งหว�ดนครสวรรค์เคร่�องรางจำ�งหว�ดนครสวรรค์
- จำ�งหว�ดพิจิำต๊ร ยอดนิยม- จำ�งหว�ดพิจิำต๊ร ยอดนิยม1111

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. คชสีห์, สิงห์ปากเป็ด, หลวงพ่อเฮี้ง วัดเขาดินิ
2. เสือ หลวงพ่อเฮี้ง วัดเขาดินิ
3. ม้ามังกร, หมู, กระต่์าย, หลวงพ่อเฮี้ง วัดเขาดินิ
4. สิงห์งาแกะพิมพ์ในิกรอบูรูปหัวใจ หลวงพ่อเดิม 
   วัดหนิองโพ
5. สิงห์งาแกะพิมพ์ในิกรอบูสี�เหลี�ยม, พิมพ์ข้าวหลามตั์ด,
   พิมพ์ท่รงกลม, หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
6. สิงห์งาแกะ พิมพ์สามขวัญปากเจาะ หลวงพ่อเดิม
   วัดหนิองโพ
7. สิงห์งาแกะ พิมพ์สองขวัญปากเจาะ หลวงพ่อเดิม
   วัดหนิองโพ
8. สิงห์งาแกะ พิมพ์ยกขา หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
9. สิงห์งาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ 
   พิมพ์ปากสาริกา
10. พระปิดต์างาแกะ พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม 
    วัดหนิองโพ
11. งาแกะแม่นิางกวัก พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม 
    วัดหนิองโพ
12. งาแกะปีเกิด 12 นัิกษัต์รไม่จำากัดพิมพ์ 
    หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
13. งาแกะพิมพ์ต่์างๆ ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงพ่อเดิม 
    วัดหนิองโพ
14. แหวนิหลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ พิมพ์สี�เหลี�ยม, 
    รูปไข่, เนืิ�อเงินิลงยาสีธงชาติ์, ลงถ่ม
15. รูปถ่่ายเก่า หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ 
    อัดกระจกขนิาดห้อยคอ ไม่จำากัดพิมพ์
16. แหวนิลงยาลงถ่ม หลวงพ่อกันิ วัดเขาแก้ว
17. ต์ะกรุดพวงลูกคั�นิพระเจ้าห้าพระองค์ 
    หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ

18. มีดหมอสาลิกา ขนิาดเล็ก หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
19. มีดหมอขนิาดปากกา (เเบูบูธรรมดา) หลวงพ่อเดิม
    วัดหนิองโพ
20. มีดหมอขนิาดปากกา (เเบูบูสามกษัต์ริย์) 
    หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
21. มีดหมอขนิาดปากกา(แบูบูด้ามตั์ด) หลวงพ่อเดิม
    วัดหนิองโพ
22. มีดหมอขนิาดใบูมีด 6 นิิ�ว ไม่เกินิ 9 นิิ�ว 
    (แบูบูธรรมดา) หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
23. มีดหมอขนิาดใบูมีด 6 นิิ�ว ไม่เกินิ 9 นิิ�ว
    (แบูบูสามกษัต์ริย์) หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
24. มีดหมอขนิาดใบูมีด 9 นิิ�วข่�นิไป ไม่จำากัดขนิาด
    หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
25. มีดหมอใบูมีดแบูบูลายนิาคคู่ ไม่จำากัดขนิาด 
    หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
26. มีดหมอขนิาดปากกา (แบูบูธรรมดา) หลวงพ่อกันิ
    วัดเขาเเก้ว
27. มีดหมอขนิาดปากกา (แบูบูสามกษัต์ริย์) 
    หลวงพ่อกันิ วัดเขาแก้ว
28. มีดหมอขนิาด 5 นิิ�วข่�นิไป หลวงพ่อกันิ วัดเขาแก้ว
29. ผ้้ารอยเท้่า หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
30. เสื�อยันิต์์สิงห์ หลวงพ่อเดิม วัดหนิองโพ
31. ต์ะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั�ว ถั่กเชือกลงรัก
32. ต์ะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั�ว (ไม่ถั่กเชือก) 
33. ต์ะกรุดหลวงพ่อพิธ ฝาบูาต์ร และไม่จำากัดเนืิ�อ
34. ต์ะกรุดหลวงพ่อเตี์ยง มีอั�ว ถั่กเชือกลงรัก
35. ต์ะกรุดหลวงพ่อเตี์ยง มีอั�ว (ไม่ถั่กเชือก)
36. ต์ะกรุดหลวงพ่อเตี์ยง 3 กษัต์ริย์ ถั่กเชือก 
    ลงรัก-ไม่ถั่กเชือก



29งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระจำ�งหว�ดพิจิำต๊ร ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดพิจิำต๊ร ยอดนิยม1212

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. รูปหล่อโบูราณุหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
   พิมพ์นิิยม
2. รูปหล่อโบูราณุหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
   พิมพ์ขี�ต์า
3. เหรียญหล่อโบูราณุหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
   พิมพ์จอบูใหญ่
4. เหรียญหล่อโบูราณุหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
   พิมพ์จอบูเล็ก
5. รูปหล่อโบูราณุหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
   เนืิ�อผ้งจุ่มรัก
6. พระเนืิ�อดินิ หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ
   พิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์
7. หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดพิมพ์
8. รูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
   พิมพ์คอแอล ปี 2515
9. รูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ  
  พิมพ์นิิ�วจุด ปี 2515
10. รูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ 
    พิมพ์มือนัิบูแบูงค์ ปี 2515
11. รูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ  
    พิมพ์มือเลขแปด ปี 2515
12. เหรียญป๋�ม หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ  
    พิมพ์จอบูใหญ่ ปี 2515
13. เหรียญป๋�ม หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ  
    พิมพ์จอบูเล็ก ปี 2515
14. เหรียญขวัญถุ่ง หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ ปี 2515
15. เหรียญหลวงพ่อเงินิรูปไข่ ไม่จำากัดหลัง 
    วัดบูางคลานิ ปี 2515

16. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิรูปไข่ อ.ชุ่ม ต์อก และไม่ต์อก “ช”
17. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ ออกวัดห้วยเขนิ พิมพ์ใหญ่
18. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ ออกวัดห้วยเขนิ 
    พิมพ์กลาง - เล็ก
19. รูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเงินิ ออกวัดท้่ายนิำ�า ปี 2515
20. รูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเงินิ ออกวัดวังจิก ปี 2515
21. รูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเงินิ ออกวัดหอไกร
22. รูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเงินิ อ.ต์ะพานิหินิ ปี 2522
23. เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์เสมา ปี 2472
24. พระหล่อโบูราณุ หลวงพ่อเพชร 
    พิมพ์สามเหลี�ยม หลังอุ
25. พระหล่อโบูราณุ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สี�เหลี�ยม หลังอุ
26. เหรียญหล่อหลวงเพชร พิมพ์จอบูใหญ่ - จอบูเล็ก
27. รูปหล่อโบูราณุหลวงพ่อเขียนิ พิมพ์หน้ิาลิง
28. เหรียญป๋�มหลวงพ่อเขียนิ เนืิ�อเงินิหลังชินิราช 
    ไม่จำากัดพิมพ์
29. ปิดต์าหลวงปู�ภู พิมพ์หยดนิำ�า เนืิ�อชินิสนิิมแดง
30. ปิดต์าหลวงปู�ภู เนืิ�อผ้งคลุกรัก หลังเบีู�ย - หลัง
    กระต่์าย
31. เหรียญหลวงปู�ภู หางแมงป�อง
32. รูปหล่อโบูราณุ หลวงพ่อเตี์ยง รุ่นิแรก 
    วัดเขารูปช้าง
33. ต์ะกรุดหลวงปู�ภู ถั่กเชือกต์ะกร้อลงรัก ไม่จำากัดเนืิ�อ
34. พญาเต่์าเรือนิหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ
35. ต์ะกรุดหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ
36. แหวนิหลวงพ่อเขียนิ เนืิ�อเงินิ ไม่จำากัดรุ่นิ



30 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

เคร่�องราง ยอดนิยมเคร่�องราง ยอดนิยม1313

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. หมากทุ่ย หลวงปู�เอี�ยม วัดหนัิง
2. เขี�ยวเสือแกะ หลวงพ่อปานิ วัดบูางเหี�ย 
   พิมพ์หุบูปาก
3. เขี�ยวเสือแกะ หลวงพ่อปานิ วัดบูางเหี�ย 
   พิมพ์อ้าปาก
4. เบีู�ยแก้ หลวงพ่อพักต์ร์ วัดโบูสถ์่
5. คชสิงห์ หลวงปู�รอด วัดบูางนิำ�าวนิ 
6. ต์ะกรุดหลวงพ่อท่องสุข วัดโต์นิดหลวง จ.เพชรบุูรี
7. คชสิงห์ หลวงปู�รอด วัดบูางนิำ�าวนิ
8. ต์ะกรุดหลวงพ่อท่องสุข วัดโต์นิดหลวง จ.เพชรบุูรี
9. สิงห์งาแกะ หลวงพ่อหอม วัดชานิหมาก
10. ต์ะกรุดกระดูกห่านิ หลวงพ่อหรุ่นิ วัดอัมพวันิ
11. เสือ หลวงพ่อนิก วัดสังกะสี
12. เสือ หลวพ่อวงศ์ วัดปริวาส ไม่จำากัดรุ่นิ
13. หนุิมานิหลวงพ่อสุ่นิ วัดศาลากุนิ ไม่จำากัดเนืิ�อ
14. ลิง หลวงพ่อดิ�ง วัดบูางวัว
15. องคต์ หลวงพ่อปานิ วัดบูางกระสอบู
16. แพะ หลวงพ่ออำ�า วัดหนิองกระบูอก จ.ระยอง
17. ต์ะกรุด หลวงปู�ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่่า
    จ.ชัยนิาท่
18. เบีู�ยแก้หลวงปู�รอด วัดนิายโรง กรุงเท่พฯ.
19. จิ�งจก หลวงพ่อหน่ิาย วัดบู้านิแจ้ง
20. พิศมรใบูลานิ หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
21. ต์ะโพนิ หลวงพ่อภกต์ร์ วัดโบูสถ์่
22. ลูกอมเนืิ�อเมฆสิท่ธิ� วัอนิงคาราม
23. ลูกอม พระปลัดปานิ วัดตุ๊์กต์า
24. ต์ะกรุดลูกอม หลวงปู�ใจ วัดเสด็จ

25. เบีู�ยแก้ หลวงปู�เพิ�ม วัดกลางบูางแก้ว จ.นิครปฐ์ม
26. เหรียญพรหมสี�หน้ิา หลวงปู�สี วัดสะแก
27. ต์ะกรุดโสฬสมงคล อาจารย์แปลก วัดสะพานิสูง
28. ราหูกะลาแกะ หลวงพ่อน้ิอยวัดศรีษะท่อง 
    ขนิาดห้อยคอ
29. ลูกอมมหากัณุฑ์ิ หลวงพ่อคง วัดบูางกระพร้อม
    จ.สมุท่รสาคร
30. ต์ะกรุดหลวงพ่อปานิ วัดบูางเหี�ย จ.สมุท่รปราการ
31. นิำ�าเต้์ารุ่นิแรก ภาพขาวดพ หลวงพ่อสด วัดปากนิำ�า
32. สาริกา หลวงพ่อสนิิท่ วัดลำาบัูวลอย
33. ต์ะกรุดโสฬสมงคล หลวงปู�กล่นิ วัดสะพานิสูง
34. แหวนิเก้ามงคล วัดราชบูพิธ
35. แหวนินิะป๋ดต์ลอด หลวงพ่อท่องสุข วัดโต์นิดหลวง
36. แหวนิ พิรอดเก่า ไม่จำากัดสำานัิก
37. เครื�องรางหลวงพ่อสังข์ วัดนิากันิต์ม ไม่จำากัดพิมพ์
    จ.ศรีสะเกษ



31งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระจำ�งหว�ดพิษณุุโลก ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดพิษณุุโลก ยอดนิยม1414

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระพุท่ธชินิราชใบูเสมา กรุวัดใหญ่ เนืิ�อชินิเงินิ
2. พระนิางพญา กรุวัดใหญ่ เนืิ�อชินิเงินิ

3. พระนิางพญา กรุวัดใหญ่ เนืิ�อดินิ
4. พระพุท่ธชินิราชใบูเสมา กรุวัดใหญ่ เนืิ�อชินิเขียว

5. พระสามนิาง กรุวัดใหญ่ เนืิ�อชินิเงินิ

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

9. พระพุท่ธชินิราชใบูมะยม กรุวัดใหญ่ เนืิ�อชินิเงินิ

10. พระกรุวัดใหญ่ เนืิ�อชินิเงินิ ไม่จำากัดพิมพ์
11. พระพุท่ธชินิราช พิมพ์ซุ้ิมเส้นิคู่ กรุวัดโพธิญาณุ

    (โรงท่อ) เนืิ�อชินิเงินิ
12. พระลีลา กรุวัดไก่เขี�ย เนืิ�อชินิเงินิ-สนิิมแดง

13. พระซุ้ิมเสมาทิ่ศ กรุวัดอรัญญิก เนืิ�อชินิเงินิ

14. พระซุ้ิมเสมาทิ่ศ กรุวัดอรัญญิก เนืิ�อดินิ
15. พระนิางพญา กรุวัดอรัญญิก เนืิ�อดินิ

16. พระยอดโถ่ กรุวัดอรัญญิก เนืิ�อดินิ
17. พระพุท่ธชินิราช กรุเขาสมอแคลง 

    เนืิ�อชินิเงินิ-สนิิมแดง

18. พระท่่ามะปราง กรุวัดท่่ามะปราง เนืิ�อชินิเงินิ
19. พระท่่ามะปราง กรุวัดท่่ามะปราง เนืิ�อดินิ
20. พระท่่ามะปราง กรุวัดเจดีย์ยอดท่อง เนืิ�อชินิเงินิ

21. พระท่่ามะปราง กรุวัดเจดีย์ยอดท่อง เนืิ�อดินิ

22. พระท่่ามะปราง กรุวัดสะดือ เนืิ�อดินิ

23. พระนิางพญา กรุวัดวังมะสระ เนืิ�อดินิ

24. พระพิมพ์ปิดต์า กรุวัดต์าปะขาวหาย เนืิ�อผ้ง

25. พระพิมพ์สี�เหลี�ยมประภามณุฑิล 
    กรุวัดต์าปะขาวหาย เนืิ�อผ้ง

26. พระลีลา กรุวัดวังหินิ เนืิ�อชินิเงินิ
27. พระสามนิาง กรุวัดไก่เขี�ย (วัดสุดสวาสดิ�)

    เนืิ�อชินิเงินิ-สนิิมแดง

28. พระสิงห์ป้อนิเหยื�อ (ฝ๋กไม้ดำา) กรุวัดสุนิท่รประดิษฐ์์
29. พระยอดขุนิพล กรุวัดวังมะด่านิ พรหมพิราม 
    เนืิ�อชินิเงินิ

30. พระกรุวัดจุฬามณีุ พิมพ์ฤๅษีหลังนิาง

31. พระกรุวัดจุฬามณีุ พิมพ์นิางหน้ิาเดียว
32. พระกรุวัดจุฬามณีุ พิมพ์สองหน้ิา

33. พระกรุวัดจุฬามณีุ ไม่จำากัดพิมพ์
34. พระนิางพญา กรุวัดโพธิญาณุ (โรงท่อ) พิมพ์มีหู

35. พระนิางพญา กรุวัดโพธิญาณุ (โรงท่อ) พิมพ์ไม่มีหู



32 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระจำ�งหว�ดก�าแพงเพชร ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดก�าแพงเพชร ยอดนิยม1515

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระกำาแพงเชตุ์พล เนืิ�อชินิ ไม่จำากัดกรุ ไม่จำากัดพิมพ์
2. พระกำาแพงนิาคปรก เนืิ�อชินิ ไม่จำากัดกรุ
3. พระนิางกำาแพง เนืิ�อชินิ ไม่จำากัดกรุ ไม่จำากัดพิมพ์
4. พระกำาแพงลีลา เนืิ�อชินิ ไม่จำากัดกรุ
5. พระกำาแพงห้าร้อยตั์ด ไม่จำากัดกรุ
6. พระกำาแพงเปิดโลก เนืิ�อชินิ
7. พระกำาแพงซุ้ิมยอ เนืิ�อชินิ
8. พระกำาแพงยอดขุนิพล เนืิ�อชินิ ไม่จำากัดกรุ
9. พระกำาแพงซุ้ิมยอ เนืิ�อดินิ
10. พระกำาแพงกลีบูบัูวเนืิ�อดินิ ไม่จำากัดกรุ
11. พระนิางกำาแพง เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดกรุ
12. พระกำาแพงยอดขุนิพล เนืิ�อดินิ
13. พระกำาแพงท่่ามะปราง เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดกรุ
14. พระกำาแพงนิาคปรก เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดกรุ
15. พระกำาแพงลีลา เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดกรุ
16. พระกำาแพงเม็ดมะเคล็ด เนืิ�อดินิ
17. พระกรุคูยาง ไม่จำากัดพิมพ์
18. พระกำาแพงเปิดโลก เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดกรุ
19.พระกำาแพงอู่ท่อง เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดกรุ
20. พระร่วงนัิ�ง เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดกรุ ไม่จำากัดพิมพ์
21. พระกำาแพงลูกแป้ง เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดกรุ 
    ไม่จำากัดพิมพ์
22. เหรียญปลอดภัยหลวงพ่อวิบููลย์ รุ่นิ 1 
    บูล็อก 1-3 ปี 2510
23. เหรียญหลวงพ่อวิบููลย์ ฉลองอายุ 90 ปี ปี 2515
24. เหรียญปลอดภัยหลวงพ่อวิบููลย์ พิมพ์บู่าแต์ก 
    ปี 2510

25. เหรียญปลอดภัยหลวงพ่อวิบููลย์ พิมพ์เศียรโล้นิ 
    ปี 2510
26. เหรียญปลอดภัยหลวงพ่อวิบููลย์ พิมพ์สายฝนิ 
    ปี 2510
27. เหรียญดาวเที่ยม ไม่จำากัดเนืิ�อ
28. เหรียญหลวงพ่อวิบููลย์วชิรธรรม เจริญศรี 
    ไม่จำากัดเนืิ�อ
29. รูปเหมือนิป๋�มหลวงพ่อวิบููลย์ใหญ่ ปี 2508
30. รูปเหมือนิป๋�มหลวงพ่อวิบููลย์เล็ก ปี 2508
31. รูปเหมือนิป๋�มหลวงพ่อวิบููลย์ปากจู๋ ปี 2519
32. รูปหล่อ ฉีดอุดกริ�ง หลวงพ่อวิบููลย์ ปี 2519
33. เหรียญหลวงพ่อวิเชียรโมลี ปี 2485
34. รูปหล่อโบูราณุเจ้าคุณุวิเชียรโมลี
35. เหรียญหล่อโบูราณุ หลวงพ่อขำา วัดโพธิ�เตี์�ย 
    ไม่จำากัดพิมพ์



33งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

1. พระยอดขุนิพลเนืิ�อดินิ กรุเต์าทุ่เรียง                             
2. พระร่วงยืนิประท่านิพร เนืิ�อดินิ จ.สุโขทั่ย

3. พระนิางเส้นิด้าย เนืิ�อดินิ กรุวัดพญาดำา
4. พระร่วงยืนิเปิดโลก เนืิ�อชินิ จ.สุโขทั่ย ไม่จำากัดกรุ

5. พระชินิราชใบูเสมา เนืิ�อดินิ กรุวังยายมาก

6. พระลีลาฝ๋กดาบู เนืิ�อดินิ
7. พระกรุวัดพญาดำา ไม่จำาพิมพ์ เนืิ�อดินิ
8. พระร่วงนัิ�งหลังตั์นิ เนืิ�อชินิ

9. พระนิางเข่าบู่วง - เข่ากว้าง เนืิ�อชินิ

10. พระเชตุ์พล พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อดินิ
11. พระหัวใจกำาแพง เนืิ�อดินิ

12. พระฤๅโขง เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดพิมพ์ กรุเต์าทุ่เรียง
13. พระท่่ามะปราง เนืิ�อดินิ

14. พระลีลา กรุวัดมหาธาตุ์ เนืิ�อชินิ

15. พระร่วงประท่านิพร เนืิ�อชินิ
16. พระซุ้ิมเรือนิแก้ว (กระต่์ายแกลบู) เนืิ�อชินิ 

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

18. พระกรุบูางขลัง เนืิ�อชินิ ไม่จำากัดพิมพ์

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

22. พระเชตุ์พล บัูวสองชั�นิ พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อชินิ

23. พระนิางข้างเม็ด เนืิ�อชินิ กรุวัดเขาพนิมเพลิง

24. พระกรุโป�งมะขาม เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดพิมพ์

25. พระนิางข้างแจกันิ กรุเต์าทุ่เรียง 
    (นิางเสน่ิห์จันิท่ร์เต์าทุ่เรียง) เนืิ�อดินิ

26. พระสังกัจจายน์ิ เนืิ�อชินิ
27. พระซุ้ิมนิคร โกศา เนืิ�อชินิ ไม่จำากัดกรุ

28. พระนิางกรุดอนิลานิ เนืิ�อดินิ

29. พระนิางต์ะกวนิ เนืิ�อชินิ
30. พระร่วงนัิ�งเข่ากว้าง-เข่าแคบู เนืิ�อชินิ
31. พระร่วงนัิ�งผ้มหวี เนืิ�อชินิ กรุเขาพนิมเพลิง

32. พระกรุเขาพนิมเพลิง ไม่จำากัดพิมพ์ เนืิ�อชินิ

33. พระลีลาระเวง เนืิ�อดินิ กรุเต์าทุ่เรียง
34. พระอู่ท่องนัิ�ง เนืิ�อดินิ

35. พระร่วงนัิ�งอู่ท่อง ไม่จำากัดกรุ เนืิ�อชินิ
36. พระนิาคปรก กรุเจดีย์ราย

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

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย
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พระจำ�งหว�ดเช�ยงราย ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดเช�ยงราย ยอดนิยม1717

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. เหรียญฉลองเมืองเชียงราย 2494 ไม่จำากัดเนืิ�อ
2. เหรียญพ่อขุนิเม็งราย หลังพระพุท่ธ 2496

3. พระกริ�งดอยตุ์ง ก้นิ ช ปี 2516 
4. เหรียญภูมิพโล ดอยตุ์ง 2516 ไม่จำากัดเนืิ�อ

5. เหรียญครูบูาคำาหล้า รุ่นิแรก 2505 ไม่จำากัดบูล็อก

6. เหรียญครูบูาคำาหล้ารุ่นิ สอง 
7. เหรียญครูบูาสันิโค้ง รุ่นิแรก อ.แม่จันิ 
8. เหรียญครูบูาสันิโค้ง รุ่นิ 109 ปี อ.แม่จันิ

   ไม่จำากัดเนืิ�อ

9. พระผ้งครูบูาสันิโค้ง รุ่นิแรก อ.แม่จันิ
10. เหรียญครูบูาศรีวิชัย วัดป�าแดด รุ่นิแรก 2521 

    ไม่จำากัดเนืิ�อ
11. เหรียญครูบูาศรีวิชัย วัดฝ๋�งหมิ�นิ 2536 ไม่จำากัดเนืิ�อ

12. เหรียญครูบูาอุ่นิคำา วัดผ้าสุกการาม (ไม้ลุงขนิ) 

    รุ่นิแรก ไม่จำากัดเนืิ�อ
13. เหรียญครูบูาศัท่ธราภิรัต์น์ิ รุ่นิแรก วัดกาสา 

    อ.แม่จันิ
14. เหรียญครูบูาอิ�นิแก้ว กาวิโล วัดศรีดอนิมูล รุ่นิแรก

   ป�าสักน้ิอย อ.เชียงแสนิ

15. เหรียญครูบูาคำาแสง อธิจิต์โต์ รุ่นิแรก 
16. รูปหล่อรุ่นิแรกครูบูาคำาแสง อธิจิต์โต์ รุ่นิแรก
    ไม่จำากัดเนืิ�อ

17. เหรียญครูบูาศรีนิวล 76 ปี วัดเจริญเมือง

    รุ่นิแรก ไม่จำากัดเนืิ�อ

18. เหรียญครูบูาอิ�นิแก้ว วัดสันิลิดไม้ รุ่นิแรก 

19. เหรียญรูปไข่รุ่นิแรก หลวงปู� ขานิ วัดป�าบู้านิเหล่า 

20. รูปหล่อรุ่นิแรก หลวงปู�ขานิ วัดป�าบู้านิเหล่า 
    ไม่จำากัดเนืิ�อ

21. เหรียญครูบูาอินิหวันิ วัดต้์ากลาง อ.เทิ่ง รุ่นิแรก
22. เหรียญพระครูญาณุประยุติ์ อ.เทิ่ง ปี 2519 รุ่นิแรก

23. เหรียญพระเจ้าสองสี อ.เทิ่ง รุ่นิแรก 

24. เหรียญรุ่นิแรก ครูบูาบุูญชุ่ม บูล็อกประคำาเกินิ
25. เหรียญรุ่นิแรก ครูบูาบุูญชุ่ม บูล็อกประคำาเต็์ม
26. เหรียญพัดเล็ก ครูบูาบุูญชุ่ม ปี 2535

27. เหรียญพัดใหญ่ครูบูาบุูญชุ่ม 

28. พระกริ�งชินิบัูญชร ครูบูาบุูญชุ่ม ไม่จำากัดเนืิ�อ
29. ชานิหมากรุ่นิแรก ครูบูาบุูญชุ่ม

30. เหรียญสมปรารถ่นิา ครูบูาบุูญชุ่ม ปี 2537
31. เหรียญครูบูาพรหมสอนิ (รุ่นิแรก) วัดต้์นิปล้อง

32. เหรียญพระพุท่ธ สิงห์แซ่ิ วัดป�าแดงหลวง อ.แม่สาย 

    รุ่นิแรก
33. เหรียญหลวงพ่อผ้าเงา รุ่นิแรก ปี 2520 ไม่จำากัดเนืิ�อ

34. เหรียญครูบูาอ้วนิ วัดดงมะดะ รุ่นิแรก 
35. เหรียญพระปี�หลง วัดป�าบูง รุ่นิ 3

36. เหรียญพ่อขุนิเม็งราย รุ่นิ 109 ปี สามัคคีวิท่ยาคม

     ไม่จำากัดเนืิ�อ
37. เหรียญวัดพระธาตุ์จอมกิต์ติ์ เชียงแสนิ 2517
38. เหรียญมังกร รุ่นิแรก หลวงพ่อพบูโชค ไม่จำากัดเนืิ�อ

39. รูปหล่อ หลวงพ่อพบูโชค รุ่นิแรก ไม่จำากัดเนืิ�อ

40. เหรียญหลวงพ่อเพชร 2514 อ.เชียงของ
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1. พระเชียงแสนิพิมพ์ใหญ่ สนิิมแดง บัูวเล็บูช้าง, 
   บัูวรวนิ

2. พระปรกโพธิ�เชียงแสนิ พิมพ์กลาง สนิิมแดง
3. พระปรกโพธิ�สมาธิเล็ก สนิิมแดง (นิิยม)

4. พระปรกโพธิ�เชียงแสนิ ใบูข้าว

5. พระเชียงแสนิ ปางลีลา สนิิมแดง
6. พระเชียงแสนิซิาวแปด สนิิมแดง
7. พระเชียงแสนิ โพธิ�บัูลลังศ์ สนิิมแดง

8. พระเชียงแสนิ ตุ๊์กต์าเล็ก

9. พระยอดขุนิพลเชียงแสนิ เนืิ�อดินิ กรุวัดเจดีย์หลวง
10.  พระเชียงแสนิ สนิิมแดง ไม่จำากัดพิมพ์

11.  พระเชียงแสนิ พิมพ์ซุ้ิมปราสาท่
12. พระเชียงแสนิ ชินิเงินิ ไม่จำากัดพิมพ์

13. พระเชียงแสนิ ซุ้ิมเรือนิแก้ว

    (วัดพระเจ้าบิู�นิหน้ิาล่องใต้์)
14. พระเชียงแสนิ ซุ้ิมปราสาท่ไหว (ทุ่่งลอ)

15. พระเชียงแสนิ ยอดขุนิพล ห้าเหลี�ยมฉัต์รเดี�ยว
16. พระเชียงแสนิ ซุ้ิมประตู์ กรุวัดลี สนิิมแดง

17. พระเชียงแสนิ เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดพิมพ์

18. พระยอดขุนิพล กรุเวียงกาหลง เนืิ�อดินิ
19. พระซุ้ิมกอ พะเยา(ผี้ผ้อม) เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดกรุ
20. พระยอดขุนิพล ปรกโพธิ� พะเยา เนืิ�อดินิ

21. พระยอดขุนิพล พะเยา หอกฉัต์ร เนืิ�อดินิ

22. พระยอดขุนิพล พะเยา พิมพ์ซุ้ิมเสมา เนืิ�อดินิ

พระสกุลเช�ยงแสน ยอดนิยมพระสกุลเช�ยงแสน ยอดนิยม1818
23. พระเชียงแสนิเดี�ยว สนิิมแดง
24. พระเชียงแสนิ พิมพ์ใบูไท่ร

25. พระเชียงแสนิ พิมพ์ปรกเถ่าวัลย์ (ก้ามปู)
26. พระเชียงแสนิสมาธิเล็ก ชินิเงินิ

27. ยอดขุนิพล พะเยา พิมพ์ปรกโพธิ�บัูวเม็ด

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
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1. พระคงสีเขียว                                                                       
2. พระคง กรุเก่า ไม่จำากัดสี                                                         

3. พระคง กรุใหม่ ไม่จำากัดสี                                                       
4. พระคง ลงรักปิดท่อง                                                               

5. พระคงท่รงพระบูาง                                                               

6. พระบูาง สีเขียว
7. พระบูาง สีทั่�วไป
8. พระเปิม สีเขียว ไม่จำากัดกรุ

9. พระเปิม กรุวัดดอนิแก้ว

10. พระเปิม กรุวัดจามเท่วี
11. พระเปิม กรุวัดพระธาตุ์

12. พระเลี�ยง กรุวัดประตู์ลี�
13. พระเลี�ยง กรุวัดมหาวันิ

14. พระเลี�ยง กรุวัดดอนิแก้ว

15. พระรอด แขนิติ์�ง
16. พระรอดนิำ�าต้์นิ กรุวัดมหาวันิ

17. พระรอดครูบูาทื่ม (เณุรจิ�ว)
18. พระลือหน้ิามงคล

19. พระลือโขง

20. พระลบู พิมพ์ใหญ่
21. พระลบู พิมพ์เล็ก
22. พระลบู ไม่จำากัดพิมพ์

23. พระลือหน้ิายักษ์ กรุเท่ศบูาล

24. พระรอด (พระลือเล็ก) กรุเท่ศบูาล

25. พระเลี�ยง กรุเท่ศบูาล

26. พระบูาง กรุเท่ศบูาล

1919
27. พระคง กรุเท่ศบูาล
28. พระสามกรุดอนิแก้ว

29. พระเลี�ยงหม้อ
30. พระเลี�ยงหลวง

31. พระเลี�ยงซุ้ิมเปลวเพลิง

32. พระกวาง
33. พระสิบู
34. พระสิบูสอง

35. พระซุ้ิมกระรอกกระแต์

36. พระสิบูแปด
37. พระป๋วย

38. พระสิกขี
39. เก้ากุ่ม-ดอกธาตุ์

40. พระรอดยอดพระสิบูสอง (ตั์ด)

41. พระสิบูสององค์กลาง (ตั์ด)
42. พระสกุลลำาพูนิ เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดพิมพ์ , ไม่จำากัดกรุ

43. พระกรุดอยไซิ เนืิ�อชินิเงินิ ไม่จำากัดพิมพ์
44. พระท่่ากระดานิ กรุป�าซิาง เนืิ�อต์ะกั�วสนิิมแดง

45. พระยอดขุนิพลกรุถ่ำ�าขุนิต์าล พิมพ์เล็ก-กลาง 

    เนืิ�อชินิ
46. พระยอดขุนิพลกรุถ่ำ�าขุนิต์าล พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อชินิ
47.  พระยอดขุนิพลกรุถ่ำ�าขุนิต์าลเนืิ�อดินิ –  เนืิ�อว่านิ

พระสกุลล�าพูน ยอดนิยมพระสกุลล�าพูน ยอดนิยม

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
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1. พระรอดหัวข่วง ไม่จำากัดพิมพ์
2. พระขุนิแผ้นิ กรุหัวข่วง

3. พระคง กรุวัดดอยคำา
4. พระคง กรุวัดช้างคำ�า

5. พระสามหอม กรุวัดดอยคำา

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

9. พระเลี�ยง กรุวัดช้างคำ�า

10. พระยอดขุนิพล กรุศาลเจ้า (กรุต้์นิลำาไย) เนืิ�อดินิ
11. พระยอดขุนิพล กรุศาลเจ้า (กรุต้์นิลำาไย) 

    เนืิ�อดินิมีรัก, ชาด, ท่อง
12. พระยอดขุนิพล กรุศาลเจ้า (กรุต้์นิลำาไย) เนืิ�อว่านิ

13. พระยอดขุนิพล กรุศาลเจ้า (กรุต้์นิลำาไย) 

    เนืิ�อดินิดิบู
14. พระขุนิไกร กรุศาลเจ้า (กรุต้์นิลำาไย) เนืิ�อดินิ

15. พระขุนิไกร กรุศาลเจ้า (กรุต้์นิลำาไย) 
    เนืิ�อดินิมีรัก, ชาด, ท่อง

16. พระขุนิไกร กรุศาลเจ้า (กรุต้์นิลำาไย) เนืิ�อว่านิ

17. พระขุนิไกร กรุศาลเจ้า (กรุต้์นิลำาไย) เนืิ�อดินิดิบู 
18. พระยอดขุนิพลพิมพ์พระประธานิ กรุศาลเจ้า 
    (กรุต้์นิลำาไย)

19. พระสามท่่ากานิ

20. พระท่่ากระดานิ กรุสันิสลี เนืิ�อชินิเงินิ

21. พระท่่ากระดานิ กรุสันิสลี เนืิ�อชินิเงินิ พิมพ์ปรกโพธิ�

22. พระซุ้ิมกอล้านินิา กรุหนิองไคร้เท่วดา 
    พิมพ์มีลายกนิก

2020
23. พระซุ้ิมกอล้านินิา กรุหนิองไคร้เท่วดา 
    พิมพ์ไม่มีลายกนิก

24. พระธนิบูดี กรุสันิคะยอม พิมพ์พระประธานิ
25. พระธนิบูดี กรุสันิคะยอม พิมพ์งบูนิำ�าอ้อย

26. พระธนิบูดี กรุสันิคะยอม ไม่จำากัดพิมพ์

27. พระกลีบูบัูว กรุร้องยาว
28. พระปรกโพธิ�เชียงแสนิฐ์านิสำาเภา เนืิ�อดินิ
    (กรุเมืองพร้าว)

29. พระเชียงแสนิ เนืิ�อชินิ กรุวัดส้มสุก

30. พระเชียงแสนิ จะ พะ กะ สะ เนืิ�อชินิเงินิ
31. พระยอดขุนิพล กรุท่่ารั�ว เนืิ�อดินิ

32. พระรอดบัูงภัย (กรุฮี้อด)
33. พระรอดบัูงภัย (กรุหมูบุู่นิ)

34. พระรอดบัูงภัย กรุหัวข่วง

35. พระกรุธาตุ์น้ิอย 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 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

1. พระกริ�งนิเรศวรเมืองงาย ปี 2512
2. พระชัยวัฒ่น์ินิเรศวรเมืองงาย ปี 2512

3. พระรอดวัดพระสิงห์ ปี 2496 พิมพ์ใหญ่หูขีด
4. พระรอดวัดพระสิงห์ ปี 2496 พิมพ์หน้ิาหนูิ

5. พระรอดวัดพระสิงห์ ปี 2496 ไม่จำากัดพิมพ์

6. หลวงปู�ท่วดวัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ ฐ์านิพระบูาท่
7. หลวงปู�ท่วดวัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ ฐ์านิบัูว
8. หลวงปู�ท่วดวัดพระสิงห์ พิมพ์จิ�ว

9. หลวงปู�ท่วด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก

10. หลวงปู�ท่วด วัดพระสิงห์ พิมพ์กลาง
11. พระร่วงวัดพระสิงห์หลังแบูบู

12. พระประจำาวันิหลวงพ่อจาด ไม่จำากัดพิมพ์
13. เหรียญครูบูาผ้าผ่้า รุ่นิแรก หลังพานิ

14. เหรียญครูบูาอินิสม สุมโนิ วัดทุ่่งน้ิอย รุ่นิแรก

15. พระผ้งข้าวเย็นิ ครูบูาอินิสม วัดทุ่่งน้ิอย รุ่นิแรก
16. เหรียญพระครูสิริธรรมโฆษิต์ รุ่นิแรก 

    (ครูบูาสิงห์แก้ว วัดปางกอง)
17. เหรียญหลวงปู�ท่องบัูว วัดโรงธรรมสามัคคี 

    รุ่นิแรก

18. เหรียญครูบูาคำาป๋นิ วัดสันิโป�ง รุ่นิแรก
19. เหรียญครูบูาสม วัดศาลา (โป�งกว๋าว) รุ่นิแรก
20. เหรียญครูบูาดวงดี วัดท่่าจำาปี รุ่นิแรก

21. เหรียญครูบูาดวงดี วัดบู้านิฟ้�อนิ รุ่นิแรก

22. เหรียญพระนิเรศวรต์องโข่ รุ่นิแรก

23. พระกริ�งเอกาท่ศรถ่ วัดพันิอ้นิ ปี 2513

24. พระชัยวัฒ่น์ิเอกาท่ศรถ่ วัดพันิอ้นิ ปี 2513
25. พระรอดนิิรันิต์ราย วัดพันิอ้นิ พิมพ์ใหญ่ ปี 2513

26. พระกริ�งพระพุท่ธชินิราช วัดพันิอ้นิ ปี 2513
27. เหรียญพระพุท่ธวัดดับูภัย รุ่นิแรก

28. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ ปี 2519 

    วัดเจดีย์สถ่านิ (ยักษ์ใหญ่)
29. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ วัดเจดียสถ่านิ ปี 2523 
     ศิษย์ร่วมสร้าง (ยักษ์เล็ก)

30. พระสมเด็จ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ปี 2516 

    พิมพ์มารวิชัย - พิมพ์สมาธิ
31. หลวงพ่อคูณุ วัดพันิอ้นิ พิมพ์สมเด็จ 

    หลังนัิ�งเต็์มองค์ ปี 2522
32. หลวงพ่อคูณุ วัดพันิอ้นิ พิมพ์ขุนิแผ้นิ 

    หลังรูปเหมือนิ  ปี 2523

33. หลวงพ่อคูณุ วัดพันิอ้นิ พิมพ์พระปิดต์า ปี 2522-2523
34. หลวงพ่อคูณุ วัดพันิอ้นิ รูปเหมือนิหลวงพ่อคูณุ

    นัิ�งยอง พิมพ์สี�เหลี�ยม ปี 2523
35. หลวงพ่อคูณุ วัดพันิอ้นิ รูปเหมือนิไข่คร่�งองค์ ปี 2523

36. เหรียญครูบูาธรรมชัย วัดทุ่่งหลวง รุ่นิแรก

37. เหรียญหน้ิาวัว พระอาจารย์ตื์�อ

2121 พระคณุาจำารย์จำ�งหว�ดเช�ยงใหม่พระคณุาจำารย์จำ�งหว�ดเช�ยงใหม่โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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



39งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

1. เหรียญพระบูรมธาตุ์หริภุญชัย รุ่นิแรก (บูล็อกสระอู)
2. เหรียญครูบูาชุ่ม โพธิโก รุ่นิแรก ไข่ใหญ่ ไม่จำากัดเนืิ�อ
3. เหรียญครูบูาชุ่ม โพธิโก รุ่นิแรก ไข่เล็ก ไม่จำากัดเนืิ�อ
4. เหรียญครูบูาชุ่ม โพธิโก รุ่นิแรก เหรียญขวัญถุ่ง ไม่จำากัดเนืิ�อ
5. พระกริ�งพระธาตุ์หริภุญชัย หล่อโบูราณุ ปี 2512
6. พระรอด ปลุกเสกอินิเดีย ปี 2518 พิมพ์สดุ้งมาร
7. พระรอด ปลุกเสกอินิเดีย ปี 2518 พิมพ์สมาธิ
8. เหรียญพระครูบูาขาวปี (สลีห้ากิ�ง) รุ่นิแรก ปี 2495 ไม่จำากัดเนืิ�อ
9. เหรียญพระครูบูาขาวปี รุ่นิหันิข้าง วัดบู้านิป๋วง   ปี 2518
10. เหรียญพระครูบูาขาวปี รุ่นิมหาลาภ ปี 2518
11. เหรียญพระครูบูาชัยวงษ์ รุ่นิแรก บูล็อกข้าวต์ม
12. เหรียญพระครูบูาชัยวงษ์ รุ่นิแรก บูล็อกข้าวต้์ม
13. พระผ้งสี�เหลี�ยม รุ่นิแรก พระครูบูาชัยวงษ์
14. เหรียญครูบูาขันิแก้ว รุ่นิแรก ไม่จำากัดเนืิ�อ
15. รูปหล่อครูบูาขันิแก้ว รุ่นิแรก ไม่จำากัดเนืิ�อ
16. เหรียญครูบูาอินิต์า วัดวังท่อง รุ่นิแรก
17. เหรียญครูบูาพรหมา วัดพระพุท่ธบูาท่ต์ากผ้้า รุ่นิแรก ปี 2500
18. เหรียญครูบูาพรหมา วัดพระพุท่ธบูาท่ต์ากผ้้า รุ่นิสี�ครูบูา ปี 2509
19. เหรียญครูบูาพรหมา วัดพระพุท่ธบูาท่ต์ากผ้้า รุ่นิฮิี้�ปปี� ปี 2512
20. รูปหล่อโบูราณุครูบูาพรหมา วัดพระพุท่ธบูาท่ต์ากผ้้า รุ่นิแรก ปี 2497
21. เหรียญเจ้าพ่อกู่ช้าง รุ่นิแรก ปี 2521
22. พระรอดจำาลอง 1200 ปี วัดมหาวันิ เนืิ�อโลหะ ปี 2528
23. เหรียญครูบูาคำาอ้าย อภิวังโส วัดป�าเห็ว (ป�าเห้ว) รุ่นิแรก
24. เหรียญครูบูาอินิต์า วัดห้วยไซิ รุ่นิแรก ไม่จำากัดบูล็อก
25. รูปเหมือนิครูบูาอินิต์า วัดห้วยไซิ รุ่นิแรก ไม่จำากัดบูล็อก
26. เหรียญครูบูาคำาอ้าย วัดสะปุ๋งน้ิอย รุ่นิแรก
27. เหรียญพระนิางจามเท่วี รุ่นิแรก วัดหนิองช้างคืนิ

พระคณุาจำารย์จำ�งหว�ดล�าพูนพระคณุาจำารย์จำ�งหว�ดล�าพูน2222โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

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



40 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

28. เหรียญครูบูาคำา วัดศรีดอนิตั์นิ รุ่นิแรก ปี 2548
29. เหรียญครูบูาสุรินิท่ร์ วัดศรีเตี์�ย รุ่นิแรก
30. เหรียญครูบูาอินิท่นินิท์่ (เสาร์) วัดบู้านิก้อง รุ่นิแรก
31. เหรียญครูบูาจ๋อนิ วัดป�าต์าล รุ่นิแรก
32. เหรียญครูบูาคำาป๋นิ วัดหนิองจาง รุ่นิแรก
33. เหรียญครูบูาสุข วัดป�าซิางน้ิอย รุ่นิแรก
34. ขุนิแผ้นิรุ่นิแรกสีขาว พระอาจารย์พีระ วัดกู่สันิป�าต์าล
35. ขุนิแผ้นิรุ่นิแรกสีดำา พระอาจารย์พีระ วัดกู่สันิป�าต์าล
36. ขุนิแผ้นิรุ่นิแรก แบูบูมีต์ะกรุด โรยพลอย พระอาจารย์พีระ วัดกู่สันิป�าต์าล
37. ขุนิแผ้นิรุ่นิแรก แบูบูมีต์ะกรุด โรยผ้งต์ะไบู พระอาจารย์พีระ วัดกู่สันิป�าต์าล
38. เหรียญครูบูาศรีวิชัย รุ่นิสมปรารถ่นิา สำานัิกสงฆ์ดอยขะม้อ-บู่อนิำ�าทิ่พย์ จ.ลำาพูนิ กรรมการใหญ่
39. เหรียญครูบูาศรีวิชัย รุ่นิสมปรารถ่นิา สำานัิกสงฆ์ดอยขะม้อ-บู่อนิำ�าทิ่พย์ จ.ลำาพูนิ กรรมการเล็ก
40. เหรียญครูบูาศรีวิชัย รุ่นิสมปรารถ่นิา สำานัิกสงฆ์ดอยขะม้อ-บู่อนิำ�าทิ่พย์ จ.ลำาพูนิ เนืิ�อท่องคำา,
    เงินิหน้ิาท่องคำาลงยา 4 สี, เงินิลงยา 4 สี, เนืิ�อเงินิ
41. เหรียญครูบูาศรีวิชัย รุ่นิสมปรารถ่นิา สำานัิกสงฆ์ดอยขะม้อ-บู่อนิำ�าทิ่พย์ จ.ลำาพูนิ ไม่จำากัดเนืิ�อ

2222 พระคณุาจำารย์จำ�งหว�ดล�าพูน (ต่๊อ)พระคณุาจำารย์จำ�งหว�ดล�าพูน (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย
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1. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย พุ่มข้าวบิูณุฑ์ิ 
   เนืิ�อเงินิลงยา ปี 2482 
2. ล็อคเก็ต์พระครูบูาเจ้าศรีวิไชย ปี 2482 
3. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย ปี 2482 
   (ไม่จำากัดพิมพ์) 
4. พระครูบูาเจ้าศรีวิไชย หล่อโบูราณุ วัดศรีโสดา 
   ปี 2477 
5. เหรียญบัูว 11 ดอก พระครูบูาเจ้าศรีวิไชย 
   เนืิ�อท่องแดง 
6. เหรียญข้างพญานิาค พระครูบูาเจ้าศรีวิไชย 
   เนืิ�อท่องแดง 
7. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย วัดบู้านิปาง 
   (ไม่จำากัดพิมพ์) 
8. เหรียญสรรเสริญ พระครูบูาเจ้าศรีวิไชย ปี 2481 
9. พระรูปหล่อโบูราณุ ครูบูาเจ้าศรีวิไชย 
  วัดศรีสุพรรณุ รุ่นิแรก ปี 2497 
10. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย วัดบู้านิปาง 
    รุ่นิพิเศษ เนืิ�อเงินิ ปี 2517 
11. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย วัดบู้านิปาง 
    รุ่นิพิเศษ เนืิ�อนิวะ ปี 2517 
12. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย วัดบู้านิปาง 
   รุ่นิพิเศษ เนืิ�อท่องแดง ปี 2517 
13. ล็อคเก็ต์พระครูบูาเจ้าศรีวิไชย วัดบู้านิปาง 
   รุ่นิพิเศษ ปี 2517 
14. พระรูปเหมือนิสร้างท่าง เนืิ�อแร่ไมก้า 
15. พระรูปเหมือนิครูบูาเจ้าศรีวิไชย รุ่นิอัฐิ์หลังย่นิ 
16. พระรอดรูปเหมือนิครูบูาเจ้าศรีวิไชย 
17. รูปเหมือนิป๋�ม ครูบูาเจ้าศรีวิไชย ปี 2500 

ครูบัาเจำ�าศร�วิไชย ยอดนิยมครูบัาเจำ�าศร�วิไชย ยอดนิยม2323โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

18. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย วัดป�าซิางพานิิช 
    ปี 2511 
19. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย วัดพระนิอนิขอนิม่วง
    ปี 2512 
20. พระรูปหล่อครูบูาเจ้าศรีวิไชย วัดพันิอ้นิ ปี 2513 
21. ล็อคเก็ต์พระครูบูาเจ้าศรีวิไชย รุ่นิ 115 วัดบู้านิปาง 
    ปี 2536 
22. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย รุ่นิ 115 เนืิ�อท่องคำา
    วัดบู้านิปาง ปี 2536 
23. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย รุ่นิ 115 เนืิ�อเงินิ 
    วัดบู้านิปาง ปี 2536 
24. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย รุ่นิ 115 เนืิ�อนิวะ 
    วัดบู้านิปาง ปี 2536 
25. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย รุ่นิ 115 เนืิ�อฝาบูาต์ร
    วัดบู้านิปาง ปี 2536 
26. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย วัดจามเท่วี รุ่นิแรก 
    ปี 2511 
27. เหรียญหล่อพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย วัดหมื�นิล้านิ 
    ปี 2522 ไม่จำากัดเนืิ�อ 
28. เหรียญพระครูบูาเจ้าศรีวิไชย วัดแม่ไปล่ ปี 2481 
29. พระเกศาครูบูาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์พระประธานิใหญ่
    ยุคต้์นิ 
30. พระเกศาครูบูาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์พระประธานิเล็ก ยุคต้์นิ 
31. พระเกศาครูบูาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์พระรอด ยุคต้์นิ 
32. พระเกศาครูบูาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์พระคง ยุคต้์นิ
33. พระเกศาครูบูาเจ้าศรีวิไชย ไม่จำากัดพิมพ์ ยุคต้์นิ
34. เหรียญครูบูา วัดพระนิอนิแม่ปูคา รุ่นิแรก
35. เหรียญครูบูาหันิข้าง วัดพระนิอนิแม่ปูคา



42 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
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1. เหรียญหน้ิาวัว 
2. เหรียญ ท่อ.1

3. เหรียญ ท่อ.2 
4. เหรียญ ท่อ.3 เหรียญมะพร้าว ปี 2515

5. เหรียญเจดีย์หลวงรุ่นิพิเศษ ปี 2517

6. เหรียญอัฏฐ์ารส ปี 2517
7. เหรียญที่�ว่าการอำาเภอแม่ริม ปี 2517
8. เหรียญอนิามัยพร้าว ปี 2517

9. เหรียญกลมเจดีย์ 84 ปี 2517

10. เหรียญรูปไข่เจดีย์ 84 ปี 2517
11. เหรียญมหาเศรษฐี์ ปี 2520

12. เหรียญหลวงพ่อโสธร ปี 2517
13. เหรียญนิามชัย ปี 2517

14. เหรียญรุ่นิท่รัพย์สินิ ปี 2519

15. เหรียญรุ่นิเราสู้ ปี 2520
16. เหรียญลูกเสือชาวบู้านิ ปี 2520

17. เหรียญหลัง ภปร.ใหญ่ ปี 2521
18. เหรียญมหาลาภ ปี 2521

19. เหรียญนิาคปรกใบูมะขามรุ่นิแรก บูล็อคหูยาว 

    ปี 2516
20. พระกริ�งอรหัง ปี 2517
21. พระชัยวัฒ่น์ิอรหังไม่จำากัดเนืิ�อปี 2517

22. พระกริ�งพุท่โธอรหัง ปี 2519

23. พระกริ�งพุท่ธปาฏิหาริย์ เมืองงาย 2 ปี 2521

24. พระปิดต์าชินิอุต์ต์โมปี 2518

25. พระผ้งรุ่นิแรก ปี 2515

2424 หลวงปู�แหวน ว�ดดอยแม่ป๋�ง ยอดนิยมหลวงปู�แหวน ว�ดดอยแม่ป๋�ง ยอดนิยม

26. พระผ้งแซิยิดใหญ่ ปี 2516
27. พระผ้งแซิยิดเล็ก ปี 2516

28. พระสมเด็จรุ่นิอ.คำาบู่อ ปี 2516
29. พระผ้งรูปเหมือนิป๋กกรดหลวงปู�แหวนิ ปี 2516

30. พระผ้งปิดต์าหลังป๋กกรด ปี 2516

31. รูปหล่อหน้ิาแหงนิรุ่นิแรก ปี 2516
32. รูปหล่อโบูราณุนัิ�งพับูเพียบู ปี 2516
33. รูปหล่อลูกเสือชาวบู้านิ ปี 2520

34. รูปหล่อซุ้ิมเสมาหลวงปู�แหวนิ ปี 2517

35. พระผ้งชินิราชอาจารย์คำาบู่อ ปี 2516

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
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1. เหรียญหน้ิาวัว รุ่นิแรก
2. เหรียญห้าเหลี�ยม ปี 2515

3. เหรียญเมต์ต์า เนืิ�อเงินิ ปี 2517
4. เหรียญเมต์ต์า เนืิ�อนิวะ ปี 2517

5. เหรียญเมต์ต์า กะไหล่ท่องกรรมการ ปี 2517

6. เหรียญมต์ต์า เนืิ�อท่องแดง ปี 2517
7. เหรียญเจดีย์พุท่ธคยา วัดสันิติ์ธรรม ปี 2517 
   ไม่จำากัดเนืิ�อ

8. เหรียญข้าวหลามตั์ด ปี 2517 ไม่จำากัดเนืิ�อ

9. เหรียญมหาลาโภ ปี 2517 ไม่จำากัดเนืิ�อ
10. เหรียญพุท่โธ ปี 2518 ไม่จำากัดเนืิ�อ

11. เหรียญศิษย์เชียงดาวสร้างถ่วาย ปี2517 
    ไม่จำากัดเนืิ�อ

12. เหรียญเสมา 12.00 นิ. ไม่จำากัดเนืิ�อ

13. เหรียญบู่อนิำ�ามันิฝาง ปี 2517
14. เหรียญกลมเล็ก (เม็ดกระดุม) ปี 2517

15. เหรียญวงค์เข็มมาเนืิ�อเงินิ ปี 2518
16. เหรียญวงค์เข็มมา เนืิ�อนิวะ ปี 2518

17. เหรียญวงค์เข็มมา เนืิ�อท่องแดง ปี 2518

18. พระรูปเหมือนิซุ้ิมกอ รุ่นิเมต์ต์า ไม่จำากัดเนืิ�อ
19. พระรูปเหมือนิลอยองค์ รุ่นิแรก ปี 2518
20. พระกริ�งโพธิญาณุ ปี 2517 ไม่จำากัดเนืิ�อ

21. พระกริ�งพุท่ธาจาโร ปี 2532 ไม่จำากัดเนืิ�อ

22. พระชัยวัฒ่น์ิโพธิญาณุ ปี 2517 ไม่จำากัดเนืิ�อ

23. เหรียญโพธิญาณุ ปี 2517

24. พระผ้งรูปเหมือนิเต็์มองค์ รุ่นิแรก 
    พิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่

2525
25. พระผ้งปิดต์า เล็บูมือ รุ่นิแรก
26. พระผ้งปิดต์า รุ่นิเมต์ต์า

27. พระผ้งรูปเหมือนิ รุ่นิเมต์ต์า ปี 2517
28. พระปิดต์ารุ่นิเจริญสุข เนืิ�อท่องแดง

29. พระผ้งปิดต์า รุ่นิอุดมความสุข

30. ล็อคเก็ต์ ไม่จำากัดปี
31. พระปิดต์ามหาลาโภ ปี 2517 ไม่จำากัดเนืิ�อ
32. พระปิดต์าราชาอุต์ต์โม ปี 2518 ไม่จำากัดเนืิ�อ

33. เหรียญกลมหลังยันิต์์ดวง ปี 2517 ไม่จำากัดเนืิ�อ

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่�� หลวงปู�สิม ว�ดถั��าผู้าปล่อง ยอดนิยมหลวงปู�สิม ว�ดถั��าผู้าปล่อง ยอดนิยม
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1. พระยอดขุนิพลนิาน้ิอย กรุวัดนิาหลวง เนืิ�อชินิ 
   ไม่จำากัดพิมพ์ 

2. พระกรุบู่อสวก เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดพิมพ์
3. พระเชียงแสนิ สกุลเมืองน่ิานิ เนืิ�อชินิต์ะกั�ว

   ไม่จำากัดพิมพ์

4. พระกรุศิลาเพชร เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดพิมพ์
5. พระต์ะโหล่ง กรุผ้าเวียง เนืิ�อดินิ ไม่จำากัดพิมพ์
6. นิางกรุวัดช้างคำ�า เนืิ�อดินิ

7. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ รุ่นิแรก

8. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ รุ่นิอยู่คง
9. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ รุ่นิงาช้างดำา

   ไม่จำากัดเนืิ�อ
10. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ รุ่นิฉลองอุโบูสถ่(รุ่นิ6)

11. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ รุ่นิกวางเหลียว

12. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ รุ่นิสุดท้่าย ไม่จำากัดเนืิ�อ
13. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ รุ่นิออกวัดพลับูพลา

    ไม่จำากัดเนืิ�อ
14. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ รุ่นิพญาผ้านิอง 

    ไม่จำากัดเนืิ�อ

15. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ รุ่นิกระบูองไขว้
16. หลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ พิมพ์ซุ้ิมตื์�นิ
17. หลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ พิมพ์ซุ้ิมล่ก ไม่จำากัดเนืิ�อ

18. รูปหล่อหลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ รุ่นิแรก ไม่จำากัดเนืิ�อ

19. หลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ พิมพ์ใบูโพธิ�

    (ครบูรอบูอายุ 80 ปี)

20. หลวงพ่อวัดดอนิตั์นิ เนืิ�อชานิหมาก ไม่จำากัดพิมพ์

2626 พระจำ�งหว�ดน่าน ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดน่าน ยอดนิยม

21. เหรียญพระเจ้าท่องทิ่พย์ วัดสวนิต์าล รุ่นิแรก 
    ปี 2502

22. เหรียญพระธาตุ์แช่แห้ง หลังยันิต์์ห้า ปี 2504
23. พระกริ�งศิลามงคล รุ่นิแรก

24. เหรียญครูบูาก๋ง วัดศรีมงคล รุ่นิแรก

25. เหรียญครูบูาก๋ง รุ่นิวัดต้์นิฮ่ี้าง
26. เหรียญ รพช. หลวงพ่อวัดศรีบุูญเรือง ไม่จำากัดเนืิ�อ
27. พระผ้งพุท่ธมนิต์์ รุ่นิแรก หลวงพ่อวัดศรีบุูญเรือง

28. พระผ้งพุท่ธมนิต์์ รุ่นิสอง หลวงพ่อวัดศรีบุูญเรือง

29. เหรียญหลวงปู�ไผ่้ วัดไผ่้งาม รุ่นิแรก ไม่จำากัดพิมพ์
    ไม่จำากัดเนืิ�อ

30. เหรียญครูบูาคำาตั์�นิ วัดบู้านิบุู้ง รุ่นิแรก
31. เหรียญครูบูาขัติ์ วัดท่่าล้อ รุ่นิแรก

32. เหรียญครูบูาอินิหวันิ วัดอภัยคีรี รุ่นิแรก

33. เหรียญสิบูสองมหาชัย ครูบูาสม วัดเมืองราม
34. เหรียญครูบูาสุเท่พ วัดสว่างอารมณ์ุ รุ่นิแรก

35. เหรียญเจ้าพ่อภูคา รุ่นิแรก ต์อกโค้ต์
36. เหรียญพระเจ้าสุริยะพงษ์ผ้ลิต์เดชฯ รุ่นิแรก 

    ปี 2503 ไม่จำากัดเนืิ�อ

37. ท้่าวเวสสุวรรณุ เนืิ�อว่านิ วัดมิ�งเมือง
38. เหรียญรุ่นิแรก หลวงพ่อวัดป�าเหมือด ไม่จำากัดเนืิ�อ
39. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิเศรษฐี์ศรีนิครน่ิานิ

    ไม่จำากัดเนืิ�อ

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



45งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

1. พระยอดขุนิพล บู้านิปินิ อ.ลอง ไม่จำากัดพิมพ์
2. พระยอดขุนิพล ไม่จำากัดกรุ
3. พระกรุวังชิ�นิ ไม่จำากัดพิมพ์
4. พระกริ�งบู้านิต์อนิิมิต์ รุ่นิแรก ปี 2508
5. รูปเหมือนิป๋�มพระพุท่ธจอมสวรรค์ รุ่นิแรก ปี 2506
6. พระกริ�งพุท่ธโกศัย รุ่นิแรก ปี 2513
7. พระกริ�งบู้านิหนิองม่วงไข่ พิมพ์ใหญ่ ปี 2512
8. พระกริ�งบู้านิหนิองม่วงไข่ พิมพ์เล็ก ปี 2512
9. พระกริ�งแม่ยางต์าล รุ่นิแรก
10. รูปหล่อพระพุท่ธ หลวงพ่อกัณุหา สุขกาโม
    รุ่นิแรก โค้ด กต์.
11. รูปหล่อพระพุท่ธ หลวงพ่อกัณุหา สุขกาโม
    รุ่นิ 2 อายุ 60 ปี
12. รูปหล่อหลวงปู�พรหม วัดท่่าขวัญ รุ่นิแรก
13. เหรียญพระพุท่ธโกศัย รุ่นิแรก ปี 2498 บูล็อก 1-2
14. เหรียญพระพุท่ธโกศัย รุ่นิแรก ปี 2498 บูล็อก 3-4
15. เหรียญพระพุท่ธเชียงชื�นิ รุ่นิแรก ปี 2500
16. เหรียญพระพุท่ธจอมสวรรค์ วัดจอมสวรรค์ 
    ปี 2506
17. เหรียญพระพุท่ธมงคลนิิมิต์ร วัดบู้านิต์อ รุ่นิแรก 
    ปี 2508 
18. เหรียญพระพุท่ธวิชิต์มาร รุ่นิแรก ปี 2516
19. เหรียญหลวงพ่อจันิท่รังสี รุ่นิแรก ปี 2500
20. เหรียญครูบูามหาเถ่ร วัดสูงเม่นิ รุ่นิแรก ปี 2508
21. เหรียญเจ้าคุณุโอภาสพุท่ธิคุณุ วัดถิ่�นิในิ รุ่นิแรก 
    ปี 2509
22. เหรียญครูบูาแก้ว อินฺิท่จกฺโก วัดเขื�อนิคำาลือ 
    รุ่นิแรก ปี 2511
23. เหรียญพระครูพรหมธีรคุณุ วัดห้วยหม้าย อ.สอง
    รุ่นิแรก ปี 2514

2727 พระจำ�งหว�ดแพร่ ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดแพร่ ยอดนิยม

24. เหรียญครูบูาสมจิต์ร วัดสะแล่ง อ.ลอง รุ่นิแรก
    ปี 2514
25. เหรียญครูบูาถ่าวรชัยกิจ วัดปทุ่ม รุ่นิแรก
26. เหรียญครูบูาอินิท่จักร วัดต้์าเวียง อ.ลอง รุ่นิแรก
27. เหรียญพระครูอดุลยธรรมรังสี วัดนิาหลวง อ.ลอง
    รุ่นิแรก ปี 2518
28. เหรียญหลวงพ่อมั�ง ติ์สฺสโร วัดชัยสิท่ธิ� อ.วังชิ�นิ 
    รุ่นิแรก ปี 2518 
29. เหรียญพระครูสุนิท่รสิกขวัฒ่น์ิ วัดลูนิิเกตุ์ อ.สอง 
    รุ่นิแรก
30. เหรียญครูบูาแก้ว อินฺิท่จกฺโก วัดเขื�อนิคำาลือ รูปไข่ 
    ปี 2518
31. เหรียญหลวงปู�ดง(จ๋อย) ธวโนิ วัดดงเหนืิอ รุ่นิแรก
     ปี 2521 
32. เหรียญพระครูศิริบุูณุยวัฒ่น์ิ(ตุ๊์ลุงปลุก) รุ่นิแรก 
    ปี 2522
33. เหรียญครูบูามนิต์รี วัดพระธาตุ์สุโท่นิมงคลคีรี
    สามัคคีธรรม อ.เด่นิชัย รุ่นิแรก 
34. เหรียญหลวงพ่อหมวก พุทฺ่ธสโร วัดหัวข่วง รุ่นิแรก 
    ปี 2520 
35. เหรียญอาจารย์เสนิาะ กต์สาโร วัดพงท่่าข้าม
    รุ่นิแรก ปี 2536
36. เหรียญหลวงปู�คำา จนฺิติ์โก วัดห้วยโป�ง อ.สอง 
    รุ่นิแรก ปี 2540
37. หนุิมานิ ครูบูาแก้ว อินฺิท่จกฺโก วัดเขื�อนิคำาลือ
     ปี 2519
 38. วัวธนูิ ครูบูาอินิต์า อินฺิท่จกฺโก วัดวังหงส์ใต้์
 39. ต์ะกรุดครูบูาแก้ว อินฺิท่จกฺโก วัดเขื�อนิคำาลือ

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



46 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

1. เหรียญพระเจ้าต์นิหลวง หลังยันิต์์ห้า ปี 2497 
   เนืิ�อท่องแดง 

2. เหรียญพระเจ้าต์นิหลวง คร่�งองค์ ปี 2512 
   เนืิ�อท่องแดง 

3. เหรียญพระเจ้าต์นิหลวง คร่�งองค์ ปี 2512 

   เนืิ�ออัลปาก้า 
4. เหรียญพระเจ้าต์นิหลวง ปี 2517 
5. เหรียญครูบูาศรีวิชัย หลังพระเจ้าต์นิหลวง ปี 2497

6. เหรียญหยดนิำ�าพระเจ้าต์นิหลวง รุ่นิ ส. ธ. ปี 2535

   เนืิ�อเงินิลงยา 
7. เหรียญพระเจ้าต์นิหลวง รุ่นิ ส. ธ. ปี 2535

   ไม่จำากัดเนืิ�อ
8. รูปหล่อพระเจ้าต์นิหลวง รุ่นิ ส.ธ. ปี 2535 

   เนืิ�อท่องคำา 

9. รูปหล่อพระเจ้าต์นิหลวง รุ่นิ ส. ธ. ปี 2535 เนืิ�อเงินิ 
10. รูปหล่อพระเจ้าต์นิหลวง รุ่นิ ส. ธ. ปี 2535 

    เนืิ�อนิวะโลหะ 
11. รูปหล่อพระเจ้าต์นิหลวง รุ่นิ ส.ธ. ปี 2535 

    เนืิ�อท่องแดง 

12. รูปหล่อพระเจ้าต์นิหลวง อุ้มบูาต์รน้ิำามนิต์์ ปี 2512 
13. เหรียญกลมพญานิาค รุ่นิแรก วัดพระเจ้าต์นิหลวง 
14. เหรียญครูบูาคำา วัดศรีล้อม ปี 2529 

15. เหรียญพระเจ้านัิ�งเดินิ รุ่นิแรก อำาเภอเชียงคำา 

    ปี 2518 ไม่จำากัดเนืิ�อ 

16. เหรียญครูบูาอ่อนิ วัดสันิต้์นิหวีด เนืิ�อท่องเหลือง

    รุ่นิแรก ปี 2536 
17. เหรียญฉลุครูบูาอ่อนิ วัดสันิต้์นิหวีด รุ่นิเสาร์ห้า 

    ปี 2555 ไม่จำากัดเนืิ�อ 

2828 พระจำ�งหว�ดพะเยา ยอดนิยมพระจำ�งหว�ดพะเยา ยอดนิยม

18. รูปหล่อโบูราณุ ครูบูาอ่อนิ วัดสันิต้์นิหวีด 
    รุ่นิเสาร์ห้า ปี 2555 ไม่จำากัดเนืิ�อ 

19. เหรียญครูบูาอินิโต์ รุ่นิแรก หน่ิ�งขีด ปี 2508 
20. เหรียญครูบูาอินิโต์ รุ่นิแรก สังฆฎิิ ปี 2508 

21. เหรียญครูบูาอินิโต์ รุ่นิแรก สามขีด ปี 2508 

22 เหรียญครูบูาอินิโต์ รุ่นิแรก สี�ขีด ปี 2508 
23. หรียญครูบูาอินิโต์ รุ่นิแรก แจกแม่ครัว ปี 2508 
24. เหรียญครูบูาอินิโต์ รุ่นิฟ้้าผ่้า เนืิ�อเงินิ ปี 2517 

25. เหรียญครูบูาอินิโต์ รุ่นิฟ้้าผ่้า เนืิ�อท่องแดง 

    ไม่จำากัดบูล็อคปี 2517 
26. เหรียญครูบูาอินิโต์ รุ่นิหน้ิาใหญ่ เนืิ�อท่องแดง

    ปี 2518 
27. เหรียญครูบูาอินิโต์ รุ่นิหน้ิาใหญ่ เนืิ�อเงินิ ปี 2518 

28. เหรียญครูบูาอินิโต์ รุ่นิหน้ิาใหญ่ กลมเล็ก เนืิ�อเงินิ 

    ปี 2518 
29. เหรียญครูบูาอินิโต์ รุ่นิหน้ิาใหญ่ กลมเล็ก 

    เนืิ�อท่องแดง ปี 2518 
30. รูปหล่อครูบูาอินิโต์ รุ่นิแรก ปี 2520 

31. พระผ้งครูบูาอินิโต์ โพธิ�พันิต้์นิ 

32. พระผ้งครูบูาอินิโต์ พิมพ์เล็บูมือพัดยศ 
33. พระผ้งครูบูาอินิโต์ พิมพ์สี�เหลี�ยม 
34. เหรียญครูบูาอินิโต์ รุ่นิเจริญพร ปี 2559 

    ไม่จำากัดเนืิ�อ  

35. เหรียญครูบูาศรี วัดร่องไฮี้ รุ่นิแรก ปี 2519 

36. เหรียญครูบูาคำาอ้าย รุ่นิแรก ปี 2522 ไม่จำากัดเนืิ�อ 

37. รูปหล่อครูบูาคำาอ้าย รุ่นิแรก ปี 2540 ไม่จำากัดเนืิ�อ 
38. เหรียญครูบูากาวีระ วัดสุวรรณุคูหา ปี 2514 

    ไม่จำากัดเนืิ�อ

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



47งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

1. พระกริ�งแก้วปฏิมากร พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2514
2. พระกริ�งแก้วปฏิมากร พิมพ์เล็ก เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2514

3. พระกริ�งธิเบูต์ วัดเกาะวาลุการาม ปี 2514
4. พระกริ�งไต์รลักษณ์ุ ปี 2517 

5. พระชัยไต์รภพ ปี 2517  

6. พระกริ�งศิริราช ปี 2517 
7. พระชัยศิริราช ปี 2517  
8. พระกริ�งอวโลกิเต์ศวร เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ ปี 2518 

9. พระกริ�งอวโลกิเต์ศวร เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2518  

10. รูปหล่อก้นิหนูิ ปี 2518
11. รูปหล่อก้นิดอกจันิท่ร์ ปี 2518 

12. พระผ้งมงคลเกษม 1 ปี 2517 
13. พระผ้งมงคลเกษม 2 ปี 2517 

14. พระผ้งท่รงระฆัง ที่�ระล่กครบู 5 รอบู ปี 2515

15. เหรียญระฆังศิริมงคล เนืิ�อเงินิ ปี 2516
16. เหรียญระฆังศิริมงคล เนืิ�อท่องแดงรมดำา ปี 2516 

17. พระสมเด็จไต์รมาส ปี 2516
18. เหรียญกองพันิลำาปาง เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ ปี 2517 

19. เหรียญกองพันิลำาปาง เนืิ�อท่องแดง ปี 2517 

20. เหรียญแต์งโม เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ, เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2517
21. เหรียญแต์งโม บูล็อคนิิยม ไม่มี A ปี 2517
22. เหรียญแต์งโม เนืิ�อท่องแดง ปี 2517 

23. พระผ้งไต์รมาส ปี 2518 

24. เหรียญ ม.ท่.บู.7 ค่ายสุรศักดิ�มนิต์รี เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ ปี 2518 

หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 1หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 12929

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

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



48 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

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

25. เหรียญ ม.ท่.บู.7 ค่ายสุรศักดิ�มนิต์รี เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2518
26. เหรียญ ม.ท่.บู.7 ค่ายสุรศักดิ�มนิต์รี เนืิ�อท่องแดง ปี 2518

27. เหรียญกองพันิเชียงใหม่ ค่ายกาวิละ เนืิ�อเงินิ, เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2518
28. เหรียญกองพันิเชียงใหม่ ค่ายกาวิละ เนืิ�อท่องแดง ปี 2518

29. เหรียญกองพันิโคราช เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ ปี 2518 

30. เหรียญกองพันิโคราช เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2518 
31. เหรียญกองพันิโคราช เนืิ�อท่องแดง ปี 2518  
32. เหรียญกองพันิเชียงราย เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ ปี 2518  

33. เหรียญกองพันิเชียงราย เนืิ�อท่องแดง ปี 2518 

34. รูปหล่อ รุ่นิ ชูชัย พระขรรค์ชัย ปี 2518 
35. พระปรกใบูมะขาม รุ่นิแรก หลังลายเซ็ินิต์์ ปี 2517

36. เหรียญนิวรัต์น์ิ ปี 2517
37. เหรียญวัดพลับูพลา เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ ปี 2517

38. เหรียญวัดพลับูพลา เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2517

39. เหรียญวัดพลับูพลา เนืิ�อท่องแดง, เนืิ�อกะไหล่ท่อง ปี 2517
40. เหรียญโภคท่รัพย์ วัดอุดมรังสี ปี 2517

41. เหรียญกลมสวัสดี ปี 2517
42. เหรียญกลมวัดคลองนิำ�าไหล จ.กำาแพงเพชร ปี 2517

2929 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 1 (ต่๊อ)หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 1 (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



49งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

1. พระผ้งสิงห์เกสร ปี 2503
2. พระผ้งสมเด็จเชียงแสนิ (เนืิ�อดินิ)

3. พระผ้งสมเด็จหมออินิท่ร์
4. พระร่วงรางปืนิ วัดเกาะวาลุการาม ปี 2514

5. พระร่วงท่รงเกาะ วัดเกาะวาลุการาม ปี 2514 

6. เหรียญพระครูพิชัยมงคล รุ่นิสอง ปี 2516
7. เหรียญรูปไข่ วัดคะต่์กเชียงมั�นิ รุ่นิแรก (คร่�งองค์) ปี 2514 
8. เหรียญรูปไข่ วัดคะต่์กเชียงมั�นิ รุ่นิสอง (เต็์มองค์) ปี 2514  

9. เหรียญรูปไข่ วัดคะต่์กเชียงมั�นิ รุ่นิสาม (คร่�งองค์) ปี 2514 

10. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ วัดบุูญยืนิ ปี 2516 
11. เหรียญพระสิวลี วัดบุูญยืนิ ปี 2516 

12. พระผ้งสมเด็จ วัดบุูญยืนิ ปี 2516
13. พระผ้ง รุ่นิปลัดสุธี ปี 2517

14. เหรียญพระพุท่ธเจ้าแก้วมรกต์เบูญจบูารมี ปี 2517

15. เหรียญรุ่นิศาลากลาง พิมพ์พระพุท่ธ ปี 2517 
16. เหรียญรุ่นิศาลากลาง พิมพ์หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2517 

17. พระชัยวัฒ่น์ิจตุ์รทิ่ศ (หลวงพ่อดำา) ปี 2517
18. เหรียญระฆังวัดพระธาตุ์เสด็จ ปี 2518

19. เหรียญจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ�มนิต์รี รูปดาวแปดแฉก ปี 2518

20. เหรียญหนูิกลม รุ่นิแรก ปี 2518
21. แหนิบูเสียบูกระเป๋า-เสียบูเนิคไท่ด์ ปี 2518 
22. เหรียญสุขเกษม ปี 2518

23. รูปหล่อเนืิ�อสต์างค์แดง วัดศรีบุูญเรือง เชียงใหม่ ปี 2517

3030 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 2หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 2

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

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



50 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

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

24. พระปิดต์าสารพัดดี วัดประตู์ป�อง เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ ปี 2518
25. พระปิดต์าสารพัดดี วัดประตู์ป�อง เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2518 

26. พระปิดต์ามหาอุต์ม์ วัดประตู์ป�อง เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ ปี 2518
27. พระปิดต์ามหาอุต์ม์ วัดประตู์ป�อง เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2518

28. พระปิดต์ามหาลาภ วัดประตู์ป�อง เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ ปี 2518

29. พระปิดต์ามหาลาภ วัดประตู์ป�อง เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2518
30. พระปิดต์ามหาโชค เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ ปี 2518
31. พระปิดต์ามหาโชค เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2518

32. พระผ้งปิดต์าใบูโพธิ� สุโขวิเวโก ปี 2516

33. พระผ้งปิดต์าคะแนินิ ตั์ดชิด ปี 2516
34. พระปิดต์ามหาอุต์ม์ (ป๋�ม) ปี 2518

35. เหรียญกิ�งไผ่้ เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ ปี 2518
36. เหรียญกิ�งไผ่้ เนืิ�อท่องแดง ปี 2518

37. เหรียญกิ�งไผ่้ เนืิ�อกะไหล่ท่อง ปี 2518

38. พระกริ�งเชียงมั�นิ วัดคะต่์กเชียงมั�นิ ปี 2516
39. เหรียญกลมพระสิวลี วัดคะต่์กเชียงมั�นิ ปี 2519

40. เหรียญพระแก้วมรกต์หลังโภคท่รัพย์ เนืิ�ออัลปาก้า วัดเกาะวาลุการาม ปี 2514
41. พระสมเด็จเพชรรัต์น์ิ วัดอินิท่ร์ประชาราษฏร์ ปี 2517

42. พระผ้งมงคลเก้า วัดอินิท่ร์ประชาราษฏร์ ปี 2517

43. พระผ้งมงคลชัย วัดอินิท่ร์ประชาราษฏร์ ปี 2517
44. พระสมเด็จเม็ดแต์ง วัดอินิท่ร์ประชาราษฏร์ ปี 2517

3030 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 2 (ต่๊อ)หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 2 (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��



51งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

1. เหรียญพระแก้วมรกต์ หลังวัดพระธาตุ์ลำาปางหลวง
   ปี 2514
2. พระกริ�งเขมโก ปี 2521 
3. เหรียญพระปิดต์า ลาภผ้ลพูนิท่วี ปี 2521
4. เหรียญรูปเหมือนิหลัง ภปร. พิมพ์เล็ก เนืิ�อท่องคำา, 
   เนืิ�อเงินิ ปี 2523
5. เหรียญรูปเหมือนิหลัง ภปร. พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อท่องคำา,
   เนืิ�อเงินิ ปี 2523 
6. เหรียญรูปเหมือนิหลัง ภปร. พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อท่องแดง
   ปี 2523  
7. เหรียญรูปเหมือนิ รุ่นิทิ่พย์ช้าง ปี 2524
8. รูปหล่อใบูโพธิ� รุ่นิทิ่พย์ช้าง ปี 2524 
9. เหรียญเจริญพร ปี 2524 
10. เหรียญกินิบู่เสี�ยง เนืิ�อเงินิ ปี 2525 
11. เหรียญกินิบู่เสี�ยง เนืิ�อกะไหล่ท่อง ปี 2525 
12. เหรียญรูปเหมือนิ รุ่นิ 6 รอบู เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ
    ปี 2526
13. เหรียญรูปเหมือนิ รุ่นิ 6 รอบู เนืิ�อท่องแดง ปี 2526 
14. รูปหล่อลอยองค์ รุ่นิ 6 รอบู เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ
    ปี 2526 
15. รูปหล่อลอยองค์ รุ่นิ 6 รอบู เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2526 
16. เหรียญหล่อฉีดท่รงระฆัง รุ่นิ 6 รอบู ปี 2526
17. พระผ้งที่�ระล่ก รุ่นิ 6 รอบู ปี 2526
18. เหรียญหล่อฉีด สี�เหลี�ยม รุ่นิเสตุ์วารี ปี 2527 
19. เหรียญหล่อฉีด สี�เหลี�ยม รุ่นิ ย.ม.ท่. ปี 2527  
20. พระสังกัจจายน์ิรับูลาภ รุ่นิแรก (พิมพ์ใหญ่) ปี 2527 
21. พระสังกัจจายน์ิรับูลาภ รุ่นิแรก (พิมพ์เล็ก) ปี 2527 
22. พระผ้งสี�เหลี�ยมสรงนิำ�า วัดแสงเมืองมา ปี 2527

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

3131 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 3หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 3โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
23. พระกริ�งสวัสดี ปี 2527
24. พระกริ�งสรงนิำ�า วัดแสงเมืองมา ปี 2527
25. พระชัยสรงนิำ�า วัดแสงเมืองมา ปี 2527
26. พระกริ�งอวโลกิเต์ศวร ไม่จำากัดรุ่นิ (ยกเว้นิ ปี 2518)
27. เหรียญพระวิษณุุกรรมวิท่ยาลัยเท่คนิิคลำาปาง 
    รุ่นิแรก ปี 2527
28. เหรียญโชคดี ปี 2532
29. เหรียญเจ้าสัว เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิ ปี 2535 
30. เหรียญเจ้าสัว เนืิ�อท่องนิวะโลหะ ปี 2535  
31. เหรียญระฆัง เซ็ิงลี�ฮ้ี้อ พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อท่องคำา,
    หน้ิากากท่องคำา, เนืิ�อเงินิ ปี 2536 
32. เหรียญระฆัง เซ็ิงลี�ฮ้ี้อ พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อท่องแดง 
    ปี 2536 
33. เหรียญพญาเต่์าเรือนิ เนืิ�อเงินิ ปี 2537
34. เหรียญพญาเต่์าเรือนิ เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2537
35. เหรียญที่�ระล่กครบู 7 รอบู ปี 2538
36. พระผ้งข้าวก้นิบูาต์ร รุ่นิ 3 แชะ ปี 2533
37. พระผ้งขันิธ์ห้า ปี 2538
38. พระขุนิแผ้นิสุขโข ปี 2529
39. เหรียญนัิ�งพานิ รุ่นิ จตุ์พร ปี 2537
40. เหรียญนัิ�งพานิ รุ่นิ 3 ม.ต์. ปี 2537
41. พระสมเด็จท่วีลาภ (หลังหนูิ) ปี 2538
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1. เหรียญพระครูพิชัยมงคล ปี 2513
2. เหรียญกลมวัดคะต่์กเชียงมั�นิ

3. เหรียญวัดนิางเหลียว ปี 2514
4. เหรียญพระแก้วมรกต์ วัดเกาะวาลุการาม 

   เหรียญเล็ก เนืิ�อนิวะ ปี 2514

5. เหรียญพระแก้วมรกต์ วัดเกาะวาลุการาม 
   เหรียญเล็ก เนืิ�อท่องแดง ปี 2514
6. เหรียญ 5 รอบู ปี 2515 

7. เหรียญพระสิวลี วัดต์ำาหนัิกธรรม ปี 2517

8. เหรียญครูบูาแก่นิ เนืิ�อท่องแดง ปี 2518
9. เหรียญพระมหาป�า เนืิ�อเงินิ ปี 2518

10. เหรียญพระมหาป�า เนืิ�อนิวะ ปี 2518 
11. เหรียญพระสิวลี วัดบู้านิดงไชยวราราม พิมพ์ใหญ่ 

    ปี 2519

12. เหรียญพระสิวลี วัดบู้านิดงไชยวราราม พิมพ์เล็ก
    กะไหล่ท่อง ปี 2519

13. เหรียญนิางกวัก เนืิ�อท่องแดง ปี 2521
14. เหรียญ ภปร. พิมพ์เล็ก เนืิ�อท่องแดง ปี 2523

15. พระรูปเหมือนิหยดนิำ�า 6 รอบู เนืิ�อเงินิ ปี 2526 

16. พระรูปเหมือนิหยดนิำ�า 6 รอบู เนืิ�อนิวะ ปี 2526 
17. ต์ะกรุดไม้งิ�วดำา รุ่นิ เสตุ์วารี ปี 2527 
18. รูปเหมือนิลอยองค์ รุ่นิ ครบูรอบู 75 ปี เนืิ�อนิวะ 

    ปี 2529

19. เหรียญสวัสดี เนืิ�อท่องแดง ปี 2531

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

3232 หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 4หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 4โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
20. เหรียญเซ็ิงลี�ฮ้ี้อ พิมพ์เล็ก เนืิ�อท่องแดง ปี 2536
21. พระผ้งข้าวก้นิบูาต์ร ต์ะกรุดเงินิ หลังแผ่้นิเงินิ 

    ปี 2535
22. พระลีลาทุ่่งมหาเศรษฐี์ เนืิ�อนิวะ ปี 2532

23. พระสมเด็จโรยท่อง รุ่นิเสาร์ห้ามหามงคล ปี 2537

24. พระรูปเหมือนิหยดนิำ�า เนืิ�อนิวะ รุ่นิไต์รมาส ปี 2537
25. เหรียญเพิร์ท่ 12 นัิกษัต์ร เนืิ�อเงินิ ปี 2537
26. เหรียญเพิร์ท่ เสาร์ห้ามหามงคล บูล็อคเยอรมันิ 

    ปี 2537

27. เหรียญเจ้าแม่กวนิอิม เนืิ�ออัลปาก้า ปี 2537
28. เหรียญเจ้าแม่กวนิอิม เนืิ�อนิวะ ปี 2537

29. พระสังกัจจายน์ิ 7 รอบู เนืิ�อนิวะ ปี 2538
30. เบีู�ยแก้ รุ่นิ สุริยุปราคา ปี 2538

31. พระผ้งกะลาราหู รุ่นิ สุริยุปราคา ปี 2538

32. ลูกสะกด รุ่นิ สุริยุปราคา ปี 2538
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1. พระเนืิ�อดินิ กรุวัดเมืองศาสน์ิ 
   พิมพ์ซุ้ิมกอในิครอบูแก้ว
2. พระเนืิ�อดินิ กรุวัดเมืองศาสน์ิ พิมพ์พระประธานิ
3. พระเนืิ�อดินิ กรุวัดป�ากล้วย จ.ลำาปาง ไม่จำากัดพิมพ์
4. พระรอดลำาปางหลวง เนืิ�อสำาริด พิมพ์ใหญ่นิิยม
5. พระรอดลำาปางหลวง เนืิ�อสำาริด พิมพ์ใหญ่นิิยม 
   (แบูบูแต่์งเก่า)
6. พระรอดลำาปางหลวง เนืิ�อสำาริด พิมพ์เล็กใบูมะขาม
7. พระรอดลำาปางหลวง เนืิ�อสำาริด พิมพ์พิเศษ
8. พระรอดลำาปางหลวง เนืิ�อดินิ พิมพ์ใหญ่ 
   ปี 2500
9. พระรอดลำาปางหลวง เนืิ�อดินิ พิมพ์เล็ก 
   ปี 2500
10. เหรียญหล่อพระรอด หลังยันิต์์ห้า วัดหัวข่วง 
    พิมพ์สมาธิ ไม่จำากัดบูล็อก
11. เหรียญหล่อพระรอด หลังยันิต์์ห้า วัดหัวข่วง 
    พิมพ์มารวิชัย ไม่จำากัดบูล็อก
12. รูปหล่อลอยองค์พระแก้วมรกต์
    เนืิ�อโลหะผ้สมแร่ วัดหัวข่วง ปีปี 2502
13. เหรียญพระพุท่ธ วัดสำาเภา ปี 2483
14. เหรียญเจ้าแม่ทั่บูทิ่ม ลำาปาง รุ่นิแรก ปี 2495
15. เหรียญเจ้าแม่ทั่บูทิ่ม ลำาปาง รุ่นิสอง ปี 2512
16. เหรียญพระอุป๋ชฌากริ�ม วัดดำารงธรรม ปี 2497
17. เหรียญครูบูาธรรมชัย วัดปงสนุิกใต้์ ปี 2498
18. เหรียญครูบูาเจ้าศรีวิไชย 
     ออกวัดพระแก้วดอนิเต้์า จ.ลำาปาง ปี 2500
19. เหรียญครูบูานัินิต์า วัดทุ่่งม่านิใต้์ รุ่นิแรก 
    บูล็อกต์าเดียว

3333 พระจำ�งหว�ดล�าปาง ยอดนิยม 1พระจำ�งหว�ดล�าปาง ยอดนิยม 1

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

20. เหรียญครูบูานัินิต์า วัดทุ่่งม่านิใต้์ รุ่นิสอง 
    บูล็อกสองต์า
21. กะลาราหูครูบูานัินิต์า ลายมือครูบูานัินิต์า 
    วัดทุ่่งม่านิใต้์ จ.ลำาปาง
22. กะลาราหูครูบูานัินิต์า ลายมือครูบูานัินิต์า 
    วัดทุ่่งม่านิใต้์ จ.ลำาปาง (ฝาเดียว)
23. กะลาราหูครูบูาอินิท่ร์ ลายมือครูบูาอินิท่ร์ 
    วัดบู้านิใหม่ จ.ลำาปาง
24. เหรียญพระพุท่ธวัดเมืองศาสน์ิ ปี 2509
25. เหรียญสองพี�น้ิองพระเจ้าทั่นิใจ วัดกลางดอนิไฟ้ 
    รุ่นิแรก ปี 2515
26. เหรียญครูบูาคำามูล อินิท่วิชโย 
   วัดพระบูาท่แม่ไท่ย รุ่นิแรก ปี 2516
27. เหรียญรุ่นิแรกพระเจ้าแก้วมรกต์ วัดพระธาตุ์
    ลำาปางหลวง (สระอะจุด) ปี 2517
28. เหรียญรุ่นิแรกพระเจ้าแก้วมรกต์ วัดพระธาตุ์
    ลำาปางหลวง เนืิ�อท่องแดงลงยา ปี 2519
29. เหรียญหล่อพระเจ้าแก้วมรกต์ วัดพระธาตุ์ลำาปางหลวง 
    เนืิ�อท่องเหลือง ปี 2525
30. รูปหล่อพระเจ้าแก้วมรกต์ วัดพระธาตุ์ลำาปางหลวง
    เนืิ�อท่องเหลือง ปี 2525
31. เหรียญหลวงพ่อใจ๋ วัดดอยน้ิอย รุ่นิแรก

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
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3434 พระจำ�งหว�ดล�าปาง ยอดนิยม 2พระจำ�งหว�ดล�าปาง ยอดนิยม 2

1. พระยอดขุนิพล กรุถ่ำ�าขุนิต์าล พิมพ์ใหญ่
2. พระยอดขุนิพล กรุถ่ำ�าขุนิต์าล พิมพ์เล็ก
3. พระยอดขุนิพล กรุถ่ำ�าขุนิต์าล เนืิ�อว่านิ
4. พระยอดขุนิพล ซุ้ิมขุนิต์าล วัดห้างฉัต์ร
5. เหรียญครูบูาศรีวิชัย วัดสำาเภา
6. เหรียญพระพุท่ธ วัดท่่านิาง อ.เถิ่นิ รุ่นิแรก ปี 2512
7. เหรียญครูบูาอภิวงค์ วัดบู้านิเอื�อม รุ่นิแรก ปี 2513
8. เหรียญหลวงพ่อติ์�บู อุบูาลี (บููรณุะวัดลำาปางหลวง)
    ปี 2514
9. เหรียญหลวงพ่อพระครูศีลคันิธาวงค์ วัดเจดีย์ซิาว
    รุ่นิแรก ปี 2514
10. เหรียญหลวงพ่อชื�นิ วัดต้์นิช้อ แม่ฮี้าว รุ่นิแรก 
   ปี 2515 เนืิ�อกะไหล่ท่อง
11. เหรียญหลวงพ่อชื�นิ วัดต้์นิช้อ แม่ฮี้าว รุ่นิแรก
   ปี 2515 เนืิ�อรมดำา
12. หลวงพ่อชื�นิ วัดต้์นิช้อ แม่ฮี้าว 
   พระเนืิ�อดินิผ้สมผ้งพุท่ธคุณุ ปี 2515
13. เหรียญครูบูาแก้ว มาระชิโณุ วัดทุ่่งหนิองขาม 
   รุ่นิแรก ปี 2516
14. เหรียญครูบูายอดใจ สิริโย วัดทุ่่งเกวียนิ รุ่นิ 1
15. เหรียญพระเท่พวิสุท่ธิโสภณุ (วัดเชียงราย) ปี 2518
16. เหรียญหลวงพ่ออินิท่ร์ วัดบู้านิใหม่ รุ่นิแรก ปี 2518
17. เหรียญครูบูากลิ�นิกู้ วัดไร่ข่วงเปา รุ่นิแรก ปี 2521
18. เหรียญครูบูากลิ�นิกู้ วัดไร่ข่วงเปา รุ่นิสอง ปี 2522
19. เหรียญครูบูาคำาป๋นิ วัดนิาแส่ง รุ่นิแรก
20. พระขุนิแผ้นิครูบูาคำาป๋นิ วัดนิาแส่ง รุ่นิแรก
21. เหรียญหลวงพ่อชุบู วัดเกาะวาลุการาม 
    หันิข้างยันิต์์จม รุ่นิแรก
22. เหรียญหลวงพ่อป๋ญญา วัดนิาคต์หลวง 
    รุ่นิแรก หลังพระพุท่ธ ปี 2522

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

23. เหรียญหลวงพ่อป๋ญญา วัดนิาคต์หลวง รุ่นิสอง 
    ไม่จำากัดเนืิ�อ
24. พระผ้งมงคลป๋ญญา วัดนิาคต์หลวง ปี 2540
25. เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดป�ากล้วย รุ่นิแรก ปี 2514
26. เหรียญพระพุท่ธชินิราช วัดบู้านิต้์า ปี 2514
27. เหรียญพระครูสุนิท่รป๋ญญาคุณุ วัดสบูป้าด 
    แม่เมาะ รุ่นิแรก
28. เหรียญพระพุท่ธ สำานัิกสงฆ์เวียงสวรรค์ แม่เมาะ ปี 2520
29. เหรียญครูบูาโถ่ รุ่นิแรก
30. เหรียญหลวงพ่อพุฒิ่ วัดม่อนิคีรีชัย
31. เหรียญเจ้าพ่อขุนิต์าล รุ่นิแรก ปี 2526
32. เหรียญเจ้าพ่อขุนิต์าล ที่�ระล่กสร้างอนุิสาวรีย์ปราบูศ่ก
33. เหรียญเจ้าพ่อประตู์ผ้า รุ่นิแรก
34. เหรียญพระเจ้าท่องทิ่พย์ วัดสันิท่ราย รุ่นิแรก 
    ปี 2528
35. เหรียญครูบูาบุูญมีญาโณุ วัดเต์าปูนิ 
   รุ่นิแรก ปี 2529
36. เหรียญครูบูาอินิท่นินิท์่ วัดเขาหมู่ หลังพระพุท่ธ 
   รุ่นิแรก ปี 2531
37. เหรียญครูบูาคำามูล เกสโร วัดเมืองต่์งเหนืิอ 
    รุ่นิแรก
38. เหรียญครูบูาครอง วัดท่่ามะแกว๋นิ อ.เถิ่นิ 
    รุ่นิแรก ปี 2552
39. เหรียญหลวงพ่อบุูญมา วัดสามัคคีธรรม รุ่นิแรก
40. เหรียญรูปไข่ ครูบูาเลิศ วัดทุ่่งม่านิใต้์ รุ่นิแรก 
    ปี 2553
41. เหรียญครูบูาบุูญเป็ง วัดห้วยฟ้้าหลั�ง รุ่นิแรก 
    (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
42. เหรียญพระเจ้าทั่นิใจ วัดพระงามบู้านิข่วง 
    ปี 2558 ไม่จำากัดเนืิ�อ

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
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3535

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. เหรียญเสมา หลวงพ่อเมือง วัดท่่าแหนิ 
   รุ่นิแรก ปี 2497
2. เหรียญกลมหลวงพ่อเมือง วงเดือนิ ปี 2512
3. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเมือง เนืิ�อท่องคำา, เงินิ 
   ปี 2517
4. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเมือง เนืิ�อนิวโลหะ ปี 2517
5. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเมือง เนืิ�อท่องแดง ปี 2517
6. เหรียญหน้ิาใหญ่ หลวงพ่อเมือง เนืิ�อท่องคำา ปี 2518
7. เหรียญหน้ิาใหญ่ หลวงพ่อเมือง เนืิ�อนิวโลหะ ปี 2518
8. เหรียญหน้ิาใหญ่ หลวงพ่อเมือง เนืิ�อท่องแดง
    ปี 2518
9. เหรียญฉลุลายไท่ย หลวงพ่อเมือง (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
   ปี 2518
10. เหรียญกิ�งไผ่้ หลวงพ่อเมือง (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2518
11. ปรกใบูมะขาม หลวงพ่อเมือง (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2517
12. พระปิดต์ายันิต์์ยุ่ง หลวงพ่อเมือง พิมพ์ใหญ่ 
   (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2517
13. พระปิดต์ายันิต์์ยุ่ง หลวงพ่อเมือง พิมพ์กลาง 
    (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2518
14. พระปิดต์ายันิต์์ยุ่ง หลวงพ่อเมือง พิมพ์เล็ก
    (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2518
15. พระปิดต์าปุ้มปุ้ย หลวงพ่อเมือง พิมพ์ใหญ่ 
    (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2518
16. พระปิดต์าปุ้มปุ้ย หลวงพ่อเมือง พิมพ์เล็ก 
    (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2518
17. พระรูปหล่อหลวงพ่อเมือง ปี 2522
18. พระกริ�งรูปหล่อ อุดมเวท่วรคุณุ ปี 2524
19. รูปหล่อพระกริ�งแก้วมรกต์ หลวงพ่อเมือง 
    วัดท่่าแหนิ ปี 2518

20. พระกริ�งเขลางค์ หลวงพ่อเมือง เนืิ�อเงินิ ปี 2518
21. เหรียญรูปไข่ ปี 17 พิมพ์เล็ก เนืิ�อนิวะ – เนืิ�อ
ท่องแดง
22. พระกริ�งเขลางค์ หลวงพ่อเมือง นิวะโลหะ ปี 2518
23. พระพิฆเนิศวร ลอยองค์ หลวงพ่อเมือง
    (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2519
24. วัวธนูิท่รงเครื�อง หลวงพ่อเมือง รุ่นิแรก
    เนืิ�อสต์างค์แดง โค้ด อ.อ่าง
25. วัวธนูิท่รงเครื�อง หลวงพ่อแสนิเมือง (ไม่จำากัดรุ่นิ)
26. หลวงพ่อแสนิ สุนัินิโท่ วัดท่่าแหนิ รุ่นิแรก ปี 2517
27. เหรียญรูปเหมือนิ รุ่นิแรก หลวงปู�หลวง ปี 2532
28. รูปหล่อโบูราณุ ก้นิ “ล” หลวงปู�หลวง
29. พระพิฆเนิศ ไม่จำากัดเนืิ�อ หลวงปู�หลวง ปี 2541
30. พระผ้งรูปเหมือนิโต๊์ะหมู่ รุ่นิแรก หลวงปู�หลวง 
    ปี 2539
31. ปรกใบูมะขาม หลังรูปเหมือนิ หลวงปู�หลวง ปี 2539
32. พระผ้งเหมือนิโต๊์ะหมู่ รุ่นิแรก หลวงปู�หลวง ปี 2542
33. รูปหล่ออุดกริ�ง รุ่นิแรก สร้างกุฏิ หลวงปู�หลวง
    ปี 2543
34. พระสังกัจจายน์ิ รุ่นิแรก หลวงปู�หลวง
35. รูปถ่่ายหลังไม้ขนุินิ รุ่นิแรก หลวงปู�หลวง
36. พระผ้งใบูโพธิ�หันิข้างสี�เหลี�ยม บูรรจุเกสา 
    สมเด็จพระสังฆราช (ป๋า) รุ่นิแรก ปี 2516
37. แผ่้นิซิิลลิก้าสโต์นิ สมเด็จพระสังฆราช (ป๋า) ปี 2516
38. เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (ป๋า) นัิ�งเต็์มองค์ ปี 2516
39. พระรอดโสฬส เนืิ�อผ้ง ปี 2516
40. รูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช (ป๋า) เนืิ�อนิวโลหะ 
   ปี 2518

พระหลวงพ่อเม่อง ว�ดท่ี่าแหน, พระหลวงพ่อเม่อง ว�ดท่ี่าแหน, 
สมเด็จำส�งฆราช (ป๋า) ว�ดศร�หมวดเกล�า,สมเด็จำส�งฆราช (ป๋า) ว�ดศร�หมวดเกล�า,

 หลวงปู�หลวง กต๊ฤปุญโญ หลวงปู�หลวง กต๊ฤปุญโญ
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3636 พระเกจิำคณุาจำารย์ ที่��วไปพระเกจิำคณุาจำารย์ ที่��วไป

1. เหรียญพระอุป๋ชฌาย์นัินิต์า วัดทุ่่งม่านิใต้์ เนืิ�อเงินิ ปี 2538
2. เหรียญพระอุป๋ชฌาย์นัินิต์า วัดทุ่่งม่านิใต้์ เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2538 

3. เหรียญพระอุป๋ชฌาย์นัินิต์า วัดทุ่่งม่านิใต้์ เนืิ�อชุบูท่อง ปี 2538
4. เหรียญครูบูานัินิต์า วัดทุ่่งม่านิใต้์ เนืิ�อเงินิ ปี 2538 

5. เหรียญครูบูานัินิต์า วัดทุ่่งม่านิใต้์ เนืิ�อนิวะ ปี 2538 

6. เหรียญครูบูานัินิต์า วัดทุ่่งม่านิใต้์ เนืิ�อชุบูท่อง ปี 2538
7. เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก กองพันิสอง เชียงใหม่ รุ่นิ 2 เนืิ�อท่องคำา ปี 2559 
8. เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก กองพันิสอง เชียงใหม่ รุ่นิ 2 เนืิ�อเงินิหน้ิากากท่องคำา ปี 2559  

9. เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก กองพันิสอง เชียงใหม่ รุ่นิ 2 เนืิ�อเงินิ ปี 2559  

10. เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก กองพันิสอง เชียงใหม่ รุ่นิ 2 เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2559  
11. เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก กองพันิสอง เชียงใหม่ รุ่นิ 2 เนืิ�อท่องแดง ปี 2559 

12. เหรียญโชคดี กินิบู่เสี�ยง เนืิ�อเงินิ
13. เหรียญโชคดี กินิบู่เสี�ยง เนืิ�อท่องทิ่พย์ 

14. เหรียญโชคดี กินิบู่เสี�ยง เนืิ�อชนิวนิ 

15. รูปหล่อ หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นิ ฮืี้อฮี้า เนืิ�อเงินิ ปี 2529
16. รูปหล่อ หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นิ ฮืี้อฮี้า เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2529

17. พระกริ�งบูาเก็ง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2536
18. เหรียญหลวงพ่อเกษม เขมโก สามเฮี้ง ปี 2536 

19. พระผ้งจันิท่ร์ลอย หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2515 

20. รูปหล่อ หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นิ โม้วไถ่
21. พระผ้งขุนิแผ้นิท่รงดอกบัูว รุ่นิบููชาพระคุณุครู พระมหาอิสระ ปี 2559
22. เหรียญอธิษฐ์านิบูารมี พระมหาอิสระ เนืิ�อเงินิลงยา, เนืิ�อเงินิ ปี 2559

23. เหรียญอธิษฐ์านิบูารมี พระมหาอิสระ เนืิ�อฝาบูาต์ร, เนืิ�อท่องชมพูนุิท่ ปี 2559

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย

24. เหรียญอธิษฐ์านิบูารมี พระมหาอิสระ เนืิ�อต์ะกั�ว ปี 2559
25. พระปิดต์าภควัมบูดี เนืิ�อไม้โพธิ�นิิพพานิ พระมหาอิสระ ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2562

26. พระพุท่ธนิรสีห์โสฬสมงคล พิมพ์พระพุท่ธ พระมหาอิสระ เนืิ�อไม้โพธิ�นิิพพานิ ปี 2562
27. เหรียญรุ่นิแรก ครูบูาจันิท่ร์ทิ่พย์ วัดม่วงม้าใต้์ ไม่จำากัดเนืิ�อ

28. วัวธนูิฟ้้าผ่้า ครูบูาจันิท่ร์ทิ่พย์ วัดม่วงม้าใต้์ ไม่จำากัดเนืิ�อ

29. สมเด็จเงินิท่องไหลมา 61 ครูบูาจันิท่ร์ทิ่พย์ วัดม่วงม้าใต้์ ไม่จำากัดเนืิ�อ
30. ขุนิแผ้นิครูบูาจันิท่ร์ทิ่พย์ วัดม่วงม้าใต้์ ไม่จำากัดเนืิ�อ
31. พระผ้งนิางกวักครูบูาจันิท่ร์ทิ่พย์ วัดม่วงม้าใต้์ ไม่จำากัดเนืิ�อ

32. เหรียญครูบูาปองพล สวนิธรรมกรรมฐ์านิบู้านิบุูญเมต์ต์ามหาลาภ อ.เทิ่ง รุ่นิแรก ไม่จำากัดเนืิ�อ

33. เหรียญครูบูาปองพล สวนิธรรมกรรมฐ์านิบู้านิบุูญเมต์ต์ามหาลาภ อ.เทิ่ง รุ่นิสอง ไม่จำากัดเนืิ�อ
34. ล็อคเก็ต์ครูบูาปองพล สวนิธรรมกรรมฐ์านิบู้านิบุูญเมต์ต์ามหาลาภ อ.เทิ่ง รุ่นิแรก ไม่จำากัดเนืิ�อ

35. ล็อคเก็ต์ครูบูาปองพล สวนิธรรมกรรมฐ์านิบู้านิบุูญเมต์ต์ามหาลาภ อ.เทิ่ง รุ่นิสอง ไม่จำากัดเนืิ�อ
36. พระขุนิแผ้นิครูบูาปองพล สวนิธรรมกรรมฐ์านิบู้านิบุูญเมต์ต์ามหาลาภ อ.เทิ่ง รุ่นิแรก

37. พระแก้วครูบูาปองพล สวนิธรรมกรรมฐ์านิบู้านิบุูญเมต์ต์ามหาลาภ อ.เทิ่ง รุ่นิแรก

38. ดาบูแก้วพญาอินิท่ร์ ครูบูาปองพล สวนิธรรมกรรมฐ์านิบู้านิบุูญเมต์ต์ามหาลาภ อ.เทิ่ง  
39. พ่อเงาะ เนืิ�อผ้ง ครูบูาปองพล สวนิธรรมกรรมฐ์านิบู้านิบุูญเมต์ต์ามหาลาภ อ.เทิ่ง รุ่นิแรก

40. เต่์าสำาลี ครูบูาปองพล สวนิธรรมกรรมฐ์านิบู้านิบุูญเมต์ต์ามหาลาภ อ.เทิ่ง รุ่นิแรก
41. กุมารท่อง เนืิ�อผ้ง ครูบูาเต่์า วัดบู้านิเหล่า รุ่นิแรก ปี 2561

42. ลูกอม ม้าเสพนิาง (รุ่นิแรกฝ๋งต์ะกรุดท่องคำา) ครูบูาเต่์า วัดบู้านิเหล่า

43. เหรียญพระอาจารย์พบูโชค วัดห้วยปลากั�ง ที่�ระล่กครบู 5 รอบู

3636 พระเกจิำคณุาจำารย์ ที่��วไป (ต่๊อ)พระเกจิำคณุาจำารย์ ที่��วไป (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
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1. อิ�นิโบูราณุล้านินิาเนืิ�อ งา,เขา
2. อิ�นิโบูราณุล้านินิาเนืิ�อ หินิ,ดินิ,ผ้ง

3. อิ�นิโบูราณุล้านินิาเนืิ�อ ไม้,โลหะ
4. ลูกอมครูบูาสิงห์แก้ว วัดปากกอง ไม่จำากัดรุ่นิ

5. แมลงภู่ เจ้าสล่าหลวงอูวิชัยยะ นิครเชียงตุ์ง

6. ลูกอมผ้งพรายกุมาร ครูบูาป๋นิ วัดแม่ยะ
7. อูติ์�งไท่ใหญ่ ไม่จำากัดเนืิ�อ
8. รัก-ยม ครูบูาอิ�นิแก้ว วัดสันิลิดไม้ จ.เชียงราย

9. ต์ะกรุดหนัิงพอกครั�ง ครูบูาต๋์า วัดบู้านิเหล่า

10. ต์ะกรุดหนัิงพอกครั�ง ครูบูาชุ่ม ไม่จำากัดรุ่นิ
11. ต์ะกรุดพอกครั�งโบูราณุล้านินิา

12. สี�หูห้าต์า ครูบูาบุูญมา จ.ลำาปาง
13. วัวธนูิครูบูาคำาแสนิ ไม่จำากัดรุ่นิ

14. วัวธนูิอาจารย์เณุรวิเศษณ์ุ สิงห์คำา

15. ต์ะกรุดเก้ากุ่มครูบูาวัง ไม่จำากัดเนืิ�อ
16. ต์ะกรุดเก้ากุ่มครูบูาวัง เนืิ�อ 3 กษัต์ริย์

17. ต์ะกรุดจำาปาสี�ต้์นิครูบูาวัง
18. สิงห์เจ้าพ่อดำา วัดบุูพพาราม ไม่จำากัดรุ่นิ

19. ต์ะกรุดชุด ครูบูาอิ�นิแก้ว วัดสันิลิดไม้ จ.เชียงราย

20. คต์ล้านินิา
21. ต์ะกรุดครูบูาขันิแก้ว วัดสันิพระเจ้าแดง 
    ไม่จำากัดรุ่นิ

22. กุมารท่อง อาจารย์เณุรวิเศษณ์ุ สิงห์คำา

23. กุมารท่องล้านินิา ไม่จำากัดอาจารย์

24. ต์ะกรุดพับูล้านินิา ไม่จำากัดอาจารย์

25. ต์ะกรุดคาดเอวล้านินิา ไม่จำากัดอาจารย์

3737 เคร่�องรางเม่องเหน่อ ยอดนิยมเคร่�องรางเม่องเหน่อ ยอดนิยม

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
26. ต์ะกรุดสร้อยสังวาลย์ล้านินิา ไม่จำากัดอาจารย์
27. สร้อยประคำาโบูราณุล้านินิา

28. เขี�ยว,เขา,เล็บู,งา โบูราณุล้านินิา
29. ตุ๊์กต์าว่านิยา โบูราณุ

30. กะลาราหู โบูราณุล้านินิา

31. มีดแหก โบูราณุล้านินิา
32. นิางกวักโบูราณุล้านินิา ขนิาดเล็ก
33. นิางกวักโบูราณุล้านินิา ขนิาดใหญ่บููชา

34. ผ้้ายันิต์์โบูราณุล้านินิา (ลงสี)

35. ผ้้ายันิต์์โบูราณุล้านินิา (ไม่ลงสี)
36. ผ้้ายันิต์์เมต์ต์าโบูราณุล้านินิา ไม่จำากัดอาจารย์

37. เสื�อยันิต์์โบูราณุล้านินิา
38. ผ้้ายันิต์์ม้าเสพนิางครูบูาต๋์า ไม่จำากัดรุ่นิ

39. ผ้้ายันิต์์ค้าขายครูบูาต๋์า ไม่จำากัดรุ่นิ

40. ผ้้ายันิต์์ม้าเสพนิางครูบูาวัง เขียนิมือก่�งพิมพ์
41. ผ้้ายันิต์์ม้าเสพนิางครูบูาวัง แบูบูพิมพ์สองชื�อ

42. ผ้้ายันิต์์ครูบูาวัง แบูบูพิมพ์ ไม่จำากัดรุ่นิ
43. ผ้้ายันิต์์วัดบู้านิเด่นิ จ.ต์าก ปี50

44. ผ้้ายันิต์์พระอาจารย์กอบูชัย จ.ต์าก ไม่จำากัดรุ่นิ

45. ต์ะกรุดนิำ�าบู่อห่างครูบูาสม  โอภาโส 
    วัดศาลาโป�งกว๋าว ไม่จำากัดขนิาด
46. เหรียญขวัญถุ่ง ด้านิหลังติ์ดต์ะกรุดครูบูาสม 

    โอภาโส วัดศาลาโป�งกว๋าว

47. ผ้้ายันิต์์รอยเท้่าครูบูาสม โอภาโส วัดศาลาโป�งกว๋าว

48. เครื�องรางล้านินิา ไม่จำากัดรูปลักษณ์ุ
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3838 พระกรุว�ดราชบูัรณุะ ยอดนิยมพระกรุว�ดราชบูัรณุะ ยอดนิยมโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระยอดขุนิพล กรุวัดราชบููรณุะ
2. พระหูยานิ กรุวัดราชบููรณุะ

3. พระนิาคปรก กรุวัดราชบููรณุะ
4. พระอู่ท่องบัูวสองชั�นิ กรุวัดราชบููรณุะ

5. พระอู่ท่องฐ์านิสำาเภา กรุวัดราชบููรณุะ

6. พระอู่ท่องซุ้ิมเรือนิแก้ว กรุวัดราชบููรณุะ
7. พระลีลากำาแพงนิิ�ว ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดราชบููรณุะ
8. พระปรุหนัิงเดี�ยว กรุวัดราชบููรณุะ

9. พระขุนิแผ้นิบัูวห้าจุด กรุวัดราชบููรณุะ

10. พระซุ้ิมเสมาทิ่ศ (ยอดอุณุาโลม) กรุวัดราชบููรณุะ
11. พระซุ้ิมระฆัง กรุวัดราชบููรณุะ

12. พระซุ้ิมจิกพิมพ์นัิ�ง และพิมพ์ยืนิ กรุวัดราชบููรณุะ
13. พระพิมพ์พุท่ธคยา กรุวัดราชบููรณุะ

14. พระพิพม์จาร่กหลังภาษาจีนิ กรุวัดราชบููรณุะ

15.พระลีลาซุ้ิมแจกันิคู่ กรุวัดราชบููรณุะ
16. พระขุนิแผ้นิพิมพ์แหวกม่านิ กรุวัดราชบููรณุะ

17. พระแผ้งตั์ด ไม่จำากัดพิมพ์ กรุวัดราชบููรณุะ
18. พระซุ้ิมร่มโพธิ�จิ�ว กรุวัดราชบููรณุะ

19. พระซุ้ิมร่มโพธิ�ใหญ่ กรุวัดราชบููรณุะ

20. พระพิมพ์กระโดดร่ม กรุวัดราชบููรณุะ
21. พระศาสดา กรุวัดราชบููรณุะ
22. พระขุนิแผ้นิใบูพุท่รา กรุวัดราชบููรณุะ

23. พระขุนิแผ้นิใบูมะยม กรุวัดราชบููรณุะ

24. พระขุนิแผ้นิใบูต์ำาแย กรุวัดราชบููรณุะ

25. พระพิมพ์ปางปฐ์มเท่ศนิา กรุวัดราชบููรณุะ

26. พระลีลาช่อดอกไม้ กรุวัดราชบููรณุะ

27. พระพิมพ์ปางปาฏิหารย์ กรุวัดราชบููรณุะ
28. พระแผ้ง 21 กรุวัดราชบููรณุะ

29. พระสังกัจจายน์ิ กรุวัดราชบููรณุะ
30. พระลีลาโมคคลา-สารีบุูต์ร กรุวัดราชบููรณุะ

31. พระร่วงยืนิกำาแพงคืบู พิมพ์ต้์อ กรุวัดราชบููรณุะ

32. พระร่วงยืนิกำาแพงคืบู พิมพ์ใหญ่ กรุวัดราชบููรณุะ
33. พระร่วงยืนิคืบู ซุ้ิมร่มโพธิ� กรุวัดราชบููรณุะ
34. พระซุ้ิมชินิราช กรุวัดราชบููรณุะ

35. พระกรุวัดราชบููรณุะ ไม่จำากัดพิมพ์ 

    (ไม่ซิำ�ารายการเดิม)

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย
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1. เหรียญหลวงปู�ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่่า ปี 2466
2. เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ เนืิ�อท่องแดง ปี 2466

3. เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมมามูล 
   ไม่จำากัดพิมพ์

4. เหรียญชินิราช วัดโพธิ�ธาราม พิมพ์รูปไข่ 

   เนืิ�อชินิต์ะกั�ว ปี 2461
5. เหรียญชินิราช วัดโพธิ�ธาราม พิมพ์รูปเสมา 
   เนืิ�อต์ะกั�ว ปี 2461

6. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่

7. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก
8. พระปิดต์าหลวงปู�ศุข พิมพ์พุงป�อง

9. พระปิดต์าหลวงปู�ศุข พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ 
   เนืิ�อผ้งคลุกรัก

10. พระปิดต์าหลวงปู�ศุข พิมพ์ห้าเหลี�ยม

    กรมหลวงชุมพรฯ เนืิ�อชินิต์ะกั�ว
11. พระปิดต์าหลวงปู�ศุข พิมพ์สี�เหลี�ยม หลังฝ๋งต์ะกรุด

12. รูปถ่่ายหลวงปู�ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่่า 
    ไม่จำากัดพิมพ์

13. พระหลวงปู�ศุข หล่อสี�เหลี�ยมมีห่วงขวาง 

    เนืิ�อท่องผ้สม
14. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์สี�เหลี�ยม ข้างรัศมี 
    เนืิ�อท่องแดง

15. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์สี�เหลี�ยม ข้างไม่มีรัศมี 

   เนืิ�อท่องแดง

16. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์ตั์ดชิด เนืิ�อฝาบูาต์ร, สัมฤท่ธิ�,

    ชินิต์ะกั�ว

3939 หลวงปู�ศุข ว�ดปากคลองมะขามเฒ่่าหลวงปู�ศุข ว�ดปากคลองมะขามเฒ่่า

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
17. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์เนืิ�อเมฆสิท่ธิ� พิมพ์ประภามณุฑิล
    เนืิ�อท่องแดง, เนืิ�อต์ะกั�ว ออกวัดอนิงค์

18. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์หลังยันิต์์นูินิ วัดดอนิต์าล
19. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์ข้างอุ เนืิ�อชินิต์ะกั�ว

20. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์ข้างยันิต์์ เนืิ�อชินิต์ะกั�ว

21. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์ประภามณุฑิล ข้างรัศมี 
    เนืิ�อชินิต์ะกั�ว
22. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์ประภามณุฑิล ข้างเรียบู 

    เนืิ�อชินิต์ะกั�ว

23. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์ฐ์านิบัูวบูานิ เนืิ�อชินิต์ะกั�ว
24. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์วัดนิก เนืิ�อชินิต์ะกั�ว

25. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์บัูวเม็ดหลังยันิต์์นูินิ 
    เนืิ�อชินิต์ะกั�ว

26. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์ฐ์านิบัูวเม็ด เนืิ�อชินิต์ะกั�ว

27. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์วัดหัวหาด เนืิ�อชินิต์ะกั�ว
28. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์วัดส้มเสี�ยว เนืิ�อชินิต์ะกั�ว

29. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์วัดคลองขอม พิมพ์ท่รงครุฑิ
30. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์วัดคลองขอม 

    พิมพ์ฐ์านิบัูวเล็บูช้าง

31. พระหลวงปู�ศุข พิมพ์ประภามณุฑิล ข้างรัศมี 
    เนืิ�อท่องแดง ออกวัดโคกหม้อ
32. พญาเต่์าเรือนิหลวงปู�ศุข เนืิ�อชินิต์ะกั�ว
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หลวงพ่อเพิ�ม ว�ดป้อมแก�ว จำ.อยุธยาหลวงพ่อเพิ�ม ว�ดป้อมแก�ว จำ.อยุธยา4040

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

โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระปิดต์าคำาหมาก ปี 2542
2. พระสังกัจจายน์ิ เพิ�มท่รัพย์ ต์ะกรุดเงินิ ปี 2542

3. พระมหาอุต์ย์ เพิ�มท่รัพย์ ต์ะกรุดเงินิ ปี 2542
4. พระปิดต์าปลดหนีิ� เพิ�มท่รัพย์ ต์ะกรุดเงินิ ปี 2542

5. พระสังกัจจายน์ิ เพิ�มท่รัพย์ เนืิ�อท่องผ้สม ปี 2542

6. พระสมเด็จต่์อลาภ ต์ะกรุดท่องคำา ปี 2543
7. พระสมเด็จต่์อลาภ ต์ะกรุดเงินิ ปี 2543
8. พระปิดต์าต่์อลาภ ต์ะกรุดเงินิ ปี 2543

9. พระปิดต์าต่์อลาภ ต์ะกรุดท่องคำา ปี 2543

10. พระสังกัจจายน์ิ เพิ�มท่รัพย์ ต์ะกรุดท่องคำา ปี 2542
11. พระสังกัจจายน์ิ กลีบูบัูว ปี 2531 

12. พระสมเด็จชานิหมาก แซิยิด ปี 2544
13. พระสมเด็จปรกโพธิ� ต์ะกรุดเงินิ ปี 2544

14. พระนิางพญาเสน่ิห์จันิท่ร์ ต์ะกรุดเงินิ ปี 2544

15. พระปิดต์ามหาลาโภ ปี 2545
16. พระปิดต์าจัมโบู้ เพิ�มบูำารุงสุข ต์ะกรุดเงินิ 1 ดอก 

    ปี 2549
17. พระปิดต์าเล็ก บูำารุงสุข ต์ะกรุดเงินิ 3 ดอก ปี 2549

18. พระสมเด็จ 3 ไต์รมาส ปี 2558-2560

19. พระท้่าวมหาพรหม 4 หน้ิา ต์ะกรุดท่องคำา ปี 2544
20. พระท้่าวมหาพรหม 4 หน้ิา ต์ะกรุดเงินิ ปี 2544
21. ลูกอมพระพรหม 4 หน้ิา เนืิ�อท่องผ้สม ปี 2544

22. นิาคปรกใบูมะขาม รุ่นิแรก เนืิ�อท่องแดง ปี 2543

23. พระสมเด็จคะแนินิ ปี 2519

24. พระสมเด็จท่รงไก่ ปี 2521
25. พระพรหมหล่อ เนืิ�อท่องผ้สม ปี 2556

26. พระยอดขุนิพล ปี 2548
27. เหรียญเพิ�มท่รัพย์ เนืิ�อกะไหล่ท่อง ปี 2559

28. เหรียญเพิ�มท่รัพย์ เนืิ�อท่องแดง ปี 2559

29. เหรียญเพิ�มโชค เนืิ�อกะไหล่ท่อง ปี 2559
30. เหรียญเมต์ต์า เนืิ�อกะไหล่ท่อง ปี 2558
31. เหรียญมหาลาภ เนืิ�อกะไหล่ท่อง ปี 2560

32. เหรียญเพิ�มบูารมี เนืิ�อกะไหล่ท่อง ปี 2561

33. พระนิางพญา เนืิ�อผ้งพุท่ธคุณุ ปี 2548
34. พระสมเด็จหลังรูปเหมือนิ อายุครบู 60 ปี ปี 2531

35. เหรียญฉลองอายุครบู 88 ปี เนืิ�อกะไหล่ท่อง ปี 2557
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4141 หลวงพ่อจำง หลวงพ่อเร�ยน หลวงพ่อจำง หลวงพ่อเร�ยน 
หลวงพ่อราม จำ.สุโขที่�ยหลวงพ่อราม จำ.สุโขที่�ยโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. เหรียญเลื�อนิสมณุศักดิ�หลวงพ่อจง เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิหน้ิากากท่องคำา, เนืิ�อเงินิ
2. เหรียญเลื�อนิสมณุศักดิ�หลวงพ่อจง ไม่จำากัดเนืิ�อ (ไม่ซิำ�ารายการเดิม)

3. เหรียญเลื�อนิสมณุศักดิ�หลวงพ่อจง หลังเรียบู ไม่จำากัดเนืิ�อ
4. เหรียญนิาคปรกใบูมะขาม หลวงพ่อจง รุ่นิ เลื�อนิสมณุศักดิ� ไม่จำากัดเนืิ�อ

5. พระนิาคปรกใบูมะขาม หลวงพ่อจง รุ่นิ เลื�อนิสมณุศักดิ� ชุดท่องคำา ไม่จำากัดเนืิ�อ

6. ล็อคเก็ต์หลวงพ่อทุ่เรียนิ รุ่นิ มหาเมต์ต์า ไม่จำากัดขนิาด
7. ล็อคเก็ต์หลวงพ่อทุ่เรียนิ รุ่นิ มหาบูารมีไม่จำากัดขนิาด
8. เหรียญหลวงพ่อทุ่เรียนิ รุ่นิเมต์ต์า เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิหน้ิากากท่องคำา, เนืิ�อเงินิไม่จำากัดลงยา

9. เหรียญหลวงพ่อทุ่เรียนิ รุ่นิเมต์ต์า เนืิ�อเงินิ ไม่จำากัดลงยา

10. เหรียญหลวงพ่อทุ่เรียนิ รุ่นิเมต์ต์า ไม่จำากัดเนืิ�อ ไม่ซิำ�ารายการเดิม
11. เหรียญหลวงพ่อทุ่เรียนิ รุ่นิเมต์ต์า ไม่ลงยา ไม่จำากัดเนืิ�อ ไม่ซิำ�ารายการเดิม

12. แหวนิหล่อโบูราณุหลวงพ่อทุ่เรียนิ รุ่นิเมต์ต์า ไม่จำากัดเนืิ�อ 
13. ล็อคเก็ต์หลวงพ่อราม รุ่นิ เม็ดกระดุม

14. ล็อคเก็ต์หลวงพ่อราม รุ่นิ เจริญพร 71

15. ล็อคเก็ต์หลวงพ่อราม รุ่นิ เจริญธรรม ปี 2553 ไม่จำากัดขนิาด
16. ล็อคเก็ต์หลวงพ่อราม รุ่นิ บูารมี ปี 2554 ไม่จำากัดขนิาด

17. ล็อคเก็ต์มหามงคลหลวงพ่อราม รุ่นิ แซิยิด ไม่จำากัดฉากขนิาด
18. เหรียญรุ่นิแรก หลวงพ่อราม รุ่นิเจริญพร71 ไม่จำากัดเนืิ�อ

19. พระกริ�งหลวงพ่อราม รุ่นิวังเงินิ ปี 2559 ไม่จำากัดเนืิ�อ

20. พระรูปเหมือนิหล่อลอยองค์ รุ่นิแรกหลวงพ่อราม รุ่นิ วังเงินิ ปี 2559 เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อนิาค, เนืิ�อเงินิ
21. พระรูปเหมือนิหล่อลอยองค์ รุ่นิแรก หลวงพ่อราม รุ่นิ วังเงินิ ปี 2559 ไม่จำากัดเนืิ�อ
22. พระปิดต์ามหาเศรษฐี์วังเงินิ หลวงพ่อราม ไม่จำากัดเนืิ�อ

23. พระปิดต์ามหาเศรษฐี์วังเงินิ หลวงพ่อราม ชุดกรรมการหลังเรียบู

24. เหรียญรูปไข่คร่�งองค์หลวงพ่อราม รุ่นิ มหาบูารมี ศรีวังเงินิ เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิหน้ิากากท่องคำา, เนืิ�อเงินิ

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

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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4141โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
25. เหรียญรูปไข่คร่�งองค์หลวงพ่อราม รุ่นิ มหาบูารมี ศรีวังเงินิ ชุดเงินิลงยา ไม่จำากัดเนืิ�อ
26. เหรียญรูปไข่คร่�งองค์หลวงพ่อราม รุ่นิ เศรษฐี์วังเงินิ ไม่จำากัดเนืิ�อ ไม่ซิำ�ารายการ

27. ล๊อคเก็ต์4เลี�ยมฉากฟ้้าและดำา หลวงพ่อทุ่เรียนิ
28. เหรียญจอบูหลวงพ่อราม เนืิ�อท่องคำา เนืิ�อเงินิ

29. เหรียญจอบูหลวงพ่อราม ไม่จำากัดเนืิ�อ ไม่ซิำ�ารายการเดิม

30. เหรียญเสมาเต็์มองค์ รุ่นิมหาบูารมีศรีวังเงินิ เนืิ�อท่องคำา, เนืิ�อเงินิหน้ิากากท่องคำา, เนืิ�อเงินิลงยา
31. เหรียญเสมาเต็์มองค์ รุ่นิมหาบูารมีศรีวังเงินิ ไม่จำากัดเนืิ�อ ไม่ซิำ�ารายการเดิม
32. เหรียญอายุวัฒ่โก ครบูรอบู 85 ปี หลวงพ่อทุ่เรียนิ

33. เหรียญเสมาจิ�วหลวงพ่อราม ไม่จำากัดเนืิ�อ

34. เหรียญรูปไข่เต็์มองค์หลวงพ่อราม รุ่นิ มนิต์์มหากาฬ เนืิ�อท่องคำา, หน้ิากากท่องคำา, เนืิ�อเงินิ
35. เหรียญรูปไข่เต็์มองค์หลวงพ่อราม รุ่นิ มนิต์์มหากาฬ ไม่จำากัดเนืิ�อ ไม่ซิำ�ารายการเดิม

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

หลวงพ่อจำง หลวงพ่อเร�ยน หลวงพ่อจำง หลวงพ่อเร�ยน 
หลวงพ่อราม จำ.สุโขที่�ย (ต่๊อ)หลวงพ่อราม จำ.สุโขที่�ย (ต่๊อ)
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4242 หลวงปู�ส� ว�ดเขาถั��าบุัญนาค หลวงปู�ส� ว�ดเขาถั��าบุัญนาค 
จำ.นครสวรรค์ จำ.นครสวรรค์ โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. รูปหล่อ รุ่นิแรก หลวงปู�สี (เนืิ�อนิวะ - เนืิ�อท่องเหลืองรมดำา) ปี 2518
2. รูปหล่อ รุ่นิสอง หลวงปู�สี (เนืิ�อเงินิ - เนืิ�อนิวะ) ปี 2518

3. รูปหล่อ รุ่นิสอง หลวงปู�สี (เนืิ�อท่องเหลืองรมดำา) พิมพ์ 2 ต์รง และ 2 โค้ง ปี 2518
4. รูปหล่อ รุ่นิวัดโพธิ� หลวงปู�สี (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2519

5. รูปเหมือนิ ใบูโพธิ� (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ศิษย์ชลบุูรี จัดสร้างถ่วาย ปี 2519  

6. เหรียญ รุ่นิแรก หลวงปู�สี (เนืิ�อท่องแดง) ปี 2514
7. เหรียญ รุ่นิแรก หลวงปู�สี (เนืิ�ออัลปาก้า) ปี 2514  
8. เหรียญ อายุยืนิ หลวงปู�สี “เต็์มองค์” (เนืิ�อท่องคำา - เนืิ�อเงินิ) ปี 2517 

9. เหรียญ อายุยืนิ หลวงปู�สี “เต็์มองค์” (เนืิ�อนิวะ) ปี 2517 

10. เหรียญ อายุยืนิ หลวงปู�สี “เต็์มองค์” (เนืิ�อท่องแดง) ปี 2517
11. เหรียญ อายุยืนิ หลวงปู�สี “คร่�งองค์” (เนืิ�อเงินิ) ปี 2517

12. เหรียญ อายุยืนิ หลวงปู�สี “คร่�งองค์” (เนืิ�อนิวะ) ปี 2517
13. เหรียญ อายุยืนิ หลวงปู�สี “คร่�งองค์” (เนืิ�อท่องแดง) ปี 2517

14. เหรียญ ขวัญถุ่ง รุ่นิแรก หลวงปู�สี (สีหน้ิา-สีหลัง) ปี 2517 

15. เหรียญ พระนิาคปรก ใบูมะขาม หลวงปู�สี (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2517
16. เหรียญ มหาลาภ หลวงปู�สี (เนืิ�อเงินิ - เนืิ�ออัลปาก้า) ปี 2518

17. เหรียญ มหาลาภ หลวงปู�สี (เนืิ�อนิวะ) ปี 2518
18. เหรียญ มหาลาภ หลวงปู�สี (เนืิ�อท่องแดง) ปี 2518

19. เหรียญ หลังพญานิาค หลวงปู�สี ปี 2518

20. เหรียญ จตุ์รพิธพรชัย หลวงปู�สี (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2518
21. เหรียญ กนิกข้าง หลวงปู�สี (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2518
22. เหรียญ พรหมวิหารธรรม หลวงปู�สี (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2518

23. เหรียญ หน้ิาแก่ หรือ หน้ิาอรหันิต์์ หลวงปู�สี ปี 2519

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

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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4242โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. เหรียญ เกลียวเชือก หลวงปู�สี (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2519
25. เหรียญ หน้ิาหนุ่ิม หลังพระปิดต์า หลวงปู�สี (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2519

26. เหรียญ โภคท่รัพย์ หลวงปู�สี (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2519
27. เหรียญ ยันิต์์ดวง ราชาฤกษ์ หลวงปู�สี ปี 2519

28. เหรียญ 2 อาจารย์ หลวงปู�สี (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2519

29. เหรียญ ขวัญถุ่ง มั�งมี ศรีสุข หลวงปู�สี (ไม่จำากัดเนืิ�อ) ปี 2519
30. เหรียญ ขวัญถุ่ง หลังเรียบู (แบูบูมีจาร และ ไม่มีจาร) ปี 2519
31. เหรียญ ขวัญถุ่ง (มีหู) ปี 2518

32. พระผ้ง รูปเหมือนิ ชานิหมาก หลวงปู�สี ปี 2514

33. พระสมเด็จ รุ่นิแรก (พิมพ์ ฐ์านิติ์�ง และ ปรกโพธิ�) หลวงปู�สี ปี 2514
34. พระสมเด็จ หลังพระปิดต์า ปี 2516

35. พระสมเด็จ หลังรูปเหมือนิ หลวงปู�สี ปี 2518
36. พระสมเด็จ หลังรูปเหมือนิ หลวงปู�สี รุ่นิ ผู้กพัท่ธสีมา ปี 2519

37. ล็อคเก็ต์ แมงกะบีู� (ไม่จำากัดสี ) ปี 2515

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

หลวงปู�ส� ว�ดเขาถั��าบุัญนาค หลวงปู�ส� ว�ดเขาถั��าบุัญนาค 
จำ.นครสวรรค์ (ต่๊อ)จำ.นครสวรรค์ (ต่๊อ)
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1. พระกริ�งเท่วบูดี ปี 2535
2. พระกริ�งภควันิต์์บูดี เนืิ�อเหล็กนิำ�าพี� ปี 2538

3. พระกริ�งเวฬุวันิ เนืิ�อนิวะโลหะ ปี 2542
4. เหรียญรูปเหมือนิหลวงพ่ออิฎิฐ์์ รุ่นิแรก ท่รงเสมา 

   ปี 2548

5. เหรียญรูปเหมือนิหลวงพ่ออิฎิฐ์์ รุ่นิแรก ท่รงลูกท้่อ 
   ปี 2548
6. เหรียญรูปเหมือนิหลวงพ่ออิฎิฐ์์ ท่รงเสมา 

   เลื�อนิสมณุศักดิ� ปี 2552

7. เหรียญรูปเหมือนิหลวงพ่ออิฎิฐ์์ แซิยิด อายุ 60 ปี 
   ห่วงเชื�อม ปี 2559

8. ล็อคเก็ต์รูปเหมือนิหลวงพ่ออิฎิฐ์์ รุ่นิแรก 
   (ซีิเปียกับูลงสีฉากฟ้้า)

9. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิแรก (นัิ�งบัูว) ปี 2532

10. รูปหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิแรก ท่รงเข่าย่อ 
    ปี 2532

11. รูปหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิแรก ท่รงเข่าต์รง 
    ปี 2532

12. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ ท่รงใบูมะขามรุ่นิแรก 

    ปี 2533
13. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิสอง (พระเหนืิอพรหม) 
    ปี 2536

14. เหรียญหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ ท่รงเรือบูด 

    เนืิ�อท่องเหลือง ปี 2536

15. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ ท่รงเสมาควำ�า ปี 2537

16. เหรียญหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิเจ้าสัว ปี 2539

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

4343 หลวงพ่ออิฏฐ์์ ว�ดจุำฬามณุ� หลวงพ่ออิฏฐ์์ ว�ดจุำฬามณุ� 
จำ.สมุที่รสงครามจำ.สมุที่รสงครามโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

17. เหรียญพระพรหมหลังสิงห์ ปี 2539
18. รูปหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิสอง ปี 2540

19. เหรียญมหาเท่วบูรมครู ปี 2541
20. เหรียญเท่วบูดี (เก้าเศียร) ปี 2542

21. เหรียญหนุิมานิเชิญธง (มหาปราบู) ปี 2542

22. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ ท่รงจำาปี ปี 2545 
    (เนืิ�อท่องคำา และเนืิ�อเงินิลงยา)
23. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ ท่รงจำาปี ปี 2545 (เนืิ�อเงินิ)

24. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ ท่รงจำาปี ปี 2545 

    (เนืิ�อนิวะโลหะ)
25. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ ท่รงจำาปี ปี 2545 (เนืิ�อต์ะกั�ว)

26. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ ท่รงจำาปี ปี 2545 
    (เนืิ�อท่องแดง)

27. พระผ้งท้่าวเวสสุวรรณุ ท่รงจำาปี ปี2545 (เนืิ�อผ้ง)

28. เหรียญพัดจีนิ (โป้ยเซีิยนิ) ปี 2545
29. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ ท่รงจำาปี ปี 2552

30. เหรียญหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ ท่รงจำาปี ปี 2557
31. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิบููรณุะอุโบูสถ่ ปี 2558

32. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ ท่รงจำาปี หน้ิาเท่พ ปี 2561

33. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิเศรษฐี์เขลางค์นิคร
    ปี 2561
34. เหรียญกันิชงรุ่นิแรก ปี 2548

35. เหรียญหล่อนิางกวัก ปี 2542
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4444 หลวงปู�ทิี่ม ว�ดพระขาว จำ.อยธุยาหลวงปู�ทิี่ม ว�ดพระขาว จำ.อยธุยาโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

1. เหรียญรุ่นิเเรกบูล็อคนิิยมมีเส้นิคอ ปี 2518
2. พระสมเด็จแซิยิด รุ่นิเเรก ปี 2536

3. พระปิดต์าจัมโบู้หลังปลาต์ะเพียนิแช่นิำ�ามนิต์์ 
   (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี2536

4. เหรียญบูาต์รนิำ�ามนิต์์ (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2538

5 พระปิดต์ามหาเสน่ิห์ (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2543
6. เหรียญพระพรหม (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2538
7. พระขุนิเเผ้นิรุ่นิเเรก ปี 2539

8. ขุนิเเผ้นิ พิมพ์เล็ก รุ่นิสอง ปี 2541

9. พระขุนิเเผ้นิรุ่นิ 3 (5 ธันิวาคม) ปี 2542
10. พระขุนิเเผ้นิเคลือบู รุ่นิ 4 รวมพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่

    ปี 2545
11. พระขุนิเเผ้นิรุ่นิ 5 (รุ่นิสร้างกำาเเพง) ปี 2548

12. พระขุนิเเผ้นิรุ่นิ 6 (8 รอบู) ปี 2552

13. เหรียญชนิะจนิ (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2540
14. พระสมเด็จชนิะจนิ ปี 2540

15. พระปิดต์าพิมพ์ยันิต์์ยุ่ง รุ่นิเมต์ต์า รุ่นิเเรก 
    (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2540

16. พระกริ�งรวมทุ่กรุ่นิที่�ท่างวันิสร้าง (ยกเว้นิท่องคำา)

    ปี 2540-2552
17. พระชัยวัฒ่น์ิรวมทุ่กรุ่นิที่�ท่างวัดสร้าง 
    (ยกเว้นิท่องคำา) ปี 2540-2552

18. พระสังกระจายน์ิ รุ่นิ 1 รุ่นิ 2 (ยกเว้นิท่องคำา)

    ปี 2540-2543

19. พระผ้งพิมพ์พรหมสี�หน้ิา 7 รอบู (รวมทุ่กเนืิ�อ)

    ปี 2540

20. เหรียญเสมาหลวงปู�ท่วด ปู�ทิ่ม (รวมทุ่กเนืิ�อ) 
    ปี 2540

21. รวมพระนิางพญารุ่นิเเรกรุ่นิสอง (รวมทุ่กเนืิ�อ)
    ปี 2539-2542

22. เหรียญสี�เหลี�ยมป๋�ม 7 รอบู (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2540

23. เหรียญนิาคปรกรุ่นิเเรก (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2543
24. เหรียญโภคท่รัพย์ 7 รอบู (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2540
25. เหรียญอาร์มหลังนิารายณ์ุท่างครุฑิ (รวมทุ่กเนืิ�อ)

    ปี 2545

26. เหรียญผ้ลทั่บูทิ่ม (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2546
27. เหรียญอารม์หันิข้าง (เล็ก) หลังสิงค์ 

    (ยกเว้นิท่องคำา) ปี 2547
28. พระปิดต์าปุ้มปุ้ย เนืิ�อชานิหมาก ปี 2547

29. พระปิดต์าปุ้มปุ้ย เนืิ�อเกษร ปี 2547

30. เหรียญนิำ�าเต้์าแม่นิางกวักปลาต์ะเพียนิ 
    (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2542

31. เหรียญมหาโภคท่รัพย์ (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2547
32 .รุ่นิมหาเศรษฐี์ (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2549

33. เหรียญเสมาปีเกิดหลวงปู�ทิ่มหลังปลาต์ะเพียนิ

    รวมทุ่กเนืิ�อ (ยกเว้นิท่องคำา) ปี 2549
34. ลูกอมปละต์ะเพียนิ โลหะ (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2544
35. เหรียญมหามงคล 8 รอบู (รวมทุ่กเนืิ�อ) ปี 2552
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พระเที่พญาณุเวที่�ศร�มูล มูลสิริ ว�ดศร�อุโมงค์ค�า, พระเที่พญาณุเวที่�ศร�มูล มูลสิริ ว�ดศร�อุโมงค์ค�า, 
หลวงปู�ทิี่พย์ ชิต๊งฺกโร, พระครูนิมิต๊ สุวรรณุ า กร  หลวงปู�ทิี่พย์ ชิต๊งฺกโร, พระครูนิมิต๊ สุวรรณุ า กร  

(ครูบัาแวว)(ครูบัาแวว)4545โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

1. พระผ้งรุ่นิแรก-สมเด็จรุ่นิแรก หลวงปู�ศรีมูล
2,. พระกริ�งรุ่นิแรก หลวงปู�ศรีมูล

3,. ล็อคเก็ต์รุ่นิแรก หลวงปู�ศรีมูล
4. เหรียญรุ่นิแรก ทุ่กเนืิ�อ หลวงปู�ศรีมูล

5. เหรียญเมต์ต์า เนืิ�อท่องคำา-เนืิ�อเงินิ หลวงปู�ศรีมูล

6. เหรียญเมต์ต์า กะไหล่เงินิ-ท่อง หลวงปู�ศรีมูล
7. เหรียญเมต์ต์า ท่องแดง-เนืิ�อชนิวนิแจกท่านิ 
   หลวงปู�ศรีมูล

8. รูปหล่อลอยองค์เนืิ�อเงินิ หลวงปู�ศรีมูล

9. รูปหล่อลอยองค์ทุ่กเนืิ�อ หลวงปู�ศรีมูล
10. เหรียญเสมา 7 รอบู เนืิ�อท่องคำา-เนืิ�อเงินิ 

    หลวงปู�ศรีมูล
11. เหรียญเสมา 7 รอบูลงยาทุ่กเนืิ�อ หลวงปู�ศรีมูล

12. เหรียญเสมา เนืิ�อท่องแดง หลวงปู�ศรีมูล

13. พระปิดต์ารุ่นิแรก ประเภท่เนืิ�อเงินิ 2k 3k 
    กะไหล่ท่อง หลวงปู�ทิ่พย์

14. พระปิดต์ารุ่นิแรก ประเภท่เนืิ�อนิวะ, ชนิวนิ, 
    ชนิวนิโบูราณุ หลวงปู�ทิ่พย์

15. พระปิดต์าย้อยยุค เนืิ�อเมฆพัต์ร หลวงปู�ทิ่พย์

16. เหรียญรุ่นิแรก ประเภท่ลงยา หลวงปู�ทิ่พย์
17. เหรียญรุ่นิแรก ประเภท่ไม่ลงยา หลวงปู�ทิ่พย์
18. รูปหล่อรุ่นิแรกประเภท่เนืิ�อเงินิ 2k 3k หลวงปู�ทิ่พย์

19. รูปหล่อรุ่นิแรกประเภท่ลงยา หลวงปู�ทิ่พย์

20. รูปหล่อรุ่นิแรกเนืิ�อทั่�วไป หลวงปู�ทิ่พย์

21. ขุนิแผ้นิรุ่นิแรก หลวงปู�ทิ่พย์

22. ล็อคเก็ต์รุ่นิแรก หลวงปู�ทิ่พย์ 

23. ล็อคเก็ต์รุ่นิแรกนิำาฤกษ์ หลวงปู�ทิ่พย์
24. ต์ะกรุดต์าไก่ หลวงปู�ทิ่พย์

25. เหรียญท้่าวเวสสุวัณุโณุฯ รุ่นิเท่พประท่านิท่รัพย์ 
    เนืิ�อท่องคำา-เนืิ�อเงินิลงยาราชาวดี พระครูบูาแวว

26. เหรียญท้่าวเวสสุวัณุโณุฯ รุ่นิเท่พประท่านิท่รัพย์ 

    เนืิ�อเงินิลงยาทุ่กสี พระครูบูาแวว
27. เหรียญท้่าวเวสสุวัณุโณุฯ รุ่นิเท่พประท่านิท่รัพย์ 
    เนืิ�อเงินิบูริสุท่ธิ� พระครูบูาแวว

28. เหรียญท้่าวเวสสุวัณุโณุฯ รุ่นิเท่พประท่านิท่รัพย์ 

    เนืิ�อนิวะโลหะ พระครูบูาแวว
29. เหรียญท้่าวเวสสุวัณุโณุฯ รุ่นิเท่พประท่านิท่รัพย์ 

    เนืิ�อมหาชนิวนิ-มหาชนิวนิพิเศษ พระครูบูาแวว
30. เหรียญท้่าวเวสสุวัณุโณุฯ รุ่นิเท่พประท่านิท่รัพย์ 

    เนืิ�อท่องทิ่พย์ลงยาทุ่กสี พระครูบูาแวว

31. เหรียญท้่าวเวสสุวัณุโณุฯ รุ่นิเท่พประท่านิท่รัพย์ 
    เนืิ�อท่องแดงลงยาทุ่กสี พระครูบูาแวว

32. เหรียญท้่าวเวสสุวัณุโณุฯ รุ่นิเท่พประท่านิท่รัพย์ 
    เนืิ�ออัลปาก้าลงยาทุ่กสี พระครูบูาแวว

33. เหรียญท้่าวเวสสุวัณุโณุฯ รุ่นิเท่พประท่านิท่รัพย์ 

    เนืิ�อสัต์ต์ะโละ-ท่องทิ่พย์ พระครูบูาแวว
34. เหรียญท้่าวเวสสุวัณุโณุฯ รุ่นิเท่พประท่านิท่รัพย์ 
    เนืิ�อต์ะกั�ว พระครูบูาแวว

35. เหรียญท้่าวเวสสุวัณุโณุฯ รุ่นิเท่พประท่านิท่รัพย์ 

    เนืิ�ออื�นิๆ นิอกเหนืิอจากรายการด้านิบูนิ 

    พระครูบูาแวว
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4646 พระเคร่�องและเคร่�องรางใหม่ ยอดนิยม พระเคร่�องและเคร่�องรางใหม่ ยอดนิยม 
อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.ไชยปราการอ.ฝาง อ.แม่อาย อ.ไชยปราการโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิ มหาบูารมีหนุินิดวงโครต์เศรษฐี์ “ชุดกรรมการใหญ่” พระครูปลัดปรีชา 
   วัดพระธาตุ์ปูแช่

2. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิ มหาบูารมีหนุินิดวงโครต์เศรษฐี์ “ชุดกรรมการเล็ก” พระครูปลัดปรีชา 
   วัดพระธาตุ์ปูแช่

3. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิ มหาบูารมีหนุินิดวงโครต์เศรษฐี์ “ชุดประจำาวันิ 7 วันิ 7 สี” พระครูปลัดปรีชา 

   วัดพระธาตุ์ปูแช่
4. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิ มหาบูารมีหนุินิดวงโครต์เศรษฐี์ “รายการคละเนืิ�อ” พระครูปลัดปรีชา 
   วัดพระธาตุ์ปูแช่

5. เนืิ�อผ้งท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิ มหาบูารมีหนุินิดวงโครต์เศรษฐี์ “ไม่จำากัดเนืิ�อ” พระครูปลัดปรีชา วัดพระธาตุ์ปูแช่

6. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิ ราชาท่รัพย์สัมฤท่ธิ�ผ้ล “เนืิ�อเงินิลงยา โค๊ต์ กรรมการ” ครูบูาสิงห์แก้ว วัดบู้านิไร่
7. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิ ราชาท่รัพย์สัมฤท่ธิ�ผ้ล “เนืิ�อเงินิบูริสุท่ธิ� โค๊ต์ กรรมการ”ครูบูาสิงห์แก้ว วัดบู้านิไร่

8. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิ ราชาท่รัพย์สัมฤท่ธิ�ผ้ล “เนืิ�อเงินิบูริสุท่ธิ� โค๊ต์ แจก” ครูบูาสิงห์แก้ว วัดบู้านิไร่
9. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิ ราชาท่รัพย์สัมฤท่ธิ�ผ้ล “เนืิ�อต์ะกั�ว โค๊ต์ แจก” ครูบูาสิงห์แก้ว วัดบู้านิไร่

10. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิ ราชาท่รัพย์สัมฤท่ธิ�ผ้ล “คละเนืิ�อ/ไม่จำากัดเนืิ�อ” ครูบูาสิงห์แก้ว วัดบู้านิไร่

11. วัวธนูิ รุ่นิแรก รุ่นิ สัมฤท่ธิ�เดชสัมฤท่ธิ�ผ้ล ครูบูาสิงห์แก้ว “ เนืิ�อเงินิบูริสุท่ธิ�” วัดบู้านิไร่
12. วัวธนูิ รุ่นิแรก รุ่นิ สัมฤท่ธิ�เดชสัมฤท่ธิ�ผ้ล ครูบูาสิงห์แก้ว “ เนืิ�อ 3k/2k” วัดบู้านิไร่

13. วัวธนูิ รุ่นิแรก รุ่นิ สัมฤท่ธิ�เดชสัมฤท่ธิ�ผ้ล ครูบูาสิงห์แก้ว “ ไม่จำากัดเนืิ�อ” วัดบู้านิไร่
14. วัวธนูิ รุ่นิแรก รุ่นิ สัมฤท่ธิ�เดชสัมฤท่ธิ�ผ้ลครูบูาสิงห์แก้ว “ เนืิ�อชนิวนิรมดำา (โค๊ต์แจก)” วัดบู้านิไร่

15. ปรอท่กรอ รุ่นิ 1 มนิต์์มหาฤท่ธิ�ไชยปราการ (กินิบู่หมดอดบู่เป็นิ) “เนืิ�อ 3k/2k”

16. ปรอท่กรอ รุ่นิ 1 มนิต์์มหาฤท่ธิ�ไชยปราการ (กินิบู่หมดอดบู่เป็นิ) “ไม่จำากัดเนืิ�อ” หลวงปู�ลา 
    สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม
17. รูปหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิแรก รุ่นิ บูารมีมหาเท่พบัูนิดาลท่รัพย์ “เนืิ�อเงินิบูริสุท่ธิ�” หลวงปู�ลา 

    สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม

18. รูปหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิแรก รุ่นิ บูารมีมหาเท่พบัูนิดาลท่รัพย์ “เนืิ�อชนิวนิมหาฤท่ธิ� (โค๊ต์รวย)” 

    หลวงปู�ลา สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม

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

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
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4646โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
19. รูปหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิแรก รุ่นิ บูารมีมหาเท่พบัูนิดาลท่รัพย์ “เนืิ�อ 3k /2k “ หลวงปู�ลา 
    สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม

20. รูปหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิแรก รุ่นิ บูารมีมหาเท่พบัูนิดาลท่รัพย์ “ไม่จำากัดเนืิ�อ” หลวงปู�ลา 
    สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม

21. รูปหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิแรก รุ่นิ บูารมีมหาเท่พบัูนิดาลท่รัพย์ “เนืิ�อชนิวนิรมดำา (โค๊ต์แจก)” 

    หลวงปู�ลา สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม
22. วัวธนูิ รุ่นิแรก รุ่นิ มหาฤท่ธิ�ปราบูไพรี “เนืิ�อเงินิบูริสุท่ธิ�”  หลวงปู�ลา สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม
23. วัวธนูิ รุ่นิแรก รุ่นิ มหาฤท่ธิ�ปราบูไพรี “เนืิ�อชนิวนิมหาฤท่ธิ� (โค๊ต์รวย) หลวงปู�ลา สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม

24. วัวธนูิ รุ่นิแรก รุ่นิ มหาฤท่ธิ�ปราบูไพรี “ไม่จำากัดเนืิ�อ” หลวงปู�ลา สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม

25. วัวธนูิ รุ่นิแรก รุ่นิ มหาฤท่ธิ�ปราบูไพรี “เนืิ�อชนิวนิรมดำา (โค๊ต์แจก)” หลวงปู�ลา สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม
26. รูปหล่อหลวงปู�ลา รุ่นิแรก รุ่นิ รวยทั่นิใจ “เนืิ�อเงินิบูริสุท่ธิ�” หลวงปู�ลา สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม

27. รูปหล่อหลวงปู�ลา รุ่นิแรก รุ่นิ รวยทั่นิใจ “ไม่จำากัดเนืิ�อ” หลวงปู�ลา สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม
28. รูปหล่อหลวงปู�ลา รุ่นิแรก รุ่นิ รวยทั่นิใจ “เนืิ�อท่องเหลืองโบูราณุ (โค๊ต์แจก)” หลวงปู�ลา สำานัิกสงฆ์เท่วินิ

วนิาราม

29. ผ้้ายันิต์์ฝ�าต๊์ะ รุ่นิแรก หลวงปู�ลา “จารย์หม่กแดง/นิำ�าเงินิ /ดำา (ติ์ดเกษาจีวร)” สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม
30. ผ้้ายันิต์์ฝ�าต๊์ะ รุ่นิแรก หลวงปู�ลา “ไม่จำากัดประเภท่” สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม

31. ต์ะกรุดรกช้าง “ถุ่งเงินิ ถุ่งท่อง” รุ่นิแรก “ต์ะกรุดเงินิ (โค๊ต์เงินิ)” หลวงปู�ลา สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม
32. ต์ะกรุดรกช้าง “ถุ่งเงินิ ถุ่งท่อง” รุ่นิแรก “ไม่จำากัดประเภท่” หลวงปู�ลา สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม

33. ต์ะกรุดรกช้าง “ถุ่งเงินิ ถุ่งท่อง” รุ่นิแรก “ต์ะกรุดรกช้าง (โค๊ต์แจก)” หลวงปู�ลา สำานัิกสงฆ์เท่วินิวนิาราม

34. เหรียญขวัญถุ่ง “ถุ่งเงินิรวยท่รัพย์รับูซ้ิอนิ” (คละเนืิ�อ) พระครู ประภัท่ร์  สีลาภรณ์ุ วัดสีลาอาสน์ิ 
35. ปิดต์าวัดสีลาอาสน์ิ รุ่นิแรก ปี 37 พระครู ประภัท่ร์  สีลาภรณ์ุ

พระเคร่�องและเคร่�องรางใหม่ ยอดนิยม พระเคร่�องและเคร่�องรางใหม่ ยอดนิยม 
อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ (ต่๊อ)อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.ไชยปราการ (ต่๊อ)
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4747 พระคณุาจำารย์ เมต๊ต๊าสายบุัญพระคณุาจำารย์ เมต๊ต๊าสายบุัญโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

1. เหรียญหลวงพ่อคูณุ รุ่นิเมต์ต์า พิมพ์คร่�งองค์ เนืิ�อเงินิหน้ิากากท่องคำา, เงินิหลังแบูบู, เงินิไม่ตั์ดปีก, 
   เงินิหลังยันิต์์ 

2. เหรียญหลวงพ่อคูณุ รุ่นิเมต์ต์า พิมพ์คร่�งองค์ เนืิ�อนิวะ, ชนิวนิพระกริ�ง
3. เหรียญหลวงพ่อคูณุ รุ่นิเมต์ต์า พิมพ์คร่�งองค์ เนืิ�ออัลปาก้า, ท่องบู้านิเชียง, ท่องทิ่พย์

4. เหรียญหลวงพ่อคูณุ รุ่นิเมต์ต์า พิมพ์เต็์มองค์ ไม่จำากัดเนืิ�อ 

5. เหรียญหลวงพ่อคูณุ รุ่นิเมต์ต์า เนืิ�อท่องแดง ต์อกแจก
6. เหรียญหลวงพ่อคูณุ รุ่นิมหาปราบู ไม่จำากัดเนืิ�อ 
7. เหรียญหลวงพ่อคูณุ ใบูขี�เหล็กเจริญพร รุ่นิแรก ไม่จำากัดเนืิ�อ  

8. เหรียญหลวงพ่อคูณุ รุ่นิไพรีพินิาศ ฝ๋งต์ะกรุดท้่องแขนิ เนืิ�อท่องคำาลงยา, ท่องคำา, เงินิหน้ิากากท่องคำา

9. เหรียญหลวงพ่อคูณุ รุ่นิไพรีพินิาศ ฝ๋งต์ะกรุดท้่องแขนิ เนืิ�อเงินิไม่ตั์ดปีก, เงินิ 9 รอบู, เงินิลงยา, เงินิหลังยันิต์์  
10. เหรียญ หลวงพ่อคูณุ รุ่นิไพรีพินิาศ ฝ๋งต์ะกรุดท้่องแขนิ เนืิ�อนิวะโลหะ, เนืิ�อมหาชนิวนิ, เนืิ�ออัลปาก้า

11. เหรียญหลวงพ่อคูณุ รุ่นิไพรีพินิาศ ฝ๋งต์ะกรุดท้่องแขนิ เนืิ�อท่องทิ่พย์, ท่องแดงรมดำา, ท่องแดงผิ้วไฟ้ 
12. เหรียญหลวงพ่อคูณุ รุ่นิไพรีพินิาศ ฝ๋งต์ะกรุดท้่องแขนิ ต์อกรรมการ ไม่จำากัดเนืิ�อ, รวมโค้ด 

13. เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนิาลโย รุ่นิเมต์ต์า ไม่จำากัดเนืิ�อ 

14. เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนิาลโย รุ่นิเจ้าสัว เนืิ�อเงินิหน้ิากากท่องคำา,เนืิ�อนิวะหน้ิากากท่องคำา, เงินิลงยา,
    เงินิหลังยันิต์์ 

15. เหรียญ หลวงพ่อรักษ์ อนิาลโย รุ่นิเจ้าสัว เนืิ�อนิวะลงยา, นิวะ, ท่องแดงลงยา, ชนิวนิกริ�ง
16. เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนิาลโย รุ่นิเจ้าสัว เนืิ�ออัลปาก้า, ท่องฝาบูาต์ร, ท่องแดงผิ้วไฟ้, ท่องแดงรมมันิปู 

17. เหรียญหลวงพ่อรักษ์ อนิาลโย รุ่นิเจ้าสัว กรรมการหลังเรียบู, รวมโค้ด 

18. เหรียญหลวงปู�เปรื�อง รุ่นิเมต์ต์า ไม่จำากัดเนืิ�อ
19. เหรียญหลวงปู�จื�อ พันิธมุต์โต์ รุ่นิอายุยืนิ ไม่จำากัดเนืิ�อ
20. เหรียญกลม หลวงพ่อสะอาด รุ่นิอายุวัฒ่นิะมงคล 6 รอบู ไม่จำากัดเนืิ�อ

21. พระอุปคุต์ หลวงปู�คำาจันิท่ร์ รุ่นิเจ้าสัว เนืิ�อเงินิ  

22. พระอุปคุต์ หลวงปู�คำาจันิท่ร์ รุ่นิเจ้าสัวเนืิ�อขันิลงหินิ, ชนิวนิรมซิาติ์นิ

23. พระอุปคุต์ หลวงปู�คำาจันิท่ร์ รุ่นิเจ้าสัวเนืิ�อสัต์ต์ะเปียกท่อง 

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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พระคณุาจำารย์ เมต๊ต๊าสายบุัญ (ต่๊อ)พระคณุาจำารย์ เมต๊ต๊าสายบุัญ (ต่๊อ)4747โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. พระอุปคุต์ หลวงปู�คำาจันิท่ร์ รุ่นิเจ้าสัวเนืิ�อสัมฤท่ธิ�โบูราณุ 
25. พระอุปคุต์ หลวงปู�คำาจันิท่ร์ รุ่นิเจ้าสัวเนืิ�อท่องแดงเถื่�อนิ, ท่องแดงผิ้วรุ้ง 

26. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิเจ้าสัว วัดทุ่่งแฝก เนืิ�อเงินิหน้ิากากท่องคำา
27. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิเจ้าสัว วัดทุ่่งแฝก เนืิ�อเงินิลงยา, เนืิ�อเงินิ  

28. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิเจ้าสัว วัดทุ่่งแฝก เนืิ�อนิวะหน้ิากากเงินิ, นิวะหน้ิากากชุบูท่อง, นิวะ 

29. เหรียญท้่าวสุวรรณุ รุ่นิเจ้าสัว วัดทุ่่งแฝก เนืิ�อชนิวนิพระกริ�งต่์างๆ 
30. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิเจ้าสัว วัดทุ่่งแฝก เนืิ�อสัต์ต์ะเปียกท่องต่์างๆ 
31. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิเจ้าสัว วัดทุ่่งแฝก เนืิ�ออัลปาก้าต่์างๆ

32. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิเจ้าสัว วัดทุ่่งแฝก เนืิ�อท่องเท่วฤท่ธิ�ต่์างๆ  

33. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิเจ้าสัว วัดทุ่่งแฝก เนืิ�อสัมฤท่ธิ�โบูราณุต่์างๆ 
34. เหรียญท้่าวสุวรรณุ รุ่นิเจ้าสัว วัดทุ่่งแฝก เนืิ�อท่องทิ่พย์ผิ้วรุ้งต่์างๆ, เนืิ�อท่องแดงเถื่�อนิ, ท่องแดงผิ้วไฟ้,

    เนืิ�อต์ะกั�ว
35. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิเจ้าสัว วัดทุ่่งแฝก เนืิ�อท่องแดงรมมันิปูต่์างๆ

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย
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4848 สมเด็จำพระญาณุส�งวรสมเด็จำพระญาณุส�งวร
 และคณุาจำารย์ที่��วไป และคณุาจำารย์ที่��วไปโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. พระกริ�งไพรีพินิาศ ปี 2536-2556 เนืิ�อท่องเหลือง สมเด็จพระญาณุสังวร วัดบูวรนิิเวศ กรุงเท่พ
2. พระกริ�งเจริญพร สมเด็จพระญาณุสังวร วัดบูวรนิิเวศ กรุงเท่พ

3. พระกริ�งโภคท่รัพย์ไพศาลี สมเด็จพระญาณุสังวร วัดบูวรนิิเวศ กรุงเท่พ
4. พระกริ�งญาณุรังสี 79 สมเด็จพระญาณุสังวร วัดบูวรนิิเวศ กรุงเท่พ

5. พระผ้งไพรีพินิาศ ปี 2530-2556  สมเด็จพระญาณุสังวร วัดบูวรนิิเวศ กรุงเท่พ

6. พระกริ�งพุท่ธสิริมงคล สมเด็จพระญาณุสังวร วัดบูวรนิิเวศ กรุงเท่พ
7. พระกริ�งอรหัง พิมพ์หน้ิาเล็ก รุ่นิ 100 ปี สมเด็จพระญาณุสังวร วัดบูวรนิิเวศ กรุงเท่พ
8. พระกริ�งอรหัง พิมพ์หน้ิาใหญ่ รุ่นิ 100 ปี สมเด็จพระญาณุสังวร วัดบูวรนิิเวศ กรุงเท่พ

9. พระกริ�งชินิบัูญชร รุ่นิ 100 ปี เนืิ�อนิวก้นินิว-ก้นิอุดผ้งพรายกุมาร สมเด็จพระญาณุสังวร วัดบูวรนิิเวศ กรุงเท่พ

10. เหรียญสังกัจจายน์ินัิ�งเต่์า รุ่นิอายุยืนิ สมเด็จพระญาณุสังวร ปี 2536 เนืิ�อท่องแดง
11. พระปิดต์า พิมพ์ยันิต์์ดวงเล็ก รุ่นิสุกิต์ติ์มา เนืิ�อเกสร สมเด็จพระญาณุสังวร กรุงเท่พ

12. พระปิดต์า พิมพ์ยันิต์์ดวงเล็ก รุ่นิสุกิต์ติ์มา เนืิ�อใบูลานิ สมเด็จพระญาณุสังวร กรุงเท่พ 
13. พระกริ�ง อิ สา วะ สุ รุ่นิ 100 ปี  สมเด็จพระญาณุสังวร วัดบูวรนิิเวศ กรุงเท่พ ปี 2556

14. พระกริ�งปวเรศ รุ่นิ 100 ปี สมแด็จพระญาณุสังวร วัดบูวรนิิเวศ กรุงเท่พ 

15. หลวงปู�ท่วด พิมพ์นิิ�วกระดก รุ่นิ 100 ปี สมเด็จพระญาณุสังวร วัดบูวรนิิเวศ กรุงเท่พ ปี 2556
16. พระสมเด็จแพ 6-9 พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี 

17. เหรียญโภคท่รัพย์  หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี ปี 2518 เนืิ�อท่องแดง
18. พระสมเด็จคะแนินิ หลังยันิต์์ต์รี ปี 2509 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี

19. พระสมเด็จหลังรูปเหมือนิ เนืิ�อท่องแดงกะหลั�ยท่อง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี  ปี 2519

20. พระสมเด็จแพพิเศษ หลังสมเด็จโต์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี ปี 2517 
21. พระปิดต์ารุ่นิแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี ปี 2513
22. เหรียญสมเด็จโต์ หลังรูปเหมือนิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี ปี 2515

23. พระสมเด็จ เนืิ�อผ้งเกสร 108 หลังรูปเหมือนิ  หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี ปี 2509

24. รูปเหมือนิหลวงพ่อแพ ฉลองอายุ 70 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี ปี 2513 เนืิ�อนิวโลหะ

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

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



74 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

4848โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
25. พระสมเด็จคะแนินิหลังยันิต์์ ต์รีนิิสิงเห หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี   
26. พระปิดต์า มหาอุต์ม์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี ปี2514

27. พระสมเด็จแพ 5 พันิ เนืิ�อใบูลานิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี
28. พระสมเด็จแพ 5 พันิ เนืิ�อขาว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี

29. พระสมเด็จแพ 9 พันิ เนืิ�อใบูลานิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี 

30. พระสมเด็จ รุ่นิ 100 ปี เนืิ�อลาย ลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี
31. พระปิดต์าจัมโบู้ พิมพ์ย้อนิยุค หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี 
32. พระขุนิแผ้นิ รุ่นิแรก เนืิ�อผ้งว่านิ ไม่ฝ๋งต์ะกรุด พ.ศ.2540 หลวงพ่อไสว วัดปรีดา จ.นิครปฐ์ม

33. พระขุนิแผ้นิ เนืิ�อผ้งลาย ไม่ฝ๋งต์ะกรุด ปี 2541  หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นิครปฐ์ม

34. พระผ้งรูปเหมือนิ พิมพ์สี�เหลี�ยมใหญ่ ไม่ฝ๋งต์ะกรุด ปี 2541 หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นิครปฐ์ม
35. ท้่าวเวสสุวรรณุ เศรษฐี์เขลางนิคร เนืิ�อท่องบูอรนิด์ พระอาจารย์อิฏฐ์์ จ.สมุท่รสงคราม

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

สมเด็จำพระญาณุส�งวรสมเด็จำพระญาณุส�งวร
 และคณุาจำารย์ที่��วไป (ต่๊อ) และคณุาจำารย์ที่��วไป (ต่๊อ)



75งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

4949 พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 1พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 1โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระกริ�งบูาเก็ง เขมโก (อ.ย.) 4 พิธี ปี 2535-36 เนืิ�อนิว หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำาปาง
2. พระปิดต์าจัมโบู้ รุ่นิแรก (อุปสมบูท่ 60 พรรษา) ปี 2536 หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำาปาง

3. พระปิดต์าปลดหนีิ�หลังยันิต์์นิะ ปี 2537 หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำาปาง
4. พระผ้งปิดต์าเงินิล้านิหลังยันิต์์นิะ ปี 2537 หลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำาปาง

5. พระกริ�งอวโลกิต์เต์ศวร รุ่นิแรก(มหาบูารมี) หลวงพ่อพัฒ่น์ิ จ.นิครสวรรค์ เนืิ�อเงินิ-นิวโลหะ

6. เหรียญหล่อเจ้าท่รัพย์ หลวงปู�คำา วัดหนิองแก จ.ประจวบูคีรีขันิธ์ ปี 2534 เนืิ�อนิวโลหะ
7. พระกริ�งรูปเหมือนิ รุ่นิแรก หลวงปู�คำา หลวงปู�คำา วัดหนิองแก จ.ประจวบูคีรีขันิธ์ ปี 2535 เนืิ�อท่องเหลือง
8. พระรูปเหมือนิพิมพ์นิิยม หลวงพ่อคำา วัดหนิองแก จ.ประจวบูคีรีขันิธ์ ปี 2539 เนืิ�อนิวโลหะ

9. เหรียญหล่อพระปรุหนัิงหลวงพ่อคำา วัดหนิองแก จ.ประจวบูครีรีขันิธ์ ปี 2539 เนืิ�อนิวโลหะ

10. เหรียญหล่อหลังเต์ารีด รุ่นิแรก หลวงปู�คำา วัดหนิองแก จ.ประจวบูคีรีขันิธ์ ปี 2537 เนืิ�อนิวโลหะ
11. ต์ะกรุดหลวงพ่อแถ่ม วัดช้างแท่งกระจาด จ.เพชรบุูรี

12. พระขรรค์ หลวงพ่อแถ่ม วัดช้างแท่งกระจาด จ.เพชรบุูรี
13. ปลัดขิก หลวงพ่อแถ่ม วัดช้างแท่งกระจาด จ.เพชรบุูรี

14. พระผ้ง พระสังข์เรียกท่รัพย์ รุ่นิแรก พระอาจารย์ทิ่นิ วัดชายนิา จ.เพชรบุูรี

15. เพชรพญาธรหล่อ รุ่นิแรก พระอาจารย์ทิ่นิ วัดชายนิา จ.เพชรบุูรี
16. พระขุนิแผ้นินิายร้อย รุ่นิแรก พระอาจารย์ทิ่นิ วัดชายนิา จ.เพชรบุูรี

17. ปรกมะขาม รุ่นิแรก พระอาจารย์ทิ่นิ วัดชายนิา จ.เพชรบุูรี เนืิ�อเงินิ-ท่องแดง
18. ล็อคเก็ต์ พระสังข์เรียกท่รัพย์ รุ่นิแรก พระอาจารย์ทิ่นิ วัดชายนิา จ.เพชรบุูรี

19. เหรียญห่วงเชื�อม รุ่นิแรก หลวงปู�หา เนืิ�อท่องคำา-เงินิ (ไม่จำากัดสีลงยา)

20. เหรียญห่วงเชื�อม รุ่นิแรก หลวงปู�หา เนืิ�อนิวหน้ิากากเงินิ 3 K–เนืิ�อสำาริด-เนืิ�อชนิวนิมวลสาร ลงยา
21. เหรียญห่วงเชื�อม รุ่นิแรก หลวงปู�หา ชุดกรรมการ
22. เหรียญห่วงเชื�อม รุ่นิแรก หลวงปู�หา ไม่จำากัดเนืิ�อ และสีลงยา

23. เหรียญเมต์ต์า หลวงปู�หา ไม่จำากัดเนืิ�อและสีลงยา

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

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



76 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 1 (ต่๊อ)พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 1 (ต่๊อ)4949โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. เหรียญเจ้าสัวพันิล้านิ หลวงปู�หา ไม่จำากัดเนืิ�อและสีลงยา
25. พระพุท่ธชินิราช รุ่นิเจ้าสัว มหาเศรษฐี์ เนืิ�อขันิลงหินิ หลวงพ่อพัฒ่น์ิ ปี 2562

26. เหรียญรูปเหมือนิ รุ่นิเศรษฐี์ปากนิำ�าโพ หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จ.นิครสวรรค์ เนืิ�อท่องเหลือง
27. เหรียญ รุ่นิ ปราบูไพรี หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จ.นิครสวรรค์ ปี 2562 เนืิ�อท่องเหลือง-ท่องแดง

28. เหรียญรูปเหมือนิ พิมพ์เสมา รุ่นิ ไต์รมาส 63 หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ เนืิ�อท่องเหลือง

29. เหรียญรูปเหมือนิเต็์มองค์ รุ่นิ ไต์รมาส 63 หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ เนืิ�อท่องเหลือง
30. เหรียญห่วงเชื�อม รุ่นิไต์รมาศ 63 หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จ.นิครสวรรค์ เนืิ�อท่องเหลือง-ท่องแดง
31. เหรียญเจริญพร รุ่นิแรก หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ จ.นิครสวรรค์ เนืิ�อท่องเหลือง-ท่องแดง-ท่องชนิวนิ

32. พระสมเด็จแพ 5 พันิ เนืิ�อใบูลานิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี 

33. พระสมเด็จแพ 5  พันิ เนืิ�อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี 
34. พระสมเด็จแพ 7-8  พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี

35. พระสมเด็จฐ์านิสิงห์ พิมพ์ย้อนิยุค หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี
36. พระสมเด็จฐ์านิแซิม พิมพ์ย้อนิยุค หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง จ.สิงห์บุูรี



77งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 2พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 25050โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. เหรียญหลวงปู�แสนิ รุ่นิมหาปราบู วัดบู้านิหนิองจิก ปี 2560
2. เหรียญพญาเต่์าเรือนิ หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ รุ่นิรับูท่รัพย์ ปี 2561

3. เหรียญหลวงปู�มี รุ่นิพญาพยัคฆ์ วัดโพนิท่อง ปี 2561
4. เหรียญพญานิกยูงท่อง ครูบูาต์าล วัดวังมล ปี 2561

5. เหรียญหลวงปู�แสนิ รุ่นิแสนิดวงดี วัดบู้านิหนิองจิก ปี 2561

6. เหรียญหลวงปู�สอ รุ่นิ ชินิบัูญชร วัดโพธิ�ศรี ปี 2561
7. เหรียญครูบูาเจ้าศรีวิชัย รุ่นิบูารมี 30 ทั่ศ วัดโลภโมฬีี ปี 2561
8. เหรียญหลวงพ่อหวั�นิ รุ่นิพญาปราบู วัดคลองคูณุ ปี 2561

9. เหรียญหลวงพ่อหวั�นิ รุ่นิสยบูไพรี วัดคลองคูณุ ปี 2561

10. เหรียญพญาเต่์าเรือนิ ครูบูาเจ้าศรีวิชัย รุ่นิฉลองเจดีย์ วัดดอยฮี้วก ปี 2562
11. เหรียญหลวงปู�พวง รุ่นิพยัคฆ์พนิมรุ้ง วัดโคกต์าสิงห์ ปี 2562

12. เหรียญพญาเต่์าเรือนิ หลวงปู�มี วัดโพนิท่อง รุ่นิแรก ปี 2562
13. รูปหล่อพยัคฆ์เวนิไต์ย หลวงพ่อพัฒ่น์ิ วัดห้วยด้วนิ รุ่นิแรก ปี 2562

14. เหรียญหลวงพ่อพัฒ่น์ิ รุ่นิ พรหมสารพัดน่ิก วัดห้วยด้วนิ

15. เหรียญต์าไข่ รุ่นิบัูนิดาลโชค วัดศรีมาประสิท่ธิ�
16. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อเงินิ กระบูองท่องคำา วัดศิลาดอกไม้

17. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อเงินิ ลงยาทุ่กสี วัดศิลาดอกไม้
18. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อเงินิ วัดศิลาดอกไม้

19. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อเงินิไม่ตั์ดปีก วัดศิลาดอกไม้

20. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�ออัลปาก้า ลงยาทุ่กสี วัดศิลาดอกไม้
21. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อมหาชนิวนิ ลงยาทุ่กสี วัดศิลาดอกไม้
22. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อท่องทิ่พย์ ลงยาทุ่กสี วัดศิลาดอกไม้

23. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อท่องทิ่พย์ ไม่ตั์ดปีก โค้ด 9 รอบู วัดศิลาดอกไม้

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

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



78 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 2 (ต่๊อ)พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 2 (ต่๊อ)5050โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อท่องแดงลงยาทุ่กสี วัดศิลาดอกไม้
25. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อท่องแดง ไม่ตั์ดปีก โค้ด 9 รอบู วัดศิลาดอกไม้

26. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อสามกษัต์ริย์ วัดศิลาดอกไม้
27. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อเงินิลงยา กระบูองท่องคำา วัดศิลาดอกไม้

28. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อเงินิรมดำาซิาติ์นิ วัดศิลาดอกไม้

29. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อท่องแดงรมดำาซิาติ์นิ วัดศิลาดอกไม้
30. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อท่องแดงรมมันิปู วัดศิลาดอกไม้
31. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อเงินิยวง วัดศิลาดอกไม้

32. เหรียญหลวงพ่อสุชาติ์ รุ่นิปราบูไต์รภพ เนืิ�อท่องระฆัง วัดศิลาดอกไม้

33. เหรียญหลวงพ่อ ต์ร. พระครูสมุห์หาญ รุ่นิ ธนิบูาลหัต์ถี่ วัดป�าอาเจียง ปี 2560
34. เหรียญหลวงพ่อสังวาล รุ่นิ อายุวัฒ่นิะมงคล 7 รอบู วัดสหกรณ์ุโฆสิต์าราม ปี 2561

35. เหรียญพ่อพันิท้่ายนิรสิงห์ ที่�ระล่กงานิคืนิสู่เหย้าศิษย์เก่า ร.ร.พันิท้่ายนิรสิงห์วิท่ยา ปี 2562

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



79งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 3พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 35151โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระขุนิแผ้นิผ้งพรายมหาภูต์ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อตี์� วัดหูช้าง ปี 2558
2. พระขุนิแผ้นิผ้งพรายมหาภูต์ พิมพ์เล็ก หลวงพ่อตี์� วัดหูช้าง ปี 2558

3. พระสมเด็จ พิมพ์ขี�เสือ หลวงพ่อสาคร ปี 2553
4. ชูชกยันิต์์ 5 มหาลาภ หลวงพ่อสาคร ออกที่�วัดชุมแสง

5. พระผ้งขุนิแผ้นิพรายกุมาร รุ่นิแรก พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสาคร วัดชุมแสง

6. พระรูปเหมือนิผ้งพรายกุมาร ไต์รมาส 56 หลวงพ่อสาคร วัดหนิองกรับู
7. พระสมเด็จชินิบัูญชร (หลังลายเซ็ินิ) หลวงพ่อสาคร วัดหนิองกรับู ปี 2552 เนืิ�อดำา
8. พระสมเด็จชินิบัูญชร (หลังลายเซ็ินิ) หลวงพ่อสาคร วัดหนิองกรับู ปี 2552 เนืิ�อขาว

9. ขุนิแผ้นิพรายกุมาร รุ่นิพรายท่อง เนืิ�อขาว พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสาคร

10. พระสมเด็จ ผ้ผ้งพรายกุมาร หลวงพ่อสาคร ปี 2552
11. เหรียญพระนิาคปรก ไต์รมาส 51 พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสาคร วัดหนิองกรับู

12. เม็ดประคำา หลวงปู�ทิ่ม
13. ปิดต์านิางพราย หลวงปู�ทิ่ม

14. ล็อกเก็ต์ หลวงปู�ทิ่ม

15. กุมารท่อง แก้วมณีุเท่พ (รุ่นิแรก) หลวงพ่อสินิ วัดละหารใหญ่ ปี 2559
16. หนุิมานิมหาปราบูชินิบัูญชร หลวงพ่อสินิ วัดละหารใหญ่

17. เหรียญเสมาหัวเสือ พิมพ์เล็ก รุ่นิแรก รวยมหาเศรษฐี์ ปี 2560 หลวงพ่อสินิ วัดละหารใหญ่
18. แพะหล่อมหาลาภ อุดผ้งพรายกุมาร รุ่นิแรก ปี 2555

19. ปิดต์านิางพราย ผ้งพรายกุมาร วัดหมอมุ่ย หลวงพ่อสินิ ปี 2559

20. เหรียญนิาคปรก ลงยาเขียว รุ่นิมงคลเศรษฐี์ หลวงพ่อสินิ ออกวัดเกาะจันิท่ร์
21. เหรียญนิาคปรก ลงยาแดง รุ่นิมงคลเศรษฐี์ หลวงพ่อสินิ ออกวัดเกาะจันิท่ร์
22. เหรียญนิาคปรก ลงยานิำ�าเงินิ รุ่นิมงคลเศรษฐี์ หลวงพ่อสินิ ออกวัดเกาะจันิท่ร์

23. เหรียญนิาคปรก ลงยาขาว รุ่นิมงคลเศรษฐี์ หลวงพ่อสินิ ออกวัดเกาะจันิท่ร์

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

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



80 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 3 (ต่๊อ)พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 3 (ต่๊อ)5151โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. ปิดต์าสาริกา ยันิต์์ห้า หลวงพ่อสินิ วัดละหารใหญ่
25. พระขุนิแผ้นิพรายกุมาร หลังกุมารท่อง หลวงพ่อสินิ วัดละหารใหญ่ ปี 2559

26. พระขุนิแผ้นิพรายกุมาร หลังรูปเหมือนิ หลวงพ่อสินิ วัดละหารใหญ่ ปี 2559
27. พระขุนิแผ้นิพรายมหาเศรษฐี์ 89 หลวงพ่อสินิ วัดละหารใหญ่ ปี 2559

28. พระขุนิแผ้นิผ้งพรายกุมาร 7 รอบู เนืิ�อดำา พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสินิ วัดละหารใหญ่

29. พระพิมพ์ไข่ผ่้า พรายสยาม หลวงพ่อสินิ วัดละหารใหญ่
30. พระขุนิแผ้นิผ้งพราย 7 รอบู เนืิ�อชมพู พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสินิ
31. พระขุนิแผ้นิผ้งพราย 7 รอบู เนืิ�อชมพู พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสินิ

32. เหรียญจำาปีท้่าวเวสุวรรณุ ปี 2545 เนืิ�อท่องแดง วัดจุฬามณีุ จ. สมุท่รสงคราม

33. พระผ้งจำาปีท้่าวเวสุวรรณุ ปี 2545 วัดจุฬามณีุ จ. สมุท่รสงคราม
34. เหรียญจำาปีท้่าวเวสุวรรณุ ปี 2552 เนืิ�อนิวะโลหะ วัดจุฬามณีุ จ. สมุท่รสงคราม

35. เหรียญจำาปีท้่าวเวสุวรรณุ ปี 2552 เนืิ�อท่องแดง วัดจุฬามณีุ จ. สมุท่รสงคราม
36. เหรียญหล่อจำาปี รุ่นิแรก ปี 2557 วัดจุฬามณีุ จ. สมุท่รสงคราม

37. พระผ้งจำาปีท้่าวเวสุวรรณุ ปี 2557 วัดจุฬามณีุ จ. สมุท่รสงคราม

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



81งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 4พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 45252โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. สมเด็จสร้างเขื�อนิ พิมพ์ใหญ่เนืิ�อรวมแร่ หลวงพ่อหนุินิ สุวิชโย วัดพุท่ธโมกข์ สกลนิคร ปี 
2. สมเด็จสร้างเขื�อนิ พิมพ์เล็ก เนืิ�อรวมแร่ หลวงพ่อหนุินิ สุวิชโย วัดพุท่ธโมกข์ สกลนิคร 

3. กริ�งปลดหนีิ�รวมแร่ หลวงพ่อหนุินิ สุวิชโย วัดพุท่ธโมกข์ สกลนิคร 
4. เหรียญหล่อเศรษฐี์สุวิชโย ไม่จำากัดเนืิ�อ หลวงพ่อหนุินิ สุวิชโย วัดพุท่ธโมกข์ สกลนิคร 

5. รูปหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิลาภผ้ลพูนิท่วี เนืิ�อรวมแร่ หลวงพ่อหนุินิ สุวิชโย 

6. รูปหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิลาภผ้ลพูนิท่วี ไม่จำากัดเนืิ�อ หลวงพ่อหนุินิ สุวิชโย วัดพุท่ธโมกข์ สกลนิคร
7. รูปหล่อสมเด็จองค์ปฐ์มรุ่นิโคต์รเศรษฐี์ เนืิ�อรวมแร่ หลวงพ่อหนุินิสุวิชโย วัดพุท่ธโมกข์ สกลนิคร 
8. รูปหล่อสมเด็จองค์ปฐ์ม รุ่นิโคต์รเศรษฐี์ ไม่จำากัดเนืิ�อ หลวงพ่อหนุินิ สุวิชโย วัดพุท่ธโมกข์ สกลนิคร

9. เหรียญสมเด็จองค์ปฐ์ม ที่�ระล่กสร้างพระศิลาองค์ใหญ่ ไม่จำากัดเนืิ�อ หลวงพ่อหนุินิ สุวิชโย 

   วัดพุท่ธโมกพลาราม สกลนิคร
10. เหรียญมหาสิท่ธิโชคสมปรารถ่นิา ไม่จำากัดเนืิ�อ หลวงพ่อหนุินิ สุวิชโย วัดพุท่ธโมกพลาราม สกลนิคร

11. พระยอดธง รุ่นิยอดเศรษฐี์ ไม่จำากัดเนืิ�อ หลวงพ่อหนุินิ สุวิชโย วัดพุท่ธโมกพลาราม สกลนิคร
12. ปิดต์าจัมโบู้หนุินิดวงเศรษฐี์ หลวงพ่อหนุินิ สุวิชโย วัดพุท่ธโมกพลาราม สกลนิคร

13 .พญาเต่์างอยมหาลาภ หลวงพ่อหนุินิ สุวิชโย วัดพุท่ธโมกพลาราม สกลนิคร                          

14 .เหรียญพระสีวลีรุ่นิมหาลาภ พ่อท่่านิพรหมไม่จำากัดเนืิ�อ                                                                                                   
15 .พระผ้งพระสีวลีพ่อท่่านิพรหม วัดพลานุิภาพ ป๋ต์ต์านีิ รุ่นิชนิะจนิ               

16. แหวนิพิรอด เนืิ�อสต์างค์ หลวงปู�คำาพันิธ์ ปี 2536 จ.นิครพนิม
17. พระปิดต์าฝ๋งพลอยกิมบู่อเซีิ�ยง หลวงปู�คำาพันิธ์ ปี 2536 จ.นิครพนิม

18. เหรียญพญาเต่์าเรือนิมหาโภคท่รัพย์ หลวงปู�คำาพันิธ์ ปี 2538 จ.นิครพนิม

19. ปลัดขิกเนืิ�อกัลป๋งหา หลวงพ่ออี�วัดสัต์หีบู
20. สมเด็จปรกโพธิ�หลวงปู�ทิ่ม ออกวัดไผ่้ล้อม ปี 2514
21. ขุนิแผ้นิหลวงปู�ทิ่ม ออกวัดไผ่้ล้อม ปี 2514

22. พระผ้งรูปเหมือนิหลวงพ่อจง ออกวัดปราสาท่ ปี 2506

23. แม่นิางกวักคู่ เนืิ�อดินิหลวงพ่อเชย วัดท่่าควาย สิงห์บุูรี

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

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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24. พระปิดต์าเนืิ�อเมฆพัต์ร หลวงพ่ออี� วัดสัต์หีบู
25. พระพุท่ธวิโมกข์ รุ่นิแรกหลวงปู�โง่นิ โสรโย วัดพระพุท่ธบูาท่เขารวก จ.พิจิต์ร ปี2528

26. พระกริ�งมหาเศรษฐี์เสาร์ 5 เงินิมาห้าพันิล้านิ หลวงพ่อเณุร วัดทุ่่งเศรษฐี์ ปี2543
27. พระปิดต์าเจ้าคุณุวิเชียร วัดเครือวัลย์

28. พระปิดต์าเจ้าคุณุวิเชียร จันิท่ร์ลอยจิ�ว วัดเครือวัลย์

29. พระปิดต์าเนืิ�อชินิต์ะกั�ว ปลัดผั้นิ วัดโบูสถ์่ชลบุูรี
30. ลูกอมผ้งอิท่ธิเจ หลวงพ่อพรหมวัดขนิอนิเหนืิอ อยุธยา
31. จิ�งจกคู่มหาเสน่ิห์ เนืิ�อกระดูกช้าง หลวงพ่อเอื�อนิ วัดวังเดงใต้์ จ.อยุธยา ปี2553

32. ลูกอมคอเป็ด หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส

33. สมเด็จ 5 ชั�นิ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกท่อง เนืิ�อเงินิ อยุธยา
34. เหรียญเสมาหลวงพ่อสุ่นิ วัดวังปลาหมอ ปี 2508 อยุธยา

35. เหรียญหลวงพ่อเท่พมงคล วัดทุ่่งสมอ รุ่นิแรก อุดกริ�ง กาญจนิบุูรี

พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 4 (ต่๊อ)พระพุที่ธคณุาจำารย์ ที่��วไป 4 (ต่๊อ)5252โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย
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พระคณุาจำารย์ภาคใต๊� ยอดนิยมพระคณุาจำารย์ภาคใต๊� ยอดนิยม5353โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระสมเด็จยันิต์์ล้อม อาจารย์แก่นิ วัดทุ่่งหล่อ พ.ศ. 2525 (ไม่จำากัดพิมพ์)
2. พระขุนิแผ้นิ อาจารย์แก่นิ วัดทุ่่งหล่อ พ.ศ. 2525 (ไม่จำากัดพิมพ์)

3. ลูกอมชานิหมาก ผ้สมเส้นิเกศา พ่อท่่านิคล้าย วาจาสิท่ธิ�
4. เหรียญพระครูรัต์นิวิมล (แบูนิ) วัดท่่าเคย รุ่นิแรก (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

5. เหรียญหลวงพ่อเผื้อก วัดท่่าเคย รุ่นิแรก พ.ศ. 2499 (หลวงพ่อแบูนิ ปลุกเสก)

6. รูปหล่อโบูราณุ หลวงพ่อแบูนิ วัดท่่าเคย รุ่นิแรก
7. เหรียญหล่อ พระครูรัต์นิวิมล (แบูนิ) วัดท่่าเคย รุ่นิแรก เนืิ�อนิวะโลหะ
8. เหรียญหล่อ พระครูรัต์นิวิมล (แบูนิ) วัดท่่าเคย รุ่นิแรก เนืิ�อท่องแดง

9. เหรียญหลวงพ่อแต่์ง วัดนัินิท่าราม รุ่นิแรก พ.ศ. 2505

10. เหรียญหล่อหลวงพ่อเนีิยม หลังพ่อท่่านิรต์ท่อง วัดบูางนิำ�าจืด พ.ศ.2503
11. พระรูปเหมือนิว่านิ พ่อท่่านิเนีิยม วัดบูางนิำ�าจืด รุ่นิแรก พ.ศ. 2503 (หลวงพ่อเริ�ม ปลุกเสก)

12. เหรียญหลวงพ่อวาสน์ิ วัดบูางนิำ�าจืด รุ่นิแรก พ.ศ. 2508
13. พระเนืิ�อผ้งผ้สมว่านิ หลวงพ่อนุ้ิย วัดม่วง พิมพ์พระพุท่ธ (สามเหลี�ยม)

14. เหรียญหลวงพ่อชู วัดอัมพาราม (วัดม่วง) รุ่นิแรก พ.ศ. 2513

15. เหรียญหลวงพ่อเข้ง วัดจันิท่ราราม รุ่นิแรก (พิมพ์หลังไม่มี พ.ศ.)
16. เหรียญหลวงพ่อหีต์ วัดจันิท่ราราม รุ่นิแรก (พิมพ์หน้ิาหนุ่ิม)

17. ต์ะกรุดหนัิงเสือ (พญาเสือโคร่ง) หลวงพ่อรุ่ม วัดปลายนิำ�า (ลายถั่กห่าง)
18. ต์ะกรุดหนัิงเสือ (พญาเสือโคร่ง) หลวงพ่อรุ่ม วัดปลายนิำ�า (ลายถั่กชิด)

19. ต์ะกรุดหนัิงเสือ (พญาเสือโคร่ง) หลวงพ่อรุ่ม วัดปลายนิำ�า (สายคาดเอว)

20. พระราหูหลวงพ่อรัต์น์ิ วัดกะเปา รุ่นิแรก พ.ศ. 2538 (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
21. เหรียญหลวงพ่อพร้อม วัดคลองฉนิวนิ รุ่นิแรก เนืิ�ออัลปาก้า
22. พระรูปเหมือนิป๋�มหลวงพ่อพร้อม วัดคลองชนิวนิ รุ่นิแรก

23. เหรียญหลวงพ่อเอ็นิ วัดเขาราหู รุ่นิแรก พ.ศ. 2543 (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

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

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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24. พระชัยวัฒ่น์ิ ชนิะมาร หลวงพ่อเอ็นิ วัดเขาราหู เนืิ�อนิำาฤกษ์ พ.ศ. 2522 (ไม่จำากัดพิมพ์)
25. เหรียญหลวงพ่อล้านิ วัดขนิาย รุ่นิแรก พ.ศ. 2548 (ไม่จำากัดพิมพ์)

26. พระรูปหล่อ “มหายันิต์์” หลวงพ่อล้านิ วัดขนิาย พ.ศ. 2550 (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
27. หน้ิากากเสือ หลวงพ่อล้านิ วัดขนิาย พ.ศ. 2550 (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

28. ล็อกเก็ต์ “เอกเท่ศ” หลวงพ่อล้านิ วัดขนิาย (ไม่จำากัดพิมพ์)

29. เหรียญโคต์รรวย ต์าพรานิบุูญ วัดยางใหญ่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
30. รูปหล่อโคต์รรวย ต์าพรานิบุูญ วัดยางใหญ่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
31. หน้ิากากโคต์รรวย ต์าพรานิบุูญ วัดยางใหญ่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

32. ลูกนูิโคต์รรวย ต์าพรานิบุูญ วัดยางใหญ่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

33. เหรียญรุ่นิแรก หลวงพ่อช่วย วัดกอบูแกบู (พิมพ์ใหญ่)
34. เหรีญญหยดนิำ�า อาจารย์พันิธ์ วัดอภัยเขต์ต์าราม รุ่นิแรก พ.ศ. 2530

35. พระรูปหล่อโบูราณุ อาจารย์พันิธ์ วัดอภัยเขต์ต์าราม รุ่นิแรก พ.ศ. 2547
36. เหรียญรูปไข่ ที่�ระล่ก 90 ปี พระครูพิศาลคุณุาภรณ์ุ ดอภัยเขต์ต์าราม พ.ศ. 2551

37. พระรูปหล่อโบูราณุพ่อท่่านิคล้าย วัดสว่างประชารมย์ (อาจารย์สมปอง ปลุกเสก)

38. เหรียญรุ่นิแรก หลวงพ่อมี วัดเขาหน้ิาแดง เนืิ�ออัลปาก้า

พระคณุาจำารย์ภาคใต๊� ยอดนิยม (ต่๊อ)พระคณุาจำารย์ภาคใต๊� ยอดนิยม (ต่๊อ)5353โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย
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5454 พระหลวงพ่อรวย ว�ดต๊ะโก พระหลวงพ่อรวย ว�ดต๊ะโก 
จำ.พระนครศร�อยุธยา 1จำ.พระนครศร�อยุธยา 1โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. พระสมเด็จพิมพ์ 9 ชั�นิ รุ่นิแรก เนืิ�อผ้ง ปี 2498
2. พระสมเด็จพิมพ์หูบูายศรี รุ่นิแรก เนืิ�อผ้ง ปี 2498

3. พระสมเด็จ รุ่นิแรก เนืิ�อดินิ ปี 2498
4. พระสมเด็จ รุ่นิสร้างอุโบูสถ่ เนืิ�อผ้ง ปี 2537

5. พระรูปเหมือนิพิมพ์นัิ�งขาโต๊์ะ เนืิ�อผ้งผ้สมชานิหมาก

  ปี 2537
6. พระรูปเหมือนิพิมพ์ใบูโพธิ� เนืิ�อผ้งผ้สมเกศา ปี 2538
7. พระรูปเหมือนิพิมพ์หลังเต์ารีด รุ่นิสุริยุปราคา 

   เนืิ�อผ้ง ปี 2538

8. เหรียญนัิ�งพานิ รุ่นิแรก ปี 2539
9. พระสมเด็จ รุ่นิรวยท่รัพย์แสนิล้านิ เนืิ�อผ้ง ปี 2539

10. พระปิดต์าเสาร์ห้า เนืิ�อผ้งพุท่ธคุณุ ปี 2539
11. พระปิดต์าเสาร์ห้า เนืิ�อผ้งใบูลานิ ปี 2539

12. พระปิดต์า รุ่นิ รวยมหาศาล ปี 2539

13. รูปหล่อหลวงพ่อรวย รุ่นิเสาร์ห้า ปี 2539
14. พระปิดต์าเสาร์ห้า พิมพ์จัมโบู้2 เนืิ�อผ้ง ปี 2540

15. พระปิดต์าเสาร์ห้า พิมพ์ปลดหนีิ� เนืิ�อผ้ง ปี 2540
16. นิางกวักมหาลาภ เนืิ�อผ้ง ปี 2540

17. เหรียญเสมาอายุยืนิ เนืิ�อเงินิลงยา ปี 2555

18. เหรียญเสมาอายุยืนิ เนืิ�อนิวะเก้า ปี 2555
19. เหรียญเสมาอายุยืนิ เนืิ�อท่องแดงลงยา ปี 2555
20. เหรียญเสมารวยมหาเศรษฐี์ 

    เนืิ�อเงินิหน้ิาท่องคำาลงยา ปี 2557

21. เหรียญเสมารวยมหาเศรษฐี์ เนืิ�อเงินิลงยา ปี 2557

22. เหรียญเสมารวยมหาเศรษฐี์ 

    เนืิ�อนิวโลหะหน้ิาเงินิลงยา ปี 2557
23. เหรียญเสมารวยมหาเศรษฐี์ เนืิ�อนิวโลหะ ปี 2557

24. เหรียญเสมารวยมหาเศรษฐี์ เนืิ�อชนิวนิ ปี 2557
25. เหรียญเสมารวยมหาเศรษฐี์ เนืิ�ออัลปาก้า ปี 2557

26. เหรียญเสมารวยมหาเศรษฐี์ เนืิ�อสัต์ต์ะโลหะ 
    ปี 2557

27. เหรียญเสมารวยมหาเศรษฐี์ เนืิ�อท่องแดงผิ้วรุ้ง 

    ปี 2557
28. เหรียญเสมารวยมหาเศรษฐี์ เนืิ�อท่องแดงผิ้วไฟ้ 
    ปี 2557

29. เหรียญห่วงเชื�อม รวยมหาเศรษฐี์ 

    เนืิ�อเงินิหน้ิาท่องคำาลงยา ปี 2557
30. เหรียญห่วงเชื�อม รวยมหาเศรษฐี์ 

    เนืิ�อเงินิลงยาสีฟ้้า ปี 2557
31. เหรียญห่างเชื�อม รวยมหาเศรษฐี์ 

    เนืิ�อเงินิหน้ิาท่องคำา ปี 2557

32. เหรียญห่วงเชื�อม รวยมหาเศรษฐี์ 
    เนืิ�อเงินิหลังแบูบู ปี 2557

33. เหรียญห่วงเชื�อม รวยมหาเศรษฐี์ 
    เนืิ�อนิวโลหะหน้ิาเงินิ ปี 2557

34. เหรียญห่วงเชื�อม รวยมหาเศรษฐี์ เนืิ�อชนิวนิ 

    ปี 2557
35. เหรียญห่วงเชื�อม รวยมหาเศรษฐี์ เนืิ�ออัลปาก้า 
    ปี 2557

36. เหรียญห่วงเชื�อม รวยมหาเศรษฐี์ 

    เนืิ�อสัต์ต์ะ ปี2557

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



86 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

5555 พระหลวงพ่อรวย ว�ดต๊ะโก พระหลวงพ่อรวย ว�ดต๊ะโก 
จำ.พระนครศร�อยุธยา 2จำ.พระนครศร�อยุธยา 2โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. เหรียญหมื�นิยันิต์์ ปี 2553 เนืิ�ออัลปาก้า
2. พระขุนิแผ้นิ โภคท่รัพย์ ปี 2550 เนืิ�อผ้งพุท่ธคุณุ 

3. เหรียญเสมา อายุยืนิ ปี 2555 เนืิ�อท่องแดง
4. เหรียญเสมา อายุยืนิ ปี 2555 เนืิ�ออัลปาก้า

5. เหรีญเสมา อายุยืนิ ปี 2555 เนืิ�อปลอกลูกปืนิ

6. เหรียญเสมา อายุยืนิ ปี 2555 
   เนืิ�อนิวะหน้ิากากท่องคำา
7. เหรียญเสมา อายุยืนิ ปี 2555 เนืิ�อท่องแดงซิาติ์นิ

8. เหรียญเสมา อายุยืนิ ปี 2555 

   เนืิ�อนิวะโลหะลงยาสามสี
9. ตุ๊์กต์าท่องรวยมงคลลาภ ปี 2555

10. เหรียญหล่อ พระพรหมรุ่นิแรก ปี 2556 
    เนืิ�อท่องเหลือง

11. เหรียญ รวยเงินิ รวยท่อง ปี 2556 

    เนืิ�อกะไหล่ท่องลงยาสีแดง
12. เหรียญ รวยเงินิ รวยท่อง ปี 2556 

    เนืิ�อกะไหล่ท่องลงยาสีนิำ�าเงินิ
13. เหรียญ รวยเงินิ รวยท่อง ปี 2556 เนืิ�อนิวะ

14. เหรียญ รวยเงินิ รวยท่อง ปี 2556 

    เนืิ�อเงินิหน้ิากากท่องคำา
15. พระขุนิแผ้นิเล็ก แจกท่านิ ปี 2557
16. เหรียญ ห่วงเชื�อม รวยมหาเศรษฐี์ ปี 2557 

    เนืิ�อท่องแดงผิ้วรุ้ง  

17. เหรียญ ห่วงเชื�อม รวยมหาเศรษฐี์ ปี 2557 

    เนืิ�ออัลปาก้าสอดไส้สัต์ต์โลหะ

18. เหรียญ ห่วงเชื�อม รวยมหาเศรษฐี์ ปี 2557
    เนืิ�อท่องแดงสอดไส้ท่องทิ่พย์

19. เหรียญ เสมา รวยมหาเศรษฐี์ ปี 2557 
    เนืิ�อท่องแดงลงยา 2 สี

20. เหรียญ กฐิ์นิ ยืนิ ปี 2559 เนืิ�อท่องแดง
21. เหรียญ กฐิ์นิ รวยโชคดี ปี 2559 เนืิ�อท่องแดง

22. เหรียญ กฐิ์นิ รวยๆ เฮี้งๆ ปี 2560 เนืิ�อท่องแดง 

23. เหรียญเสาร์ห้า มหาลาภ เนืิอท่องแดง ปี 2540
24. เหรียญรวยแสนิล้านิ เนืิ�อท่องแดง ปี 2562
25. เหรียญดุษฎีิบัูณุฑิิต์ ปี 2556 เนืิ�อเงินิลงยาสีแดง

26. เหรียญรวยเจริญสุข ปี 2556 เนืิ�อเงินิลงยา

27. เหรียญเลื�อนิ สมณุศักดิ� ปี 2559 เนืิ�อท่องแดง
28. เหรียญเลื�อนิสมณุศักดิ� ปี 2559 เนืิ�ออัลปาก้า

29. เหรียญ เลื�อนิสมณุศักดิ� ปี 2559 
    เนืิ�อกะไหล่ท่องลงยา

30. เหรียญเสมา 6 รอบู ปี 2536 เนืิ�อเงินิลงยา

31. พระนิางพญา หลังรูปเหมือนิ ปี 2539 เนืิ�อเงินิ
32. พระนิางพญา หลังรูปเหมือนิ ปี 2539 

    เนืิ�อกะไหล่ท่อง
33. ไต์รมาส 93 ปี 2557 เนืิ�อเงินิลงยาสีแดง

34. เหรียญศรฤท่ธิ� ปี 2557 เนืิ�อท่องแดง

35. เหรียญรวยยั�งยืนิ ปี 2554 เนืิ�อเงินิลงยา
36. เหรียญรวยพันิล้านิ ปี 2555 เนืิ�อท่องแดง

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย
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ครูบัาพ่อบุัญชุ่ม ญาณุส�วโร ยอดนิยมครูบัาพ่อบุัญชุ่ม ญาณุส�วโร ยอดนิยม5656โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
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1. เหรียญเณุร ประคำาเกินิ รุ่นิแรก ปี 2519 ตั์วตั์ดนิิยม ข้างหูเหรียญมีขีด
2. เหรียญเณุร ประคำาเกินิ รุ่นิแรก ตั์วตั์ดบูล็อคสอง

3. เหรียญเณุร ประคำาเต็์ม ปี 2528
4. พระผ้งชานิหมาก รุ่นิแรก M16 ปี 2529

5. รูปถ่่ายเณุร ขนิาดเล็ก ปี 2519 เลี�ยมเดิมจากวัด ไม่จำากัดขนิาด

6. เหรียญพัดเล็ก ปี 2534 ไม่จำากัดเนืิ�อ
7. เหรีญญพัดใหญ่ ปี 2534 บูล็อคไม่มีตั์วหนัิงสือ
8. เหรีญญพัดใหญ่ ปี 2534 มีตั์วหนัิงสือ ไม่จำากัดบูล็อค

9. พระคง หลังยันิต์์ รุ่นิแรก ปี 2535-2536

10. พระซุ้ิมกอ หลังยันิต์์ รุ่นิแรก ปี 2535-2536
11. พระผ้งรูปเหมือนิ รุ่นิแรก ปี 2536 บูล็อควัด

12. เหรีญญมหาลาภ ปี 2539 ไม่จำากัดเนิืิ�อ
13. พระรูปเหมือนิถื่อนิำ�าเต้์า รุ่นิแรก เนืิ�อท่องเหลืองรมดำา ปี 2539

14. เหรีญญมหาเศรษฐี์ ปี 2540 ไม่จำากัดเนืิ�อ

15. เหรีญญมหาลาภ ปี 2541 ไม่จำากัดเนืิ�อ
16. พระรูปเหมือนิหล่อระฆัง ปี 2553

17. พระรูปหล่อลอยองค์ หลังยันิต์์บัูว ปี 2553
18. เหรียญแจกภูฏานิ 1 บูล็อคภาษาอังกฤษ-บูล็อคภาษาไท่ย ไม่จำากัดเนืิ�อ

19. เหรีญญพุท่ธรรมรังษี (เหรียญ 333)

20. พระกริ�งธิเบูต์รท่รงเครื�อง
21. เหรียญเจริญพรบูนิ ปี 2557 ไม่จำากัดเนืิ�อ
22. หลวงปู�ท่วดเบูต์ง ปี 2557 ไม่จำากัดเนืิ�อ

23. เหรียญแจกภูฏานิ 2 ปี 2558 ไม่จำากัดเนืิ�อ24

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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ครูบัาพ่อบุัญชุ่ม ญาณุส�วโร ยอดนิยม (ต่๊อ)ครูบัาพ่อบุัญชุ่ม ญาณุส�วโร ยอดนิยม (ต่๊อ)5656โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. พระกริ�งชินิบัูญชร ปี 2558 ไม่จำากัดเนืิ�อ
25. พระผ้งเท่วดา 5 พระองค์ เนืิ�อว่านิ 108 ชนิิด ปี 2558

26. สมเด็จญาณุสำวโร พิมพ์ใหญ่ เนืิ�อว่านิดำาผ้สมผ้งใบูลานิ ปี 2558
27. สมเด็จญาณุสำวโร พิมพ์เล็ก เนืิ�อว่านิขาวผ้สมผ้งกัมมัฏฐ์านิ ปี 2558

28. เหรียญกองทั่พภาคที่� 3 ปี 2558 ไม่จำากัดบูล็อคไม่จำากัดเนืิ�อ

29. พระกริ�งฉลองอายุครบู 52 ปี 5 มกราคม 2558 ไม่จำากัดเนืิ�อ
30. ล็อกเก็ต์พระครูบูาบุูญชุ่ม ญาณุสำวโร หลังเหรียญรัชกาลที่� 9 ไม่จำากัดพิมพ์ ปี 2558
31. พระรูปเหมือนิถื่อพัด รุ่นิแรก ปี 2559

32. เหรียญด้วยดวงจิต์ศรัท่ธา ไม่จำากัดเนืิ�อ

33. เหรียญอาลัยในิพ่อหลวง ไม่จำากัดเนืิ�อ
34. เหรียญหล่อมหาบูารมี ไม่จำากัดเนืิ�อ

35. เหรียญเปิดโลกมหาพรหม ไม่จำากัดเนืิ�อ
36. พระรูปเหมือนิฐ์านิภูเขา ถื่อพัด รุ่นิแรก

37. เหรียญเจริญพรล่าง ไม่จำากัดเนืิ�อ

38. พระกริ�งำาพรีพินิาศ มหาบูารมี ไม่จำากัดเนืิ�อ
39. พระปิดต์าอุต์ตฺ์โม ไม่จำากัดเนืิ�อ

40. เหรียญเม็ดแต์ง รุ่นิแรก (แม่ตุ๊์ เชียงใหม่ สร้างถ่วาย)
41. พระผ้งรูเหมือนิเกศสบุูญพารวย รุ่นิ 1

42. เหรียญต์ำารวจท่างหลวง ไม่จำากัดเนืิ�อ

43. เหรียญหล่อที่�ระล่กเสด็จยกช่อฟ้้าพระวิหารวัดบู้านิแม่แอบูดอนิแก้ว ไม่จำากัดเนืิ�อ
44. เหรียญนัิ�งพานิมหามงคล รุ่นิแรก ไม่จำากัดเนืิ�อ
45. เหรียญหมูท่อง
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5757 ครูบัาอิน อินโที่ ว�ดทุ่ี่งปุย จำ.เช�ยงใหม่ครูบัาอิน อินโที่ ว�ดทุ่ี่งปุย จำ.เช�ยงใหม่
และเกจิำอาจำารย์ ภาคเหน่อ ยอดนิยมและเกจิำอาจำารย์ ภาคเหน่อ ยอดนิยมโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. พระกริ�งไจยะเบูงชร หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (เนืิ�อเงินิ, นิวโลหะเต็์มสูต์รป๋ดผิ้ว)
2. พระกริ�งไจยะเบูงชร หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

3. พระกริ�งไจยะเบูงชร-วันิพญาวันิ หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
4. พระชัยวัฒ่น์ิไจยะเบูงชร หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

5. พระปิดต์าไจยะเบูงชร หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

6. พระรอดป๋�มจิ�ว หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
7. เหรียญไจยะเบูงชร หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
8. ล็อคเก็ต์เต็์มองค์ไจยะเบูงชร หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดฉาก)

9. ล็อคเก็ต์คร่�งองค์ไจยะเบูงชร หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดฉาก)

10. เหรียญบูาต์รนิำ�ามนิต์์ หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (เนืิ�อเงินิลงยา ไม่จำากัดสี,เนืิ�อเงินิ)
11. เหรียญบูาต์รนิำ�ามนิต์์ หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

12. พระปรกใบูมะขาม รุ่นิ 99 ปี(พิชิต์มาร) หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
13. พระปรกพิมพ์พระสิงห์ รุ่นิ 99 ปี หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

14. ล็อคเก็ต์เต็์มองค์ รุ่นิ 99 ปี หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดฉาก)

15. ล็อคเก็ต์ครูบูาศรีวิชัย รุ่นิ 99 ปี หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดฉาก)
16. พระสมเด็จไจยะเบูงชร หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ, ไม่จำากัดพิมพ์)

17. ล็อคเก็ต์ รุ่นิเมต์ต์า หลวงปู�ครูบูาอินิ อินิโท่
18. เหรียญรุ่นิแรก ปี๕๒ หลวงปู�ครูบูาครอง ขัต์ติ์โย วัดท่่ามะแกว๋นิ จ.ลำาปาง(ไม่จำากัดเนืิ�อ)

19. เหรียญเจริญพร หลวงปู�ครูบูาครอง ขัต์ติ์โย วัดท่่ามะแกว๋นิ จ.ลำาปาง (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

20. รูปเหมือนิป๋�ม รุ่นิแรก หลวงปู�ครูบูาครอง ขัต์ติ์โย วัดท่่ามะแกว๋นิ จ. ลำาปาง (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
21. ล็อคเก็ต์ มหามงคล 91 หลวงปู�ครูบูาครอง ขัต์ติ์โย วัดท่่ามะแกว๋นิ จ.ลำาปาง (ฉากท่องซุิปเปอร์จัมโบู้)
22. ล็อคเก็ต์ มหามงคล 91 หลวงปูครูบูาครอง ขัต์ติ์โย วัดท่่ามะแกว๋นิ จ.ลำาปาง (ฉากท่องจัมโบู้)

23. เหรียญมหามงคล 91 หลวงปู�ครูบูาครอง ขัต์ติ์โย (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

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

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



90 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

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

5757โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. พระปรกใบูมะขาม รุ่นิแรก หลวงปู�ครูบูาครอง ขัต์ติ์โย วัดท่่ามะแกว๋นิ จ.ลำาปาง (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
25. เหรียญเจริญพร หลวงปู�ครูบูาเสนิ (พระครูมงคลเกษม เขมจาโร) วัดผ้าป๋งหลวง จ.ลำาปาง (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

27. พระกริ�งสิริมังคโล หลวงปู�ครูบูาท่อง สิริมังคโล วัดพระธาตุ์ศรีจอมท่อง จ.เชียงใหม่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
28. พระปรกใบูมะขาม รุ่นิแรก หลวงปู�ครูบูาท่อง สิริมังคโล วัดพระธาตุ์ศรีจอมท่อง จ.เชียงใหม่ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)

29. ล็อคเก็ต์มหามงคล 95 หลวงปู�ครูบูาท่อง สิริมังคโล วัดพระธาตุ์ศรีจอมท่อง จ.เชียงใหม่ (ไม่จำากัดฉาก, 

    ไม่จำากัดขนิาด)
30. เหรียญใบูโพธิ� สมปรารถ่นิา ปี 38 ครูบูาอินิต์า อินิท่ป๋ญโญ วัดห้วยไซิ จ.ลำาพูนิ (ไม่จำากัดเนืิ�อ)
31. ล็อคเก็ต์มหามงคล 95 ครูบูาอินิต์า อินิท่ป๋ญโญ (ไม่จำากัดฉาก, ไม่จำากัดขนิาด)

32. ล็อคเก็ต์มหามงคล 95 ครูบูาศรีวิชัยครูบูาอินิต์า อินิท่ป๋ญโญ วัดห้วยไซิ จ.ลำาพูนิ 

    (ไม่จำากัดฉาก, ไม่จำากัดขนิาด)

ครูบัาอิน อินโที่ ว�ดทุ่ี่งปุย จำ.เช�ยงใหม่ครูบัาอิน อินโที่ ว�ดทุ่ี่งปุย จำ.เช�ยงใหม่
และเกจิำอาจำารย์ ภาคเหน่อ ยอดนิยม (ต่๊อ)และเกจิำอาจำารย์ ภาคเหน่อ ยอดนิยม (ต่๊อ)



91งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

5858โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

1. เหรียญรุ่นิแรก                                                                   
2. ล็อคเก็ต์รุ่นิแรก 

3. พระขุนิแผ้นิฟ้้าคำาราม 
4. เหรียญนัิ�งพานิ 

5. เหรียญหยดนิำ�า 

6. พระปิดต์า มหาอุต์ม์แรก 
7. พระสังกัจจายน์ิ รุ่นิแรก
8. รูปหล่อลอยองค์ มหามัยมุนีิ รุ่นิแรก

9. รูปหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ ต์ะกรุดโภคท่รัพย์ 

10. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ หน้ิายักษ์รับูท่รัพย์ 
11. ป๋กษาวายุ รุ่นิแรก

12. ป๋กษาวายุ รุ่นิสี� มหาอำานิาจ 
13. หนุิมานิ วายุบุูต์รเหยียบูลงกา 

14. เสืออาคม มหาเวท่ย์ 

15. กบูรุ่นิแรก กบูกินิเดือนิ ราชาโชค 
16. กบูรุ่นิสอง กบูกินิเดือนิ มหาลาภ 

17. กบูรุ่นิสาม กบูกินิต์ะวันิ ราชาท่รัพย์ 
18. กบูรุนิสี� พญากบูกินิเดือนิตั์วครู 

19. กบูรุ่นิห้า พญากบูกินิเดือนิไต์รมาส 

20. กบูรุ่นิหก กบูกินิเดือนิ ผ้งพรายกุมาร 
21. กบูรุ่นิเจ็ด กบูจ้าวยอดท่รัพย์ 
22. กบูรุ่นิแปด พญาราหูล้านินิา

23. กบูรุ่นิเก้า พญากบูกินิเดือนิเด่นิชัย 

24. สิงห์ปราบูป�า รุ่นิแรก

25. สิงห์ปราบูป�า รุ่นิสอง 

ครูบัาออ ป๋ณุฑิิต๊�ะ ส�าน�กสงฆ์พระธาตุ๊ครูบัาออ ป๋ณุฑิิต๊�ะ ส�าน�กสงฆ์พระธาตุ๊
ดอยจำอมแวะ จำ.เช�ยงใหม่ดอยจำอมแวะ จำ.เช�ยงใหม่

26. สิงห์ปราบูป�า รุ่นิไต์รมาส 
27. สิงห์ปราบูป�า รุ่นิปลดหนีิ� 

28. พญายูงคำานิำาโชค รุ่นิแรก
29. ต์ะกรุดหมอกมุงเมือง รุ่นิแรก

30. ต์ะกรุดหมอกมุงเมือง รุ่นิสอง 

31. ต์ะกรุดเหล็กไหลเศรษฐี์กินินิำ�าผ่้�ง 
32. พญาหมูยอดฉัต์ร 
33. พญาแมงภู่คำาหลวง เนืิ�อกะไหล่ท่อง 

34. พญาแมงภู่คำาหลวง เนืิ�อกะไหล่เงินิ 

35. พญาแมงภู่คำาหลวง เนืิ�อสัต์ต์ะโลหะ
36. พญาแมงภู่คำาหลวง เนืิ�อเงินิยวง



92 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

5959 หลวงปู�ครูบัาจำ�นที่ร์ โชติ๊โก หลวงปู�ครูบัาจำ�นที่ร์ โชติ๊โก 
ว�ดน��าแป้งวนาราม จำ.พะเยาว�ดน��าแป้งวนาราม จำ.พะเยาโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. เหรียญรุ่นิแรก 
2. รูปหล่อรุ่นิแรก

3. เหรียญรุ่นิเมต์ต์าบูารมี 
4. เหรียญเลื�อนิยศบูารมี เนืิ�อท่องคำา เนืิ�อเงินิ  

   ชุดกรรมการ

5. เหรียญเลื�อนิยศบูารมี ไม่จำากัดเนืิ�อ
6. เหรียญปอยหลวง(หันิข้าง)
7. เหรียญโชคดี

8. เหรียญเสมา เนืิ�อท่องคำา เนืิ�อเงินิ เนืิ�อเงินิลงยา

9. เหรียญเสมา ไม่จำากัดเนืิ�อ
10. ล็อคเก็ต์รุ่นิแรก 

11. เหรียญหล่อรุ่นิแรก
12. ฤๅษีบัูงภัยรุ่นิแรก

13. พระผ้งขุนิแผ้นิรุ่นิแรก

14. พระกริ�งรุ่นิแรก
15. พระผ้งท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิแรก

16. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิจตุ์มหาราชิกา 
    (เหรียญยักษ์รุ่นิแรก) เนืิ�อท่องคำา เนืิ�อเงินิ 

    ชุดกรรมการ

17. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิจตุ์มหาราชิกา 
    (เหรียญยักษ์รุ่นิแรก) ไม่จำากัดเนืิ�อ
18. เหรียญเม็ดแต์งท้่าวเวสสุวรรณุ 

    รุ่นิจตุ์มหาราชิกา ไม่จำากัดเนืิ�อ

19. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิชนิะมาร

    (เหรียญยักษ์รุ่นิ 2) เนืิ�อท่องคำา เนืิ�อเงินิ ชุดกรรมการ

20. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิชนิะมาร 
    (เหรียญยักษ์รุ่นิ 2) ไม่จำากัดเนืิ�อ

21. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิเศรษฐี์หทั่ยเวส
    (เหรียญยักษ์รุ่นิ 3) เนืิ�อท่องคำา เนืิ�อเงินิ เนืิ�อเงินิลงยา

22. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิเศรษฐี์หทั่ยเวส
    (เหรียญยักษ์รุ่นิ 3) ไม่จำากัดเนืิ�อ

23. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิมหาเท่พราชาโชค 

    (เหรียญยักษ์รุ่นิ 4) เนืิ�อท่องคำา เนืิ�อเงินิ เนืิ�อเงินิลงยา
24. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิมหาเท่พราชาโชค 
    (เหรียญยักษ์รุ่นิ 4) ไม่จำากัดเนืิ�อ

25. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิมหาบุูญญาบูารมี 

    เนืิ�อท่องคำา เนืิ�อเงินิ ชุดกรรมการ
26. เหรียญท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิมหาบุูญญาบูารมี 

    ไม่จำากัดเนืิ�อ
27. รูปหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิ บูารมีหทั่ยเวส 

    ไม่จำากัดเนืิ�อ

28. รูปหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิ มหาราชเท่วฤท่ธิ�  
    ไม่จำากัดเนืิ�อ

31. เหรียญหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ รุ่นิปาฏิหาริย์ประท่านิ
พร เนืิ�อท่องคำา เนืิ�อเงินิ เนืิ�อเงินิลงยา

32. เหรียญหล่อท้่าวเวสสุวรรณุ 

    รุ่นิปาฏิหาริย์ประท่านิพร ไม่จำากัดเนืิ�อ
29. ยักษ์ปรกมะขาม ไม่จำากัดเนืิ�อ
30. พระปิดต์าอุดมท่รัพย์

33. พระปิดต์าสมปรารถ่นิา

34. พระปิดต์าบุูญสูง

35. พญาลิงลมรุ่นิแรก

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



93งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
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6060 หลวงพ่อหว��น ว�ดคลองคูณุ จำ.พิจิำต๊รหลวงพ่อหว��น ว�ดคลองคูณุ จำ.พิจิำต๊รโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระขุนิแผ้นิหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ ปี 2546
2. พระปิดต์าหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ ปี 2546

3. พระนิางพญา พิมพ์เข่าโค้ง หลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ ปี 2546
4. พระสังกัจจายน์ิ หลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ ปี 2548

5. พระสมเด็จหลังรูปเหมือนิหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ ปี 2549

6. พระนิางพญาพิมพ์เข่าต์รง หลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ ปี 2549
7. แม่นิางกวัก หลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ ปี2549
8. พระเนืิ�อผ้งหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ พิมพ์พระกริ�ง ปี2549

9. พระนิางพญาพิมพ์เล็ก หลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ ปี 2550

10. พระสมเด็จหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ หลัง ๗๒ ปี 2550
11. พระผ้งหลวงพ่อหวั�นิ พิมพ์จันิท่ร์ลอย รุ่นิ เท่วราชาโชค ปี2550

12. พระผ้งหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ หลังราหูนัิกษัต์ริย์ ปี2550
13. จตุ์คามรามเท่พหลังหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ ปี 2550

14. พระลีลาทุ่่งเศรษฐี์ หลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ ปี 2550

15. พระสมเด็จหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ รุ่นิฉลองอายุวัฒ่นิมงคล ปี 2553
16. พระเนืิ�อผ้งพิมพ์หน้ิาเสือ หลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ ปี 2553

17. พระเนืิ�อผ้งหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ รุ่นิสร้างอาคารเรียนิ ปี 2553
18. พระเนืิ�อผ้งหลวงพ่อหวั�นิ รุ่นิ ฉลองอาคารเรียนิ ปี 2554

19. พระสมเด็จหลังหลวงพ่อหวั�นิ รุ่นิ กฐิ์นิ ปี 2554

20. พระสมเด็จหลังรูปเหมือนิหลวงพ่อหวั�นิ รุ่นิอายุ 77 ปี 2555
21. พระขุนิแผ้นิหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ รุ่นิ ไต์รมาส ปี 2556
22. พระผ้งหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ รุ่นิ สร้างโบูสถ์่ ปี 2556

23. พระขุนิแผ้นิหลวงพ่อหวั�นิ รุ่นิ ชินิบัูญชร ปี 2557

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
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***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>



94 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

หลวงพ่อหว��น ว�ดคลองคูณุ จำ.พิจิำต๊ร (ต่๊อ)หลวงพ่อหว��น ว�ดคลองคูณุ จำ.พิจิำต๊ร (ต่๊อ)6060โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. พระผ้งหลวงพ่อหวั�นิ รุ่นิ สร้างบูารมี ปี 2558
25. พระผ้งพิมพ์หนุิมานิหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ รุ่นิ มหาอำานิาจ ปี 2558

26. พระผ้งหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ รุ่นิ อายุวัฒ่นิะ 81 ปี 2558
27. พระขุนิแผ้นิหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ รุ่นิ รวยทั่นิใจ ปี 2558

28. พระผ้งพุฒ่ซ้ิอนิ หลวงพ่อเงินิหลวงปู�หมุนิ  หลวงพ่อหวั�นิพุท่ธาภิเษก วัดทั่บูทิ่ม ปี 2558

29. พระสีวลีหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ รุ่นิ อุดมท่รัพย์ ปี 2559
30. พระผ้งหลวงพ่อหวั�นิ พิมพ์แอ็ปเปิ�ล รุ่นิ แสนิยันิต์์ ปี 2560
31. พระผ้งหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลิงคูณุ ลอยองค์ รุ่นิ รวยมหาเศรษฐี์ ปี 2560

32. พระผ้งนัิ�งตั์�งหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ รุ่นิ ปาฏิหาริย์เศรษฐี์พิกุลท่อง ปี 2561

33. พญาเต่์าหลวงพ่อหวั�นิ รุ่นิ โภคท่รัพย์ ปี 2561
34. พระผ้งหลวงพ่อหวั�นิ วัดคลองคูณุ รุ่นิ ดวงเศรษฐี์ ปี 2561

35. พญาเต่์าหลวงพ่อเงินิ หลวงพ่อหวั�นิเสก รุ่นิ เงินิมงคลมหาเศรษฐี์ ปี 2561

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
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6161 หลวงพ่อเงิน จำ.พิจิำต๊ร ที่��วไปหลวงพ่อเงิน จำ.พิจิำต๊ร ที่��วไปโต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ ปืนิแต์ก วัดคงคาราม ปี 2528
2. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ พิมพ์นิิยมไต์รมาส วัดคงคาราม ปี 2529

3. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ ร่วมใจ วัดห้วยยาว ปี 2529
4. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ ปี 2532

5. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ วัดท่่าขมิ�นิ ปี 2533

6. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ ฟ้้าคำารณุ วัดคงคาราม ปี 2534 
7. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ ฉัต์รมงคล วัดบูางคลานิ ปี 2535
8. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ ส.35 วัดบูางคลานิ ปี 2535

9. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ พิมพ์นิิยมหน้ิาสั�นิ วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2535

10. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์นิิยมหน้ิายาว วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2535
11. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ มหาลาภ วัดคงคาราม ปี 2537

12. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์ขี�ต์าสามชาย วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2537
13. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์ขี�ต์าสี�ชาย วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2538

14. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์ขี�ต์าแข้งตุ่์ม วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2539

15. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ รำ�ารวย วัดบู่งนิาราง ปี 2539
16. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์พระสังกัจจายน์ิ วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2540

17. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ ปี 2545
18. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ สร้างหอระฆัง วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2550

19. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ 15/51 วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2551

20. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์อุ้มบูาต์ร วัดอินิท่ร์พรหมใย ปี 2554
21. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์พรมนิำ�ามนิต์์ วัดอินิท่ร์พรหมใย ปี 2554
22. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์นิิยม รุ่นิ สร้างวิหาร วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2556

23. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์ขี�ต์า รุ่นิ สร้างวิหาร วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2556

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
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หลวงพ่อเงิน จำ.พิจิำต๊ร ที่��วไป (ต่๊อ)หลวงพ่อเงิน จำ.พิจิำต๊ร ที่��วไป (ต่๊อ)6161โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ ท่.นิ.57 วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2557
25. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ สมโภชหลวงพ่อเงินิองค์ใหญ่ วัดท้่ายนิำ�า ปี 2558

26. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์หน้ิาจีนิ วัดอินิท่ร์พรหมใย ปี 2559
27. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ สร้างกุฏิ วัดทั่บูทิ่ม ปี 2559

28. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ ว.ท่.ท่.วัดทั่บูทิ่ม ปี 2560

29. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ สร้างเจดีย์ วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2560
30. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ พิมพ์นิิยม แป๊ะยิ�ม วัดบู่งนิาราง ปี 2560
31. เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ มีเงินิ มีท่อง วัดท้่ายทุ่่ง ปี2560

32. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ บููรณุะโบูสถ์่ วัดบู่งนิาราง ปี 2561

33. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ เงินิสามัคคี เนืิ�อนิวะกรรมการ วัดนิิคมสามัคคีธรรม ปี 2561
34. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ กฐิ์นิสร้างเจดีย์ วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2561

35. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ พิมพ์ขี�ต์าย้อนิยุค วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2561

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย
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6262โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. หลวงพ่อเงินิ รุ่นิเสาร์ห้า พิมพ์ รัดอก วัดท้่านินิำ�า ปี 2509
2. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ วัดท้่ายนิำ�า ปี 2515

3. เหรียญหลวงพ่อเงินิ วัดท้่ายนิำ�า ปี 2515
4. หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ ปี 2516

5. หลวงพ่อเงินิ รุ่นิพิเศษ วัดบูางคลานิ ปี 2525

6. หลวงพ่อเงินิ รุ่นิ กำาแพงเงินิ วัดท้่ายนิำ�า ปี 2525
7. พระผ้งของขวัญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิสร้างสะพานิ วัดท้่ายนิำ�า ปี 2528
8. หลวงพ่อเงินิ รุ่นิรวมใจสร้างสะพานิ วัดบูางคลานิ ปี 2528

9. เหรียญใบูโพธิ�หลวงพ่อเงินิ วัดท้่ายนิำ�า ปี 2529

10. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิสร้างโรงเรียนิปริยัติ์ธรรม เนืิ�อเมฆพัต์ต์์ วัดหนิองบัูว ปี 2530
11. หลวงพ่อเงินิ รุ่นิฉลองสะพานิ วัดท้่ายนิำ�า ปี 2531

12. หลวงพ่อเงินิ รุ่นิเท่พประท่านิ วัดท้่ายนิำ�า ปี 2535
13. หลวงพ่อเงินิ รุ่นิฉัต์รมงคล วัดบูางคลานิ ปี 2535

14. เหรียญล้อแม็ก หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ ปี 2535

15. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเพิร์ธ วัดบูางคลานิ ปี 2537
16. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเพิร์ธ วัดบูางคลานิ ปี 2537

17. พระปิดต์าโภคท่รัพย์หลวงพ่อเงินิ รุ่นิเพิร์ธ วัดบูางคลานิ ปี 2537
18. เหรียญบูาต์รนิำ�ามนิต์์ หลวงพ่อเพชร-3เกจิ รุ่นิพระพิจิต์ร 42-43 วัดบูางคลานิ ปี 2543

19. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเมต์ต์าบูารมี 43 วัดท้่ายนิำ�า ปี 2543

20. เหรียญจอบูใหญ่ หลวงพ่อเงินิ รุ่นิเมต์ต์าบูารมี 43 วัดท้่ายนิำ�า ปี 2543
21. เหรียญจอบูเล็ก หลวงพ่อเงินิ รุ่นิเมต์ต์าบูารมี 43 วัดท้่ายนิำ�า ปี 2543
22. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิโชติ์บูารมี 37 วัดบูางคลานิ ปี 2537

23. เหรียญจอบูใหญ่ หลวงพ่อเงินิ รุ่นิโชติ์บูารมี 37 วัดบูางคลานิ ปี 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



98 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

6262โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. เหรียญจอบูเล็ก หลวงพ่อเงินิ รุ่นิโชติ์บูารมี 37 วัดบูางคลานิ ปี 2537
25. หลวงพ่อเงินิ รุ่นิโครงการแบู่งทุ่นิการศ่กษา วัดบูางคลานิ ปี 2545

26. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์นิิยม เอ รุ่นิ สร้างวิหาร วัดท้่ายนิำ�า ปี 2546
27. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์นิิยม บีู รุ่นิ สร้างวิหาร วัดท้่ายนิำ�า ปี 2546

28. หลวงพ่อเงินิ รุ่นิสมโภชหลวงพ่อเงินิองค์ใหญ่ วัดท้่ายนิำ�า ปี 2558

29. หลวงพ่อเงินิ รุ่นิเบิูกเนิต์รหลวงพ่อเงินิองค์ใหญ่ วัดท้่ายนิำ�า ปี 2558
30. รูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเงินิ รุ่นิมหาเศรษฐี์บูารมีพุท่ธโชติ์ เนืิ�อนิวะ วัดท้่ายนิำ�า ปี 2561
31. รูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเงินิ รุ่นิมหาเศรษฐี์บูารมีพุท่ธโชติ์ เนืิ�อท่องทิ่พย์ วัดท้่ายนิำ�า ปี 2561

32. รูปหล่อป๋�ม หลวงพ่อเงินิ รุ่นิมหาเศรษฐี์บูารมีพุท่ธโชติ์ เนืิ�อท่องแดง วัดท้่ายนิำ�า ปี 2561

33. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเงินิสามัคคี 61 วัดนิิคมสามัคคีธรรม
34. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเงินิสามัคคี 61 วัดนิิคมสามัคคีธรรม

35. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเงินิสุโข วัดบู่งนิาราง ปี 2562

พระหลวงพ่อเงิน ว�ดบัางคลาน จำ.พิจิำต๊ร พระหลวงพ่อเงิน ว�ดบัางคลาน จำ.พิจิำต๊ร 
ที่��วไป ชุดที่�� 1 (ต่๊อ)ที่��วไป ชุดที่�� 1 (ต่๊อ)



99งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

6363โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิผู้กพัท่ธสีมา วัดวังแดงเหนืิอ ปี 2518
2. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิผู้กพัท่ธสีมา วัดหลวง ปี 2519

3. เหรียญหลวงพ่อเงินิ หลังหลวงพ่อโต์ วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2521
4. แผ่้นิป๋�มหลวงพ่อเงินิ ที่�ล่กสร้างอุโบูสถ่ วัดหัวดง ปี 2525

5. เหรียญหล่อจอบูใหญ่ หลวงพ่อเงินิ หลวงพ่ออุต์ต์มะ ปลุกเสก ปี 2525

6. เหรียญเสมาหลวงพ่อเงินิ รุ่นิผู้กพัท่ธสีมา วัดท่่าบัูว ปี 2526
7. เหรียญหลวงพ่อเงินิ หลังหลวงพ่อเชื�อ วัดคงคาราม ปี 2529
8. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ สปจ.30 วัดท้่ายนิำ�า ปี 2530

9. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเลื�อนิสมณุศักดิ� หลวงพ่อสนิม วัดท้่ายนิำ�า ปี 2535

10. เหรียญขวัญถุ่ง หลวงพ่อเงินิ รุ่นิสิริโลกนิารถ่ วัดสระเกศ ปี 2536
11. เหรียญหลวงพ่อเงินิหลังพระประจำาวันิ วัดหาดแต์งโม ปี 2536

12. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิสร้างสะพานิ วัดหัวดง ปี 2537
13. พระเนืิ�อผ้งหลวงพ่อเงินิ รุ่นิมหาลาภ วัดคงคาราม ปี 2537

14. เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเจ้าสัว วัดทั่บูทิ่ม ปี 2538

15. เหรียญขวัญถุ่ง หลวงพ่อเงินิ รุ่นิ รวยเงินิ รวยท่อง วัดห้วยแก้ว ปี 2544
16. เหรียญหล่อจอบูใหญ่ หลวงพ่อเงินิ วัดบูางคลานิ ปี 2551

17. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์เบู้าทุ่บู วัดท่่านัิ�ง ปี 2555
18. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์ขี�ต์า วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2556

19. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์นิิยม วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2556

20. เหรียญหล่อจอบูใหญ่ หลวงพ่อเงินิ รุ่นิท่.นิ.57 ปี 2557
21. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ พิมพ์นิิยม รุ่นิเงินิหมุนิ วัดทั่บูทิ่ม ปี 2558
22. เหรียญหล่อพุฒ่ซ้ิอนิ หลวงพ่อเงินิ หลวงปู�หมุนิ รุ่นิเงินิหมุนิ วัดทั่บูทิ่ม ปี 2558

23. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ ว.ท่.ท่. กฐิ์นิ วัดทั่บูทิ่ม ปี 2558

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�� 2 ที่��วไป ชุดที่�� 2



100 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

6363โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเงินิมหาศาล เนืิ�อเงินิ วัดวงษ์มณีุศรัท่ธา ปี 2560
25. พระผ้งหลวงพ่อเงินิ รุ่นิป๋ดท่องฝ๋งลูกนิิมิต์ วัดอินิท่ร์พรหมโย ปี 2560

26. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิปิดท่องฝ๋งลูกนิิมิต์ วัดอินิท่ร์พรหมโย ปี 2560
27. พระเนืิ�อผ้งพญาเต่์าเรือนิ หลวงพ่อเงินิ รุ่นิเงินิมงคลมหาเศรษฐี์ ปี 2561

28. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ ประท่านิพร วัดท่รงธรรม ปี 2561

29. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ เงินิสามัคคี เนืิ�อนิวะ ชุดของขวัญ ปี 2561
30. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิกฐิ์นิวัดทุ่่งน้ิอย ปี 2561
31. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิเงินิไหลมา สป.ป.ลาว ปี 2561

32. เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิ รวยเงินิ รวยสุข สมปราถ่นิา ปี 2562

33. เหรียญหลวงพ่อเงินิ รุ่นิมหาโภคท่รัพย์ วัดวังกระชันิ ปี 2562
34. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิกฐิ์นิสร้างเจดีย์ วัดทุ่่งน้ิอย ปี 2562

35. รูปหล่อหลวงพ่อเงินิ รุ่นิกฐิ์นิสร้างโรงลิเก วัดทั่บูทิ่ม ปี 2562

พระหลวงพ่อเงิน ว�ดบัางคลาน จำ.พิจิำต๊ร พระหลวงพ่อเงิน ว�ดบัางคลาน จำ.พิจิำต๊ร 
ที่��วไป ชุดที่�� 2 (ต่๊อ)ที่��วไป ชุดที่�� 2 (ต่๊อ)



101งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 1พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 16464โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระผ้งปิดต์า รุ่นิแรก ไม่ฝ๋งต์ะกรุด หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2551
2. พระขุนิแผ้นิท่าท่อง แจกท่านิ หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2550

3. ลูกกรอกแมว รุ่นิแรก เนืิ�อนิวะโลหะ หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2553
4. ลูกกรอกแมว รุ่นิแรก เนืิ�อท่องเหลือง หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2553

5. ลูกกรอกแมว รุ่นิแรก เนืิ�อผ้งผ้สมรกแมว หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2553

6. ต์ะกรุดชนิะมาร หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2554
7. ลูกอมชานิหมากผ้สมรกแมว หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2554
8. พระกริ�งเจริญพร 89 เนืิ�อท่องทิ่พย์ หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2554

9. บัูกหล่า (พลายกุมาร) ชินิบัูญชรอีสานิ เนืิ�อท่องลำาอู่ หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2555

10. พระปิดต์ามหาลาภมหาเศรษฐี์ เนืิ�อสัมฤท่ธิ� หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2555
11. พระขุนิแผ้นิเนืิ�อว่านิผ้สมแร่เหล็กนิำ�าพี�ผ้สมรกแมว พิมพ์เล็ก หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2556

12. พระขุนิแผ้นิเนืิ�อว่านิผ้สมชานิหมากผ้สมรกแมว พิมพ์เล็ก หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2556
13. พระขุนิแผ้นิเนืิ�อว่านิดอกท่องผ้สมรกแมว พิมพ์เล็ก หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2556

14. พระขุนิแผ้นิเนืิ�อว่านิไม้ต์ะเคียนิท่องผ้สมรกแมว พิมพ์เล็ก หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2556

15. พระขุนิแผ้นิเนืิ�อว่านิไม้รักแดงผ้สมรกแมว พิมพ์เล็ก หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2556
16. พระสมเด็จหลังยันิต์์มหาอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2516

17. พระสมเด็จหลังลายเซ็ินิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2519
18. พระสมเด็จ แพ 4 พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2534

19. พระสมเด็จ แพ 3 พันิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2512

20. พระสมเด็จ แพ 3 พันิ แร่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2516
21. พระสมเด็จแพ 9 พันิ ฝ๋งต์ะกรุดปิดท่องในิพิมพ์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2536
22. พระสมเด็จ เขมังกโร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2517

23. พระพิมพ์จันิท่ร์ลอย เนืิ�อผ้งเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2512     

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

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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6464 พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 1 (ต่๊อ)พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 1 (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
24. พระนิางพญา รุ่นิแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2506
25. พระพิมพ์พระรอด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2514

26. พระพิมพ์พระสิวลี รุ่นิแรก เนืิ�อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2516
27. พระลีลาทุ่่งเศรษฐี์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2511

28. พระปิดต์าจิ�ว หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2517

29. พระปิดต์าหลังยันิต์์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2514
30. พระปิดต์ามหาอุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2514
31. พระสมเด็จ 3 ชั�นิ หลังรูปเหมือนิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2518

32. พระสมเด็จชินิบัูญชร ลายรัศมีมรกต์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2536

33. พระพิมพ์จันิท่ร์ลอย เนืิ�อผ้งใบูลานิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2512
34. พระสมเด็จ แพ 9 พันิ เนืิ�อลายรัศมีฝ๋งต์ะกรุด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2536

35. พระสมเด็จ หลังพระพรหม รุ่นิแรก พ่อท่่านิพรหม วัดพลานุิภาพ ปี 2554
36. พระผ้งนิางพญาเสน่ิห์จันิท่ร์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2528

37. พระพิจิต์รข้างเม็ด หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2525

38. พระปิดต์าเนืิ�อผ้งจุ่มรัก รุ่นิแรก หลวงพ่อประสิท่ธิ� วัดไท่รน้ิอย

กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ กรรมการร�บัและต๊�ดสินพระ 
สมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ยสมาคมผูู้�นิยมพระเคร่�องพระบูัชาไที่ย
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พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 2พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 26565โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระปิดต์าพิมพ์หูกระต่์าย รุ่นิฉลอง 100 ปี เนืิ�อเมฆพัด วัดห้วยจระเข้ ปี 2540
2. พระปิดต์าพิมพ์ท้่องแฟ้บู รุ่นิฉลอง 100 ปี เนืิ�อเมฆพัด วัดห้วยจระเข้ ปี 2540

3. พระปิดต์าพิมพ์ท้่องป�อง รุ่นิฉลอง 100 ปี เนืิ�อเมฆพัด วัดห้วยจระเข้ ปี 2540
4. พระขุนิแผ้นิเคลือบูสีเหลือง รุ่นิสมบููรณ์ุท่รัพย์ หลวงปู�ชื�นิ วัดญาณุเสนิ ปี 2544

5. พระขุนิแผ้นิเคลือบูไม่จำากัดสี รุ่นิสมบููรณ์ุท่รัพย์ หลวงปู�ชื�นิ วัดญาณุเสนิ ปี 2544

6. พระขุนิแผ้นิ 8 รอบู เนืิ�อเกสรฝ๋งต์ะกรุด หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว ปี 2552
7. พระขุนิแผ้นิ 8 รอบู เนืิ�อเกสรโรยพลอย หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว ปี 2552
8. พระขุนิแผ้นิพรายกุมารเคลือบู รุ่นิแรก หลวงพ่อเมี�ยนิ วัดโพธิ�กบูเจา ปี 2540

9. พระขุนิแผ้นิ รุ่นิแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2522

10. พระขุนิแผ้นิกุมารท่อง เสาร์ 5 พิมพ์เล็ก หลวงพ่อพูนิ วัดบู้านิแพนิ ปี 2553
11. พระขุนิแผ้นิกุมารท่อง เสาร์ 5 พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อพูนิ วัดบู้านิแพนิ ปี 2553 

12. พระสมเด็จฐ์านิสิงห์ลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2539
13. พระสมเด็จฐ์านิแซิมลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2539

14. พระสมเด็จปรกโพธิ�ลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2539

15. พระสมเด็จ พิมพ์นิาคปรก อายุ 91 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2538
16. พระสมเด็จ แพ 5 พันิ เนืิ�อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2534     

17. พระสมเด็จแพ 5 พันิ เนืิ�อผ้งใบูลานิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2534     
18. พระสมเด็จคะแนินิปรกโพธิ� หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2514

19. พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบูบู เนืิ�อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2535

20. พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบูบู เนืิ�อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2535
21. พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันิต์์ เนืิ�อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2535
22. พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันิต์์ เนืิ�อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2535

23. พระสมเด็จหลังยันิต์์ต์รี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2512

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

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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6565 พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 2 (ต่๊อ)พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 2 (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. พระสมเด็จหลังยันิต์์นิะ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2509
25. พระสมเด็จหลังรูปเหมือนิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2509

26. พระสมเด็จหลังยันิต์์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2509
27. พระสมเด็จหลังรูปเหมือนิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2517

28. พระสมเด็จฐ์านิแซิม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2517

29. พระสมเด็จปรกโพธิ� หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2514
30. พระสมเด็จฐ์านิสิงห์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2515
31. พระสมเด็จ แพ พันิ แร่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2516

32. พระสมเด็จฐ์านิบัูว หลังยันิต์์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2509

33. พระสมเด็จหลังรูปเหมือนิ พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2509
34. พระพิมพ์จันิท่ร์ลอย เนืิ�อผ้งใบูลานิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2512 

35. เหรียญพระปิดต์ามหาลาภ รุ่นิแรก หลวงพ่อเชิญ วัดโคกท่อง ปี 2537
36. พระยอดธง รุ่นิแรก เนืิ�อท่องระฆัง หลวงพ่อเชิญ วัดโคกท่อง ปี 2539

37. พระชุดยอดขุนิพล 3 พิมพ์ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกท่อง ปี 2535

38. พระชุดยอดขุนิพล 5 พิมพ์ หลวงพ่อเชิญ วัดโคกท่อง ปี 2535
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พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 3พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 36666โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระปิดต์าหลังแบูบู หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2539
2. พระพุท่ธชินิราชใบูเสมา หลังยันิต์์ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2539

3. พระปิดต์าหลังพระราหูฝ๋งต์ะกรุดท่องคำา หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2538
4. พระชินิราชฐ์านิผ้้าทิ่พย์ ฝ๋งต์ะกรุด หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย ปี 2537

5. พระปิดต์ามหาลาภ เนืิ�อผ้ง หลวงพ่อเมี�ยนิ วัดโพธิ�กบูเจา ปี 2537

6. พระสมเด็จ พิมพ์นิาคปรก อายุ 91 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2538
7. พระสมเด็จคะแนินิปรกโพธิ� หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2514
8. พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบูบู เนืิ�อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2535

9. พระสมเด็จ 100 ปี หลังแบูบู เนืิ�อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2535

10. พระสมเด็จ 100 ปี หลังยันิต์์ เนืิ�อลาย หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2535
11. พระสมเด็จ แพ 5 พันิ เนืิ�อเกสร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2534     

12. พระสมเด็จแพ 5 พันิ เนืิ�อผ้งใบูลานิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2534     
13. พระสมเด็จปรกโพธิ�ลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2539

14. พระสมเด็จฐ์านิแซิมลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2539

15. พระสมเด็จฐ์านิสิงห์ลายพิเศษ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2539
16. พระร่วงยืนิ หลังพระธรรมจักร พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2515

17. พระร่วงยืนิ หลังพระธรรมจักร พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2515
18. พระสมเด็จ หลังยันิต์์ เนืิ�อท่องแดง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2514

19. เหรียญอรหันิ 8 ทิ่ศ เนืิ�อกะไหล่ท่อง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2518

20. เหรียญพระประจำาวันิรวม เนืิ�อกะไหล่ท่อง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2519
21. เหรียญโภคท่รัพย์ รุ่นิแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2518
22. เหรียญไต์รมาส 2 รุ่นิ m16 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2513

23. เหรียญล้อแม็กใหญ่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2532

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

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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6666 พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 3 (ต่๊อ)พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 3 (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. เหรียญล้อแม็กเล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2532
25. เหรียญหลวงแพ หลังสมเด็จโต์ เนืิ�อท่องแดง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2515

26. เหรียญพระประจำาวันิจันิท่ร์ เนืิ�อกะไหล่ท่อง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2519
27. เหรียญพระประจำาวันิอังคาร เนืิ�อกะไหล่ท่อง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2519

28. เหรียญพระประจำาวันิพุท่ธ เนืิ�อกะไหล่ท่อง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2519

29. เหรียญพระประจำาวันิพฤหัสบูดี เนืิ�อกะไหล่ท่อง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2519
30. เหรียญพระประจำาวันิศุกร์ เนืิ�อกะไหล่ท่อง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2519
31. เหรียญพระประจำาวันิเสาร์ เนืิ�อกะไหล่ท่อง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2519

32. เหรียญพระประจำาวันิอาทิ่ต์ย์ เนืิ�อกะไหล่ท่อง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2519

33. สมเด็จหล่อโบูราณุ รุ่นิ 100 ปี เนืิ�อขันิลงหินิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2535
34. นิางกวัก เนืิ�อท่องแดงป๋�ม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2517

35. เหรียญหล่อ เสาร์ห้า หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2523
36. พระปิดต์าสองหน้ิา รุ่นิสารพัดน่ิก เนืิ�อท่องเหลือง หลวงพ่อพรหม วัดขนิอนิเหนืิอ ปี 2528     

37. พระนิางพญา เนืิ�อดินิเผ้า รุ่นิโรงพญาบูาลสงฆ์ ปี 2500          

38. พระสมเด็นิอรหัง หลวงพ่อเชิญ วัดโคกท่อง ปี 2534
39. พระปิดต์า เนืิ�อผ้งพุท่ธคุณุ หลวงพ่อผั้นิ วัดราษฎิร์เจริญ ปี 2530     
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พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 4พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 46767โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระขุนิแผ้นิพิมพ์เล็ก รุ่นิแรก หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว ปี 2541
2. เหรียญรูปไข่ รุ่นิกันิภัย หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว ปี 2537

3. พระพิมพ์นิางพญา โรงพญาบูาลสงฆ์ เนืิ�อดินิ ปี 2500
4. นิางพญาเสน่ิห์จันิท่ร์เคลือบู รุ่นิสมบููรณ์ุท่รัพย์ สมเด็จญาณุสังวร พระสังฆราช อธิฐ์านิจิต์ ปี 2547

5. พระปิดต์ามหาอุด เนืิ�อผ้งใบูลานิ หลวงพ่อท่องดำา วัดถ่ำ�าต์ะเพียนิท่อง ปี 2523

6. ลูกอมพรายป๋ญญา ผ้สมผ้งพุท่ธคุณุวิเศษสีเขียว หลวงพ่ออุ่นิใจ วัดถ่นินิโค้ง ปี 2558
7. ลูกอมพรายป๋ญญา ผ้สมผ้งพุท่ธคุณุวิเศษสีชมพู หลวงพ่ออุ่นิใจ วัดถ่นินิโค้ง ปี 2558
8. เหรียญเสมา รุ่นิกันิภัย หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว ปี 2537

9. พระสังกัจจายน์ิ เนืิ�อผ้ง รุ่นิสร้างบูารมี ครูบูาชัยวงศ์ษา วัดพระพุท่ธบูาท่ห้วยต้์ม ปี 2539

10. พระปิดต์า 2 หน้ิา เนืิ�อผ้งเกสรผ้สมว่านิ ครูบูาชัยวงศ์ษา วัดพระพุท่ธบูาท่ห้วยต้์ม ปี 2540
11. พระปิดต์าฟ้้าลั�นิ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2517

12. พระปิดต์าหลังเต่์า รุ่นิเงินิล้านิ หลวงปู�พรหมมา วัดสวนิหินิผ้านิางคอย ปี 2538
13. พระปิดต์ามหาลาภ หลวงพ่อสวัสดิ� วัดศาลาปูนิ ปี 2538

14. พระลีลาทุ่่งเศรษฐี์ พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2511

15. พระหลวงพ่อโต์ พิมพ์ปรุหนัิง วัดพนัิญเชิงวรวิหาร จ.อยุธยา ปี 2545
16. เหรียญเรียกเงินิเรียกท่อง เนืิ�อท่องแดง หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2551

17. เหรียญดีโรจน์ิเนืิ�อท่องแดง หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2553
18. เหรียญเจริญพร 88 หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ไม่จำากัดเนืิ�อ ปี 2554

19. ล็อคเก็ต์ หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ไม่จำากัดรุ่นิ

20. พระผ้งปิดต์า รุ่นิแรก ฝ๋งต์ะกรุดเงินิ หลวงปู�คำาบุู วัดกุดชมภู ปี 2551
21. พระปิดต์า รุ่นิแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2513
22. พระชัยวัฒ่น์ิ รุ่นิสร้างต่์กโรงพญาบูาลสิงห์บุูรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2535

23. พระพิมพ์ซุ้ิมลพบุูรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2519

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

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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6767 พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 4 (ต่๊อ)พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 4 (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. รูปหล่อสมาธิล้อมพลอย เสาร์ห้า หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2537
25. ล็อคเก็ต์ภาพสี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2500

26. เหรียญนิางกวักดอกพิกุล เนืิ�อกะไหล่ท่อง หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2520
27. พระสมเด็จพิมพ์อกครุฑิเศียรบูาต์ร ท่ำาบุูญอายุ 84 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2532

28. พระกริ�งหน้ิายักษ์ รุ่นิ สร้างต่์กโรงพญาบูาลสิงห์บุูรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2535

29. เหรียญโภคท่รัพย์ขวัญถุ่ง พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2518
30. สมเด็จเจ้าคุณุแพ หลังรูปเหมือนิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2537
31. พระกริ�งกาญจณุาภิเษก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2539

32. พระพิมพ์ซุ้ิมกอ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2539

33. พระสังกัจจายน์ิ 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2535
34. รูปหล่อสังกัจจายพิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2518

35. เหรียญไต์รมาสพิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2512
36. เหรียญพระประธานิหล่อ หลังรูปเหมือนิ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2534

37. ต์ะกรุดโท่นิ 2 นิิ�ว เลี�ยมเดิม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2524

38. ต์ะกรุดโท่นิ 3 นิิ�ว เลี�ยมเดิม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลท่อง ปี 2524
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พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 5พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 56868โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. ปลัดขิก รุ่นิไต์รมาส ปี 2562 หลวงพ่อสำาราญ วัดสง่างาม จ.อยุธยา
2. ปลัดขิก หลวงปู�เมฆ วัดลำากะดานิ กรุงเท่พ

3. ปลัดขิก หลวงปู�ตี์� วัดหูช้าง จ.นินิท่บุูรี
4. ปลัดขิกลิงเกาะ หลวงพ่อกลั�นิ วัดอินิท่ราวาส จ.อ่างท่อง

5. วัดถุ่มงคลและเครื�องรางไม้แกะ ชุดที่� 1 หลวงพ่อกลั�นิ วัดอินิท่ราวาส จ.อ่างท่อง

6. วัดถุ่มงคลและเครื�องรางไม้แกะ ชุดที่� 2 หลวงพ่อกลั�นิ วัดอินิท่ราวาส จ.อ่างท่อง
7. พระปิดต์าปลดหนีิ� ต์ะกรุดเงินิ ปี 2542 หลวงพ่อเพิ�ม วัดป้อมแก้ว จ.อยุธยา
8. พระปิดต์ารุ่นิแรก รวยท่รัพย์ ปี 2539 หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา

9. เหรียญแจกท่านิ เนืิ�อท่องแดง ปี 2540 หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา

10. พระสมเด็จ 90 ปี หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา
11. พระพิมพ์ท่รงสัต์ว์ เนืิ�อดินิเผ้า หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา

12. พระสังกัจจายน์์ิ ผ้งนิำ�ามันิ ปี 2529 หลวงพ่อสด วัดโพธิ�แต์งใต้์ จ.อยุธยา
13. รูปเหมือนิป๋�ม, หล่อ, บููชา ไม่เกินิ ปี 2537 หลวงพ่อสด วัดโพธิ�แต์งใต้์ จ.อยุธยา

14. สมเด็จและพระเนืิ�อผ้ง ไม่จำากัดรุ่นิ ไม่เกินิปี 2537 หลวงพ่อสด วัดโพธิ�แต์งใต้์ จ.อยุธยา

15. พระปิดต์าต่์อลาภ ปี 2535 หลวงพ่อสด วัดโพธิ�แต์งใต้์ จ.อยุธยา
16. พระปิดต์ามหาลาภ (จัมโบู้) ปี 2536 หลวงพ่อสด วัดโพธิ�แต์งใต้์ จ.อยุธยา

17. เหรียญเสมา ปี 2533 รุ่นิพิเศษ ไม่จำากัดเนืิ�อ หลวงพ่อสด วัดโพธิ�แต์งใต้์ จ.อยุธยา
18. เหรียญเสมา รุ่นิพิเศษ เนืิ�ออัลปาก้าลงยา ปี 2533 หลวงพ่อสด วัดโพธิ�แต์งใต้์ จ.อยุธยา

19. พระนิาคปรกรุ่นิแรก, รุ่นิสอง ปี 2535-2536 หลวงพ่อสด วัดโพธิ�แต์งใต้์ จ.อยุธยา

20. เหรียญฉีดใบูโพธิ� ญสส. ใหญ่, เล็ก หลวงพ่อสด วัดโพธิ�แต์งใต้์ จ.อยุธยา
21. เหรียญเสมาแปดรอบู ปี 2537 หลวงพ่อสด วัดโพธิ�แต์งใต้์ จ.อยุธยา
22. พระผ้งใบูโพธิ�พิมพ์ใหญ่ ปี 2535 หลวงพ่อสด วัดโพธิ�แต์งใต้์ จ.อยุธยา

23. พระผ้งใบูโพธิ�พิมพ์เล็ก ปี 2529 หลวงพ่อสด วัดโพธิ�แต์งใต้์ จ.อยุธยา

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

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



110 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

6868 พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 5 (ต่๊อ)พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 5 (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. ต์ะกรุดรุ่นิแรก, รุ่นิสอง รูปถ่่ายขนิาดห้อยคอทุ่กรุ่นิ ไม่เกินิปี 2537 หลวงพ่อสด วัดโพธิ�แต์งใต้์ จ.อยุธยา
25. พระผ้ง รุ่นิศรฤท่ธิ� ปี 2557 หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา

26. พระปิดต์า รุ่นิเสาร์ 5 ปี 2539 หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา
27. พระปิดต์า รุ่นิรวยมหาศาล ปี 2539 หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา

28. พระสมเด็จไกเซิอร์ ฝ๋งเหรียญขวัญถุ่ง ปี 2541 หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา

29. ต์ะกรุด หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา
30. หลวงพ่อแดง วัดทุ่่งคอก ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุพรรณุบุูรี
31. เบีู�ยแก้ หลวงปู�ตี์� วัดหูช้าง จ.นินิท่บุูรี

32. หลวงปู�ท่วด พิมพ์เต์ารีด เนืิ�อนิวโลหะ รุ่นิแรก ปี 2556 หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา

33. ขุนิแผ้นิ รุ่นิโภคท่รัพย์ ปี 2550 เนืิ�อเกษร – ผ้งยา หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา
34. พระบููชาหลวงพ่อโหน่ิง วัดคลองมะดันิ จ.สุพรรณุบุูรี

35. พระหลวงพ่อโหน่ิง วัดคลองมะดันิ ไม่จำากัดพิมพ์ จ.สุพรรณุบุูรี
36. พระหลวงพ่อโหน่ิง วัดคลองมะดันิ พิมพ์ขุนิแผ้นิหน้ิาค่าย จ.สุพรรณุบุูรี

37. พระกริ�ง – พระชัยวัฒ่น์ิรูปหล่อ – รูปเหมือนิ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ป 2552

38. เหรียญหลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว ไม่จำากัดรุ่นิ จ.อยุธยา ไม่เกินิ ปี 2552



111งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 6พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 66969โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. ปลัดขลิกไม้เขยต์าย หลวงปู�เมฆ วัดลำากระดานิ จ.กรุงเท่พ
2. ปลิดลิงเกาะ หลวงพ่อกลั�นิ วัดอินิท่ราวาส จ.อ่างท่อง

3. พระขุนิแผ้นิกุมารท่องเคลือบู ปี 2540 หลวงพ่อเมี�ยนิ วัดโพธิ�กบูเจา จ.อยุธยา
4. พระปิดต์าผ้งใบูลานิ ปี 2540 หลวงพ่อเมี�ยนิ วัดโพธิ�กบูเจา จ.อยุธยา

5. พระปิดต์าจัมโบู้ หลังต์ะกรุดเงินิ ปี 2548 หลวงพ่อเอียด วัดไผ่้ล้อม จ.อยุธยา

6. พระผ้ง รุ่นิศรฤท่ธิ� เนืิ�อก้นิครก ปี 2557 หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา
7. พระปิดต์า รุ่นิเสาร์ 5 เนืิ�อผ้งใบูลานิ ปี 2539 หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา
8. พระปิดต์า รุ่นิรวยมหาศาล เนืิ�อผ้งใบูลานิ ปี 2539 หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา

9. เหรียญชนิะจนิ ปี 2556 (เหรียญเล็ก) หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา

10. รูปถ่่ายอัดกระจกและล็อคเก็ต์ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2513-2552
11. เหรียญรุ่นิแรก หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2518

12. เหรียญพระพรหม หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2538
13. เหรียญชนิะจนิ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2540

14. สมเด็จชนิะจนิ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2540

15. พระพรหมสี�เหลี�ยม ไม่จำากัดเนืิ�อ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2540
16. พระกริ�ง-พระชัยวัฒ่น์ิ-รูปหล่อ-รูปเหมือนิ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไม่เกินิ ปี 2552

17. พระปิดต์ายันิต์์ยุ่ง หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2540
18. พระสังกัจจายน์ิ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไม่เกินิ ปี 2543

19. ขุนิแผ้นิ รุ่นิ 2 หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2541

20. เหรียญชนิะจนิ ปี 2556 (เหรียญเล็ก) ไม่จำากัดบูล็อค หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา
21. เหรียญนิาคปรก สรงนิำ�า หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2543
22. ขุนิแผ้นิเคลือบู หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2545

23. ขุนิแผ้นิ รุ่นิโภคท่รัพย์ ปี 2550 เนืิ�อเกษร หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา

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

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



112 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

6969 พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 6 (ต่๊อ)พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 6 (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. กะลาต์าเดียว หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2547
25. พระขุนิแผ้นิ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยาไม่จำากัดเนืิ�อ ปี 2547

26. พระขุนิแผ้นิ 8 รอบู หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2552
27. พระพิมพ์สมเด็จ ไม่จำากัดรุ่นิ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไม่เกินิ ปี 2552

28. พระปิดต์า ทุ่กพิมพ์ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ไม่เกินิ ปี 2552

29. พระขุนิแผ้นิ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา รวมทุ่กเนืิ�อ ไม่เกินิ ปี 2552
30. พระเนืิ�อผ้ง ไม่จำากัดพิมพ์ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว รวมทุ่กเนืิ�อ ไม่เกินิ ปี 2552
31. ลูกอมและพระเนืิ�อผ้งทั่�วไป หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว รวมทุ่กเนืิ�อ ไม่เกินิ ปี 2552

32. เหรียญ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา รวมทุ่กรุ่นิ ไม่เกินิ ปี 2552

33. เหรียญ หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา รวมทุ่กรุ่นิ เนืิ�อท่องแดง ไม่เกินิ ปี 2552
34. เครื�องราง หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2539-2552

35. ต์ะกรุด หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2538-2551
36. พระบููชา หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา ปี 2527-2552

37. หลวงปู�ท่วด พิมพ์เต์ารีด เนืิ�อนิวโลหะ รุ่นิแรก ปี 2556 หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา

38. พระปิดต์า ปุ้มปุ้ย ปี 2547 หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว จ.อยุธยา
39. พระสมเด็จไกเซิอร์ ฝ๋งเหรียญขวัญถุ่ง ปี 2541 หลวงพ่อรวย วัดต์ะโก จ.อยุธยา
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พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 7พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 77070โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระปิดต์ามหาเสน่ิห์ หลังยันิต์์พุท่โธ หลวงพ่อหลอม วัดลาดปลาเค้า ปี 2521
2. เหรียญหลวงพ่อชำานิาญ รุ่นิพรหมมหาปราบู เนืิ�ออัลปาก้า ปี 2560

3. เหรียญหลวงพ่อชำานิาญ รุ่นิพรหมมหาปราบู เนืิ�อท่องแดง ปี 2560
4. เหรียญพระพรหม หลวงปู�ทิ่ม วัดพระขาว เนืิ�อท่องแดง ปี 2538

5. เหรียญพระพิฆเนิศ หลวงพ่อเปิ�นิ วัดบูางพระ รุ่นิที่�ระล่กไหว้ครู เนืิ�อท่องแดง ปี 2536

6. เหรียญ พระพุท่ธชินิราช รุ่นิ ญสส. เนืิ�ออัลปาก้า ปี 2543
7. ขุนิแผ้นิ หลวงพ่อสาคร วัดหนิองกรับู รุ่นิเท่พนิิมิต์ พิมพ์เล็ก เนืิ�อว่านิ 108 ปี 2555
8. ขุนิแผ้นิคู่บูารมี หลวงพ่อสาคร วัดหนิองกรับู ปี 2547

9. หนุิมานิ มหาปราบูไต์รจักร หลวงพ่อสาคร วัดหนิองกรับู เนืิ�อปลอกลูกปืนิ ชนิวนิท่องแดง ปี 2555

10. กุมารจินิดามณีุ หลวงพ่อสาคร วัดหนิองกรับู พิมพ์พนิมมือ เนืิ�อท่องแดง ปี 2554
11. กุมารจินิดามณีุ หลวงพ่อสาคร วัดหนิองกรับู พิมพ์ยืนิ เนืิ�อท่องแดง ปี 2554

12. ขุนิแผ้นิยอดขุนิพล บู้านิค่าย หลวงพ่อสาคร วัดหนิองกรับู ปี 2552
13. พระสมเด็จพิมพ์คะแนินิ หลวงพ่อสาคร วัดหนิองกรับู เนืิ�อผ้งพรายกุมาร ปี 2530

14. พระชัยวัฒ่น์ิ หลวงพ่อคูณุ วัดบู้านิไร่ รุ่นิคูณุรุ่งโรจน์ิ เนืิ�อนิวโลหะ ปี 2537

15. เหรียญพระโพธิสัต์ว์กวนิอิม หลวงพ่อคูณุ วัดบู้านิไร่ รุ่นิเจริญรุ่งเรือง เนืิ�อท่องแดง ปี 2539
16. ลูกอม หลวงพ่อคูณุ วัดบู้านิไร่ รุ่นิบูารมีปริสุท่โธ เนืิ�อผ้งฝ๋งต์ะกรุด ปี 2555

17. เหรียญเต่์าเล็ก หลวงปู�หลิว วัดไท่รท่องพัฒ่นิา รุ่นิสบูายใจ เนืิ�อท่องแดง ปี 2539
18. เหรียญเต่์าเล็ก หลวงปู�หลิว วัดไร่แต์งท่อง รุ่นิขวัญใจคนิจนิ เนืิ�อท่องแดง ปี 2537

19. ปิดต์านิะมิ หลวงปู�สี วัดเขาถ่ำ�าบุูญนิาค เนืิ�อผ้ง ปี 2517

20. พระผ้งรูปเหมือนิ หลวงปู�สี วัดเขาถ่ำ�าบุูญนิาค รุ่นิอายุยืนิ เนืิ�อผ้งพุท่ธคุณุ ปี 2517
21. พระนิางพญา หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี เนืิ�อกัลป๋งหาแดง
22. พระพุท่ธ หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี พิมพ์สิบูตั์งค์

23. พระปิดต์า หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี พิมพ์จัมโบู้

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

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



114 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

7070 พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 7 (ต่๊อ)พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 7 (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. พระปิดต์า หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี พิมพ์ต์ะพาบู ไม่จำากัดพิมพ์
25. พระปิดต์า หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี พิมพ์ต์ะพาบูกลางเข่ากว้าง

26. พระปิดต์า หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี พิมพ์ชลูดชัยพฤกษ์
27. พระปิดต์า หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี พิมพ์ต้์อ

28. พระปิดต์า หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี พิมพ์ชลูดกลาง มือแบูนิ

29. พระปิดต์า หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี พิมพ์แจกแม่ครัว 2 หน้ิา
30. พระปิดต์า หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี ไม่จำากัดพิมพ์
31. เหรียญ หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี รุ่นิ ศิษย์สร้างถ่วาย ปี 2520

32. เหรียญ หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี รุ่นิ ลาภมากมี ปี 2520

33. เหรียญ หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี รุ่นิ กริ�งเกษา ปี 2521
34. เหรียญ หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี รุ่นิ บููชาครู 77 ปี ปี 2522

35. เหรียญ หลวงพ่อท่องสุข วัดสะพานิสูง นินิท่บุูรี รุ่นิ หมดห่วง ปี 2524



115งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 8พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 87171โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระนิางพญาโบูสถ์่ใหม่ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนิไร่
2. พระขุนิแผ้นิโบูสถ์่ใหม่ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนิไร่

3. พระนิางพญาโบูสถ์่ใหม่ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อมุ่ย
   วัดดอนิไร่

4. พระลีลาเม็ดขนุินิ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนิไร่

5. พระเม็ดมะลื�นิ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนิไร่
6. พระซุ้ิมกอ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนิไร่
7. พระรอด หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนิไร่

8. พระผ้งสุพรรณุพิมพ์เล็ก หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนิไร่

9. พระผ้งสุพรรณุพิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนิไร่
10. พระนิางพญาอู่ท่องออกศ่ก เนืิ�อดำา ปี 2510

11. พระนิางพญาอู่ท่องออกศ่ก เนืิ�อแดง ปี 2510
12. พระขุนิแผ้นิ หลวงพ่อมุ่ย ออกวัดหนิองโรง

    ปี 2508

13. พระผ้งสุพรรณุ หลวงพ่อดี วัดพระรูป ปี 2516
14. พระรอด หลวงพ่อดี วัดพระรูป

15. พระซุ้ิมกอ หลวงพ่อดี วัดพระรูป
16. พระสมเด็จ หลวงพ่อดี วัดพระรูป

17. พระสมเด็จแวกม่านิ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อกอก

18. พระสมเด็จแวกม่านิ พิมพ์เล็ก หลวงพ่อกอก
19. พระปิดต์ามหาลาภ หลวงพ่อเกาะ วัดท่่าสมอ
    ปี 2548

20. พระสมเด็จ รุ่นิพิเศษ หลวงพ่อเกาะ วัดท่่าสมอ

    ปี 2547

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

21. พระพิมพ์สรรค์นัิ�ง รุ่นิพิเศษ หลวงพ่อเกาะ 
    วัดท่่าสมอ ปี 2548

22. พระรอด รุ่นิพิเศษ หลวงพ่อเกาะ วัดท่่าสมอ
    ปี 2547

23. พระนิางพญาหลังลายผ้้า หลวงพ่อดี วัดพระรูป

24. พระขุนิแผ้นิ หลวงพ่ออถิ่ร วัดป�าเรไร
25. พระขุนิไกร หลวงพ่อถิ่ร วัดป�าเรไร
26. พระขุนิแผ้นิปลัดท่วี ปี 2492

27. พระปิดต์ายันิต์์ยุ่ง หลวงพ่อดี วัดพระรูป

28. พระนิางพญาหน้ิาตั์�กแต์นิ หลวงพ่อขอม 
    วัดไผ่้โรงวัว ปี 2497

29. พระพุท่ธโคดม หลวงพ่อขอม วัดไผ่้โรงวัว ปี 2514
30. พระสมเด็จจอมพล หลวงพ่อขอม วัดไผ่้โรงวัว 

    ปี 2515

31. พระขุนิแผ้นิ หลังปลากัด พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อน่ิวม
    วัดโพธิ�ศรีเจริญ

32. พระขุนิแผ้นิ หลังปลากัด พิมพ์เล็ก หลวงพ่อน่ิวม 
    วัดโพธิ�ศรีเจริญ

33. พระสมเด็จ หลังปลากัด หลวงพ่อน่ิวม 

    วัดโพธิ�ศรีเจริญ
34. พระสมเด็จรัศมี หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม เนืิ�อดำา
35. พระสมเด็จรัศมี หลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม เนืิ�อขาว



116 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 9พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 97272โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระเม็ดบัูว หลวงปู�โส วัดป�าคำาแดนิเหนืิอ ปี 2540
2. พระหลวงพ่อเกษม เขมโก ออกวัดพลับูพลา ปี 2517

3. พระปิดต์า หลวงพ่อประสิท่ธิ� วัดไท่รน้ิอย
4. เหรียญมหาลาภ หลวงปู�สอ วัดโพธิ�ศรี เนืิ�อฝาบูาต์ร ปี 2562

5. เหรียญมหาลาภ หลวงปู�สอ วัดโพธิ�ศรี เนืิ�อท่องแดง ปี 2562

6. พระสมเด็จแสต์มป์ หลวงพ่อรุ่ง สำานัิกสงฆ์ท่่าไม้ลาย
7. พระสมเด็จแวกม่านิ หลวงพ่อเกาะ วัดท่่าสมอ พิมพ์ใหญ่
8. พระสมเด็จแวกม่านิ หลวงพ่อเกาะ วัดท่่าสมอ พิมพ์เล็ก

9. เหรียญเซีิยนิแป๊ะโรงสี รุ่นิ เสาร์ 5 รวยทั่นิใจ เนืิ�อกะไหล่ท่อง ปี 2560

10. เหรียญเซีิยนิแป๊ะโรงสี รุ่นิ เสาร์ 5 รวยทั่นิใจ เนืิ�อกะไหล่เงินิ ปี 2560
11. เหรียญเซีิยนิแป๊ะโรงสี รุ่นิ เสาร์ 5 รวยทั่นิใจ เนืิ�อกะไหล่นิาค ปี 2560

12. เหรียญหลวงปู�ท่วด รุ่นิ เจริญก้าวหน้ิามหาเศรษฐี์
13. พระเนืิ�อผ้งพระยาพิชัยดาบูหัก ปี 2562

14. เหรียญราหูอมจันิท่ร์ มหาสิท่ธิโชค เนืิ�อฝาบูาต์ร ปี 2562

15. เหรียญราหูอมจันิท่ร์ มหาสิท่ธิโชค เนืิ�ออัลปาก้า ปี 2562
16. พระเม็ดบัูว หลวงพ่อขอม วัดไผ่้โรงวัว ปี 2500

17. พระรอดเนืิ�อดินิแดง หลวงพ่อขอม วัดไผ่้โรงวัว ปี 2505
18. พระรอดเนืิ�อดินิดำา หลวงพ่อขอม วัดไผ่้โรงวัว ปี 2505

19. พระนิางกวัด สายรุ้ง หลวงพ่อขอม วัดไผ่้โรงวัว ปี 2505

20. พระนิางพญาสายรุ้ง หลวงพ่อขอม วัดไผ่้โรงวัว ปี 2505
21. ท้่าวเวสสุวรรณุ หลวงปู�ตี์� วัดเขาเขียววนิาพาราม ปี 2515
22. พระสิวลี หลวงปู�ตี์� วัดเขาเขียววนิาพาราม ปี 2515

23. พระสมเด็จ หลวงปู�ตี์� วัดเขาเขียววนิาพาราม ปี 2515

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

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



117งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

7272 พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 9 (ต่๊อ)พระคณุาจำารย์ที่��วไป ชุดที่�� 9 (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. พระปิดต์า หลวงปู�ตี์� วัดเขาเขียววนิาพาราม ปี 2515
25. พระนิางกวัด หลวงปู�ตี์� วัดเขาเขียววนิาพาราม ปี 2515

26. พระขุนิแผ้นิ หลวงต์าบุูญหนิา วัดป�าโสต์ถิ่ผ้ล เนืิ�อฟ้้า ปี 2558
27. พระขุนิแผ้นิ หลวงต์าบุูญหนิา วัดป�าโสต์ถิ่ผ้ล เนืิ�อเขียว ปี 2558

28. พระขุนิแผ้นิ หลวงต์าบุูญหนิา วัดป�าโสต์ถิ่ผ้ล เนืิ�อแดง ปี 2558

29. พระขุนิแผ้นิ หลวงต์าบุูญหนิา วัดป�าโสต์ถิ่ผ้ล ไม่จำากัดเนืิ�อ ปี 2558
30. เหรียญหลวงพ่อพิมพ์มาลัย วัดหุบูมะกลำ�า ปี 2516
31. เหรียญพระอาจารย์ เมธี (หาญ) สำานัิกสงฆ์ดงลานิสวรรค์ ปี 2517

32. เหรียญพระประจำาวันิ หลวงพ่อขอม วัดไผ่้โรงวัว ปี 2505

33. พระนิางพญา หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2528
34. พระปิดต์า เนืิ�อต์ะกั�ว วัดโคนิอนิ ปี 2514

35. พระรอด เนืิ�อต์ะกั�ว วัดโคนิอนิ ปี 2514
36. พระนิางพญา เนืิ�อต์ะกั�ว วัดโคนิอนิ ปี 2514
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พระหลวงพ่อพ�ฒ่น์ ว�ดห�วยด�วนพระหลวงพ่อพ�ฒ่น์ ว�ดห�วยด�วน
 ที่��วไป ที่��วไป7373โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

1. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อท่องคำา (ลงยา/ไม่ลงยา)
2. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อเงินิ ลงยา หน้ิากากท่องคำา

3. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อเงินิ ลงยา
4. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อชนิวนิหน้ิากากเงินิ

5. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อชนิวนิหน้ิากากเงินิอัลปาก้า

6. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อท่องเหลืองหน้ิากากเงินิ
7. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อท่องสัต์ต์ะโลหะหน้ิากากชนิวนิ (พิเศษ)
8. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อท่องเหลืองหน้ิากากท่องแดง (พิเศษ)

9. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�ออัลปาก้าหน้ิากากนิวะ (พิเศษ)

10. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อนิวโลหะ
11. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�ออัลปาก้า

12. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อท่องสัต์ต์ะโลหะ
13. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อท่องเหลือง

14. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อท่องแดงผิ้วไฟ้

15. เหรียญนัิ�งพานิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อท่องแดงมันิปู
16. รูปเหมือนิป๋�ม หลวงพ่อพัฒ่น์ิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อท่อง-เนืิ�อเงินิ

17. รูปเหมือนิป๋�ม (เต์ารีด) หลวงพ่อพัฒ่น์ิ ไต์รมาส 61
18. รูปเหมือนิป๋�ม หลวงพ่อพัฒ่น์ิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อนิวโลหะ-อัลปาก้า

19. รูปเหมือนิป๋�ม หลวงพ่อพัฒ่น์ิ ไต์รมาส 61 เนืิ�อชนิวนิ-ท่องแดงรมมันิปู

20. เหรียญเสมา ไต์รมาส 61 เนืิ�อท่องคำา-เงินิ-นิวโลหะหน้ิากากท่องคำา
21. เหรียญเสมา ไต์รมาส 61 เนืิ�อลงยา-ปะฉลุ
22. เหรียญเสมา ไต์รมาส 61 เนืิ�อนิวโลหะ-มหาชนิวนิ-ชุบูท่องโบูราณุ-ท่องเหลือง

23. เหรียญเสมา ไต์รมาส 61 เนืิ�อท่องแดงผิ้วไฟ้

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

***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>***** ม�รายการต่๊อหน�าถั�ดไป >>>>>
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7373 พระหลวงพ่อพ�ฒ่น์ ว�ดห�วยด�วนพระหลวงพ่อพ�ฒ่น์ ว�ดห�วยด�วน
 ที่��วไป (ต่๊อ) ที่��วไป (ต่๊อ)โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. เหรียญเสมา ไต์รมาส 61 เนืิ�อท่องแดงรมมันิปู
25. เหรียญเสมาชินิบัูญชรมหาเศรษฐี์ 2563 ท่องคำาลงยา-ท่องคำา

26. เหรียญเสมาชินิบัูญชรมหาเศรษฐี์ 2563 เงินิลงยาหน้ิากากท่องคำา-เงินิหน้ิากากท่องคำา
27. เหรียญเสมาชินิบัูญชรมหาเศรษฐี์ 2563 เงินิลงยา

28. เหรียญเสมาชินิบัูญชรมหาเศรษฐี์ 2563 นิวโลหะ-อัลปาก้า-สัต์ต์ะโลหะ

29. เหรียญเสมาชินิบัูญชรมหาเศรษฐี์ 2563 ไม่จำากัดเนืิ�อไม่ซิำ�ารายการเดิม (ลงยา)
30. เหรียญเสมาชินิบัูญชรมหาเศรษฐี์ 2563 ไม่จำากัดเนืิ�อไม่ซิำ�ารายการเดิม (ไม่ลงยา)
31. เหรียญรุ่นิแรก หลวงปู�พวง ปี 2538

32. เหรียญเจริญพร หลวงปู�บุูญยัง วัดนิิราวรรณุ ปี 2559

33. เหรียญมหาปราบู หลวงพ่อสินิ วัดละหารใหญ่ ปี 2560
34. เหรียญอายุยืนิ หลวงปู�ใหญ่ วัดบู้านิเชียงใหม่ ปี 2562

35. เหรียญพยาเต่์าปลดหนีิ� หลวงปู�บุูญมา วัดบู้านิแก่ง ปี 2562
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7474โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระสมเด็จ เนืิ�อผ้งเกสร 108 ปี 2494
2. พระสมเด็จหูบูายสี ปี 2494

3. พระนิางพญา รุ่นิแรก เนืิ�อดินิเผ้า ปี 2506
4. พระสมเด็จ เกสร 108 ปี 2509

5. พระสมเด็จ เกสร 108 ปิดท่องแจกกรรมการ 

   ปี 2509
6. พระสมเด็จ เกสร 108 พิมพ์เล็ก ปี 2509
7. พระสมเด็จ เกสร 108 พิมพ์เล็กปิดท่อง

   แจกกรรมการ ปี 2509

8. พระคะแนินิปรกโพธิ� ปี 2514
9. พระคะแนินิปรกโพธิ� ปิดท่องแจกกรรมการ 

   ปี 2514
10. พระสมเด็จปรกโพธิ� ปี 2514

11. พระสมเด็จปรกโพธิ� เนืิ�อเกสร 108 ปี 2514

12. พระสมเด็จฐ์านิสิงห์ ปี 2515
13. พระสมเด็จ หลังยันิต์์นิะ ปี 2509

14. พระสมเด็จ หลังยันิต์์ต์รีนิิสิงเห ปี 2512
15. พระคะแนินิ หลังยันิต์์ต์รีนิิสิงเห ปี 2512

16. พระสมเด็จไต์รมาส ปี 2509

17. เหรียญไต์รมา m16 เนืิ�อท่องแดง ปี 2513
18. เหรียญโภคท่รัพย์ ปี 2518
19. พระสมเด็จมหาอุด ปิดท่องแจกกรรมการ ปี 2516

20. พระสมเด็จ แพ 3 พันิ ปี 2512

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

พระหลวงพ่อแพ ว�ดพิกุลที่อง จำ.สิงห์บุัร�พระหลวงพ่อแพ ว�ดพิกุลที่อง จำ.สิงห์บุัร�
 ที่��วไป  ที่��วไป 

21. พระสมเด็จ แพ 4 พันิ ปี 2534
22. พระสมเด็จ แพ 5 พันิ ปี 2534

23. พระสมเด็จ แพ 3 พันิ ปี 2516
24. พระสมเด็จหล่อโบูราณุ ครบู 100 ปี วัดพิกุลท่อง

    ปี 2535

25. พระสมเด็จ ที่�ระล่กครบู 100 ปี วัดพิกุลท่อง 
    ปี 2535
26. พระขุนิแผ้นิ รุ่นิแรก ปี 2522

27. พระปิดต์าลายรัศมี ปี 2514

28. พระปิดต์า ปี 2514
29. พระปิดต์า รุ่นิจงอางศ่ก ปี 2514

30. พระปิดต์า รุ่นิจงอางศ่ก ปิดท่องแจกกรรมการ 
    ปี 2514

31. พระพุท่ธชินิราช ปี 2535

32. พระชัยวัฒ่น์ิ ศิลปะลพบุูรี ประยุกต์์ ปี 2535
33. พระชัยวัฒ่น์ิ ท่ำาบุูญอายุ 84 ปี

34. พระจันิท่ร์ลอย ปี 2512
35. พระปิดต์ายันิต์์ยุ่ง ปี 2532
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7575โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระปางประจำาวันิเกิด เนืิ�อดินิเผ้า พิมพ์พระเกตุ์ เสกไต์รมาส ปี 2533
2. พระปางประจำาวันิเกิด เนืิ�อดินิเผ้า พิมพ์วันิจันิท่ร์ เสกไต์รมาส ปี 2533

3. พระปางประจำาวันิเกิด เนืิ�อดินิเผ้า พิมพ์วันิอังคาร เสกไต์รมาส ปี 2533
4. พระปางประจำาวันิเกิด เนืิ�อดินิเผ้า พิมพ์วันิพุธ เสกไต์รมาส ปี 2533

5. พระปางประจำาวันิเกิด เนืิ�อดินิเผ้า พิมพ์วัดพฤหัสบูดี เสกไต์รมาส ปี 2533

6. พระปางประจำาวันิเกิด เนืิ�อดินิเผ้า พิมพ์วันิศุกร์ เสกไต์รมาส ปี 2533
7. พระปางประจำาวันิเกิด เนืิ�อดินิเผ้า พิมพ์วันิเสาร์ เสกไต์รมาส ปี 2533
8. พระปางประจำาวันิเกิด เนืิ�อดินิเผ้า พิมพ์วันิอาทิ่ต์ย์ เสกไต์รมาส ปี 2533

9. พระปิดต์า เนืิ�อดินิเก้าบัูง หลังเรียบู ปี 2529

10. พระปิดต์า เนืิ�อผ้งเกสร หลังเรียบู ปี 2529
11. พระปิดต์าหลังยันิต์์ อุณุาโลม ไม่จำากัดเนืิ�อ ปี 2532

12. พระปิดต์า เนืิ�อดินิเก้าบัูง พิมพ์มีฐ์านิ ปี 2533
13. พระปิดต์า เนืิ�อผ้งเกสร พิมพ์มีฐ์านิ ปี 2533

14. พระปิดต์า เนืิ�อดินิเก้าบัูง หลังยันิต์์ ปี 2535

15. พระปิดต์า เนืิ�อผ้งเกสร ฝ๋งพลอย ปี 2535
16. พระปิดต์า เนืิ�อผ้งเกสร ผ้สมชานิหมาก ปี 2536

17. พระสมเด็จเจริญลาภ พิมพ์ใหญ่ ปี 2533
18. พระปิดต์า เนืิ�อผ้ง หลังยันิต์์ดวงมหาปราถ่นิา ปี 2535

19. พระสมเด็จพิมพ์เกศไชโย พิมพ์ใหญ่ หลังยันิต์์ดวงมหาปราถ่นิา ปี 2535

20. พระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊์ะ หลังยันิต์์ดวงมหาปราถ่นิา ปี 2535
21. พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ หลังยันิต์์ดวงมหาปราถ่นิา ปี 2535
22. พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์เล็ก หลังยันิต์์ดวงมหาปราถ่นิา ปี 2535

23. พระสังกัจจายน์ิ หลังยันิต์์ดวงมหาปราถ่นิา ปี 2535

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

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

พระหลวงปู�ค�าพ�นธ์ ว�ดธาตุ๊มหาช�ย ที่��วไปพระหลวงปู�ค�าพ�นธ์ ว�ดธาตุ๊มหาช�ย ที่��วไป
 ชุดที่�� 1 ชุดที่�� 1



122 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

7575โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. พระปิดต์ามหาเศรษฐี์ ต์ะกรุดท่อง ปี 2535
25. พระปิดต์ามหาเศรษฐี์ ต์ะกรุดเงินิ ปี 2535

26. พระผ้งรูปเหมือนิ บุูญญาบูารมี พิมพ์เต์ารีด ปี 2536
27. พระปิดต์า ฝ๋งพลอยกิมบู่อเซีิ�ยง ปี 2536

28. พระปิดต์า ศุภมิต์ ฝ๋งต์ะกรุด ปี 2536

29. พระสมเด็จ เมต์ต์าบูารมี หลังรูปเหมือนิ เนืิ�อขาว ปี 2538
30. พระสมเด็จ เมต์ต์าบูารมี หลังรูปเหมือนิ เนืิ�อแดง ปี 2538
31. พระสมเด็จนิาคปรก อุดมความสุข ปี 2540

32. พระผ้งรูปเหมือนิ หลวงปู�คำาพันิธ์ ปี 2540

33. พระปิดต์า อุดมความสุข พิมพ์เล็ก ปี 2540
34. พระสมเด็จปฐ์วีธาตุ์ ท่หารเรือจัดสร้าง ปี 2541

35. พระผ้งของขวัญ พิมพ์พระพุท่ธการุณุ ปี 2541
36. พระนิาคปรกอุปถั่มภ์ เนืิ�อผ้ง วษท่.นิครพนิม ปี 2542

37. พระขุนิแผ้นิ เนืิ�อผ้งสีขาว ปี 2543

38. สมเด็จข้างอุณุาโลม เนืิ�อชานิหมาก ปี 2546
39. สมเด็จข้างอุณุาโลม เนืิ�อชานิหมากปิดท่อง หลังหมายเลขกรรมการ ปี 2546

พระหลวงปู�ค�าพ�นธ์ ว�ดธาตุ๊มหาช�ย ที่��วไปพระหลวงปู�ค�าพ�นธ์ ว�ดธาตุ๊มหาช�ย ที่��วไป
 ชุดที่�� 1 (ต่๊อ) ชุดที่�� 1 (ต่๊อ)



123งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

7676โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��
1. พระพุท่ธมหาปฐ์วีธาตุ์ ปี 2530
2. ล็อคเก็ต์เจริญลาภ พิมพ์ใหญ่ ปี 2533

3. พระแก้วมรกต์ เนืิ�อผ้งสีขาว ปี 2534
4. พระปิดต์า พิมพ์ล้มลุก ฉลองอายุ 76 ปี ปี 2534

5. พระปิดต์า พิมพ์ปุ้มปุ้ย รุ่นิมหาชัย ปี 2535

6. พระสังกัจจายน์ิโฆสป๋ญโญ เนืิ�อนิวโลหะ ปี 2534
7. พระสมเด็จปรกโพธิ� มหาชัยมงคล หลังรูปเหมือนิ ปี 2535
8. พระสมเด็จปรกโพธิ� พิมพ์สะดุ้งกลับู เนืิ�อท่องฝาบูาต์ร ปี 2535

9. เหรียญมหาเศรษฐี์ เนืิ�อกะไหล่ท่อง ปี 2536

10. รูปเหมือนิ รุ่นิอุดมมงคล เนืิ�อเงินิ, นิวโลหะ ปี 2536
11. เหรียญเจ้าสัว เสาร์ห้า พิมพ์ซุ้ิมพญานิาค เนืิ�อฆ้องโบูราณุ ปี 2536

12. พระปิดต์า เจริญดี ก้นิอุดปฐ์วีธาตุ์ ปี 2536
13. เหรียญนัิ�งพานิ อภิมหาท่รัพย์ เนืิ�อท่องแดง, ท่องเหลือง ปี 2537

14. เหรียญปลดหนีิ� ซุ้ิมอสุรินิท่ราหู ปี 2538

15. เหรียญพญาเต่์าเรือนิ มหาโภคท่รัพย์ ปี 2538
16. พระสิวลีเนืิ�อผ้ง หลังสิงห์ ปี 2539

17. รูปเหมือนิบุูญญาบูารมี พิมพ์เต์ารีด เนืิ�อท่องเหลือง ปี 2538
18. พระพุท่ธศักดิ�สิท่ธิ� หลังยันิต์์ดวง เนืิ�อฝาบูาต์ร ปี 2538

19. พระพุท่ธศักดิ�สิท่ธิ� หลังยันิต์์ดวง เนืิ�อผ้ง ปี 2538

20. พระปิดต์าเนืิ�อผ้งแช่นิำ�ามนิต์์ หลังยันิต์์ดวง ไต์รมาส ปี 2537
21. พระสมเด็จซุ้ิมพญานิาคเกี�ยว เนืิ�อผ้งว่านิ ปี 2539
22. พระยอดธงโฆสป๋ญโญ ปี 2539

23. พระปิดต์าอุดมความสุข พิมพ์จัมโบู้ ปี 2540

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

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

พระหลวงปู�ค�าพ�นธ์ ว�ดธาตุ๊มหาช�ย ที่��วไปพระหลวงปู�ค�าพ�นธ์ ว�ดธาตุ๊มหาช�ย ที่��วไป
 ชุดที่�� 2 ชุดที่�� 2



124 งานนิทรรศการ การประกวด การอนุรักษ์์ พระเคร่�อง พระบููชา เคร่�องรางของขลััง แลัะเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั�วประเทศ 
วันที� 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลััยการกีฬาแห่งชาติิ วิทยาเขติลัำาปาง จังหวัดลัำาปาง

7676โต๊�ะที่��โต๊�ะที่��

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

24. รูปเหมือนิป๋�มอุดมความสุข เนืิ�อท่องเหลือง, เนืิ�อท่องแดง ปี 2540
25. เหรียญนัิ�งพญานิาค เนืิ�อกะไหล่ท่อง รุ่นิอุปถั่มภ์ ปี 2542

26. พระผ้งรูปเหมือนิพิมพ์ใบูโพธิ� เนืิ�อเกษรผ้สมชานิหมาก ปี 2541
27. พระสมเด็จนิาคปรก หลังรูปเหมือนิ เนืิ�อผ้งเคลือบูแลคเกอร์ ปี 2542

28. พระกริ�งล้มลุก เนืิ�อท่องเหลืองโบูราณุ ปี 2540

29. สมเด็จพระธาตุ์อุโมงค์ เนืิ� อว่านิผ้สมชานิหมาก ปี 2543
30. เหรียญพญานิาค พิมพ์เม็ดแต์ง เนืิ�อท่องแดง ปี 2545
31. เหรียญฉีดนัิ�งพานิ สมปรารถ่นิา เนืิ�อท่องเหลือง ปี 2537

32. พระกริ�งมหาชัย เนืิ�อท่องเหลืองกะหลั�ยท่อง ปี 2535

33. พระอุปคุต์บูนิใบูบัูว กะหลั�ยท่อง ปี 2546
34. พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ� กรมยุท่ธศ่กษาท่หารอากาศจัดสร้าง ปี 2541

35. พระนิาคปรก พิมพ์ใบูโพธิ� โฆสป๋ญโญ ปี 2537
36. ต์ะกรุดกันิผี้ ดอกเล็ก ปี 2528

37. หลวงปู�ท่วด เนืิ�อผ้งดำา กฐิ์นิ ปี 2546

38. พระพุท่ธศักดิ�สิท่ธิ� ปางอินิเดีย ขนิาด 3 นิิ�ว เนืิ�อว่านิผ้สมชานิหมาก ปี 2533
39. พระอยู่เย็นิ เป็นิสุข เนืิ�อองแดงกะหลั�ยท่อง ปี 2537

พระหลวงปู�ค�าพ�นธ์ ว�ดธาตุ๊มหาช�ย ที่��วไปพระหลวงปู�ค�าพ�นธ์ ว�ดธาตุ๊มหาช�ย ที่��วไป
 ชุดที่�� 2 (ต่๊อ) ชุดที่�� 2 (ต่๊อ)


