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 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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วััตถุุประสงค์์การจััดงาน
1. ส่่งเส่ริิมการิอนุุรัิกษ์์พริะเคร่ิ�อง พริะบููชาท่ี่�ถููกต้้องในุท้ี่องถิู�นุ 

2. ร่ิวมริำาลึึกคริบูริอบู 100 ปีี ชาต้กาลึ พริะริาชพุที่ธิิมงคลึ (หลึวงปูี�ที่องบัูว ต้นฺุติ้กโริ) วัดโริงธิริริมส่ามัคค่ 

3. ส่่งเส่ริิมเศริษ์ฐกิจ แลึะการิท่ี่องเท่ี่�ยวในุท้ี่องถิู�นุ 

4. ร่ิวมกันุที่ำากิจกริริม แลึะจัดหาทุี่นุที่ำากิจกริริมเพ่�อปีริะโยชน์ุต่้อสั่งคม แลึะศาส่นุา ของชมริมพริะเคร่ิ�องสั่นุกำาแพงต่้อไปี

รางวััลแต่่ละประเภทในการประกวัดพระ

รางวััลชนะเลิศยอดเย่�ยม 

รููปเหมือืน อินทรูแ์ปลง (สี่่�หหูา้ตา) ขนาดบููชา (เนื�อพิิเศษ) 

วััดป่าตาล อ.สี่นักำำาแพิง จ.เชย่งใหม่ื พิรูอ้มืเงินสี่ด 20,000 บูาท

รางวััลชนะเลิศพระแต่่ละรายการ

รููปหล่อสี่่�หหูา้ตา รู่น่ มืงคลทรูพัิย ์(ล่้นเนื�อ)

วััดป่าตาล อ.สี่นักำำาแพิง จ.เชย่งใหม่ื

รางวััลชนะเลิศพระแต่่ละประเภท

รููปเหมือืน อินทรูแ์ปลง (สี่่�หหูา้ตา) ขนาดบููชา 

วััดป่าตาล อ.สี่นักำำาแพิง จ.เชย่งใหมื่

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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ประธานท่ี่�ปรึกษากิตติมศัักดิ�
คุณพยัพ คำาพันุธ์ิ นุายกส่มาคมผูู้้นิุยมพริะเคร่ิ�องพริะบููชาไที่ย

คุณพริริค คูวิบููลึย์ศิลึป์ี อุปีนุายกส่มาคมผูู้้นิุยมพริะเคร่ิ�องพริะบููชาไที่ย คนุท่ี่� 9
คุณว่ริะชัย ไชยเจริิญ (โจ๊ก ลึำาพูนุ) อุปีนุายกส่มาคมผูู้้นิุยมพริะเคร่ิ�องพริะบููชาไที่ย คนุท่ี่� 12 

คุณเที่วา โส่ภากุลึ (เข้ม ส่าริภ่) ปีริะธิานุกริริมการิบูริิหาริส่มาคมผูู้้นิุยมพริะเคร่ิ�องพริะบููชาไที่ย จ.เช่ยงใหม่ 
คุณพงศธิริ เลึากิต้ติ้มศักดิ� (แม็ก ช้างเผู่้อก) ปีริะธิานุฝ่�ายปีริะส่านุงานุภาคเหนุ่อ 9 จังหวัดภาคเหนุ่อ 

ปีริะธิานุกริริมการิบูริิหาริส่มาคมฯ 9 จังหวัดภาคเหนุ่อ

ประธานอำำานวัยการจััดงาน
ท่ี่านุภิญโญ พัวศร่ิพันุธุ์ิ นุายอำาเภอสั่นุกำาแพง 

ประธานจััดงาน
อ.อนัุนุต์้ สุ่คันุธิริส่ ปีริะธิานุส่ภาวัฒนุธิริริมอำาเภอสั่นุกำาแพง

ประธานดำาเนินงาน
คุณชายแดนุ ใจถูา (แดนุ เช่ยงริาย) ปีริะธิานุชมริมพริะเคร่ิ�องสั่นุกำาแพง

รอำงประธานดำาเนินงาน
นุายธ่ิริวัฒน์ุ สุ่ขศร่ิ (เหนุ่ง แม่ออนุ) ริองปีริะธิานุชมริมฯ 
นุายกฤษ์ฎา ยะอูปี (เดย์ สั่นุกำาแพง) ริองปีริะธิานุชมริมฯ

นุายสุ่พัฒน์ุชัย แก้วโปีธิา (พัฒน์ุ สั่นุกำาแพง) ริองปีริะธิานุชมริมฯ
นุายกิต้ติ้ ชัย  เร่ิอนุ วงค์ (จ่ากิม เช่ยงใหม่) ริองปีริะธิานุชมริมฯ

ค์ณะกรรมการดำาเนินงาน
นุายนุนุที่ชัย ปีริะสิ่ที่ธิิ� เลึขานุุการิ/นุายที่ะเบู่ยนุชมริมฯ 

นุายต้ฤณ ใจเท่ี่�ยง เหรัิญญิกชมริมฯ 
นุายสุ่ริพันุธ์ิ วัชริปัีญญาศิลึป์ี (นิุว ล้ึานุนุา) ปีริะชาสั่มพันุธ์ิชมริมฯ

อ.บูริริเจิด กัญจินุะ ปีริะธิานุท่ี่�ปีรึิกษ์าชมริมฯ 
 อ.ส่มศักดิ� ปัีญโญ  นุายดำาริง เต็้มส่่   คุณใหญ่ สั่นุกำาแพง  นุายพิชัย ขันุแก้วชัย  
 นุายวิเช่ยริ แก้วนุ้อย  นุายจิต้ติ้ มหาวริริณ ริองชาต้ร่ิ ใส่่เส่่�ยว (อบูต้.สั่นุกำาแพง)
 อ.ที่ว่ คำาวงค์ปิีนุ   นุายส่่งศักดิ� อุ่นุบุูญตั้นุ  นุายพิชิต้ชัย คำาล่ึอ  นุายพายัพ เจริิญด่  
 นุายศุภกิจ เที่พพริบัูญชากิจ นุายนุพพริ ม่บุูต้ริ  นุายนุฤชา ปัีญญาส่มุที่ร์ิ  ลุึงก๋อง ห้วยเก่�ยง  
 ลุึงไก่ ศูนุย์พริะสั่นุกำาแพง ไก่ สั่นุกำาแพง   ส่มาชิกชมริมพริะเคร่ิ�องสั่นุกำาแพงทุี่กท่ี่านุ
 นุอ.ส่มศักดิ� ถู้วยที่อง ปีริะธิานุชมริมพริะเคร่ิ�องเม่องส่าริภ่ ส่มาชิกชมริมพริะเคร่ิ�องเม่องส่าริภ่ทุี่กท่ี่านุ
 คุณเอส่ เช่ยงใหม่  คุณชัย บู้านุธิิ   คุณเกร่ิยง เว่ยงโกศัย  คุณอ๊อด ออมสิ่นุ 
 คุณนิุรัินุ ล่ึ�   คุณโต้้งซาวด์   คุณดอย ศิวิไลึ   คุณอ่� พริจามร่ิ 
 คุณเยาว์ ลึำาพูนุ   คุณเอฟ เด่นุชัย   คุณขวัญ แม่ริิม   อ.ต้้อม แม่ริิม 
 คุณหยู คำาเท่ี่�ยง   คุณนุ้อย แม่ริิม  คุณหนุุ่ย กริมที่าง  คุณส่าธิิต้ เร่ิอนุคำา 
 วิม มณ่ชมภู   โย เที่พปัีญญา   ไบูร์ิที่ หนุองช้างค่นุ  เบิูร์ิด นุกเหล็ึก 
 สั่มฤที่ธิิ� ลึมหนุาว  กอล์ึฟ ส่วนุดอก   ไปีป์ี รัิชต้ะ   แม็กนัุ�ม เอกลัึกษ์ณ์ 
 นุงค์ วังเหนุ่อ   เพ่�อนุ วังเหนุ่อ   หนึุ�ง แม่เเจ่ม   โต้้ เช่ยงใหม่

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กำาหนดการ
   เวลึา 08.30 นุ. เปิีดการิรัิบูพริะเข้าปีริะกวด 

   เวลึา 13.30 นุ. ปิีดการิรัิบูพริะ 

   เวลึา 14.00 นุ. คณะกริริมการิพิจาริณาตั้ดสิ่นุ

   เวลึา 15.30 นุ. เริิ�มการิค่นุพริะ แลึะมอบูริางวัลึ 

กติกาการตัดสินหลัักพิิจัารณาการตัดสินขอำงค์ณะกรรมการ
  1. พิจาริณาความแท้ี่แลึะความถููกต้้องต้ามหลัึกมาต้ริฐานุส่ากลึ

  2. พิจาริณาความส่มบููริณ์ ความส่วยงาม แลึะคงไว้ซึ�งส่ภาพเดิมเป็ีนุส่ำาคัญ

  3. การิตั้ดสิ่นุของคณะกริริมการิตั้ดสิ่นุพริะ ถู่อว่าเป็ีนุข้อยุติ้

(รายการพระท่ี่�ไม่่ได้้จำำากัด้เน้ื้�อ ให้้พิจำารณาความ่สวยงาม่ก่อนื้ ถึึงพิจำารณาตััด้สินื้ท่ี่� เน้ื้�อพระ)

อัำตราค่์าบำำารุงในการส่งพิระอัำตราค่์าบำำารุงในการส่งพิระ
เข้าประกวัด 300 บำาที่ ทุี่กรายการเข้าประกวัด 300 บำาที่ ทุี่กรายการ

พิร้อำมรับำเหร่ยญท่ี่�รฤก 100 ปี ชาตกาลั พิร้อำมรับำเหร่ยญท่ี่�รฤก 100 ปี ชาตกาลั 
พิระราชพุิที่ธิมงค์ลั (ที่อำงบัำวั ตนฺติกโร) พิระราชพุิที่ธิมงค์ลั (ที่อำงบัำวั ตนฺติกโร) 

1 เหร่ยญ หมดแล้ัวัหมดเลัย1 เหร่ยญ หมดแล้ัวัหมดเลัย

สถุานท่ี่�ติดต่อำรับำใบำประกาศัน่ยบัำตร 
ศูันย์พิระเค์ร่�อำงสันกำาแพิง 

อำ.สมศัักดิ� ปัญโญ 085-621-0595 
ต้อำงการส่งที่างไปรษณ่ย์ติดต่อำได้ท่ี่�เจ้ัาหน้าท่ี่�หน้างานหลัังจัากพิระตัดสินเสร็จัสิ�น

***แผงจัรายุที่ธ 300 บำาที่******แผงจัรายุที่ธ 300 บำาที่*** ติดต่อำจัอำงแผงพิระ  ติดต่อำจัอำงแผงพิระ 
อ๊ำอำก สันเหน่อำ 088-624-5833 ป๋าพิยัพิ 095-787-4566อ๊ำอำก สันเหน่อำ 088-624-5833 ป๋าพิยัพิ 095-787-4566

สมชาย เช่ยงค์ำา 089-999-8121สมชาย เช่ยงค์ำา 089-999-8121

*** ถุ่ายภาพิโดยท่ี่มงาน เก้าเฮง รับำใบำประกาศัได้ภายใน 90 วััน ***
งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง

 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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สารบัำญ

โต๊ะท่ี่� ประเภที่ จัำานวัน หน้าท่ี่�

1 พริะบููชา - พริะบููชาเกจิคณาจาริย์ยอดนิุยม 43 12

2 พริะกรุิจังหวัดเช่ยงใหม่ ยอดนิุยม 36 13

3 พริะกรุิจังหวัดลึำาพูนุ ยอดนิุยม 34 14

4 พริะคณาจาริย์จังหวัดเช่ยงใหม่ ยอดนิุยม 1 35 15

5 พริะคณาจาริย์จังหวัดเช่ยงใหม่ ยอดนิุยม 2 45 16

6 พริะคณาจาริย์จังหวัดลึำาพูนุ ยอดนิุยม 1 40 17

7 พริะคณาจาริย์จังหวัดลึำาพูนุ ยอดนิุยม 2 38 18

8 พริะกรุิเช่ยงแส่นุ แลึะพริะคณาจาริย์จังหวัดเช่ยงริาย ยอดนิุยม 40 19

9 พริะคณาจาริย์จังหวัดเช่ยงริาย ยอดนิุยม 35 20

10 พริะครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย ยอดนิุยม 40 22

11 พริะครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย ทัี่�วไปี 37 23

12 พริะหลึวงปูี�แหวนุ วัดดอยแม่ปัี�ง จ.เช่ยงใหม่ 25 24

13 พริะหลึวงปูี�สิ่ม วัดถูำ�าผู้าปีล่ึอง จ.เช่ยงใหม่ 25 25

14 พริะคณาจาริย์ส่ายวัดปี�า จ.เช่ยงใหม่ 36 26

15 พริะครูิบูาจันุต๊้ะ วัดหนุองช้างค่นุ จ.ลึำาพูนุ 35 27

16 พริะครูิบูากฤษ์ดา สุ่เมโธิ วัดสั่นุพริะเจ้าแดง จ.ลึำาพูนุ 35 28

17 วัต้ถุูมงคลึวัดทุ่ี่งโปี�ง อ.ปีาย จ.แม่ฮ่่องส่อนุ 33 29

18 พริะหลึวงปูี�ครูิบูาออ หลึวงปูี�วิมะลึะ พริะอาจาริย์อู่วิจิ�งต่้า วัดพริะธิาตุ้ดอยจอมแวะ 
จ.เช่ยงใหม่

40 30

19 วัต้ถุูมงคลึ วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) อ.สั่นุกำาแพง จ.เช่ยงใหม่ 35 31

20 พริะหลึวงปูี�ที่องบัูว ตั้นุติ้กโริ วัดปี�าโริงธิริริมส่ามัคค่ จ.เช่ยงใหม่ 40 33

21 พริะครูิบูาจันุที่ร์ิทิี่พย์ อินฺุที่ญาโณ วัดม่วงม้าใต้้ จ.เช่ยงใหม่ 41 34

22 พริะคณาจาริย์ อ.สั่นุกำาแพง - อ.แม่ออนุ ยอดนิุยม 1 40 35

23 พริะคณาจาริย์ อ.สั่นุกำาแพง - อ.แม่ออนุ ยอดนิุยม 2 44 36

24 พริะคณาจาริย์ อ.ส่าริภ่ จ.เช่ยงใหม่ 38 37

25 พริะคณาจาริย์ อ.ดอยส่ะเก็ด จ.เช่ยงใหม่ 35 38

26 พริะเคร่ิ�องเช่ยงใหม่ส่ายใต้้ 40 39

27 พริะครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค จ.เช่ยงใหม่ 36 40

28 พริะคณาจาริย์ภาคเหนุ่อ ยอดนิุยม 45 42

29 เคร่ิ�องริางเม่องเหนุ่อ 40 44

รวัมรายการทัี่�งหมด 1,086 รายการ

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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1. พริะพุที่ธิรูิปีส่มัยเช่ยงแส่นุสิ่งห์หนึุ�ง ไม่จำากัดขนุาด
2. พริะพุที่ธิรูิปีส่มัยเช่ยงแส่นุสิ่งห์ส่าม หนุ้าตั้กไม่เกินุ 
   5 นิุ�ว เนุ่�อส่ำาริิด
3. พริะพุที่ธิรูิปีส่มัยเช่ยงแส่นุสิ่งห์ส่าม หนุ้าตั้กเกินุ 
   5 นิุ�ว ขึ�นุไปี เนุ่�อส่ำาริิด
4. พริะพุที่ธิรูิปีส่มัยเช่ยงแส่นุลัึงกาวงศ์ เนุ่�อส่ำาริิด
5. พริะพุที่ธิรูิปีส่มัยเช่ยงแส่นุที่ริงเคร่ิ�อง 
    ไม่จำากัดขนุาด เนุ่�อส่ำาริิด
6. พริะพุที่ธิรูิปีส่มัยเช่ยงแส่นุ ย่นุ - นุอนุ
7. พริะพุที่ธิรูิปีส่มัยเช่ยงแส่นุไชยปีริาการิ (ฝ่าง) 
    หนุ้าตั้กไม่เกินุ 5 นิุ�ว เนุ่�อส่ำาริิด
8. พริะพุที่ธิรูิปีส่มัยเช่ยงแส่นุไชยปีริาการิ (ฝ่าง) 
    หนุ้าตั้กเกินุ 5 นิุ�วขึ�นุไปี เนุ่�อส่ำาริิด
9. พริะพุที่ธิรูิปีส่มัยเช่ยงแส่นุ ยุคกลึาง หนุ้าตั้ก
   ไม่เกินุ 5 นิุ�ว เนุ่�อส่ำาริิด
10. พริะพุที่ธิรูิปีส่มัยเช่ยงแส่นุ ยุคกลึาง 
     หนุ้าตั้ก 5 นิุ�วขึ�นุไปี เนุ่�อส่ำาริิด
11. พริะพุที่ธิรูิปีไม้แกะเก่า ศิลึปีะล้ึานุนุา นัุ�ง 
     หนุ้าตั้กไม่เกินุ 5 นิุ�ว
12. พริะพุที่ธิรูิปีไม้แกะเก่า ศิลึปีะล้ึานุนุา นัุ�ง 
     หนุ้าตั้กเกินุ 5 นิุ�วขึ�นุไปี
13. พริะพุที่ธิรูิปีไม้แกะเก่า ศิลึปีะล้ึานุนุา นุอนุ 
     ไม่จำากัดขนุาด
14. พริะพุที่ธิรูิปีไม้แกะเก่า ศิลึปีะล้ึานุนุา ย่นุ 
     ไม่จำากัดขนุาด
15. พริะพุที่ธิรูิปีงาแกะเก่า ศิลึปีะล้ึานุนุา ไม่จำากัดขนุาด
16. พริะบููชาศิลึปีะล้ึานุช้าง นัุ�ง - ย่นุ ไม่จำากัดขนุาด
17. พริะบููชาพม่า มัณฑะเลึย์
18. พริะบููชาพม่า ชานุ อังวะ

กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
ศิัลัป์ เช่ยงแสนอำาร์ต, หยู� ค์ำาเท่ี่�ยง, เป็ด รถุไฟ, ชิตพิลั เช่ยงใหม่, โอำ เช่ยงใหม่ศิัลัป์ เช่ยงแสนอำาร์ต, หยู� ค์ำาเท่ี่�ยง, เป็ด รถุไฟ, ชิตพิลั เช่ยงใหม่, โอำ เช่ยงใหม่

พิระบูำชา - พิระบูำชาเกจิัค์ณาจัารย์ยอำดนิยมพิระบูำชา - พิระบูำชาเกจิัค์ณาจัารย์ยอำดนิยมโต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 11
19. พริะบููชาครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย นัุ�ง ไม่จำากัดรุ่ินุ
20. พริะบููชาครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย ย่นุ ไม่จำากัดรุ่ินุ
21. พริะบููชาครูิบูาอภิชัย (ขาวปีี) รุ่ินุแริก
22. พริะบููชาครูิบูาชัยวงศา รุ่ินุแริก
23. พริะบููชาครูิบูาชุ่ม โพธิิโก วัดวังมุย รุ่ินุแริก
24. พริะบููชาครูิบูาขันุแก้ว วัดสั่นุพริะเจ้าแดง ไม่จำากัดรุ่ินุ
25. พริะบููชาครูิบูาอินุต้า วัดห้วยไซ ไม่จำากัดรุ่ินุ
26. พริะบููชาครูิบูาพริหมา วัดพริะพุที่ธิบูาที่ต้ากผู้้า รุ่ินุแริก
27. พริะบููชาครูิบูาอินุ อินุโที่ วัดฟ้าหลัึ�ง รุ่ินุแริก
28. พริะบููชาหลึวงปูี�แหวนุ สุ่จิณโณ รุ่ินุแริก
29. พริะบููชาหลึวงปูี�สิ่ม พุที่ธิาจาโริ รุ่ินุแริก
30. พริะบููชาพริะอาจาริย์เปีล่ึ�ยนุ วัดอรัิญญวิเวก 
31. พริะบููชาหลึวงพ่อปีริะสิ่ที่ธิิ� วัดปี�าหมู่ใหม่
32. พริะบููชาครูิบูาผู้าผู่้า วัดผู้าผู่้า ไม่จำากัดรุ่ินุ
33. พริะบููชาครูิบูาธิริริมชัย วัดทุ่ี่งหลึวง ไม่จำากัดรุ่ินุ
34. พริะบููชาครูิบูาอินุส่ม สุ่มโนุ วัดทุ่ี่งนุ้อย ไม่จำากัดรุ่ินุ
35. พริะบููชา ครูิบูาแก้ว วัดนุำ�าจำา รุ่ินุแริก
36. พริะบููชาหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ รุ่ินุแริก
37. พริะบููชาหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ พิมพ์ธุิดงค์  
     ปีี 2520
38. พริะบููชาหลึวงปูี�หล้ึา ต้าทิี่พย์ วัดปี�าตึ้ง รุ่ินุแริก
39. พริะบููชาหลึวงปูี�ที่องบัูว วัดโริงธิริริมส่ามัคค่ รุ่ินุแริก
40. พริะบููชาหลึวงปูี�ที่องบัูว วัดโริงธิริริมส่ามัคค่ รุ่ินุส่อง
41. พริะบููชาหลึวงปูี�ที่องบัูว วัดโริงธิริริมส่ามัคค่ 
     รุ่ินุพริะริาชที่านุเพลิึงศพ
42. พริะบููชาสุ่โขทัี่ยอุดมมงคลึโชค หลึวงปูี�ที่องบัูว 
     วัดโริงธิริริมส่ามัคค่
43. พริะบููชาครูิบูากฤษ์ดา วัดสั่นุพริะเจ้าแดง รุ่ินุส่อง

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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1. พริะริอดหัวข่วง ไม่จำากัดพิมพ์
2. พริะขุนุแผู้นุ กรุิหัวข่วง
3. พริะคง กรุิวัดดอยคำา
4. พริะคง กรุิวัดช้างคำ�า
5. พริะส่ามหอม กรุิวัดดอยคำา
6. พริะส่ามหอม กรุิวัดช้างคำ�า
7. พริะส่ามหอมเด่�ยวตั้ดชิดแต่้เดิม กรุิดอยคำา-ช้างคำ�า
8. พริะเล่ึ�ยง กรุิวัดดอยคำา
9. พริะเล่ึ�ยง กรุิวัดช้างคำ�า
10. พริะยอดขุนุพลึ กรุิศาลึเจ้า (กรุิต้้นุลึำาไย) เนุ่�อดินุ
11. พริะยอดขุนุพลึ กรุิศาลึเจ้า (กรุิต้้นุลึำาไย) 
      เนุ่�อดินุม่รัิก, ชาด, ที่อง
12. พริะยอดขุนุพลึ กรุิศาลึเจ้า (กรุิต้้นุลึำาไย) เนุ่�อว่านุ
13. พริะยอดขุนุพลึ กรุิศาลึเจ้า (กรุิต้้นุลึำาไย) 
     เนุ่�อดินุดิบู
14. พริะขุนุไกริ กรุิศาลึเจ้า (กรุิต้้นุลึำาไย) เนุ่�อดินุ
15. พริะขุนุไกริ กรุิศาลึเจ้า (กรุิต้้นุลึำาไย) เนุ่�อดินุ
     ม่รัิก,ชาด,ที่อง
16. พริะขุนุไกริ กรุิศาลึเจ้า (กรุิต้้นุลึำาไย) เนุ่�อว่านุ
17. พริะขุนุไกริ กรุิศาลึเจ้า (กรุิต้้นุลึำาไย) เนุ่�อดินุดิบู
18. พริะยอดขุนุพลึพิมพ์พริะปีริะธิานุ กรุิศาลึเจ้า 
     (กรุิต้้นุลึำาไย)
19. พริะส่ามท่ี่ากานุ
20. พริะท่ี่ากริะดานุ กรุิสั่นุส่ล่ึ เนุ่�อชินุเงินุ
21. พริะท่ี่ากริะดานุ กรุิสั่นุส่ล่ึ เนุ่�อชินุเงินุ พิมพ์ปีริกโพธิิ�
22. พริะซุ้มกอล้ึานุนุา กรุิหนุองไคร้ิเที่วดา 
     พิมพ์ม่ลึายกนุก

กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
ผู้พัินตุ้ย เช่ยงใหม่, จ่ัาปุ�ก เช่ยงใหม่, ขวััญ กาแลั, แดน 99 เช่ยงใหม่, ลุังก�อำง ห้วัยเก่�ยงผู้พัินตุ้ย เช่ยงใหม่, จ่ัาปุ�ก เช่ยงใหม่, ขวััญ กาแลั, แดน 99 เช่ยงใหม่, ลุังก�อำง ห้วัยเก่�ยง

พิระกรุจัังหวััดเช่ยงใหม่ ยอำดนิยมพิระกรุจัังหวััดเช่ยงใหม่ ยอำดนิยมโต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 22
24. พริะซุ้มกอล้ึานุนุา กรุิหนุองไคร้ิเที่วดา 
     พิมพ์ไม่ม่ลึายกนุก
24. พริะธินุบูด่ กรุิสั่นุคะยอม พิมพ์พริะปีริะธิานุ
25. พริะธินุบูด่ กรุิสั่นุคะยอม พิมพ์งบูนุำ�าอ้อย
26. พริะธินุบูด่ กรุิสั่นุคะยอม ไม่จำากัดพิมพ์
27. พริะกล่ึบูบัูว กรุิร้ิองยาว
28. พริะปีริกโพธิิ�เช่ยงแส่นุฐานุส่ำาเภา เนุ่�อดินุ 
     (กรุิเม่องพร้ิาว)
29. พริะเช่ยงแส่นุ เนุ่�อชินุ กรุิวัดส้่มสุ่ก
30. พริะเช่ยงแส่นุ จะ พะ กะ ส่ะ เนุ่�อชินุเงินุ
31. พริะเช่ยงแส่นุ จะ พะ กะ ส่ะ เนุ่�อดินุ
32. พริะยอดขุนุพลึ กรุิท่ี่ารัิ�ว เนุ่�อดินุ
33. พริะริอดบัูงภัย (กรุิฮ่อด)
34. พริะริอดบัูงภัย (กรุิหมูบุู่นุ)
35. พริะริอดบัูงภัย (กรุิหัวข่วง)
36. พริะกรุิธิาตุ้นุ้อย เว่ยงกุมกาม

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
สมาค์มผู้นิยมพิระเค์ร่�อำงพิระบูำชาไที่ยสมาค์มผู้นิยมพิระเค์ร่�อำงพิระบูำชาไที่ย

โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่�
1. พริะคงเข่ยว
2. พริะคง กรุิเก่า ไม่จำากัดส่่
3. พริะคง กรุิใหม่ ไม่จำากัดส่่
4. พริะคง ที่ริงพริะบูาง
5. พริะบูาง ส่่เข่ยว
6. พริะบูาง ส่่ทัี่�วไปี
7. พริะเปิีม ส่่เข่ยว
8. พริะเปิีม ส่่ทัี่�วไปี
9. พริะเล่ึ�ยง กรุิวัดปีริะตู้ล่ึ�
10. พริะเล่ึ�ยง ไม่จำากัดกรุิ
11. พริะริอด แขนุติ้�ง
12. พริะริอดนุำ�าต้้นุ กรุิวัดมหาวันุ
13. พริะริอดครูิบูาท่ี่ม (เณริจิ�ว)
14. พริะล่ึอหนุ้ามงคลึ
15. พริะล่ึอโขง
16. พริะลึบู พิมพ์ใหญ่
17. พริะลึบู พิมพ์เล้ึก
18. พริะล่ึอหนุ้ายักษ์์ กรุิเที่ศบูาลึ
19. พริะริอด (พริะล่ึอเล็ึก) กรุิเที่ศบูาลึ
20. พริะเล่ึ�ยง กรุิเที่ศบูาลึ
21. พริะบูาง กรุิเที่ศบูาลึ
22. พริะคง กรุิเที่ศบูาลึ
23. พริะส่ามดอนุแก้ว
24. พริะเล่ึ�ยงหม้อ
25. พริะเล่ึ�ยงหลึวง
26. พริะกวาง
27. พริะสิ่บูส่อง

28. พริะป๋ีวย
29. พริะสิ่กข่
30. เก้ากุ่ม - ดอกธิาตุ้
31. พริะริอดยอดพริะสิ่บูส่อง (ตั้ด)
32. พริะส่กุลึลึำาพูนุ เนุ่�อดินุ ไม่จำากัดพิมพ์, ไม่จำากัดกรุิ
33. พริะกรุิดอยไซ เนุ่�อชินุเงินุ ไม่จำากัดพิมพ์
34. พริะท่ี่ากริะดานุ กรุิปี�าซาง ส่นิุมแดง

33 พิระกรุจัังหวััดลัำาพูิน ยอำดนิยมพิระกรุจัังหวััดลัำาพูิน ยอำดนิยม

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
ต้อำม พิระสิงห์, ล้ัาน พิระสิงห์, แสนเก่ง เจ้ัาสัวั, หนึ�ง แม่แจ่ัม, หนุ่ม มิตรไมตร่ต้อำม พิระสิงห์, ล้ัาน พิระสิงห์, แสนเก่ง เจ้ัาสัวั, หนึ�ง แม่แจ่ัม, หนุ่ม มิตรไมตร่

พิระค์ณาจัารย์จัังหวััดเช่ยงใหม่ ยอำดนิยม 1พิระค์ณาจัารย์จัังหวััดเช่ยงใหม่ ยอำดนิยม 1โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 44
1. เหร่ิยญพริะนุเริศวริต้องโข่ รุ่ินุแริก
2. พริะกริิ�งนุเริศวริเม่องงาย ปีี 2512
3. พริะชัยวัฒน์ุนุเริศวริเม่องงาย ปีี 2512
4. เหร่ิยญพริะนุเริศวริ เม่องงาย ปีี 2512
5. พริะริอดวัดพริะสิ่งห์ ปีี 2496 พิมพ์ใหญ่หูข่ด
6. พริะริอดวัดพริะสิ่งห์ ปีี 2496 พิมพ์หนุ้าหนูุใหญ่
7. พริะริอดวัดพริะสิ่งห์ ปีี 2496 พิมพ์หนุ้าหนูุเล็ึก
8. พริะริอดวัดพริะสิ่งห์ ปีี 2496 พิมพ์ใหญ่
9. พริะริอดวัดพริะสิ่งห์ ปีี 2496 พิมพ์ไม่จำากัดพิมพ์
10. พริะริอดวัดชัยพริะเก่ยริติ้ ก้นุเลึข 5 ไม่จำากัดพิมพ์
11. หลึวงปูี�ที่วด วัดพริะสิ่งห์ พิมพ์ใหญ่ ฐานุพริะบูาที่
12. หลึวงปูี�ที่วด วัดพริะสิ่งห์ พิมพ์ใหญ่ฐานุบัูว
13. หลึวงปูี�ที่วด วัดพริะสิ่งห์ พิมพ์จิ�ว
14. หลึวงปูี�ที่วด วัดพริะสิ่งห์ พิมพ์เล็ึก
15. หลึวงปูี�ที่วด วัดพริะสิ่งห์ พิมพ์กลึาง
16. พริะร่ิวง วัดพริะสิ่งห์ หลัึงแบูบู
17. พริะร่ิวง วัดพริะสิ่งห์ หลัึงริางปืีนุ
18. พริะปีริะจำาวันุหลึวงพ่อจาด ไม่จำากัดพิมพ์
19. พริะอุปีคุต้ วัดพริะสิ่งห์ ปีี 2512
20. พริะส่มเด็จ หลัึงสิ่งห์ วัดพริะสิ่งห์ ปีี 2516
21. พริะผู้งครูิบูาศร่ิวิชัย หลัึงสิ่งห์ วัดพริะสิ่งห์ ปีี 2516
22. พริะกริิ�งริอดนิุรัินุต้ริาย วัดพันุอ้นุ พิมพ์ใหญ่ ปีี 2513
23. พริะชัยวัฒน์ุริอดนิุรัินุต้ริาย วัดพันุอ้นุ พิมพ์เล็ึก 
     ปีี 2513
24. พริะกริิ�งพุที่ธิชินุริาช วัดพันุอ้นุ ปีี 2513
25. เหร่ิยญหลึวงพ่อดับูภัย รุ่ินุแริก ปีี 2518 เนุ่�อที่องแดง
26. เหร่ิยญหลึวงพ่อดับูภัย รุ่ินุแริก ปีี 2518 เนุ่�อนุวะ
27. เหร่ิยญส่ามกษั์ต้ริิย์ เช่ยงใหม่ ปีี 2525

28. เหร่ิยญเส่มาครูิบูาคำาแส่นุ วัดส่วนุดอก รุ่ินุแริก 
     ปีี 2517
29. หลึวงพ่อคูณ วัดพันุอ้นุ พิมพ์ส่มเด็จ อายุ 56 ปีี 
     ปีี 2522
30. หลึวงพ่อคูณ วัดพันุอ้นุ พิมพ์ขุนุแผู้นุ ปีี 2523
31. หลึวงพ่อคูณ วัดพันุอ้นุ พิมพ์พริะปิีดต้า 
     ปีี 2522-2523
32. หลึวงพ่อคูณ วัดพันุอ้นุ พิมพ์รูิปีเหม่อนุส่่�เหล่ึ�ยม 
     ปีี 2523
33. หลึวงพ่อคูณ วัดพันุอ้นุ พิมพ์รูิปีเหม่อนุไข่ครึิ�งองค์ 
     ปีี 2523
34. หลึวงพ่อคูณ วัดพันุอ้นุ ไม่จำากัดพิมพ์ ปีี 2522-2523
35. หลึวงพ่อคูณ วัดพันุอ้นุ ไม่จำากัดพิมพ์ ปีี 2537-2538

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
อำ.ต้อำม แม่ริม, เอำ� ดวังด่, บำอำม สันโป่ง, หนุ่ม แม่ริมอำ.ต้อำม แม่ริม, เอำ� ดวังด่, บำอำม สันโป่ง, หนุ่ม แม่ริม

พิระค์ณาจัารย์จัังหวััดเช่ยงใหม่ ยอำดนิยม 2พิระค์ณาจัารย์จัังหวััดเช่ยงใหม่ ยอำดนิยม 2โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 55
1. เหร่ิยญท้ี่าวเวส่สุ่วริริณ วัดเจด่ย์ส่ถูานุ (ยักษ์์ใหญ่) 
     รุ่ินุแริก
2. เหร่ิยญท้ี่าวเวส่สุ่วริริณ วัดเจด่ย์ส่ถูานุ (ยักษ์์เล็ึก) 
   รุ่ินุแริก
3. เหร่ิยญท้ี่าวเวส่สุ่วริริณ วัดต้้นุแก้ว รุ่ินุแริก
4. เหร่ิยญท้ี่าวเวส่สุ่วริริณ วัดดอนุแก้ว รุ่ินุแริก
5. รูิปีหล่ึอท้ี่าวเวส่สุ่วริริณ (จิ�ว) วัดดอนุแก้ว
6. เหร่ิยญท้ี่าวเวส่สุ่วริริณ รุ่ินุแริก วัดปี�าดาริาภิริมย์
7. เหร่ิยญไข่ครูิบูาคำาปัีนุ วัดสั่นุโปี�ง รุ่ินุแริก เนุ่�อเงินุ
8. เหร่ิยญไข่ครูิบูาคำาปัีนุ วัดสั่นุโปี�ง รุ่ินุแริก เนุ่�อที่องแดง
9. เหร่ิยญกลึมครูิบูาคำาปัีนุ วัดสั่นุโปี�ง รุ่ินุแริก เนุ่�อเงินุ
10. เหร่ิยญกลึมครูิบูาคำาปัีนุ วัดสั่นุโปี�ง รุ่ินุแริก 
     เนุ่�อที่องแดง
11. รูิปีเหม่อนุหล่ึอใบูโพธิิ�ครูิบูาคำาปัีนุ วัดสั่นุโปี�ง 
     ไม่จำากัดเนุ่�อ
12. รูิปีหล่ึอพริะอาจาริย์มั�นุ วัดสั่นุโปี�ง ไม่จำากัดเนุ่�อ
13. พริะผู้งปิีดต้าครูิบูาคำาปัีนุ วัดสั่นุโปี�ง พิมพ์โล่ึห์
14. พริะผู้งปิีดต้าครูิบูาคำาปัีนุ วัดสั่นุโปี�ง พิมพ์ใบูโพธิิ�
15. เหร่ิยญพริะริาชชายาเจ้าดาริารัิศม่ รุ่ินุแริก
16. เหร่ิยญพริะครูิอมริธิริริมปีริะยุต้ รุ่ินุแริก
17. เหร่ิยญครูิบูาบุูญปัี�นุ วัดวังหมุ้นุ รุ่ินุแริก
18. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาบุูญปัี�นุ วัดวังหมุ้นุ รุ่ินุแริก
19. เหร่ิยญครูิบูาเม่องใจ๋ วัดเวฬุุวันุ รุ่ินุแริก
20. พริะผู้งวัดพริะนุอนุขอนุต้าลึ ไม่จำากัดพิมพ์
21. เหร่ิยญพริะบูาที่ส่่�ริอย ส่่�เหล่ึ�ยม รุ่ินุแริก
22. เหร่ิยญกลึมพริะบูาที่ส่่�ริอย
23. ล็ึอกเก็ต้หลึวงปูี�มั�นุ วัดปี�าดาริาภิริมย์ 140 ปีี
24. ล็ึอกเก็ต้พริะริาชวิสุ่ที่ธิิญาณ วัดปี�าดาริาภิริมย์ 
     ไม่จำากัดรุ่ินุ 
25. เหร่ิยญครูิบูาส่ม วัดโปี�งกว๋าว ส่ะเมิง รุ่ินุแริก
26. เหร่ิยญครูิบูาส่ม วัดโปี�งกว๋าว ส่ะเมิง รุ่ินุ 2

27. พริะปิีดต้าครูิบูาส่ม รุ่ินุ 1 แลึะรุ่ินุ 2
28. พริะปิีดต้าครูิบูาส่ม รุ่ินุ 3
29. พริะผู้งครูิบูาศร่ิวิชัย หลัึงครูิบูาส่ม วัดปี�าม่วง
30. เหร่ิยญครูิบูาอินุถูา วัดยั�งเมินุ รุ่ินุแริก
31. เหร่ิยญครูิบูาริาศร่ิ ถูำ�าเส่่�อดาว เช่ยงใหม่
32. พริะกริิ�งเช่ยงดาว ครูิบูาริาศร่ิ
33. เหร่ิยญครูิบูานุ้อย วัดบู้านุปีง รุ่ินุแริก
34. รูิปีหล่ึอโบูริาณครูิบูานุ้อย วัดบู้านุปีง รุ่ินุแริก
35. เหร่ิยญครูิบูาธิริริมชัย วัดทุ่ี่งหลึวง รุ่ินุแริก
36. พริะผู้งครูิบูาธิริริมชัย วัดทุ่ี่งหลึวง รุ่ินุแริก
37. พริะผู้งครูิบูาธิริริมชัย วัดทุ่ี่งหลึวง อุดกริิ�ง
38. เหร่ิยญหยดนุำ�าครูิบูาธิริริมธิิ วัดสั่นุปี�าตึ้ง รุ่ินุแริก
39. เหร่ิยญครูิบูาดวงทิี่พย์ วัดสั่นุปี�ายาง รุ่ินุแริก
40. เหร่ิยญครูิบูาศร่ิวิชัย หลัึงครูิบูาเท่ี่อง วัดบู้านุเด่นุ 
     รุ่ินุแริก ไม่จำากัดเนุ่�อ
41. ขุนุแผู้นุรุ่ินุแริก รุ่ินุ ที่ว่ลึาภ อนัุนุต์้ที่รัิพย์ หลึวงพ่ออมริ 
     (อินุส่ม) อินฺุที่ปีญฺฺโญ วัดท้ี่าวพญาผู้าบู ต้.ปี�าไหนุ่    
     อ.พร้ิาว จ.เช่ยงใหม่ ต้ะกรุิดที่องคำา
42. ขุนุแผู้นุรุ่ินุแริก รุ่ินุ ที่ว่ลึาภ อนัุนุต์้ที่รัิพย์ หลึวงพ่ออมริ 
     (อินุส่ม) อินฺุที่ปีญฺฺโญ วัดท้ี่าวพญาผู้าบู ต้.ปี�าไหนุ่ 
     อ.พร้ิาว จ.เช่ยงใหม่ เนุ่�อแร่ิไต้ริมงคลึ (พิเศษ์) แจกในุพิธ่ิ
43. ขุนุแผู้นุรุ่ินุแริก รุ่ินุ ที่ว่ลึาภ อนัุนุต์้ที่รัิพย์ หลึวงพ่ออมริ 
     (อินุส่ม) อินฺุที่ปีญฺฺโญ วัดท้ี่าวพญาผู้าบู ต้.ปี�าไหนุ่ 
     อ.พร้ิาว จ.เช่ยงใหม่ ไม่จำากัดเนุ่�อ
44. ล็ึอกเก็ต้ รุ่ินุแริก หลึวงพ่ออมริ (อินุส่ม) อินฺุที่ปีญฺฺโญ 
     วัดท้ี่าวพญาผู้าบู ต้.ปี�าไหนุ่ อ.พร้ิาว จ.เช่ยงใหม่ 
     ต้ะกรุิดที่องคำา
45. ล็ึอกเก็ต้ รุ่ินุแริก หลึวงพ่ออมริ (อินุส่ม) อินฺุที่ปีญฺฺโญ
     วัดท้ี่าวพญาผู้าบู ต้.ปี�าไหนุ่ อ.พร้ิาว จ.เช่ยงใหม่ 
     ต้ะกรุิดที่องคำา ไม่จำากัด

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
อ๊ำอำด อำอำมสิน, ชัย บ้ำานธิ, เยาว์ั ลัำาพูิน, โป้ง บ้ำานธิ, หนุ่ม กรมที่าง, ปอำง สารภ่อ๊ำอำด อำอำมสิน, ชัย บ้ำานธิ, เยาว์ั ลัำาพูิน, โป้ง บ้ำานธิ, หนุ่ม กรมที่าง, ปอำง สารภ่

พิระค์ณาจัารย์จัังหวััดลัำาพูิน ยอำดนิยม 1พิระค์ณาจัารย์จัังหวััดลัำาพูิน ยอำดนิยม 1โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 66
1. เหร่ิยญพริะบูริมธิาตุ้หริิภุญชัย รุ่ินุแริก ปีี 2460
2. เหร่ิยญครูิบูาชุ่ม โพธิิโก รุ่ินุแริก ไข่ใหญ่ เนุ่�อเงินุ 
    บูล็ึอกนิุยม (ต้ากลึม) ปีี 2517
3. เหร่ิยญครูิบูาชุ่ม โพธิิโก รุ่ินุแริก ไข่ใหญ่ เนุ่�อเงินุ 
    บูล็ึอกธิริริมดา (ต้าแต้ก) ปีี 2517
4. เหร่ิยญครูิบูาชุ่ม โพธิิโก รุ่ินุแริก ไข่ใหญ่ เนุ่�อนุวะโลึหะ
    ปีี 2517
5. เหร่ิยญครูิบูาชุ่ม โพธิิโก รุ่ินุแริก ไข่ใหญ่ เนุ่�อที่องแดง
    ปีี 2517
6. เหร่ิยญครูิบูาชุ่ม โพธิิโก รุ่ินุแริก ไข่เล็ึก ปีี 2517
    ไม่จำากัดเนุ่�อ
7. เหร่ิยญขวัญถุูงครูิบูาชุ่ม โพธิิโก ไม่จำากัดเนุ่�อ ปีี 2517
8. รูิปีหล่ึอครูิบูาชุ่ม โพธิิโก รุ่ินุแริก ปีี 2520
9. พริะกริิ�งพริะธิาตุ้หริิภุญชัย หล่ึอโบูริาณ ปีี 2512
10. พริะกริิ�งวชิริปี�าซาง หล่ึอโบูริาณ ปีี 2512
11. พริะริอด ปีลุึกเส่กอินุเด่ย ปีี 2518 พิมพ์ส่ดุ้งมาริ
12. พริะริอด ปีลุึกเส่กอินุเด่ย ปีี 2518 พิมพ์ส่มาธิิ
13. เหร่ิยญครูิบูาขาวปีี (ส่ล่ึห้ากิ�ง) รุ่ินุแริก ปีี 2495 
     ไม่จำากัดเนุ่�อ
14. เหร่ิยญครูิบูาขาวปีี รุ่ินุหันุข้าง วัดบู้านุป๋ีวง ปีี 2518
15. เหร่ิยญครูิบูาขาวปีี รุ่ินุ มหาลึาภ ปีี 2518
16. พริะผู้งเกศา ครูิบูาขาวปีี ไม่จำากัดพิมพ์
17. เหร่ิยญครูิบูาชัยวงศาพัฒนุา รุ่ินุแริก บูล็ึอกข้าวต้ม
18. เหร่ิยญครูิบูาชัยวงศาพัฒนุา รุ่ินุแริก บูล็ึอกข้าวต้้ม
19. พริะผู้งส่่�เหล่ึ�ยม รุ่ินุแริก ครูิบูาชัยวงศาพัฒนุา
20. รูิปีหล่ึอครูิบูาชัยวงศาพัฒนุา รุ่ินุแริก ปีี 2527
21. เหร่ิยญครูิบูาขันุแก้ว รุ่ินุแริก ปีี 2520 ไม่จำากัดเนุ่�อ
22. รูิปีหล่ึอครูิบูาขันุแก้ว รุ่ินุแริก ปีี 2525 ไม่จำากัดเนุ่�อ

23. เหร่ิยญขวัญถุูงโภคที่รัิพย์ ครูิบูาขันุแก้ว ไม่จำากัดเนุ่�อ
24. พริะผู้งพิมพ์เต้าร่ิด ครูิบูาขันุแก้ว ไม่จำากัดพิมพ์ - ส่่
25. เหร่ิยญครูิบูาพริหมา วัดพริะพุที่ธิบูาที่ต้ากผู้้า  
     รุ่ินุแริก ปีี 2500
26. เหร่ิยญครูิบูาพริหมา วัดพริะพุที่ธิบูาที่ต้ากผู้้า 
     รุ่ินุส่่�ครูิบูา ปีี 2509
27. เหร่ิยญครูิบูาพริหมา วัดพริะพุที่ธิบูาที่ต้ากผู้้า  
     รุ่ินุฮิ่�ปีปีี� ปีี 2512
28. รูิปีหล่ึอโบูริาณครูิบูาพริหมา วัดพริะพุที่ธิบูาที่ต้ากผู้้า 
     รุ่ินุแริก ปีี 2497
29. เหร่ิยญครูิบูาอินุที่ขิลึ วัดอินุที่ขิลึ ปี�าซาง รุ่ินุแริก
30. เหร่ิยญครูิบูาสุ่ริินุที่ร์ิ วัดศร่ิเต่้�ย รุ่ินุแริก
31. เหร่ิยญเจ้าพ่อกู่ช้าง รุ่ินุแริก ปีี 2521
32. เหร่ิยญเจ้าพ่อกู่ช้าง รุ่ินุ 2 ปีี 2525
33. พริะริอดจำาลึอง 1200 ปีี วัดมหาวันุ เนุ่�อโลึหะ ปีี 2528
34. พริะริอดจำาลึอง 1200 ปีี วัดมหาวันุ เนุ่�อดินุ ปีี 2528
35. เหร่ิยญครูิบูาคำาอ้าย อภิวังโส่ วัดปี�าเห็ว (ปี�าเห้ว) 
     รุ่ินุแริก
36. เหร่ิยญครูิบูาอินุต้า วัดห้วยไซ รุ่ินุแริก ไม่จำากัดบูล็ึอก
37. รูิปีหล่ึอครูิบูาอินุต้า วัดห้วยไซ รุ่ินุแริก ไม่จำากัดบูล็ึอก
38. เหร่ิยญครูิบูาอินุต้า วัดห้วยไซ 
     รุ่ินุส่ร้ิางโริงพยาบูาลึ บู้านุธิิ  (ไม่จำากัดเนุ่�อ)
39. เหร่ิยญครูิบูาคำาอ้าย วัดส่ะปุ๋ีงนุ้อย รุ่ินุแริก
40. เหร่ิยญพริะนุางจามเที่ว่ รุ่ินุแริก วัดหนุองช้างค่นุ

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
อ๊ำอำด อำอำมสิน, ชัย บ้ำานธิ, เยาว์ั ลัำาพูิน, โป้ง บ้ำานธิ, หนุ่ม กรมที่าง, ปอำง สารภ่อ๊ำอำด อำอำมสิน, ชัย บ้ำานธิ, เยาว์ั ลัำาพูิน, โป้ง บ้ำานธิ, หนุ่ม กรมที่าง, ปอำง สารภ่

พิระค์ณาจัารย์จัังหวััดลัำาพูิน ยอำดนิยม 2พิระค์ณาจัารย์จัังหวััดลัำาพูิน ยอำดนิยม 2โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 77
1. เหร่ิยญครูิบูาอินุต้า วัดวังที่อง รุ่ินุแริก
2. รูิปีหล่ึอนัุ�งไหว้ ครูิบูาอินุต้า วัดวังที่อง ไม่จำากัดเนุ่�อ
3. เหร่ิยญครูิบูาคำา วัดศร่ิดอนุตั้นุ รุ่ินุแริก ปีี 2548
4. รูิปีหล่ึอครูิบูาคำา วัดศร่ิดอนุตั้นุ รุ่ินุแริก (ฐานุเข่ยง) 
   ปีี 2549
5. เหร่ิยญครูิบูาอินุที่นุนุท์ี่ (เส่าร์ิ) วัดบู้านุก้อง รุ่ินุแริก
6. เหร่ิยญครูิบูาจ๋อนุ วัดปี�าต้าลึ รุ่ินุแริก
7. เหร่ิยญครูิบูาคำาปัีนุ วัดหนุองจาง รุ่ินุแริก
8. เหร่ิยญพริะเจ้าต้าเข่ยว วัดบู้านุเหล่ึา ที่ริงริะฆััง
    ปีี 2530
9. เหร่ิยญพริะเจ้าต้าเข่ยว วัดบู้านุเหล่ึา 
     ที่ริงส่่�เหล่ึ�ยมแหวกม่านุ
10. รูิปีหล่ึออุดกริิ�ง พริะเจ้าต้าเข่ยว วัดบู้านุเหล่ึา 
     รุ่ินุแริก ปีี 2537
11. เหร่ิยญครูิบูาคำาจันุที่ร์ิ วัดหนุองซิว รุ่ินุแริก ปีี 2522
12. เหร่ิยญครูิบูาคำาจันุที่ร์ิ วัดหนุองซิว รุ่ินุพิเศษ์ ปีี 2522
13. รูิปีหล่ึออุดกริิ�งครูิบูาคำาจันุที่ร์ิ วัดหนุองซิว รุ่ินุแริก 
     ปีี 2522
14. เหร่ิยญไข่ใหญ่ พริะธิริริมโมล่ึ รุ่ินุแริก 
    วัดพริะธิาตุ้หริิภุญชัย ปีี 2518
15. เหร่ิยญกลึม พริะธิริริมโมล่ึ รุ่ินุแริก 
     วัดพริะธิาตุ้หริิภุญชัย ปีี 2518
16. เหร่ิยญครูิบูาแส่ง วัดร่ิองช้าง รุ่ินุแริก
17. เหร่ิยญครูิบูาตุ่้นุ วัดบู้านุล้ึอง รุ่ินุแริก
18. เหร่ิยญครูิบูาสุ่ข วัดปี�าซางนุ้อย รุ่ินุแริก ปีี 2545
19. เหร่ิยญครูิบูาธิริริมชัย วัดปีริะตู้ปี�า หลัึงครูิบูาตุ้้ย 
     วัดล่ึามช้าง ปีี 2518
20. เหร่ิยญครูิบูาขัติ้ยะ วัดปี�าเห่ยง รุ่ินุแริก ปีี 2513
21. เหร่ิยญครูิบูาบุูดดา วัดหนุองบัูวคำา รุ่ินุแริก

22. เหร่ิยญครูิบูาบุูดดา วัดผู้าแต้นุ รุ่ินุแริก ปีี 2524
23. เหร่ิยญรุ่ินุแริกครูิบูาพริริณ วัดพริะบูาที่ห้วยต้้ม 
    ปีี 2534
24. เหร่ิยญครูิบูาบุูญยัง วัดห้วยนุำ�าอุ่นุ รุ่ินุแริก  
     ปีี 2555 ไม่จำากัดเนุ่�อ
25. พริะริอดหลัึง อ. ครูิบูาอินุที่ริ วัดสั่นุปี�ายางหลึวง
26. พริะคงหลัึง อ. ครูิบูาอินุที่ริ วัดสั่นุปี�ายางหลึวง
27. เหร่ิยญครูิบูาบุูญท่ี่ม วัดจามเที่ว่ รุ่ินุแริก ปีี 2518
28. เหร่ิยญครูิบูาอินุต้า วัดหนุองหมู ปีี 2518
29. เหร่ิยญพริะที่ามหาชัย รุ่ินุแริก
30. เหร่ิยญพริะที่ามหาชัย รุ่ินุ 2
31. เหร่ิยญครูิบูาช่�นุ วัดดอยส่าริภ่ ปีี 2500
32. เหร่ิยญรุ่ินุแริก ครูิบูาอูปีแก้ว วัดปี�าลึานุ
33. รูิปีหล่ึอรุ่ินุแริก ครูิบูาอูปีแก้ว วัดปี�าลึานุ
34. ล็ึอกเก็ต้ ครูิบูาอูปีแก้ว วัดปี�าลึานุ
35. ขุนุแผู้นุรุ่ินุแริก อาจาริย์พ่ริะ ส่่ดำา
36. ขุนุแผู้นุรุ่ินุแริก อาจาริย์พ่ริะ ส่่ขาว
37. ขุนุแผู้นุรุ่ินุแริก อาจาริย์พ่ริะ ส่่ขาวม่ต้ะกรุิดโริยพลึอย
38. ขุนุแผู้นุรุ่ินุแริก อาจาริย์พ่ริะ ม่ต้ะกรุิดโริยพลึอย

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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1. พริะปีริกโพธิิ�เช่ยงแส่นุ พิมพ์ส่มาธิิเล็ึก
2. พริะปีริกโพธิิ�เช่ยงแส่นุ พิมพ์กลึาง
3. พริะปีริกโพธิิ�เช่ยงแส่นุ พิมพ์ใหญ่
4. พริะเช่ยงแส่นุ พิมพ์ใบูข้าว
5. พริะเช่ยงแส่นุ พิมพ์พริะซาวแปีด
6. พริะยอดขุนุพลึ กรุิเจด่ย์หลึวง
7. พริะเช่ยงแส่นุเด่�ยว
8. พริะเช่ยงแส่นุส่นิุมแดง ไม่จำากัดพิมพ์
9. พริะเช่ยงแส่นุเนุ่�อชินุเงินุ ไม่จำากัดพิมพ์
10. พริะเช่ยงแส่นุเนุ่�อดินุไม่จำากัดพิมพ์
11. พริะเช่ยงแส่นุ ตุ๊้กต้าเล็ึก
12. เหร่ิยญครูิบูาคำาหล้ึา รุ่ินุแริก
13. เหร่ิยญครูิบูาคำาหล้ึา รุ่ินุส่อง
14. เหร่ิยญครูิบูาวัดสั่นุโค้ง รุ่ินุแริก
15. เหร่ิยญครูิบูาวัดสั่นุโค้ง รุ่ินุ 109 ปีี
16. พริะเนุ่�อผู้งครูิบูาวัดสั่นุโค้ง รุ่ินุแริก
17. เหร่ิยญฉลึองเม่องเช่ยงริาย รุ่ินุแริก
18. เหร่ิยญพ่อขุนุเม็งริายหลัึงพริะพุที่ธิ
19. พริะกริิ�งดอยตุ้ง ก้นุ ช ปีี 2516
20. เหร่ิยญภูมิพโลึ ดอยตุ้ง ปีี 2516
21. เหร่ิยญหลึวงพ่อผู้าเงา รุ่ินุแริก
22. เหร่ิยญเณริครูิบูาบุูญชุ่ม รุ่ินุแริก
23. เหร่ิยญครูิบูาอ้วนุ วัดดงมะดะ รุ่ินุแริก
24. เหร่ิยญหลึวงปูี�ขานุ วัดปี�าบู้านุเหล่ึา รุ่ินุแริก
25. เหร่ิยญพริะสิ่งห์แซ่แม่ส่าย รุ่ินุแริก
26. เหร่ิยญพริะแส่นุแซ่ วัดแม่ลัึว
27. เหร่ิยญหลึวงพ่อเพชริ วัดศร่ิดอนุชัย รุ่ินุแริก
28. เหร่ิยญครูิบูาศร่ิวิชัย วัดปี�าแดด รุ่ินุแริก
29. เหร่ิยญครูิบูาศร่ินุวลึ วัดเจริิญเม่อง รุ่ินุแริก

30. เหร่ิยญตุ๊้ปีี�หลึง วัดปี�าบูง รุ่ินุแริก
31. เหร่ิยญเส่มาตุ๊้ปีี�หลึง วัดปี�าบูง รุ่ินุส่าม
32. เหร่ิยญครูิบูาเลิึศ วัดพริะเกิดคงคาริาม รุ่ินุแริก
33. เหร่ิยญครูิบูาวัดสั่นุลิึดไม้ รุ่ินุแริก
34. เหร่ิยญครูิบูาศร่ิวิชัย วัดฝั่�งหมิ�นุ ปีี 2536
35. เหร่ิยญรุ่ินุแริก พริะอาจาริย์สุ่ชานุนุท์ี่ วัดเขาแก้ว
36. เหร่ิยญพัดเล็ึก ครูิบูาบุูญชุ่ม ไม่จำากัดเนุ่�อ 
37. เหร่ิยญพัดใหญ่ ครูิบูาบุูญชุ่ม ม่ตั้วหนัุงส่่อ
38. ผู้งชานุหมากครูิบูาบุูญชุ่มรุ่ินุแริก
39. เหร่ิยญมังกริหลึวงพ่อพบูโชครุ่ินุแริก 
     รุ่ินุ พบูโชค พบูลึาภ พบูสุ่ข
40. รูิปีหล่ึอหลึวงพ่อพบูโชครุ่ินุแริก 
     รุ่ินุ พบูโชค พบูลึาภ พบูสุ่ข

กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
สมาค์มผู้นิยมพิระเค์ร่�อำงพิระบูำชาไที่ย จัังหวััดเช่ยงรายสมาค์มผู้นิยมพิระเค์ร่�อำงพิระบูำชาไที่ย จัังหวััดเช่ยงราย

พิระกรุเช่ยงแสน พิระกรุเช่ยงแสน 
แลัะพิระค์ณาจัารย์จัังหวััดเช่ยงราย ยอำดนิยมแลัะพิระค์ณาจัารย์จัังหวััดเช่ยงราย ยอำดนิยมโต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 88

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
หนุ่ม เช่ยงราย, เจัน เม่อำงฉะ, ดลั ลัำาปาง, กาน เช่ยงราย หนุ่ม เช่ยงราย, เจัน เม่อำงฉะ, ดลั ลัำาปาง, กาน เช่ยงราย 

พิระค์ณาจัารย์จัังหวััดเช่ยงราย ยอำดนิยมพิระค์ณาจัารย์จัังหวััดเช่ยงราย ยอำดนิยมโต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 99
1. เหร่ิยญรุ่ินุแริก ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ วัดศร่ิดอนุมูลึ (ป้ีางนุำ�าฮ้่าย) เนุ่�อเงินุ
2. เหร่ิยญรุ่ินุแริก ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ วัดศร่ิดอนุมูลึ (ปีางนุำ�าฮ้่าย) เนุ่�อที่องแดง
3. เหร่ิยญรุ่ินุเงินุไหลึมา ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ วัดศร่ิดอนุมูลึ (ปีางนุำ�าฮ้่าย) ไม่จำากัดเนุ่�อ
4. เหร่ิยญเม็ดแต้งรุ่ินุแริก ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ วัดศร่ิดอนุมูลึ (ปีางนุำ�าฮ้่าย) ไม่จำากัดเนุ่�อ
5. รูิปีหล่ึอรุ่ินุแริก ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ วัดศร่ิดอนุมูลึ (ปีางนุำ�าฮ้่าย) ไม่จำากัดเนุ่�อ
6. รูิปีหล่ึอริวยทัี่นุใจ ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ วัดศร่ิดอนุมูลึ (ปีางนุำ�าฮ้่าย) ไม่จำากัดเนุ่�อ
7. พริะผู้งดวงเศริษ์ฐ่ ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ วัดศร่ิดอนุมูลึ (ปีางนุำ�าฮ้่าย) ไม่จำากัดเนุ่�อ
8. พริะปิีดต้ายันุต์้ยุ่ง รุ่ินุแริก ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ วัดศร่ิดอนุมูลึ (ปีางนุำ�าฮ้่าย) 
9. พริะกริิ�งรุ่ินุแริก ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ วัดศร่ิดอนุมูลึ (ปีางนุำ�าฮ้่าย) ไม่จำากัดเนุ่�อ
10. พริะกริิ�งทิี่�งที่วนุ ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ วัดศร่ิดอนุมูลึ (ปีางนุำ�าฮ้่าย) ไม่จำากัดเนุ่�อ
11. พริะชัยวัฒน์ุ รุ่ินุแริก ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ วัดศร่ิดอนุมูลึ (ปีางนุำ�าฮ้่าย) เนุ่�อนุวะโลึหะ
12. เหร่ิยญห่มคลุึม ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ วัดศร่ิดอนุมูลึ (ปีางนุำ�าฮ้่าย) ไม่จำากัดเนุ่�อ
13. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ ไม่จำากัดรุ่ินุ
14. เหร่ิยญรุ่ินุแริก ครูิบูาอริิยชาติ้ อริิยจิต้โต้ วัดพริะธิาตุ้ดงส่่มา 
15. เหร่ิยญเส่มาเจริิญพริ ครูิบูาอริิยชาติ้ อริิยจิต้โต้ วัดแส่งแก้วโพธิิญาณ ไม่จำากัดเนุ่�อ
16. เหร่ิยญปีาดต้าลึ รุ่ินุเล่ึ�อนุส่มณศักดิ� ครูิบูาอริิยชาติ้ อริิยจิต้โต้ วัดแส่งแก้วโพธิิญาณ ไม่จำากัดเนุ่�อ
17. เหร่ิยญริวยทัี่นุใจ ครูิบูาอริิยชาติ้ อริิยจิต้โต้ วัดแส่งแก้วโพธิิญาณ ไม่จำากัดเนุ่�อ
18. เหร่ิยญแจกที่านุ ครูิบูาอริิยชาติ้ อริิยจิต้โต้ วัดแส่งแก้วโพธิิญาณ ไม่จำากัดเนุ่�อ
19. รูิปีเหม่อนุปัี�มจัมโบู้ รุ่ินุแริก ครูิบูาอริิยชาติ้ อริิยจิต้โต้ วัดแส่งแก้วโพธิิญาณ ไม่จำากัดเนุ่�อ
20. รูิปีเหม่อนุปัี�มส่ริงนุำ�า รุ่ินุแริก ครูิบูาอริิยชาติ้ อริิยจิต้โต้ วัดแส่งแก้วโพธิิญาณ ไม่จำากัดเนุ่�อ
21. พริะกริิ�งถูมท่ี่� รุ่ินุแริก วัดพริะธิาตุ้ดงส่่มา ครูิบูาอริิยชาติ้ อริิยจิต้โต้
22. พริะกริิ�งแส่งแก้วโพธิิญาณ ครูิบูาอริิยชาติ้ อริิยจิต้โต้ วัดแส่งแก้วโพธิิญาณ ไม่จำากัดเนุ่�อ
23. ล็ึอกเก็ต้ ครูิบูาอริิยชาติ้ อริิยจิต้โต้ วัดแส่งแก้วโพธิิญาณ ไม่จำากัดรุ่ินุ
24. เหร่ิยญรุ่ินุแริก ครูิบูาอินุคำา วัดทุ่ี่งฟ้าผู่้า

***** ม่รายการต่อำหน้าถัุดไป >>>>>***** ม่รายการต่อำหน้าถัุดไป >>>>>

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
หนุ่ม เช่ยงราย, เจัน เม่อำงฉะ, ดลั ลัำาปาง, กาน เช่ยงราย หนุ่ม เช่ยงราย, เจัน เม่อำงฉะ, ดลั ลัำาปาง, กาน เช่ยงราย 

พิระค์ณาจัารย์จัังหวััดเช่ยงราย ยอำดนิยม (ต่อำ)พิระค์ณาจัารย์จัังหวััดเช่ยงราย ยอำดนิยม (ต่อำ)โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 99
25. เหร่ิยญรุ่ินุแริก ครูิบูาคำาอ้าย วัดโปี�งเหนุ่อ เว่ยงปี�าเป้ีา เช่ยงริาย 
26. เหร่ิยญเจริิญมั�นุคง ครูิบูาคำาอ้าย วัดโปี�งเหนุ่อ เว่ยงปี�าเป้ีา เช่ยงริาย 
27. เหร่ิยญมังกริ รุ่ินุแริก พริะอาจาริย์พบูโชค วัดห้วยปีลึากั�ง เช่ยงริาย ไม่จำากัดเนุ่�อ
28. เหร่ิยญริวยที่รัิพย์ รัิบูโชค พริะอาจาริย์พบูโชค วัดห้วยปีลึากั�ง เช่ยงริาย ไม่จำากัดเนุ่�อ
29. เหร่ิยญหล่ึอเจ้าสั่ว รุ่ินุแริก ครูิบูาชัยยา ปัีถูพ่ เว่ยงปี�าเป้ีา เช่ยงริาย ไม่จำากัดเนุ่�อ
30. เหร่ิยญรุ่ินุแริก พริะอาจาริย์วิรุิต้ วัดสั่นุมะเหม้า ไม่จำากัดเนุ่�อ
31. เหร่ิยญพ่อแก่ เส่าร์ิ 5 พริะอาจาริย์วิรุิต้ วัดสั่นุมะเหม้า ไม่จำากัดเนุ่�อ
32. ล็ึอกเก็ต้ พริะอาจาริย์วิรุิต้ วัดสั่นุมะเหม้า ไม่จำากัดรุ่ินุ
33. เหร่ิยญท้ี่าวเวส่สุ่วริริณ วัดเจด่ย์หลึวง แม่ส่ริวย เช่ยงริาย ไม่จำากัดเนุ่�อ
34. วัวธินูุ ปีี 60 ครูิบูาอินุส่ม สุ่ที่ธิจิต้โต้ วัดศร่ิดอนุมูลึ (ป้ีางนุำ�าฮ้่าย)
35. หนุุมานุ รุ่ินุแริก ครูิบูาอริิยชาติ้ อริิยจิต้โต้ วัดแส่งแก้วโพธิิญาณ ไม่จำากัดเนุ่�อ

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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1. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย พุ่มข้าวบิูณฑ์ เนุ่�อเงินุลึงยา 
   ปีี 2482 
2. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย ปีี 2482
3. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย ปีี 2482 (ไม่จำากัดพิมพ์)
4. เหร่ิยญบัูว 11 ดอก ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย เนุ่�อที่องแดง
5. เหร่ิยญบัูว 11 ดอก ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย เนุ่�อต้ะกั�ว
6. เหร่ิยญข้างพญานุาค ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย เนุ่�อที่องแดง
7. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดบู้านุปีาง เนุ่�อที่องแดง 
   ไม่จำากัดพิมพ์
8. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดบู้านุปีาง เนุ่�อต้ะกั�ว 
   ไม่จำากัดพิมพ์
9. เหร่ิยญส่ริริเส่ริิญ  ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย ปีี 2481
10. แหวนุครูิบูาเจ้าศริิวิไชย ลึงถูม
11. พริะรูิปีหล่ึอโบูริาณ ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดศร่ิสุ่พริริณ
     รุ่ินุแริก ปีี 2497
12. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดบู้านุปีาง รุ่ินุพิเศษ์ 
     เนุ่�อเงินุ ปีี 2517
13. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดบู้านุปีาง รุ่ินุพิเศษ์ 
     เนุ่�อนุวะ ปีี 2517 
14. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดบู้านุปีาง รุ่ินุพิเศษ์ 
     เนุ่�อที่องแดง ปีี 2517 
15. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดบู้านุปีาง รุ่ินุพิเศษ์ 
     ปีี 2517 
16. พริะรูิปีเหม่อนุส่ร้ิางที่าง เนุ่�อแร่ิไมก้า พิมพ์ใหญ่
17. พริะริอดรูิปีเหม่อนุครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย 
18. รูิปีเหม่อนุปัี�ม ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย ปีี 2500
19. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดปี�าซางพานิุช ปีี 2511
20. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดพริะแก้วดอนุเต้้า ปีี 2500
21. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดพริะนุอนุขอนุม่วง ปีี 2512

กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
เอำก เช่ยงใหม่, หนุ่ย เช่ยงใหม่, ก้อำง ท่ี่ารั�วั, น้อำย ธนาพัินธ์เอำก เช่ยงใหม่, หนุ่ย เช่ยงใหม่, ก้อำง ท่ี่ารั�วั, น้อำย ธนาพัินธ์

พิระค์รูบำาเจ้ัาศัร่วิัไชย ยอำดนิยมพิระค์รูบำาเจ้ัาศัร่วิัไชย ยอำดนิยมโต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 1010
22. พริะรูิปีหล่ึอครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดพันุอ้นุ ปีี 2513
23. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย รุ่ินุ 115 วัดบู้านุปีาง ปีี 2536
24. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย รุ่ินุ 115 เนุ่�อที่องคำา 
     วัดบู้านุปีาง ปีี 2536
25. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย รุ่ินุ 115 เนุ่�อเงินุ วัดบู้านุปีาง 
      ปีี 2536
26. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย รุ่ินุ 115 เนุ่�อนุวะ วัดบู้านุปีาง 
      ปีี 2536
27. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย รุ่ินุ 115 เนุ่�อฝ่าบูาต้ริ 
     วัดบู้านุปีาง ปีี 2536
28. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดจามเที่ว่ รุ่ินุแริก ปีี 2511
29. เหร่ิยญหล่ึอครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดหม่�นุล้ึานุ ปีี 2522 
     ไม่จำากัดเนุ่�อ
30. รูิปีถู่ายครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชยอัดกริะจก ขอบูต้ะกั�ว 
     - ขอบูอลูึมิเนุ่ยมขอบูฝ่าบูาต้ริ - ขอบูที่องแดง
     ขนุาดห้อยคอ
31. พริะเกศาครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย พิมพ์พริะปีริะธิานุรัิศม่
      ยุคต้้นุ
32. พริะเกศาครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย พิมพ์พริะปีริะธิานุใหญ่
      ยุคต้้นุ
33. พริะเกศาครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย พิมพ์พริะปีริะธิานุเล็ึก ยุคต้้นุ
34. พริะเกศาครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย พิมพ์พริะริอด ยุคต้้นุ
35. พริะเกศาครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย พิมพ์พริะคง ยุคต้้นุ
36. พริะเกศาครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย พิมพ์รูิปีเหม่อนุ ยุคต้้นุ
37. พริะเกศาครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย ไม่จำากัดพิมพ์ ยุคต้้นุ
38. พริะเกศาครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย พิมพ์ฐานุตั้วเลึข ๒๕๐๐
39. พริะเกศาครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย พิมพ์ซุ้มเศริษ์ฐ่ วัดล้ึานุต้อง
40. พริะเกศาครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย  ไม่จำากัดพิมพ์ วัดล้ึานุต้อง
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1. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย พิมพ์รูิปีไข่  ส่ร้ิางอนุุส่าวร่ิย์
    ปีี 2539 ที่องคำา-เงินุ
2. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย พิมพ์รูิปีไข่ ส่ร้ิางอนุุส่าวร่ิย์
   ปีี 2539 นุวะโลึหะ-ฝ่าบูาต้ริ-ที่องแดง
3. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย พิมพ์บัูว 11 ดอก
   ส่ร้ิางอนุุส่าวร่ิย์ ปีี 2539 ที่องคำา-เงินุ
4. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย พิมพ์บัูว 11 ดอก 
   ส่ร้ิางอนุุส่าวร่ิย์ ปีี 2539 นุวะโลึหะ-ฝ่าบูาต้ริ-ที่องแดง
5. เหร่ิยญครูิบูาศร่ิวิไชย รุ่ินุ ศาลึจังหวัดเช่ยงใหม่ 
   ไม่จำากัดเนุ่�อ
6. รูิปีหล่ึอโบูริาณครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย ศาลึจังหวัดเช่ยงใหม่
7. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย ส่โมส่ริณ์ไลึออนุส์่เช่ยงใหม่
    (โฮ่ลึท์ี่) ปีี 2537 ไม่จำากัดเนุ่�อ
8. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดบุูปีผู้าริาม หลัึง ภปีริ.
    ปีี 2527 เนุ่�อที่องคำา
9. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดบุูปีผู้าริาม หลัึง ภปีริ. 
   ปีี 2527 เนุ่�อเงินุ  เนุ่�อที่องแดง
10. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย รุ่ินุกตั้ญญฺูครูิบูา ที่องคำา-เงินุ
11. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย รุ่ินุกตั้ญญฺูครูิบูา อัลึปีาก้า
     -ฝ่าบูาต้ริ-ที่องแดง
12. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดพันุอ้นุ 2512-2513
13. เหร่ิยญลึงยาครูิบูาเจ้าศริิวิไชย คริบู 100 ปีี วัดพันุอ้นุ
     ปีี 2521
14. พริะรูิปีเหม่อนุครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย รุ่ินุอัฐิหลัึงย่นุ รุ่ินุ 1
15. พริะรูิปีเหม่อนุครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย รุ่ินุอัฐิหลัึงย่นุ รุ่ินุ 2
     ฐานุริอยแต้ก
16. พริะรูิปีเหม่อนุครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย รุ่ินุอัฐิหลัึงย่นุ หลัึงปัี�ม
17. พริะรูิปีเหม่อนุครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย รุ่ินุ อัฐิหลัึงย่นุ 
     ก้นุอุด หลัึงจาริ

18. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดพริะธิาตุ้ส่บูฝ่าง ปีี2518
19. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดส่วนุดอก ปีี 2497/2500
20. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดศร่ิโส่ดา รุ่ินุเท่ี่าคิง ปีี 2515
21. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดพริะธิาตุ้ดอยสุ่เที่พ ปีี 2515
22. รูิปีเหม่อนุปัี�ม ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดพริะธิาตุ้ดอยสุ่เที่พ 
     ปีี 2515
23. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดพริะธิาตุ้ดอยสุ่เที่พ ปีี 2518
24. รูิปีหล่ึอครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย คริบู 50 ปีี ส่ร้ิางที่างขึ�นุดอย  
     ปีี 2527
25. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดดับูภัย ปีี 2555 ที่องคำา-เงินุ
26. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดดับูภัย ปีี 2555 
     นุวะโลึหะ/ฝ่าบูาต้ริ/ที่องแดง
27. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดดับูภัย ปีี 2555 
     หลัึงที่องคำา-หลัึงเงินุ
28. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดดับูภัย ปีี 2555 
     หลัึงนุวะ-ฝ่าบูาต้ริ-ที่องแดง
29. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย ข้างนุาค ฉลึอง 700 ปีี 
     เช่ยงใหม่ ปีี2539 ไม่จำากัดเนุ่�อ
30. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย หัวชนุขอบู ปีี 2489
      ไม่จำากัดพิมพ์
31. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย วัดจามเที่ว่ รุ่ินุ2 ปีี2518
32. รูิปีซ่เปีียครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย ไม่จำากัดขนุาด
33. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย 129 ปีี ดอยง้ม
34. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย มหาบูาริม่ 65 พิมพ์ใหญ่
35. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย มหาบูาริม่ 65 พิมพ์เล็ึก
36. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย คริบูริอบู 92 ปีี
     ริ.ริ.ส่่วนุบุูญโญปีถัูมภ์ 
37. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาเจ้าศร่ิวิไชย คริบูริอบู 92 ปีี 
     ริ.ริ.ส่่วนุบุูญโญปีถัูมภ์

กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
เค์ ภาค์ภูมิ, ดอำย ศิัวิัไลั, บำอำลั ลัำาพูินเค์ ภาค์ภูมิ, ดอำย ศิัวิัไลั, บำอำลั ลัำาพูิน

พิระค์รูบำาเจ้ัาศัร่วิัไชย ทัี่�วัไปพิระค์รูบำาเจ้ัาศัร่วิัไชย ทัี่�วัไปโต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 1111
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
วััฒน์ ประตูเช่ยงใหม่, หมู เพ็ิญจัันที่ร์, บำอำย เช่ยงใหม่, โอำติลั เช่ยงใหม่วััฒน์ ประตูเช่ยงใหม่, หมู เพ็ิญจัันที่ร์, บำอำย เช่ยงใหม่, โอำติลั เช่ยงใหม่

โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่�
พิระหลัวังปู่แหวัน วััดดอำยแม่ปั�ง พิระหลัวังปู่แหวัน วััดดอำยแม่ปั�ง 

จั.เช่ยงใหม่จั.เช่ยงใหม่

1. เหร่ิยญหนุ้าวัวหลึวงปูี�แหวนุ ปีี 2512
2. เหร่ิยญ ที่อ.1 หลึวงปูี�แหวนุ ปีี 2513
3. เหร่ิยญ ที่อ.2 หลึวงปูี�แหวนุ ปีี 2514
4. เหร่ิยญ ที่อ.3 หลึวงปูี�แหวนุ ปีี 2515
5. เหร่ิยญกลึมรุ่ินุพิเศษ์ วัดเจด่ย์หลึวง ปีี 2517
6. เหร่ิยญท่ี่�ว่าการิอำาเภอแม่ริิม ปีี 2517
7. เหร่ิยญอนุามัยพร้ิาว ปีี 2517
8. เหร่ิยญกลึมเจด่ย์ 84 ปีี 2517
9. เหร่ิยญพริะพุที่ธิโส่ธิริ ปีี 2517
10. เหร่ิยญมหามงคลึ หลึวงปูี�แหวนุ ปีี 2517
11. เหร่ิยญมหาอำานุาจ หลึวงปูี�แหวนุ ปีี 2521
12. เหร่ิยญมหาเศริษ์ฐ่ หลึวงปูี�แหวนุ ปีี 2520
13. เหร่ิยญนุามชัย ปีี 2517
14. เหร่ิยญที่รัิพย์สิ่นุ ปีี 2519
15. เหร่ิยญหลัึง ภปีริ. ใหญ่ ปีี 2521
16. เหร่ิยญมหาลึาภ ปีี 2521
17. พริะกริิ�งอริหัง ปีี 2517
18. พริะกริิ�งพุที่โธิ อริหัง ปีี 2519
19. พริะปิีดต้าชินุอุต้โม ปีี 2518
20. พริะส่มเด็จพริะอาจาริย์คำาบู่อ ปีี 2516
21. พริะผู้งรูิปีเหม่อนุปัีกกลึด ปีี 2516
22. เหร่ิยญส่ร้ิางอุโบูส่ถูหลัึงเส่มา ปีี 2520
23. รูิปีหล่ึอหนุ้าแหงนุ รุ่ินุแริก ปีี 2516
24. รูิปีหล่ึอซุ้มเส่มา ปีี 2517
25.  รูิปีหล่ึอลูึกเส่่อชาวบู้านุ ปีี 2520

1212
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1. เหร่ิยญหนุ้าวัว รุ่ินุแริก
2. เหร่ิยญห้าเหล่ึ�ยม ปีี 2515
3. เหร่ิยญเมต้ต้า เนุ่�อที่องคำา-เนุ่�อเงินุ ปีี 2517
4. เหร่ิยญเมต้ต้า เนุ่�อนุวะ ปีี 2517
5. เหร่ิยญเมต้ต้า กะไหล่ึที่อง-เงินุ ปีี  2517
6. เหร่ิยญเมต้ต้า เนุ่�อที่องแดง ปีี 2517
7. เหร่ิยญเจด่ย์พุที่ธิคยา วัดสั่นุติ้ธิริริม ปีี2517
8. เหร่ิยญข้าวหลึามตั้ด ปีี 2517 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
9. เหร่ิยญพุที่โธิ ไม่จำากัดเนุ่�อ
10.เหร่ิยญไข่ แซยิด 66 ปีี2517 
11. เหร่ิยญเส่มา 12.00 นุ ปีี2517
12. เหร่ิยญบู่อนุำ�ามันุฝ่าง ปีี 2517
13. เหร่ิยญกลึมเล็ึก (เม็ดกริะดุม) ปีี 2517
14. เหร่ิยญวงศ์เข็มมา  ปีี 2518 ไม่จำากัดเนุ่�อ
15. เหร่ิยญฉลึองเจด่ย์ ปีี 2535
16.พริะรูิปีเหม่อนุซุ้มกอ รุ่ินุเมต้ต้า ไม่จำากัดเนุ่�อ
17. พริะกริิ�ง- พริะชัยวัฒน์ุ รุ่ินุโพธิิญาณ ปีี 2518 
     ไม่จำากัดเนุ่�อ
18. พริะกริิ�งพุที่ธิาจาโริ ปีี 2533 ไม่จำากัดเนุ่�อ
19. พริะผู้งรูิปีเหม่อนุเต็้มองค์ รุ่ินุแริก 
     พิมพ์เล็ึก - พิมพ์ใหญ่
20. พริะผู้งปิีดต้า ไม่จำากัดรุ่ินุ
21. พริะผู้งปิีดต้า รุ่ินุ เมต้ต้า ปีี 2517
22. รูิปีหล่ึอปิีดต้ายันุต์้ยุ่ง มหาลึาโภ ปีี 2517

23. รูิปีหล่ึอปิีดต้ายันุต์้ยุ่ง ริาชาอุต้ต้โม ปีี2518
24. พริะผู้งรูิปีเหม่อนุ รุ่ินุ เมต้ต้า ปีี 2517
25. พริะผู้งปิีดต้า รุ่ินุ อุดมความสุ่ข

กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
สุริยันต์ เช่ยงดาวั, จ่ัาสิที่ธิ� เช่ยงดาวั, หลัง เช่ยงดาวั, เจัมส์ วััดป่าสุริยันต์ เช่ยงดาวั, จ่ัาสิที่ธิ� เช่ยงดาวั, หลัง เช่ยงดาวั, เจัมส์ วััดป่า

โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 1313 พิระหลัวังปู่สิม วััดถุำ�าผาปล่ัอำงพิระหลัวังปู่สิม วััดถุำ�าผาปล่ัอำง
จั.เช่ยงใหม่จั.เช่ยงใหม่

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
อำารจัารย์ลัอำง, อำาจัารย์เต้, โอำ� วััดทิี่พิย์อำารจัารย์ลัอำง, อำาจัารย์เต้, โอำ� วััดทิี่พิย์

โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� พิระค์ณาจัารย์สายวััดป่า จั.เช่ยงใหม่พิระค์ณาจัารย์สายวััดป่า จั.เช่ยงใหม่

1. พริะกริิ�งสิ่ที่ธัิต้โถู ปีี 2517
2. เหร่ิยญหลึวงปูี�ต่้�อ รุ่ินุแริก
3. เหร่ิยญหลึวงปูี�ต่้�อ รุ่ินุ 2
4. เหร่ิยญหลึวงปูี�ต่้�อ รุ่ินุ 3
5. เหร่ิยญหลึวงปูี�ต่้�อ ดอกจิก รุ่ินุ 4
6. เหร่ิยญหนุ้าวัว หลึวงปูี�ต่้�อ
7. เหร่ิยญหลึวงพ่อบุูญจันุที่ร์ิ วัดถูำ�าผู้าผึู้�ง รุ่ินุแริก
8. เหร่ิยญหลึวงปูี�จันุที่ร์ิ กุส่โลึ รุ่ินุแริก ปีี 2520
9. พริะกริิ�งมหามงคลึเศริษ์ฐ่  หลึวงพ่อบัูวเกตุ้
10. ล็ึอกเก็ต้หลึวงพ่อบัูวเกตุ้ ไม่จำากัดรุ่ินุ
11. พริะพุที่ธิเมต้ต้าส่่บูชะต้า หลึวงพ่อบัูวเกตุ้
12. พริะปิีดต้าหลึวงพ่อบัูวเกตุ้ ไม่จำากัดรุ่ินุ
13. เหร่ิยญเจริิญพริ หลึวงพ่อบัูวเกตุ้
14. เหร่ิยญรุ่ินุแริก พริะอาจาริย์เปีล่ึ�ยนุ
15. พริะผู้งพริะแก้ว พริะอาจาริย์เปีล่ึ�ยนุ
16. พริะผู้งไพร่ิพินุาศ พริะอาจาริย์เปีล่ึ�ยนุ
17. พริะกริิ�งรุ่ินุแริก พริะอาจาริย์เปีล่ึ�ยนุ
18. พริะปิีดต้าเมต้ต้า พริะอาจาริย์เปีล่ึ�ยนุ ปีี 2557
19. พริะผู้งเต้าร่ิดพริะอาจาริย์เปีล่ึ�ยนุ
20. ล็ึอกเก็ต้พริะอาจาริย์เปีล่ึ�ยนุ ไม่จำากัดรุ่ินุ
21. เหร่ิยญรูิปีเหม่อนุ หลึวงพ่อปีริะสิ่ที่ธิิ� รุ่ินุแริก 
22. เหร่ิยฐรูิปีเหม่อนุรัิบูที่รัิพย์ หลึวงพ่อปีริะสิ่ที่ธิิ�
23. เหร่ิยญพริะพุที่ธิเมต้ต้าต่้ออายุ หลึวงพ่อปีริะสิ่ที่ธิิ�
24. พริะกริิ�งหลึวงพ่อปีริะสิ่ที่ธิิ� รุ่ินุแริก

25. พริะขุนุแผู้นุรุ่ินุแริกหลึวงพ่อปีริะสิ่ที่ธิิ�
26. เหร่ิยญนุาคปีริกหลึวงพ่อปีริะสิ่ที่ธิิ�
27. ล็ึอกเก็ต้หลึวงพ่อปีริะสิ่ที่ธิิ� ไม่จำากัดรุ่ินุ
28. รูิปีหล่ึอรุ่ินุแริก หลึวงพ่อปีริะสิ่ที่ธิิ�
29. เหร่ิยญ 100 ปีี หลึวงปูี�มั�นุ วัดเจด่ย์หลึวง บูล็ึอกงามเอก
30. ล็ึอกเก็ต้หลึวงปูี�กวง โกส่โลึ รุ่ินุแริก
31. พริะกริิ�งหลึวงปูี�กวง โกส่โลึ รุ่ินุแริก
32. พริะปิีดต้ามหามงคลึ ปีี 2560
33. พริะไพร่ิพินุาศ ส่วนุธิริริม ปีี 25654
34. พริะขุนุแผู้นุมหาส่มัย วัดสั่นุติ้ธิริริม
35. พริะปิีดต้า 9 อริิยเกศา ปีี 2564
36. พริะกริิ�งพญาเม็งริาย ปีี 2539

1414
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1. ขุนุแผู้นุ รุ่ินุแริก ปีี 2537 เนุ่�อเคล่ึอบูดำา 
    - เนุ่�อเคล่ึอบูนุำ�าต้าลึ
2. ขุนุแผู้นุ รุ่ินุแริก ปีี 2537 ที่าที่อง หลัึงจาริ มะ อะ อุ
3. ขุนุแผู้นุ รุ่ินุแริก ปีี 2537 พิมพ์เกศสั่�นุ - พิมพ์เกศยาว
4. ขุนุแผู้นุ รุ่ินุแริก ปีี 2537 พิมพ์ต้าโปีนุ - พิมพ์หูติ้�ง
5. พริะสั่งกัจจายน์ุ รุ่ินุแริก
6. ขุนุช้าง รุ่ินุแริก ปีี 2535 ที่าที่อง
7. ขุนุช้าง รุ่ินุแริก ปีี 2535 ไม่ที่าที่อง
8. พริะปิีดต้า ไม้แกะ
9. ขุนุแผู้นุ รุ่ินุส่อง ปีี 2544 ม่ต้ะกรุิด
10. ขุนุแผู้นุ รุ่ินุส่อง ปีี 2544 เนุ่�อดำา
11. ขุนุแผู้นุ รุ่ินุส่อง ปีี 2544 เนุ่�อธิริริมดา
12. หลึวงปูี�ที่วด ปีี 2535 ออกวัดดอยขะม้อ
13. หลึวงปูี�ที่วด รุ่ินุส่อง ปีี 2539 เนุ่�อก้นุคริก
14. หลึวงปูี�ที่วด รุ่ินุส่อง ปีี 2539 เนุ่�อดำา - เนุ่�อธิริริมดา
15. พริะปิีดต้า รุ่ินุแริก ปีี 2536 พิมพ์จัมโบู้ - พิมพ์ใหญ่ 
     ที่าที่อง
16. พริะปิีดต้า รุ่ินุแริก ปีี 2536 พิมพ์จัมโบู้ - พิมพ์ใหญ่
      ไม่ที่าที่อง
17. พริะปิีดต้ารุ่ินุแริก ปีี 2536 พิมพ์กลึาง - พิมพ์เล็ึก 
     - พิมพ์จิ�ว
18. พริะปิีดต้า รุ่ินุส่อง ปีี 2542 เนุ่�อดำาก้นุคริก ม่ต้ะกรุิด 
     แลึะไม่ม่ต้ะกรุิด
19. พริะปิีดต้า รุ่ินุส่อง ปีี 2542 เนุ่�อธิริริมดา ม่ต้ะกรุิด
     แลึะไม่ม่ต้ะกรุิด
20. พริะส่มเด็จปีริะภามณฑลึ ปีี 2538
21. พริะกล่ึบูบัูว - พริะล่ึลึา ปีี 2538
22. พริะผู้งยันุต์้คริอบูจักริวาลึ

กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
ไบำร์ที่ หนอำงช้างค่์น, กร สารภ่, สันต์ ที่รายมูลั, หนุ่ม ธนกฤต, โน๊ต สารภ่, ต่อำ เกร่ยงไกร, ขุนรามไบำร์ที่ หนอำงช้างค่์น, กร สารภ่, สันต์ ที่รายมูลั, หนุ่ม ธนกฤต, โน๊ต สารภ่, ต่อำ เกร่ยงไกร, ขุนราม

พิระค์รูบำาจัันต๊ะ วััดหนอำงช้างค่์น จั.ลัำาพูินพิระค์รูบำาจัันต๊ะ วััดหนอำงช้างค่์น จั.ลัำาพูินโต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 1515
23. พริะผู้งอัฐิ ปีี 2547 ไม่จำากัดพิมพ์
24. พริะขุนุแผู้นุ รุ่ินุ บูาริม่อนุาวิโลึ 1 ปีี 2559 
     เนุ่�อเคล่ึอบูดำา - เคล่ึอบูนุำ�าต้าลึ
25. พริะขุนุแผู้นุ รุ่ินุ บูาริม่อนุาวิโลึ 1 ปีี 2559 ที่าที่อง
26. พริะขุนุแผู้นุ รุ่ินุ บูาริม่อนุาวิโลึ 1 ปีี 2559 
     เนุ่�อธิริริมดา
27. พริะขุนุแผู้นุ รุ่ินุ บูาริม่อนุาวิโลึ 2 ปีี 2562 ม่ต้ะกรุิด
28. พริะขุนุแผู้นุ รุ่ินุ บูาริม่อนุาวิโลึ 2 ปีี 2562 
     ติ้ดแผู่้นุที่องเฉพาะองค์พริะ - ที่าที่องเต็้ม
29. พริะขุนุแผู้นุ รุ่ินุ บูาริม่อนุาวิโลึ 2 ปีี 2562 เนุ่�อธิริริมดา
30. พริะขุนุแผู้นุ รุ่ินุ ส่ริงนุำ�า 1 ปีี 2564 เนุ่�อที่าที่อง
      ไม่จำากัดส่่
31. พริะขุนุแผู้นุ รุ่ินุ ส่ริงนุำ�า 1 ปีี 2564 เนุ่�อก้นุคริก 
     - เนุ่�อธิริริมดา ไม่จำากัดส่่
32. ขุนุช้างเจ้าสั่วที่รัิพย์ 2
33. ขุนุช้าง รุ่ินุที่รัิพย์เศริษ์ฐ่หลัึงต้ริาปัี�ม แลึะขุนุช้าง
     รุ่ินุที่รัิพย์เศริษ์ฐ่หลัึงกงจักริ
34. ล็ึอกเก็ต้ รุ่ินุชนุะภัยให้ม่ลึาภ
35. เหร่ิยญครูิบูาจันุต๊้ะ รุ่ินุแริกหลัึงช้าง ปีี 2562 
     ไม่จำากัดเนุ่�อ
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
เก่งช้าง เช่ยงใหม่, เอำฟ เด่นชัย, แจ๊ัค์ แม่จััน, อ้ำวัน นค์รเก่งช้าง เช่ยงใหม่, เอำฟ เด่นชัย, แจ๊ัค์ แม่จััน, อ้ำวัน นค์ร

โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่�
1. พริะขุนุแผู้นุชมต้ลึาด ปีี 2542
2. พริะกริิ�งรุ่ินุแริก พริะโพธิิสั่ต้ว์ทัี่นุใจ ปีี 2543 
    ไม่จำากัดเนุ่�อ
3. รูิปีหล่ึอรุ่ินุแริก สุ่เมโธิภิกขุ ปีี 2544 ไม่จำากัดพิมพ์
4. พริะขุนุแผู้นุมหาว่านุ ปีี 2544
5. พริะปิีดต้าเนุ่�อว่านุสึ่นุามิ ปีี 2545
6. หนุุมานุเร่ิองฤที่ธิิ� ปีี 2545 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
7. เหร่ิยญหล่ึอเจ้าสั่วสุ่เมโธิ ปีี 2545
8. เหร่ิยญนุาคเก่�ยว ปีี 2546 ไม่จำากัดพิมพ์ 
    ไม่จำากัดเนุ่�อ
9. เหร่ิยญพริะอุปีคุต้แจกที่านุ ปีี 2546 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
10. พริะกริิ�ง - พริะชัยอวโลึกิเต้ศวริ ปีี 2546
11. พริะฤาษ่์ต้าไฟ ปีี 2547 ไม่จำากัดเนุ่�อ
12. ล็ึอกเก็ต้มังกริฟ้า ปีี 2550
13. เหร่ิยญพริะเจ้าแดง รุ่ินุแริก ปีี 2551
14. พริะปัีจเจกส่มปีริาริถูนุา เนุ่�อผู้ง ไม่จำากัดส่่ ปีี 2552
15. ล็ึอกเก็ต้มหาลึาภ ปีี 2554 ไม่จำากัดพิมพ์ 
16. พริะกริิ�ง-พริะชัย 3 ริอบู ปีี 2554 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
17. รูิปีหล่ึอหนุ่อชินุส่่ห์ 3 ริอบู ปีี 2554 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
18. วัวธินูุอุสุ่ภริาช 3 ริอบู ปีี 2554 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
19. เหร่ิยญพริะปัีจเจกพริะพุที่ธิเจ้า ปีี 2554
     ไม่จำากัดเนุ่�อ 
20. เหร่ิยญรุ่ินุแริกพริะโพธิิญาณ ปีี 2557 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
21. ล็ึอกเก็ต้พริะโพธิิญาณ ปีี 2557 ไม่จำากัดพิมพ์ 
22. สิ่งห์ขนุาดห้อยคอ ปึี 2559 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
23. เหร่ิยญหล่ึอรุ่ินุแริกพริะโพธิิญาณ ปีี 2559
     ไม่จำากัดเนุ่�อ 
24. เหร่ิยญหล่ึอเจ้าสั่ว พริะเจ้าห้าพริะองค์ ปีี 2559 
     เนุ่�อโลึหะ ไม่จำากัดเนุ่�อ 

25. พริะกริิ�ง-พริะชัยเท่ี่ยนุต่้� ปีี 2559 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
26. รูิปีเหม่อนุปัี�มรุ่ินุแริก หนุ่อจอมมุนุ่ ปีี 2560 
     ไม่จำากัดพิมพ์
27. ล็ึอกเก็ต้คุณแม่บุูญเร่ิอนุ รุ่ินุ คุณยายกายสิ่ที่ธิิ� 
     ปีี 2561
28. เหร่ิยญพริะอุปีคุต้หลัึงลึายเซ็นุ ปีี 2561 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
29. รูิปีหล่ึอพริะปัีจเจก รุ่ินุ จตุ้ริพิธิพริชัย ปีี 2562
     ไม่จำากัดเนุ่�อ 
30. ล็ึอกเก็ต้มังกริหยก ปีี 2562 ไม่จำากัดเนุ่�อ
31. พริะกริิ�งชินุบัูญชริ ปีี 2565 เนุ่�อที่องคำา - เงินุ 
32. พริะกริิ�งชินุบัูญชริ ปีี 2565 เนุ่�อชนุวนุ 
33. พริะชัยชินุบัูญชริ ปีี 2565 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
34. พริะกริิ�งต้ริะกูลึมังกริ ไม่จำากัดพิมพ์
35. รูิปีหล่ึอส่่�หูห้าต้า ไม่จำากัดรุ่ินุ ไม่จำากัดเนุ่�อ

1616 พิระค์รูบำากฤษดา สุเมโธพิระค์รูบำากฤษดา สุเมโธ
วััดสันพิระเจ้ัาแดง จั.ลัำาพูินวััดสันพิระเจ้ัาแดง จั.ลัำาพูิน

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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1. เหร่ิยญพริะมหาอุปีคุต้ ปีี 2545 
2. ล็ึอกเก็ต้รูิปีพริะพุที่ธิ หลัึงอุดด้วยมวลึส่าริ
   อันุเป็ีนุมงคลึ วัดทุ่ี่งโปี�ง ปีี 2550 
3. พริะริาหูเนุ่�อผู้ง ที่ริง 8 เหล่ึ�ยม 4 ม่นุาคม 2550 
4. เหร่ิยญพริะพิฆัเนุศ รุ่ินุส่มปีริาริถูนุามหาโภคที่รัิพย์
   ปีี 2551 
5. ต้ะกรุิดพริะมหายันุต์้พริะยาจักกะวัต้ติ้ริาช ปีี 2557
6. ต้ะกรุิดมหายันุต์้นุาคเขาคำา ปีี 2559
7. พริะล่ึอโขงเนุ่�อผู้ง 19 เกศา พริะอริิยะเจ้าแห่งล้ึานุนุา   
    ปีี 2557 
8. เหร่ิยญนุางกวักมหาโภคที่รัิพย์ ปีี 2557
9. เหร่ิยญพริะนุางสุ่ริะส่ะต่้�มหาเที่ว่ ปีี  2556 
10. เหร่ิยญพริะพุที่ธิสั่พพัญญฺู ปีริะสิ่ที่ธิิมงคลึ ปีี 2554 
11. เหร่ิยญมหาฤษ่์โพโพอ่อง - โพมินุข่อง ปีี 2559
12. เหร่ิยญหล่ึอพญาปุีริิส่าที่ปีริาบูโลึก ปีี 2558
13. พญาปุีริิส่าที่ปีริาบูโลึกเนุ่�อผู้งยา ปีี 2558 
14. แหวนุจักริเพริชพริะนุาริายณ์ ปีี 2557 
15. พญาโต้มหาโภคที่รัิพย์ ปีี 2557 
16. รูิปีหล่ึอพริะพุที่ธินิุรัินุต้ริาย (พริะบัูงหนุ้า-บัูงหลัึง)  
     ปีี 2554 
17. รูิปีหล่ึอ ปีฐมัง โพโพอ่อง ปีี 2558 
18. รูิปีหล่ึอหนุุมานุปีริาบูไต้ริภพ ปีี 2558 
19. ล็ึอกเก็ต้พริะครูิอนุุส่นุธิิ�ศาส่นุกิจ (ครูิบูาวัดไม้ฮุ่ง)  
     แบูบูไม่จารึิกนุามท่ี่านุ ออกวัดทุ่ี่งโปี�ง อ.ปีาย ปีี 2558
20. ล็ึอกเก็ต้พริะครูิอนุุส่นุธิิ�ศาส่นุกิจ (ครูิบูาวัดไม้ฮุ่ง)  
     (จารึิกนุามท่ี่านุ พริะครูิวิชัยยะ สิ่ริิวิชฺชโย) 
      ออกวัดทุ่ี่งโปี�ง อ.ปีาย ปีี 2558 

กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
กลุ่ัมศิัษย์พิระอำาจัารย์อำภิวััฒน์ อิำนฺที่วัณฺโณ วััดทุ่ี่งโป่ง เม่อำงปายกลุ่ัมศิัษย์พิระอำาจัารย์อำภิวััฒน์ อิำนฺที่วัณฺโณ วััดทุ่ี่งโป่ง เม่อำงปาย

วััตถุุมงค์ลัวััดทุ่ี่งโป่งวััตถุุมงค์ลัวััดทุ่ี่งโป่ง
อำ.ปาย จั.แม่ฮ่อำงสอำนอำ.ปาย จั.แม่ฮ่อำงสอำนโต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 1717

21. ล็ึอกเก็ต้รูิปีพริะพุที่ธิสั่พพัญญฺู ปีริะสิ่ที่ธิิมงคลึ ปีี 2554
22. อสุ่ริินุที่ริาหูบูริมโพธิิสั่ต้ว์ เนุ่�อผู้งยาวงกลึม ปีี 2558 
23. ผู้้ายันุต์้ม้าแก้วชมนุาง (แบูบูพิมพ์) ปีี 2557
24. รูิปีหล่ึอพริะเจ้าเศริษ์ฐ่เปีลึวปีล่ึองฟ้า ปีี 2561
25. รูิปีหล่ึอพริะกริิ�งมหาสิ่ที่ธิิโชค ปีี 2561
26. ม่ดหมอนุาริายณ์ต้รึิงไต้ริภพ ปีี 2565
27. ล็ึอกเก็ต้พริะแม่สุ่ริะส่ะต่้�มหาเที่ว่ ปีี 2561
29. เหร่ิยญพริะอาจาริย์อภิวัฒน์ุ อินฺุที่วณฺโณ 
     รุ่ินุเศริษ์ฐ่หนุุนุดวง ปีี 2564
30. รูิปีหล่ึอพริะอาจาริย์อภิวัฒน์ุ อินฺุที่วณฺโณ ปีี 2564
31. พริะผู้งยาอะคิดต่้อก่� (เมต้ต้า 528) 
     รูิปีพริะครูิอนุุส่นุธิิ�ศาส่นุกิจ(ครูิบูาวัดไม้ฮุ่ง) ปีี 2562
32. รูิปีหล่ึอพริะครูิอนุุส่นุธิิ�ศาส่นุกิจ (ครูิบูาวัดไม้ฮุ่ง 
     ปีี 2562
33. ล็ึอกเก็ต้พริะครูิอนุุส่นุธิิ�ศาส่นุกิจ (ครูิบูาวัดไม้ฮุ่ง)
     หลัึงเหร่ิยญ ปีี 2561

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
ดาวั ชายแดน, บุ๊ำง ที่รัพิย์เจัริญ, ตุ้ย บ่ำอำสร้างดาวั ชายแดน, บุ๊ำง ที่รัพิย์เจัริญ, ตุ้ย บ่ำอำสร้าง

โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่�
1. เหร่ิยญรุ่ินุแริก ครูิบูาออ ไม่จำากัดเนุ่�อ
2. ล็ึอกเก็ต้รุ่ินุแริก ครูิบูาออ
3. พริะผู้งขุนุแผู้นุครูิบูาออ รุ่ินุแริก ฟ้าคำาริาม ไม่จำากัดเนุ่�อ
4. พริะรูิปีเหม่อนุครูิบูาออ รุ่ินุแริก ไม่จำากัดเนุ่�อ
5. เหร่ิยญเมต้ต้า 93 ครูิบูาออ ไม่จำากัดเนุ่�อ
6. ล็ึอกเก็ดเมต้ต้า 93 เต็้มองค์ ครูิบูาออ
7. เหร่ิยญนัุ�งพานุ ครูิบูาออ ไม่จำากัดเนุ่�อ
8. เหร่ิยญต้ลัึบูส่่ผึู้�ง ครูิบูาออ ไม่จำากัดเนุ่�อ
9. เหร่ิยญเศริษ์ฐ่ ครูิบูาออ ไม่จำากัดเนุ่�อ
10. เหร่ิยญเม็ดแต้ง พริะนุาคปีริก ครูิบูาออ ไม่จำากัดเนุ่�อ
11. เหร่ิยญส่ร้ิางบูาริม่ 95 ครูิบูาออ ไม่จำากัดเนุ่�อ
12. เหร่ิยญหยดนุำ�าเมต้ต้าบูาริม่ ครูิบูาออ ไม่จำากัดเนุ่�อ
13. พริะชัยวัฒน์ุ ไชยชนุะ รุ่ินุหนึุ�ง ไม่จำากัดเนุ่�อ
14. รูิปีเหม่อนุปัี�มครูิบูาออ บููชาครูิ รุ่ินุแริก
15. เจ้าสั่วล้ึานุนุาบัูนุดาลึที่รัิพย์ ครูิบูาออ
16. กริิ�งเม่องนุะ รุ่ินุ 1 ครูิบูาออ
17. รูิปีเหม่อนุ แลึะพริะปิีดต้าไม้ขนุุนุต้ายพริาย ครูิบูาออ
18. เหร่ิยญหล่ึอเจ้ายอดที่รัิพย์ ครูิบูาออ ไม่จำากัดเนุ่�อ
19. ปีลัึกขิก จ่อก่� รุ่ินุแริก ครูิบูาออ
20. แมงภู่ รุ่ินุ 1 เมต้ต้าเร่ิยกที่รัิพย์ ครูิบูาออ ไม่จำากัดเนุ่�อ
21. กบูกินุเด่อนุ ครูิบูาออ รุ่ินุแริก
22. หนุุมานุพริายจันุที่ร์ิเพ็ญ ครูิบูาออ
23. พริะขริริค์(แลึวขุนุสิ่จา) รุ่ินุแริก ครูิบูาออ
24. ม่ดหมออาญาสิ่ที่ธิิ� รุ่ินุแริก ครูิบูาออ
25. รูิปีหล่ึอรุ่ินุ 1 หลึวงปูี�วิมะลึะ ขนุาด 5 นิุ�ว
26. เหร่ิยญรุ่ินุแริก บุูญกฐินุ หลึวงปูี�วิมะลึะ เนุ่�อเงินุลึงยา
27. เหร่ิยญรุ่ินุแริก บุูญกฐินุ หลึวงปูี�วิมะลึะ ไม่จำากัดเนุ่�อ
28. เหร่ิยญเส่มา 8 ริอบู หลึวงปูี�วิมะลึะ ไม่จำากัดเนุ่�อ

29. เหร่ิยญเม็ดแต้งนุาคปีริก 8 ริอบู หลึวงปูี�วิมะลึะ 
     ไม่จำากัดเนุ่�อ
30. ขุนุแผู้นุคุณวิเศษ์ วายุที่รัิพย์ รุ่ินุแริก หลึวงปูี�วิมะลึะ
31. แมงมนุต์้คำา โคต้ริเศริษ์ฐ่ หลึวงปูี�วิมะลึะ ไม่จำากัดเนุ่�อ
32. กบูบููชาครูิ หลึวงปูี�วิมะลึะ ขนุาด 3 นิุ�ว 5 นิุ�ว 9 นิุ�ว
33. กบูจิ�วล้ึมลุึก รุ่ินุ 1 หลึวงปูี�วิมะลึะ ไม่จำากัดเนุ่�อ
34. เหร่ิยญรุ่ินุแริก พริะอาจาริย์อูวิจิ�งต่้า เนุ่�อเงินุลึงยาส่่
     ชุดกริริมการิ
35. เหร่ิยญรุ่ินุแริก พริะอาจาริย์อูวิจิ�งต่้า เนุ่�ออัลึปีาก้ลึงยาส่่ 
     ชุดกริริมการิ
36. เหร่ิยญรุ่ินุแริก พริะอาจาริย์อูวิจิ�งต่้า ไม่จำากัดเนุ่�อ
37. กบูบููชาครูิ พริะอาจาริย์อูวิจิ�งต่้า ไม่จำากัดเนุ่�อ
38. กบูนุ้อยร้ิอยล้ึานุ กบูจิ�ว พริะอาจาริย์อู่วิจิ�งต่้า 
     ไม่จำากัดเนุ่�อ
39. ขุนุแผู้นุ รุ่ินุแริก บููชาครูิ พริะอาจาริย์ อูวิจิ�งต่้า
40. ล๊ึอกเก็ต้ครึิ�งองค์ รุ่ินุแริก ของพริะอาจาริย์อูวิจิ�งต่้า

1818 พิระหลัวังปู่ค์รูบำาอำอำ หลัวังปู่วิัมะลัะ พิระหลัวังปู่ค์รูบำาอำอำ หลัวังปู่วิัมะลัะ 
พิระอำาจัารย์อู่ำวิัจิั�งต่า วััดพิระธาตุดอำยจัอำมแวัะ พิระอำาจัารย์อู่ำวิัจิั�งต่า วััดพิระธาตุดอำยจัอำมแวัะ จั.เช่ยงใหม่จั.เช่ยงใหม่

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
กลุ่ัมวััตถุุมงค์ลั วััดพิระนอำนแม่ปูค์า ค์รูบำาเจ้ัาศัร่วิัไชย เช่ยงใหม่กลุ่ัมวััตถุุมงค์ลั วััดพิระนอำนแม่ปูค์า ค์รูบำาเจ้ัาศัร่วิัไชย เช่ยงใหม่

โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 1919 วััตถุุมงค์ลั วััดพิระป้าน (พิระนอำนแม่ปูค์า) วััตถุุมงค์ลั วััดพิระป้าน (พิระนอำนแม่ปูค์า) 
อำ.สันกำาแพิง จั.เช่ยงใหม่อำ.สันกำาแพิง จั.เช่ยงใหม่

1. เหร่ิยญ ครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย รุ่ินุแริก บููริณะพริะวิหาริหลึวง ปีี 2553 วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) เช่ยงใหม่
2. เส่่อบูาริม่ครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย รุ่ินุแริก วัดพริะนุอนุแม่ปูีคา ปีี 2553
3. พริะครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย เนุ่�อดินุผู้ส่มผู้งกริะเบู่�องวิหาริ รุ่ินุแริก วัดพริะป้ีานุ(พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2553
4. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย รุ่ินุมหาบูาริม่สิ่ริิวิชโย วัดพริะนุอนุแม่ปูีคา ปีี 2555
5. เหร่ิยญมหากฐินุ “ที่านุบูาริม่สิ่ริิวิชโย” วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2556
6. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัยขอบูส่ต้างค์ รุ่ินุแริก วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2556
7. เหร่ิยญท้ี่าวเวส่สุ่วริริณ (แจกเฉพาะคนุกลัึวผู่้) วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2556
8. รูิปีหล่ึอพริะมหาอุปีคุต้ชนุะมาริ วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2556
9. ล็ึอกเก็ต้ต้าลึปัีต้ริครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย ลึายเซ็นุ วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2557
10. เหร่ิยญหลึวงพ่อทัี่นุใจ รุ่ินุแริก วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2558
11. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัยหันุข้าง ท่ี่�ริะลึึก 88 ปีี ครูิบูา ส่ร้ิางวิหาริพริะนุอนุแม่ปูีคา  ปีี 2559
12. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัยหันุข้าง ท่ี่�ริะลึึก 88 ปีี ครูิบูา ส่ร้ิางวิหาริพริะนุอนุแม่ปูีคา ปีี 2559 พิมพ์ใหญ่
13. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัยหันุข้าง ท่ี่�ริะลึึก 88 ปีี ครูิบูา ส่ร้ิางวิหาริพริะนุอนุแม่ปูีคา ปีี 2559 พิมพ์เล็ึก
14. เหร่ิยญไม้ช่อฟ้าวิหาริหลึวง ครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย ท่ี่�ริะลึึก 88 ปีี ครูิบูา ส่ร้ิางวิหาริพริะนุอนุแม่ปูีคา ปีี 2559
15. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย รุ่ินุ ปีอยหลึวงวิหาริ พริะนุอนุแม่ปูีคา ปีี 2560
16. พริะผู้งเกศาครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2560 พิมพ์นัุ�ง
17. พริะผู้งเกศาครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2560 พิมพ์ย่นุ
18. รูิปีหล่ึอโบูริาณรุ่ินุแริก ครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2560
19. เหร่ิยญพริะพุที่ธิมหาจักริพริริดินุาคปีริกที่ริงเคร่ิ�องล้ึานุนุา วัดพริะป้ีานุ(พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2561
20. เหร่ิยญเม็ดแต้งครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2561
21. พญาสิ่งห์หลึวง วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2562
22. เหร่ิยญบูาต้รินุำ�ามนุต์้ครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย วัดพริะป้ีานุ (พริะนุอนุแม่ปูีคา) ปีี 2562
23. เหร่ิยญท้ี่าวเวส่สุ่วริริณจาตุ้มหาริาชิกา รุ่ินุบูาริม่เศริษ์ฐ่ล้ึานุนุา ปีี 2563 ชุดริายการิเนุ่�อหลัึก
24. เหร่ิยญท้ี่าวเวส่สุ่วริริณจาตุ้มหาริาชิกา รุ่ินุบูาริม่เศริษ์ฐ่ล้ึานุนุา ปีี 2563 ชุดริายการิลุ้ึนุเนุ่�อ

***** ม่รายการต่อำหน้าถัุดไป >>>>>***** ม่รายการต่อำหน้าถัุดไป >>>>>

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
กลุ่ัมวััตถุุมงค์ลั วััดพิระนอำนแม่ปูค์า ค์รูบำาเจ้ัาศัร่วิัไชย เช่ยงใหม่กลุ่ัมวััตถุุมงค์ลั วััดพิระนอำนแม่ปูค์า ค์รูบำาเจ้ัาศัร่วิัไชย เช่ยงใหม่

โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 1919 วััตถุุมงค์ลั วััดพิระป้าน (พิระนอำนแม่ปูค์า) วััตถุุมงค์ลั วััดพิระป้าน (พิระนอำนแม่ปูค์า) 
อำ.สันกำาแพิง จั.เช่ยงใหม่ (ต่อำ)อำ.สันกำาแพิง จั.เช่ยงใหม่ (ต่อำ)

25. เหร่ิยญหล่ึอ ท้ี่าวเวส่สุ่วริริณจาตุ้มหาริาชิกา รุ่ินุบูาริม่เศริษ์ฐ่ล้ึานุนุา ปีี 2563 ชุดกองบุูญวาต้ภัย
26. ท้ี่าวเวส่สุ่วริริณจาตุ้มหาริาชิกา รุ่ินุบูาริม่เศริษ์ฐ่ล้ึานุนุา ปีี 2563 เนุ่�อผู้งส้่มปี�อย
27. ล็ึอกเก็ต้ท้ี่าวเวส่สุ่วริริณจาตุ้มหาริาชิกา วัดพริะนุอนุแม่ปูีคา ออกให้วัดงิ�วใหม่ จ. เช่ยงริาย ปีี 2563
28. เลึส่ข้อม่อท้ี่าวเวส่สุ่วริริณจาตุ้มหาริาชิกา องค์หลึวงพ่อพริะนุอนุแม่ปูีคา รุ่ินุแริก รุ่ินุโชคด่ที่ว่ที่รัิพย์ ปีี 2564
29. พริะผู้งใบูลึานุมวลึส่าริวิเศษ์ท้ี่าวเวส่สุ่วริริณจาตุ้มหาริาชิกา วัดพริะนุอนุแม่ปูีคา ปีี 2564
30. พริะกริิ�งหนุานุหลึวง วัดพริะนุอนุแม่ปูีคา ปีี 2565
31. ขุนุแผู้นุพริายวิลึาสิ่ณ่ วัดพริะนุอนุแม่ปูีคา ปีี 2565
32. รูิปีหล่ึอท้ี่าวเวส่สุ่วริริณจาตุ้มหาริาชิกา ยักษ์์ปีลึดหนุ่� วัดพริะนุอนุแม่ปูีคา ปีี 2565
33. ท้ี่าวเวส่สุ่วริริณจาตุ้มหาริาชิกา วัดพริะนุอนุแม่ปูีคา งาแกะ ปีี 2565
34. ส่มเด็จแหวกม่านุ รุ่ินุเฮ่ง ริวย ด่ วัดพริะนุอนุแม่ปูีคา ปีี 2565
35. พริะปิีดต้าปีลึดหนุ่� วัดพริะนุอนุแม่ปูีคา ปีี 2565

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
ชมรมพิระเค์ร่�อำงสันกำาแพิงชมรมพิระเค์ร่�อำงสันกำาแพิง

โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 2020 พิระหลัวังปู่ที่อำงบัำวั ตันติกโร พิระหลัวังปู่ที่อำงบัำวั ตันติกโร 
วััดป่าโรงธรรมสามัค์ค่์ จั.เช่ยงใหม่วััดป่าโรงธรรมสามัค์ค่์ จั.เช่ยงใหม่

1. เหร่ิยญส่ริริพสิ่ที่ธิิโชค รุ่ินุแริก เนุ่�อเงินุ
2. เหร่ิยญส่ริริพสิ่ที่ธิิโชค รุ่ินุแริก เนุ่�อนุวะ
3. เหร่ิยญส่ริริพสิ่ที่ธิิโชค รุ่ินุแริก เนุ่�อกริะไหล่ึที่อง
4. เหร่ิยญส่ริริพสิ่ที่ธิิโชค รุ่ินุแริก เนุ่�อที่องแดง
5. เหร่ิยญ รุ่ินุ 2 หลัึงลึายเซ็นุ ปีี 2518
6. เหร่ิยญ พูนุลึาภ หลัึงนุางกวัก ปีี 2521
7. เหร่ิยญส่มโภชฉลึองเจด่ย์ หลัึงเจด่ย์ ปีี 2521
8. เหร่ิยญดอกบัูวไขว้ อนุุส่ริณ์ 72 ปีี
9. เหร่ิยญม่ชัย คริบูริอบู 80 ปีี
10. เหร่ิยญเล่ึ�อนุยศ ปีี 2548 ไม่จำากัดเนุ่�อ
11. เหร่ิยญมงคลึอายุ 7 ริอบู ปีี 49 ไม่จำากัดเนุ่�อ
12. เหร่ิยญเส่มาพุที่ธิิมงคลึ เนุ่�อเงินุ ปีี 2554
13. เหร่ิยญเส่มาพุที่ธิิมงคลึ เนุ่�อ นุวะ ปีี 2554
14. เหร่ิยญเส่มาพุที่ธิิมงคลึ เนุ่�อที่องฝ่าบูาต้ริ ปีี 2554
15. เหร่ิยญเส่มาพุที่ธิิมงคลึ เนุ่�อที่องแดง ปีี 2554
16. เหร่ิยญนัุ�งพานุต่้ออายุ ปีี 2554 ไม่จำากัดเนุ่�อ
17. พริะส่มเด็จเนุ่�อโลึหะ ต้อกเลึข 1 
18. พริะผู้งส่มเด็จ ไม่จำากัดพิมพ์ ปีี 2515
19. พริะผู้งส่มเด็จเนุ่�อว่านุยา หลัึงยันุต์้เฑาะว์ ปีี 2517
20. พริะผู้งนุาคปีริกเนุ่�อว่านุยา หลัึงปัี�ม 11 ก.พ 2517
21. พริะผู้งรุ่ินุแริกพูนุลึาภ ปีี 2523
22. พริะผู้งส่่�เหล่ึ�ยม อุดมที่รัิพย์ ปีี 2548
23. ล็ึอกเก็ต้จัมโบู้ ฉากที่อง, ฟ้า
24. ล็ึอกเก็ต้เล็ึก เต็้มองค์, ครึิ�งองค์
25. ล็ึอกเก็ต้เล็ึก นัุ�งเต็้มองค์ส่องหนุ้า
26. พริะพุที่ธิส่ริริพสิ่ที่ธิิโชค 7 ริอบู
27. พริะกริิ�งต้นฺุติ้กโริ ไม่จำากัดเนุ่�อ

28. คชส่่ห์ รุ่ินุแริก เนุ่�อเงินุ
29. คชส่่ห์รุ่ินุแริก เนุ่�อกะไหล่ึที่อง
30. คชส่่ห์รุ่ินุแริก ลึงยา
31. คชส่่ห์ รุ่ินุแริก เนุ่�อนุวะ
32. คชส่่ห์ รุ่ินุแริก เนุ่�อที่องแดง
33. รูิปีหล่ึอ รุ่ินุแริก ต้อกเลึข 1
34. พริะปิีดต้า หลัึงเหร่ิยญ 25 ส่.ต้ ปีี 2553
35. พริะปิีดต้าพุที่ธิิมงคลึ ปีี 2554
36. พริะปีริกใบูมะขาม ต้นฺุติ้กโริ 88
37. พริะขุนุแผู้นุ ไต้ริมาส่ ปีี 2553
38. พริะหลึวงปูี�ที่วด ไต้ริมาส่ ปีี 2553
39. ม่ดเที่พศาส่ต้ร์ิพญาคชส่่ห์ 89 ไม่จำากัดขนุาด
40. คชส่่ห์ รุ่ินุ 2 ไม่จำากัดเนุ่�อ

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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1. พริะผู้งเกศาครูิบูาจันุที่ร์ิทิี่พย์ รุ่ินุแริกไม่จำากัดพิมพ์
2. พริะส่มเด็จ เงินุที่องไหลึมา ไม่จำากัดพิมพ์ 
3. ลูึกอมเงินุที่องไหลึมา ไม่จำากัดต้ะกรุิด
4. เหร่ิยญรูิปีเหม่อนุรุ่ินุแริก เนุ่�อที่องคำา เนุ่�อเงินุ 
   เนุ่�อนุวะโลึหะ
5. เหร่ิยญรูิปีเหม่อนุรุ่ินุแริก เนุ่�อที่องทิี่พย์
6. เหร่ิยญรูิปีเหม่อนุรุ่ินุแริก เนุ่�อที่องแดง
7. เหร่ิยญรูิปีเหม่อนุรุ่ินุแริก ไม่จำากัดเนุ่�อ
8. เหร่ิยญเม็ดแต้งดวงเศริษ์ฐ่ ไม่จำากัดเนุ่�อ
9. เหร่ิยญเม็ดแต้งดวงเศริษ์ฐ่ หลัึงผู้งพริาย ไม่จำากัดเนุ่�อ
10. ขุนุแผู้นุ รุ่ินุ 1 เนุ่�อชานุหมาก หลัึงแผู่้นุจาริ 
     ไม่จำากัดเนุ่�อ
11. ขุนุแผู้นุ รุ่ินุ 1 เนุ่�อชานุหมาก ไม่จำากัดต้ะกรุิด
12. ขุนุแผู้นุ รุ่ินุ 1 เนุ่�อว่านุผู้งพริาย ไม่จำากัดต้ะกรุิด
13. ขุนุแผู้นุ รุ่ินุ 1 ไม่จำากัดเนุ่�อ แลึะต้ะกรุิด
14. พริะนุางกวัก เนุ่�อชานุหมาก หลัึงต้ะกรุิด 
15. พริะนุางกวัก เนุ่�อผู้งงิ�วดำา
16. วัวธินูุฟ้าผู่้า รุ่ินุ 1 เนุ่�อ เงินุ นุวะโลึหะ
17. วัวธินูุฟ้าผู่้า รุ่ินุ 1 ไม่จำากัดเนุ่�อ
18. บู่วงนุาคบูาศก์ ไม้สั่กที่องแกะ ไม่จำากัดพิมพ์
19. พริะผู้งรูิปีเหม่อนุ รุ่ินุ 1 หลัึงแผู่้นุจาริไม่จำากัดเนุ่�อ
20. พริะผู้งรูิปีเหม่อนุ รุ่ินุ 1 หลัึงยันุต์้ไม่จำากัดเนุ่�อ
     แลึะต้ะกรุิด
21. เหร่ิยญท้ี่าวมหากุเวริ พิมพ์ใหญ่ ไม่จำากัดเนุ่�อ 
22. เหร่ิยญท้ี่าวมหากุเวริ พิมพ์เล็ึก ไม่จำากัดเนุ่�อ 
23. ล็ึอกเก็ต้รูิปีเหม่อนุรุ่ินุแริก หลัึงแผู่้นุจาริ ไม่จำากัดเนุ่�อ
24. ล็ึอกเก็ต้รูิปีเหม่อนุรุ่ินุแริก หลัึงผู้งพริาย ไม่จำากัดต้ะกรุิด

กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
กลุ่ัมพิระเค์ร่�อำง ค์รู บำา จัันที่ร์ ทิี่พิย์   อิำนฺที่ญาโณ วััด ม่วัง ม้า ใต้กลุ่ัมพิระเค์ร่�อำง ค์รู บำา จัันที่ร์ ทิี่พิย์   อิำนฺที่ญาโณ วััด ม่วัง ม้า ใต้

พิระค์รูบำาจัันที่ร์ทิี่พิย์ อิำนฺที่ญาโณ พิระค์รูบำาจัันที่ร์ทิี่พิย์ อิำนฺที่ญาโณ 
วััดม่วังม้าใต้ จั.เช่ยงใหม่วััดม่วังม้าใต้ จั.เช่ยงใหม่โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 2121

25. ล็ึอกเก็ต้รูิปีเหม่อนุรุ่ินุแริก ไม่จำากัดพิมพ์
26. พริะปิีดต้าหลัึงยันุต์้ดวง รุ่ินุ 1 จัมโบู้หลัึงแผู่้นุจาริ
     ไม่จำากัดเนุ่�อ
27. พริะปิีดต้าหลัึงยันุต์้ดวง รุ่ินุ 1 จัมโบู้ ไม่จำากัดต้ะกรุิด
28. พริะปิีดต้าหลัึงยันุต์้ดวง รุ่ินุ 1 เนุ่�อโลึหะ ไม่จำากัดพิมพ์
29. พริะปิีดต้าหลัึงยันุต์้ดวง รุ่ินุ 1 พิมพ์เล็ึก ไม่จำากัดเนุ่�อ
     แลึะต้ะกรุิด
30. เจ้าสั่วหลัึงริอยนิุ�ว ไม่จำากัดเนุ่�อ 
31. เจ้าสั่วหลัึงยันุต์้ ไม่จำากัดเนุ่�อ
32. รูิปีถู่ายห้อยคอ ไม่จำากัดพิมพ์
33. ต้ะกรุิดส่าริิกาเงินุคู่
34. ม่ดหมอไม้สั่กฟ้าผู่้า ไม่จำากัดรุ่ินุ
35. ต้ะกรุิดปีะถูะมัง ไม่จำากัด
36. แผู่้นุจาริส่าริพัดด่ แก้วมณ่โชติ้ ไม่จำากัดเนุ่�อ
37. ผู้้ายันุต์้ไม่จำากัดรุ่ินุ
38. พริะขุนุแผู้นุหมอยา เนุ่�อผู้งยาไภสั่ช ไม่จำากัดต้ะกรุิด
39. พริะขุนุแผู้นุหมอยา เนุ่�อชานุหมาก ไม่จำากัดต้ะกรุิด
40. พริะขุนุแผู้นุหมอยา เนุ่�อผู้งพริาย ไม่จำากัดต้ะกรุิด
41. พริะขุนุแผู้นุหมอยา ไม่จำากัดเนุ่�อ

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
ชมรมพิระเค์ร่�อำงสันกำาแพิงชมรมพิระเค์ร่�อำงสันกำาแพิง

พิระค์ณาจัารย์ อำ.สันกำาแพิง - อำ.แม่อำอำน พิระค์ณาจัารย์ อำ.สันกำาแพิง - อำ.แม่อำอำน 
ยอำดนิยม 1ยอำดนิยม 1โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 2222

1. พริะรูิปีเหม่อนุครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย วัดพริะนุอนุปูีคา 2475
2. เหร่ิยญไข่ครูิบูาศร่ิวิชัย วัดม่วงม้า ปีี 2515 
    หลัึงนุางกวัก
3. เหร่ิยญกลึมครูิบูาศร่ิวิชัย วัดม่วงม้า ปีี 2515 
4. เหร่ิยญครูิบูาศร่ิวิชัย วัดพริะธิาตุ้ดอยผู้าตั้�ง แม่ออนุ 
    ปีี 2545
5. เหร่ิยญส่่�เหล่ึ�ยมรุ่ินุแริก ครูิบูาแก้ว วัดนุำ�าจำา 
6. เหร่ิยญไข่ รุ่ินุ 2 ครูิบูาแก้ว วัดนุำ�าจำา ปีี 2517
7. เหร่ิยญเมต้ต้า รุ่ินุ 3 ครูิบูาแก้ว วัดนุำ�าจำา 
8. เหร่ิยญไข่เล็ึก รุ่ินุ 4 ครูิบูาแก้ว วัดนุำ�าจำา
9. พริะเกศาครูิบูาแก้ว วัดนุำ�าจำา พิมพ์หลัึงอึ�ง
10. พริะเกศาครูิบูาแก้ว วัดนุำ�าจำา ไม่จำากัดพิมพ์
11. เหร่ิยญรุ่ินุแริกครูิบูาเต้ชะ วัดสั่นุใต้้ ปีี 2515
12. เหร่ิยญรุ่ินุแริกหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ ปีี 2515
13. เหร่ิยญหมดห่วงหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ 
     ปีี 2517 เนุ่�อที่องคำา - เงินุ - นุวะ
14. เหร่ิยญหมดห่วงหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ 
     ปีี 2517 เนุ่�อที่องแดง ไม่จำากัดบูล็ึอก
15. เหร่ิยญชาต้ร่ิหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ 
     เนุ่�อเงินุ - นุวะ
16. เหร่ิยญชาต้ร่ิหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ 
     เนุ่�อที่องแดง
17. เหร่ิยญที่ว่ลึาภหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ
     เนุ่�อเงินุ - นุวะ
18. เหร่ิยญที่ว่ลึาภหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ 
     เนุ่�อที่องแดง
19. เหร่ิยญศิษ์ย์ต้าคล่ึหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ 
     ปีี 2517
20. เหร่ิยญเม็ดกริะดุมหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ

21. รูิปีหล่ึอรุ่ินุแริกหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ
22. ล็ึอกเก็ต้หลึวงปูี�คำาแส่นุ หลัึงอุดผู้ง ปีี 2517 
     ไม่จำากัดพิมพ์
23. ล็ึอกเก็ต้หลึวงปูี�คำาแส่นุ ไม่จำากัดรุ่ินุ
24. พริะเนุ่�อดินุรุ่ินุแริกหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ
25. พริะผู้งผู้้าปี�าหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ
26. วัวธินูุหลึวงปูี�คำาแส่นุ วัดปี�าดอนุมูลึ ไม่จำากัดรุ่ินุ
27. เหร่ิยญรุ่ินุแริกครูิบูาแส่ง วัดร้ิองก่องข้าว ปีี 2522 
     เนุ่�อเงินุ
28. เหร่ิยญรุ่ินุแริกครูิบูาแส่ง วัดร้ิองก่องข้าว ปีี 2522
     เนุ่�อที่องแดง
29. เหร่ิยญรุ่ินุแริกพริะครูิวิศาลึนุวกิจ วัดสั่นุมะฮ่กฟ้า 
     ปีี 2523
30. เหร่ิยญรุ่ินุแริก พริะครูิปีริะสิ่ที่ธิิบุูญญาคม วัดม่วงเข่ยว
31. เหร่ิยญรุ่ินุแริก หลึวงพ่ออุ่นุ ออกอยุธิยา ปีี 2517
32. เหร่ิยญรุ่ินุแริก หลึวงพ่ออุ่นุ วัดปี�าแดง ปีี 2537
33. เหร่ิยญฉ่ดรุ่ินุแริก พริะครูิธิริริมโกศลึ 
     หลึวงพ่อส่มปีริาริถูนุา วัดร้ิองวัวแดง
34. เหร่ิยญรุ่ินุแริกพริะครูิพิมลึธิริริมรัิต้(บุูญตั้นุ เต้ชธิมฺโม) 
     วัดย่าพาย
35. พริะผู้งเกศารุ่ินุแริก ครูิบูาตั้�นุ วัดย่าพาย
36. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาตั้�นุ วัดย่าพาย
37. เหร่ิยญรุ่ินุแริกครูิบูาอุ่นุ วัดดงข่�เหล็ึก
38. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาอุ่นุ วัดดงข่�เหล็ึก
39. เหร่ิยญพริะฝ่นุแส่นุห่า วัดแช่ช้าง ปีี 2517
40. เหร่ิยญรุ่ินุแริกหลึวงพ่อนุำ�าบู่อยา วัดศร่ิบุูญเร่ิอง 
     ปีี 2519

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
ชมรมพิระเค์ร่�อำงสันกำาแพิงชมรมพิระเค์ร่�อำงสันกำาแพิง

โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 2323
1. เหร่ิยญรุ่ินุแริก พริะครูิจันุที่ส่มานุคุณ (หล้ึา จันุโที่ภาโส่)
    วัดปี�าตึ้ง
2. เหร่ิยญฉ่ดล้ึอแม็กซ์ หลึวงปูี�หล้ึา วัดปี�าตึ้ง
3. เหร่ิยญฉ่ดส่่�เหล่ึ�ยมลึายไที่ย หลึวงปูี�หล้ึา วัดปี�าตึ้ง
4. เหร่ิยญฉ่ดหยดนุำ�า หลึวงปูี�หล้ึา วัดปี�าตึ้ง
5. เหร่ิยญฉ่ดใบูโพธิิ�ส่ร้ิางห้องส่มุด หลึวงปูี�หล้ึา วัดปี�าตึ้ง
6. เหร่ิยญรุ่ินุ 2 กองบิูนุ 41 หลึวงปูี�หล้ึา วัดปี�าตึ้ง
7. พริะกริิ�งก้นุสิ่งห์ หลึวงปูี�หล้ึาต้าทิี่พย์ มหาดไที่ยส่ร้ิาง
8. ล็ึอกเก็ต้หลึวงปูี�หล้ึา วัดปี�าตึ้ง ไม่จำากัดรุ่ินุ
9. พริะผู้งหลึวงปูี�หล้ึา วัดปี�าตึ้ง
10. เหร่ิยญรุ่ินุแริก พริะครูิอินุที่คุณาภริณ์ วัดบู้านุโห้ง 
11. พริะกริิ�งโปีร่ิงฟ้า ครูิบูาศร่ิวริริณ วัดบู้านุโห้ง
12. เหร่ิยญนุนฺุที่ชโย วัดเปีาส่ามขา อ.แม่ออนุ
13. เหร่ิยญรุ่ินุแริก ครูิบูาหล่ึ� วัดออนุกลึาง อ.แม่ออนุ
14. เหร่ิยญครูิบูากองจันุที่ร์ิ วัดเปีาส่ามขา อ.แม่ออนุ
15. เหร่ิยญรุ่ินุแริก ครูิบูาสิ่งห์แก้ว วัดปีางกอง อ.แม่ออนุ
16. พริะกริิ�งอตฺ้ถูกาโม ครูิบูาสิ่งห์แก้ว วัดปีางกอง อ.แม่ออนุ
17. รูิปีหล่ึอรุ่ินุแริก ครูิบูาสิ่งห์แก้ว วัดปีางกอง อ.แม่ออนุ
18. วัวธินูุวัวแดงโลึหะ ครูิบูาสิ่งห์แก้ว วัดปีางกอง 
     อ.แม่ออนุ ไม่จำากัดเนุ่�อ
19. วัวธินูุวัวแดงปัี�นุ ครูิบูาสิ่งห์แก้ว วัดปีางกอง อ.แม่ออนุ
20. สิ่งห์มหาริาชบูาริม่ ครูิบูาสิ่งห์แก้ว วัดปีางกอง 
     อ.แม่ออนุ ไม่จำากัดเนุ่�อ
21. เหร่ิยญรุ่ินุแริกครูิบูาอินุปัี�นุ วัดสั่นุใต้้ ไม่จำากัดเนุ่�อ
22. รูิปีหล่ึอรุ่ินุแริกครูิบูาอินุปัี�นุ วัดสั่นุใต้้ ไม่จำากัดเนุ่�อ
23. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาอินุปัี�นุ วัดสั่นุใต้้ ฉากขาวที่องคำาใหญ่ 
     ปีี 2564
24. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาอินุปัี�นุ วัดสั่นุใต้้ ฉากฟ้าที่องคำาเล็ึก 
     ปีี 2564

25. วัวธินูุรุ่ินุแริกครูิบูาอินุปัี�นุ วัดสั่นุใต้้
26. ม่ดหมอครูิบูาอินุปัี�นุ วัดสั่นุใต้้ รุ่ินุแริก
27. ม่ดหมอยอดฉัต้ริฟ้าผู่้า ครูิบูาอินุปัี�นุ วัดสั่นุใต้้
28. เหร่ิยญหล่ึอฉลุึเงินุล้ึานุบูาริม่วิสุ่ที่โธิ ครูิบูาอินุปัี�นุ 
     วัดสั่นุใต้้
29. ท้ี่าวเวส่สุ่วริริณเนุ่�อผู้ง ครูิบูาอินุปัี�นุ วัดสั่นุใต้้ กฐินุ 2564
30. เหร่ิยญพริะสิ่งห์ยอง วัดปี�าต้าลึ รุ่ินุแริก ไม่จำากัดเนุ่�อ
31. รูิปีหล่ึอพริะสิ่งห์ยอง วัดปี�าต้าลึ รุ่ินุแริก ไม่จำากัดเนุ่�อ
32. พญาครุิฑล้ึานุนุามหาบูาริม่ วัดปี�าต้าลึ ไม่จำากัดเนุ่�อ
33. พญาครุิฑสุ่บูริริณริาชเที่วะมหาบูาริม่ วัดปี�าต้าลึ 
     ไม่จำากัดเนุ่�อ
34. พริะกริิ�ง 12 มหาชัย วัดเปีาส่ามขา 
35. พริะกริิ�งเจ้าสั่ว วัดเปีาส่ามขา
36. พริะกริิ�งธิริณ่ส่าริ วัดเปีาส่ามขา
37. พริะปิีดต้าโภคที่รัิพย์ วัดเปีาส่ามขา
38. รูิปีหล่ึอหนุุมานุวัดเปีาส่ามขา
39. เหร่ิยญยันุต์้ไหว้ครูิ วัดเปีาส่ามขา
40. ขุนุแผู้นุรุ่ินุแริก วัดเปีาส่ามขา
41. เหร่ิยญหล่ึอเจ้าสั่ว วัดเปีาส่ามขา
42. เหร่ิยญท้ี่าวเวส่สุ่วริริณ เนุ่�อต้ะกั�วหลัึงจาริ วัดเปีาส่ามขา
43. ขุนุแผู้นุรุ่ินุแริก ครูิบูาขวัญ พุที่ธิส่โริ วัดล้ึานุต้อง
44. เหร่ิยญ อุเต่้งยกโก่ ครูิบูาขวัญ วัดล้ึานุต้อง ไม่จำากัดเนุ่�อ

พิระค์ณาจัารย์ อำ.สันกำาแพิง - อำ.แม่อำอำน พิระค์ณาจัารย์ อำ.สันกำาแพิง - อำ.แม่อำอำน 
ยอำดนิยม 2ยอำดนิยม 2
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
ชมรมพิระเค์ร่�อำงเม่อำงสารภ่ชมรมพิระเค์ร่�อำงเม่อำงสารภ่

พิระค์ณาจัารย์ อำ.สารภ่ จั.เช่ยงใหม่พิระค์ณาจัารย์ อำ.สารภ่ จั.เช่ยงใหม่โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 2424
1. เหร่ิยญครูิบูาสิ่งห์แก้ว วัดปีากกอง รุ่ินุแริก บูล็ึอกนิุยม
2. เหร่ิยญครูิบูาสิ่งห์แก้ว วัดปีากกอง รุ่ินุแริก บูล็ึอก s ข่ด
3. เหร่ิยญครูิบูาสิ่งห์แก้ว วัดปีากกอง รุ่ินุแริก บูล็ึอกขอบูชิด
4. เหร่ิยญครูิบูาสิ่งห์แก้ว วัดปีากกอง รุ่ินุส่อง ไม่จำากัดเนุ่�อ
5. เหร่ิยญครูิบูาสิ่งห์แก้ว วัดปีากกอง รุ่ินุส่าม (หมดห่วง)
6. รูิปีเหม่อนุปัี�มครูิบูาสิ่งห์แก้ว วัดปีากกอง 
   รุ่ินุ บูาริม่สิ่งห์แก้ว ไม่จำากัดเนุ่�อ
7. เหร่ิยญครูิบูากองแก้ว วัดต้้นุยางหลึวง รุ่ินุแริก 
    บูล็ึอกหูข่ด
8. เหร่ิยญครูิบูากองแก้ว วัดต้้นุยางหลึวง รุ่ินุแริก 
    บูล็ึอกธิริริมดา
9. เหร่ิยญจุต้ริพริ ครูิบูากองแก้ว วัดต้้นุยางหลึวง 2 ก
    เนุ่�อส่ำาริิด
10. เหร่ิยญจุต้ริพริ ครูิบูากองแก้ว วัดต้้นุยางหลึวง 2 ก
     เนุ่�อกะไหล่ึที่อง - เงินุ
11. เหร่ิยญจุต้ริพริ ครูิบูากองแก้ว วัดต้้นุยางหลึวง 3 ก
     เนุ่�อส่ำาริิด
12. เหร่ิยญจุต้ริพริ ครูิบูากองแก้ว วัดต้้นุยางหลึวง 2 ก
     เนุ่�อกะไหล่ึที่อง - เงินุ
13. พริะสิ่วล่ึ ครูิบูากองแก้ว วัดต้้นุยางหลึวง ปีี 2517
14. พริะผู้งรูิปีเหม่อนุหลัึงต้้นุไที่ริ ครูิบูากองแก้ว 
     วัดต้้นุยางหลึวง ปีี 2520
15. พริะปิีดต้า พิมพ์หกเหล่ึ�ยม ครูิบูากองแก้ว 
     วัดต้้นุยางหลึวง ปีี 2520
16. พริะปิีดต้า พิมพ์โค้งกลึาง ครูิบูากองแก้ว 
     วัดต้้นุยางหลึวง ปีี 2520
17. พริะปิีดต้า พิมพ์จิ�ว ครูิบูากองแก้ว วัดต้้นุยางหลึวง 
     ปีี 2522

18. เหร่ิยญครูิบูาคำาตั้�นุ วัดดอนุจ่นุ รุ่ินุแริก เนุ่�อเงินุ
19. เหร่ิยญครูิบูาคำาตั้�นุ วัดดอนุจ่นุ รุ่ินุแริก เนุ่�อต้ะกั�ว
20. เหร่ิยญครูิบูาคำาตั้�นุ วัดดอนุจ่นุ รุ่ินุแริก เนุ่�อนุวะโลึหะ
21. เหร่ิยญครูิบูาคำาตั้�นุ วัดดอนุจ่นุ รุ่ินุแริก 
     เนุ่�อที่องแดงกะไหล่ึที่อง
22. เหร่ิยญครูิบูาคำาตั้�นุ วัดดอนุจ่นุ รุ่ินุแริก เนุ่�อที่องแดง
23. พริะผู้งเกศา ครูิบูาคำาตั้�นุ วัดดอนุจ่นุ รุ่ินุแริก
24. พริะปิีดต้าญาณวิภาต้ ครูิบูาคำาตั้�นุ วัดดอนุจ่นุ เนุ่�อเงินุ
25. พริะปิีดต้าญาณวิภาต้ ครูิบูาคำาตั้�นุ วัดดอนุจ่นุ 
     เนุ่�อนุวะโลึหะ
26. เหร่ิยญพริะครูิคำามูลึ วัดหนุองส่่�แจ่ง รุ่ินุแริก บูล็ึอกส่่�แจ่ง
27. เหร่ิยญพริะครูิญาณรัิงษ่์ วัดไชยมงคลึปี�ากล้ึวย 
     หลัึงเกศาพริะพุที่ธิ
28. เหร่ิยญครูิบูาบุูญมา วัดแม่ส่ะลึาบู รุ่ินุแริก
29. เหร่ิยญครูิบูาผัู้ด วัดศร่ิดอนุมูลึ รุ่ินุแริก
30. เหร่ิยญครูิบูานุ้อย วัดศร่ิดอนุมูลึ รุ่ินุแริก
31. เหร่ิยญครูิบูาชุ่ม ออกวัดสั่นุดอนุมูลึ ไม่จำากัดเนุ่�อ
32. เหร่ิยญครูิบูาอินุต้า วัดปี�าเด่�อ รุ่ินุแริก
33. เหร่ิยญพริะครูิพุที่ธิาทิี่ต้ยวงค์ วัดปี�าแคโยง
34. เหร่ิยญครูิบูาบุูญถึูง วัดสั่นุปี�าเล่ึยง
35. พริะกริิ�งส่าริภ่ศร่ิล้ึานุนุา ไม่จำากัดเนุ่�อ
36. พริะขุนุแผู้นุส่าริภ่ศร่ิล้ึานุนุา เนุ่�อดำา
37. พริะขุนุแผู้นุส่าริภ่ศร่ิล้ึานุนุา เนุ่�อแดงโริยผู้งเหล็ึกไหลึ
38. พริะขุนุแผู้นุส่าริภ่ศร่ิล้ึานุนุา เนุ่�อเข่ยวโริยผู้งเหล็ึกไหลึ
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1. พริะสิ่งห์จอมแจ้ง วัดดอยจอมแจ้ง ไม่จำากัดเนุ่�อ
2. เหร่ิยญจอมศร่ิปิียาริาม (ดอยส่ะเก็ด) ปีี 2511 กะไหล่ึที่อง
3. เหร่ิยญครูิบูาอภิชัย (คำามูลึ) วัดศร่ิมุงเม่อง (ลึวงเหนุ่อ)
   รุ่ินุแริก
4. เหร่ิยญครูิบูาอินุต้า วัดร้ิองข่�เหล็ึก รุ่ินุแริก
5. เหร่ิยญครูิบูาอิ�นุแก้ว วัดปี�าแงะ รุ่ินุ 1 (รูิปีไข่) ปีี 2536
6. เหร่ิยญครูิบูาอิ�นุแก้ว วัดปี�าแงะ รุ่ินุแริก (รูิปีส่่�เหล่ึ�ยม) 
   ปีี 2536
7. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาอิ�นุแก้ว วัดปี�าแงะ พิมพ์ (อิ�มแก้ว)
8. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาอิ�นุแก้ว วัดปี�าแงะ ไม่จำากัดรุ่ินุ
9. เหร่ิยญครูิบูาต้า วัดแม่ฮ้่อยเงินุเหนุ่อ รุ่ินุแริก ปีี 2527
   เนุ่�อที่องคำา, เนุ่�อเงินุ
10. เหร่ิยญครูิบูาต้า วัดแม่ฮ้่อยเงินุเหนุ่อ รุ่ินุแริก ปีี 2527
     เนุ่�อที่องแดง
11. พริะผู้งเกศา ครูิบูาต้าวัดแม่ฮ้่อยเงินุเหนุ่อ รุ่ินุแริก
12. เหร่ิยญพริะอาจาริย์สิ่งห์โต้ วัดนุำ�าแพร่ิ รุ่ินุแริก 
     ปีี 2519
13. เหร่ิยญครูิบูาบุูญย่นุ วัดสั่นุต้้นุม่วงใต้้ รุ่ินุแริก ปีี 2524
14. เหร่ิยญครูิบูาสิ่งห์คำา หลัึงครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย วัดแม่โปี�ง
      รุ่ินุแริก ปีี 2551 ไม่จำากัดเนุ่�อ
15. เหร่ิยญครูิบูาศร่ิเนุ่ยม วัดดวงด่ รุ่ินุแริก
16. รูิปีหล่ึอครูิบูาศร่ิเนุ่ยม วัดดวงด่ 
17. เหร่ิยญพริะครูิจริริยาภิรัิต้น์ุ (ครูิบูาเม่องใจ๋) 
     วัดพริหมจริิยาริาม (แม่ก๊ะกาด) ปีี 2543
18. เหร่ิยญครูิบูาอินุเพชริ วัดปี�าเหม่อด รุ่ินุแริก ไม่จำากัดเนุ่�อ
19. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาอินุเพชริ วัดปี�าเหม่อด รุ่ินุแริก
20. เหร่ิยญครูิบูาอินุ วัดปี�าแพ่ง รุ่ินุแริก ปีี 2536 ไม่จำากัดเนุ่�อ
21. เหร่ิยญครูิบูาคำาแส่นุ วัดอมริาริาม (สั่นุอุ้ม) ปีี 2538

22. เหร่ิยญครูิบูาปัีญญา วัดเชฎฐาวริคุปีต์้ (ปี�าขุย) รุ่ินุแริก
23. เหร่ิยญพริะสิ่งห์หลึวง หลัึงครูิบูานุ้อย วัดสั่นุปูีเลึย 
     รุ่ินุแริก ปีี 2552
24. เหร่ิยญเจริิญพริ พริะริาชโพธิิวริคุณ 
     วัดพริะธิาตุ้ดอยส่ะเก็ด พริะอาริามหลึวง ไม่จำากัดเนุ่�อ
25. เหร่ิยญครูิบูาสิ่งห์คำา วัดแม่ฮ้่อยเงินุใต้้ รุ่ินุแริก
26. เหร่ิยญพริะครูิมงคลึคุณาที่ริ (ครูิบูาหม่�นุ) 
     วัดดอยส่ะเก็ด รุ่ินุแริก
27. ล็ึอกเก็ต้ พริะครูิเขมาภิริาม (ครูิบูาอินุ) พิเศษ์ 77 
     วัดยางที่อง
28. เหร่ิยญครูิบูาเจ้าศร่ิวิชัย รุ่ินุ 100 ปีี ดอยส่ะเก็ด 
     ปีี 2546 ไม่จำากัดเนุ่�อ
29. พริะผู้งมนุต์้พริะกาฬุเพชริกลัึบู ครูิบูาโต้ 
     วัดพริะบูาที่ปีางแฟนุ
30. พริะผู้งพริายจันุที่ร์ิเพ็ญ รุ่ินุ 1 ครูิบูาโต้ 
     วัดพริะบูาที่ปีางแฟนุ
31. เหร่ิยญครูิบูา อินุปัี�นุ วัดนิุวาส่ไพริส่ณฑ์ (กิ�วแลึ) 
     รุ่ินุแริก ปีี 2563 ไม่จำากัดเนุ่�อ
32. ล็ึอกเก็ต้ ครูิบูาอินุปัี�นุ วัดนิุวาส่ไพริส่ณฑ์ (กิ�วแลึ)
     ไม่จำากัดรุ่ินุ
33. ขุนุแผู้นุปีริาบูไพร่ิ ครูิบูาอินุปัี�นุ วัดนิุวาส่ไพริส่ณฑ์
     (กิ�วแลึ) ปีี 2563 ไม่จำากัดเนุ่�อ
34. เหร่ิยญพริะครูิสั่งฆัรัิกษ์์ณัฐพลึ คนฺุธิส่่โลึ รุ่ินุ 1 
     พยัคฆ์ัคุ้มภัย วัดนิุวาส่ไพริส่ณฑ์ ปีี 2565 ไม่จำากัดเนุ่�อ
35. ล็ึอกเก็ต้ พริะครูิสั่งฆัรัิกษ์์ณัฐพลึ คนฺุธิส่่โลึ 
     วัดนิุวาส่ไพริส่ณฑ์ (กิ�วแลึ) ไม่จำากัดรุ่ินุ

กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
โบ๊ำที่ แม่ก๊ะ, ตา หางดง, เอ็ำกซ์์ ดอำยสะเก็ด, อุ๊ำด ดอำยสะเก็ด, จิั�น ดอำยสะเก็ดโบ๊ำที่ แม่ก๊ะ, ตา หางดง, เอ็ำกซ์์ ดอำยสะเก็ด, อุ๊ำด ดอำยสะเก็ด, จิั�น ดอำยสะเก็ด

โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 2525 พิระค์ณาจัารย์ อำ.ดอำยสะเก็ด จั.เช่ยงใหม่พิระค์ณาจัารย์ อำ.ดอำยสะเก็ด จั.เช่ยงใหม่

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
ชมรมพิระเค์ร่�อำงเช่ยงใหม่สายใต้ชมรมพิระเค์ร่�อำงเช่ยงใหม่สายใต้

พิระเค์ร่�อำงเช่ยงใหม่สายใต้พิระเค์ร่�อำงเช่ยงใหม่สายใต้โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 2626
1. ครูิบูาบุูญปัี�นุ วัดร้ิองขุ้ม พริะกริิ�งเศริษ์ฐ่ล้ึมลุึก รุ่ินุแริก 
   ปีี 2543
2. ครูิบูาบุูญปัี�นุ วัดร้ิองขุ้ม เหร่ิยญรุ่ินุแริก ปีี 2537
3. ครูิบูาบุูญปัี�นุ วัดร้ิองขุ้ม รูิปีหล่ึอรุ่ินุแริก ปีี 2533
4. ครูิบูาบุูญปัี�นุ วัดร้ิองขุ้ม ขุนุแผู้นุรุ่ินุแริก ปีี 2539
5. ครูิบูาบุูญปัี�นุ วัดร้ิองขุ้ม พริะผู้งริาหูรุ่ินุแริก ปีี 2538 
   ไม่จำากัดส่่
6. ครูิบูาอินุ วัดฟ้าหลัึ�ง เหร่ิยญรุ่ินุแริก ปีี 2519
7. ครูิบูาอินุ วัดฟ้าหลัึ�ง พริะผู้งเกศา รุ่ินุแริก ปีี 2533
8. ครูิบูาอินุ วัดฟ้าหลัึ�ง พริะกริิ�งฟ้าหลัึ�ง รุ่ินุแริก 
   ไม่จำากัดเนุ่�อ ปีี 2539
9. ครูิบูาอินุ วัดฟ้าหลัึ�ง เหร่ิยญไจยะเบูงชริ ไม่จำากัดเนุ่�อ
    ปีี 2545
10. ครูิบูาอินุ วัดฟ้าหลัึ�ง เหร่ิยญตั้ดรุ้ิง ไม่จำากัดเนุ่�อ ปีี 2545
11. ครูิบูาดวงจันุที่ร์ิ วัดมะกับูต้อง เหร่ิยญรุ่ินุแริก 
     ไม่จำากัดเนุ่�อ
12. ครูิบูาดวงจันุที่ร์ิ วัดมะกับูต้อง ล็ึอกเก็ต้รุ่ินุแริก 
     ไม่จำากัดพิมพ์
13. ครูิบูาดวงจันุที่ร์ิ วัดมะกับูต้อง พญากริะต่้ายเผู่้อก 
     รุ่ินุแริก ไม้แกะ
14. ครูิบูาดวงจันุที่ร์ิ วัดมะกับูต้อง พริะผู้งรูิปีเหม่อนุ 
     5 ไต้ริมาส่ ไม่จำากัดพิมพ์
15. ครูิบูาดวงจันุที่ร์ิ วัดมะกับูต้อง เหร่ิยญหล่ึอรุ่ินุแริก
     อมมริิส่ส่โชค ไม่จำากัดเนุ่�อ
16. ครูิบูากองคำา วัดดอนุเปีา เหร่ิยญรุ่ินุแริก
17. ครูิบูากองคำา วัดดอนุเปีา ส่่ผึู้�งอิ�นุไม้แกะ ไม่จำากัดศิลึป์ี
18. ครูิบูากองคำา วัดดอนุเปีา ยันุต์้เหย่ยบู ไม่จำากัดลึายม่อ
19. ครูิบูากองคำา วัดดอนุเปีา ล็ึอกเก็ต้ ไม่จำากัดรุ่ินุ 
     (ก่อนุปีี 2550)
20. ครูิบูากองคำา วัดดอนุเปีา ผู้้ายันุต์้หนูุกินุนุมแมว
     ปีี 2534

21. ครูิบูาต๋้า วัดทุ่ี่งเศริษ์ฐ่ (อุโบูส่ถูบู้านุเหล่ึา) 
     เหร่ิยญรุ่ินุแริก ปีี 2522
22. ท้ี่าวเวส่สุ่วริริณ  ยักษ์์ จิ�ว วัดหางดง (ไม่จำากัดเนุ่�อ)
23. พริะปิีดต้าโชคด่ วัดปีริะส่าที่ ธิริริม
24. เหร่ิยญ รุ่ินุแริก พริะครูิ บุูญ ญ า ภ ิ นัุนุท์ี่  วัดกำาแพงงาม
25. เหร่ิยญพริะธิาตุ้เจ้าจอมที่อง วัดพริะธิาตุ้ศร่ิจอมที่อง 
     รุ่ินุแริก (ไข่ใหญ่) ปีี 2497
26. เหร่ิยญพริะธิาตุ้เจ้าจอมที่อง วัดพริะธิาตุ้ศร่ิจอมที่อง 
     รุ่ินุแริก (ไข่เล็ึก) ปีี 2497
27. หลึวงปูี�ที่อง วัดพริะธิาตุ้ศร่ิจอมที่อง เหร่ิยญรุ่ินุแริก 
      ไม่จำากัดเนุ่�อ ปีี 2511
28. หลึวงปูี�ที่อง วัดพริะธิาตุ้ศร่ิจอมที่อง ลูึกอมกริิ�งที่าที่อง
      (ไม่จำากัดพิมพ์)
29. หลึวงปูี�แก้ว วัดดอยโมคคัลึลึาน์ุ เหร่ิยญรุ่ินุแริก 
     ปีี 2518 เต็้มองค์
30. หลึวงปูี�แก้ว วัดดอยโมคคัลึลึาน์ุ เหร่ิยญรุ่ินุแริก 
      ปีี 2518 ครึิ�งองค์
31. รูิปีหล่ึอหลึวงปูี�แก้ว วัดดอยโมคคัลึลึาน์ุ รุ่ินุแริก
32. หลึวงปูี�แก้ว วัดดอยโมคคัลึลึาน์ุ พริะผู้งนุางกวัก (โพธิิ�ช่�นุ)
33. รูิปีหล่ึอครูิบูาอินุที่จักริ วัดนุำ�าบู่อหลึวง รุ่ินุแริก
34. ครูิบูาตั้�นุ ส่ำานัุกส่งฆ์ัม่อนุปูี�อิ�นุ เหร่ิยญรุ่ินุแริก ไม่จำากัดเนุ่�อ
35. ครูิบูาตั้�นุ ส่ำานัุกส่งฆ์ัม่อนุปูี�อิ�นุ ล็ึอกเก็ต้ (ไม่จำากัดรุ่ินุ)
36. ครูิบูาตั้�นุ ส่ำานัุกส่งฆ์ัม่อนุปูี�อิ�นุ พริะกริิ�ง (ไม่จำากัดรุ่ินุ)
37. ครูิบูาตั้�นุ ส่ำานัุกส่งฆ์ัม่อนุปูี�อิ�นุ ยักษ์์วัดดอย รุ่ินุแริก
38. ครูิบูาพริะญาวิไชยภิกขุ ล็ึอกเก็ต้รุ่ินุแริก ปีี 2556 
      (ไม่จำากัดหลัึง)
39. ครูิบูาพริะญาวิไชยภิกขุ พญาเต่้าเร่ิอนุรุ่ินุแริก ปีี 2557
40. ครูิบูาพริะญาวิไชยภิกขุ เหร่ิยญรุ่ินุแริก (รุ่ินุคุ้มเกล้ึา) 
      ปีี 2562 (ไม่จำากัดเนุ่�อ)

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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1. เหร่ิยญรุ่ินุแริก ครูิบูาเงินุ สุ่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2527
2. เหร่ิยญรุ่ินุแริก ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2554
3. ล็ึอกเก็ต้รุ่ินุแริก ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2554 ไม่จำากัดฉาก
4. ล็ึอกเก็ต้ถู่อพัดรุ่ินุกินุบู่อเส่่�ยง ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2563 ไม่จำากัดฉาก
5. เหร่ิยญหล่ึอซุ้มมอญรุ่ินุแริก ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2556 ไม่จำาเนุ่�อ
6. พริะผู้งซุ้มมอญรุ่ินุแริก ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2556 ไม่จำากัดต้ะกรุิด
7. เหร่ิยญบูริริดาลึโชค ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2557 ไม่จำากัดเนุ่�อ
8. เหร่ิยญเม็ดแต้ง รุ่ินุแริก เที่พริามัญ บัูนุดาลึโชค ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2564 ไม่จำากัดเนุ่�อ
9. เหร่ิยญท้ี่าวเวส่สุ่วริริณโณ เศริษ์ฐ่ เหนุ่อดวง ริาชาโชค ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2562 ไม่จำากัดเนุ่�อ
10. รูิปีหล่ึอกุมาริที่องเที่วาฤที่ธิิ� สิ่ที่ธิิโชค รุ่ินุแริก ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2561 ไม่จำากัดเนุ่�อ
11. สิ่งห์มอญรุ่ินุแริก ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2556 ไม่จำากัดเนุ่�อ
12. ควายธินูุ รุ่ินุแริก เจ้าทุี่ยโภคที่รัิพย์ รัิบูโชค ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2558 ไม่จำากัดเนุ่�อ
13. พญาโค นัุนุทิี่วิส่าลึ สิ่ที่ธิิคุณ มหาลึาภ ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2560 เนุ่�อเงินุ
14. พญาโค นัุนุทิี่วิส่าลึ สิ่ที่ธิิคุณ มหาลึาภ ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2560 ไม่จำากัดเนุ่�อ
15. พญาโค มหามงคลึ มหาบูาริม่ ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2562 เนุ่�อเงินุ
16. พญาโค มหามงคลึ มหาบูาริม่ ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2562 ไม่จำากัดเนุ่�อ
17. ขุนุแผู้นุส่ะหล่ึ�คำาหลึวง (พริายโพธิิ�ที่อง 2) ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2565 ต้ะกรุิดที่องคำา
18. ขุนุแผู้นุส่ะหล่ึ�คำาหลึวง (พริายโพธิิ�ที่อง 2) ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2565 ไม่จำากัดต้ะกรุิด
19. ขุนุแผู้นุโชคด่(แกนุโม่แต้ก) ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุวณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2563 ต้ะกรุิดที่องคำา
20. ขุนุแผู้นุโชคด่(แกนุโม่แต้ก) ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุวณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2563 ไม่จำากัดเนุ่�อ ไม่จำากัดต้ะกรุิด
21. ขุนุแผู้นุพญาหงษ์์คู่ มหาเส่นุ่ห์ ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุวณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2566 เนุ่�อนุำาฤกษ์์ เนุ่�อแจกศูนุย์จอง
22. ขุนุแผู้นุพญาหงษ์์คู่ มหาเส่นุ่ห์ ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุวณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2566 ไม่จำากัดเนุ่�อ ไม่จำากัดต้ะกรุิด
23. กุมาริที่องเนุ่�อผู้ง นุ้องม่โชค ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2565 เนุ่�อนุำาฤกษ์์
24. กุมาริที่องเนุ่�อผู้ง นุ้องม่โชค ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2565 ไม่จำากัดเนุ่�อ
25. พริะปิีดต้า ไต้ริมาส่ ริามัญบัูนุดาลึที่รัิพย์  ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2565 ไม่จำากัดเนุ่�อ
26. ขุนุแผู้นุ มอญมนุต้ริา หนุ้าแผู่้นุที่องคำา ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี  2564

กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
แซ์ม สันป่าตอำง, แม็ก พิร้าวั, เอำส เจ้ัาสัวัเม่อำงเขลัางค์์แซ์ม สันป่าตอำง, แม็ก พิร้าวั, เอำส เจ้ัาสัวัเม่อำงเขลัางค์์

พิระค์รูบำาค์ำาฝัั้�น อิำนที่วัณฺโณ พิระค์รูบำาค์ำาฝัั้�น อิำนที่วัณฺโณ 
วััดกอำโชค์ จั.เช่ยงใหม่วััดกอำโชค์ จั.เช่ยงใหม่โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 27 27 

***** ม่รายการต่อำหน้าถัุดไป >>>>>***** ม่รายการต่อำหน้าถัุดไป >>>>>

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
แซ์ม สันป่าตอำง, แม็ก พิร้าวั, เอำส เจ้ัาสัวัเม่อำงเขลัางค์์แซ์ม สันป่าตอำง, แม็ก พิร้าวั, เอำส เจ้ัาสัวัเม่อำงเขลัางค์์

27. ขุนุแผู้นุ มอญมนุต้ริา ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี  2564 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
28. พริะผู้งดวงเศริษ์ฐ่ มอญมนุต้ริา ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค หนุ้าแผู่้นุที่องคำา ปีี  2564
29. พริะผู้งดวงเศริษ์ฐ่ มอญมนุต้ริา ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี  2564 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
30. ขุนุแผู้นุพริายกุมาริ เส่นุ่ห์มอญแปีลึง ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี  2565 ไม่จำากัดเนุ่�อ ปีี  
31. พริะปิีดต้าผู้งกริะดูกผู่้ 7 ปี�าช้า ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี  2565 ไม่จำากัดเนุ่�อ
32. แมงภู่คำาหล่ึอรุ่ินุแริก เส่าร์ิ 5 มหาโชค มหาเศริษ์ฐ่ ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2562 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
33. ลูึกส่ะกดหัวใจหนุ้าอกแต้ก ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2562 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
34. ต้ะกรุิดนุะอกแต้ก ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2562ไม่จำากัดเนุ่�อ
35. ส่่�หูห้าต้า เที่วดานุำาโชค (นัุ�งก้อนุที่อง) ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2563 ไม่จำากัดเนุ่�อ 
36. วัวธินูุอาคมดินุปัี�นุ (วัวแดงแริงฤที่ธิิ�) ครูิบูาคำาฝั่�นุ อินุที่วณฺโณ วัดกอโชค ปีี 2563

พิระค์รูบำาค์ำาฝัั้�น อิำนที่วัณฺโณ พิระค์รูบำาค์ำาฝัั้�น อิำนที่วัณฺโณ 
วััดกอำโชค์ จั.เช่ยงใหม่ (ต่อำ)วััดกอำโชค์ จั.เช่ยงใหม่ (ต่อำ)โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 27 27 

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
ตั�ม นค์รพิิงค์์, เค์น มนต์เม่อำงแจ่ัม, กานต์ เด็กวััด, ฐา ศิัษย์ อำ.ราชันย์, ต้อำม พิร้าวัวัังหิน, บำาส บุำญรักษาตั�ม นค์รพิิงค์์, เค์น มนต์เม่อำงแจ่ัม, กานต์ เด็กวััด, ฐา ศิัษย์ อำ.ราชันย์, ต้อำม พิร้าวัวัังหิน, บำาส บุำญรักษา

พิระค์ณาจัารย์ภาค์เหน่อำ ยอำดนิยมพิระค์ณาจัารย์ภาค์เหน่อำ ยอำดนิยมโต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 2828
1. เหร่ิยญครูิบูาปีองพลึ ส่่ลึส่ำวโริ รุ่ินุแริก
2. ขุนุแผู้นุครูิบูาปีองพลึ ส่่ลึส่ำวโริ รุ่ินุแริก
3. ล็ึอกเก็ต้ครูิบูาปีองพลึ ส่่ลึส่ำวโริ รุ่ินุแริก
4. พริะกริิ�งครูิบูาปีองพลึ ส่่ลึส่ำวโริ รุ่ินุแริก 
5. พริะอุปีคุต้ ครูิบูาปีองพลึ ส่่ลึส่ำวโริ รุ่ินุมหาลึาภริวยที่รัิพย์ 
6. ขุนุแผู้นุครูิบูาปีองพลึ ส่่ส่ลึำวโริ รุ่ินุ อริิยที่รัิพย์
7. พริะพริหมครูิบูาปีองพลึ ส่่ลึส่ำวโริ รุ่ินุ พริหมมังกริ ฟั�นุเท่ี่ยนุหลึง เนุ่�อโลึหะ
8. ส่่�หูห้าต้า ครูิบูาปีองพลึ ส่่ลึส่ำวโริ เนุ่�อเงินุ, ชนุวนุ
9. ล็ึอกเก็ต้พ่อเงาะ ครูิบูาปีองพลึ ส่่ลึส่ำวโริ รุ่ินุแริก 
10. พริะแก้วหินุแกะ ครูิบูาปีองพลึ ส่่ลึส่ำวโริ
11. เหร่ิยญครูิยันุต์้ธิงที่ำานุำ�ามนุต์้ พริะอาจาริย์ริาชันุ ไม่จำากัดเนุ่�อ
12. ขุนุแผู้นุ มหาเส่นุ่ห์ พริะอาจาริย์ริาชันุ รุ่ินุแริก ไม่จำากัดแบูบู
13. ขุนุช้าง มหาเศริษ์ฐ่ พริะอาจาริย์ริาชันุ รุ่ินุแริก ไม่จำากัดแบูบู
14.ล็ึอคเก็ต้พริะอาจาริย์ พริะอาจาริย์ริาชันุ รุ่ินุแริก ไม่จำากัดส่่
15.เหร่ิยญ จักริเพชริริาชันุย์ พริะอาจาริย์ริาชันุ ไม่จำากัดเนุ่�อ
16.เหร่ิยญท้ี่าวเวส่สุ่วริริณจอมริาชันุ พริะอาจาริย์ริาชันุ รุ่ินุบัูนุดาลึสุ่ข ไม่จำากัดเนุ่�อ
17 เหร่ิยญพริะนุาริายณ์ที่ริงครุิฑจอมริาชันุ พริะอาจาริย์ริาชันุ รุ่ินุ บัูนุดาลึโชค ไม่จำากัดเนุ่�อ
18.บู่วงนุาคบูาศ พริะอาจาริย์ริาชันุ รุ่ินุ มหาโชคมั�งม่ที่รัิพย์ ไม่จำากัดเนุ่�อ
19. เหร่ิยญพริะพิฆัเนุศจอมริาชันุย์ พริะอาจาริย์ริาชันุ รุ่ินุ มหาส่ำาเร็ิจริวยทัี่นุใจ
20. พริะหลึวงปูี�ที่วด พริะอาจาริย์ริาชันุ งานุไหว้ครูิบููชาครูิ ไม่จำากัดพิมพ์
21. พริะกริิ�งคล้ึองโชค พริะอาจาริย์วุฒิ วัดสั่นุกลึางเหนุ่อ ปีี 2559 ไม่จำากัดพิมพ์
22. ล็ึอกเก็ต้รูิปีเหม่อนุ 3 ริอบู รุ่ินุแริก ปีี 60 พริะอาจาริย์วุฒิ วัดสั่นุกลึางเหนุ่อ ไม่จำากัดพิมพ์
23. ล็ึอกเก็ต้ รูิปีเหม่อนุรุ่ินุ 2 ปีี 2564 พริะอาจาริย์วุฒิ วัดสั่นุกลึางเหนุ่อ ไม่จำากัดพิมพ์
24. เหร่ิยญริาหูลึ ฤาปีริะสิ่ที่ธิิ� ปีี 2561 พริะอาจาริย์วุฒิ วัดสั่นุกลึางเหนุ่อ ไม่จำากัดเนุ่�อ
25. เหร่ิยญหล่ึอพริะมหาจักริพริริดิ ทัี่นุใจ ปีี 2562 พริะอาจาริย์วุฒิ วัดสั่นุกลึางเหนุ่อ ไม่จำากัดเนุ่�อ
26. พริะปิีดต้าปีริอที่ส่ำาเร็ิจ รุ่ินุแริก ปีี 2563 พริะอาจาริย์วุฒิ วัดสั่นุกลึางเหนุ่อ

***** ม่รายการต่อำหน้าถัุดไป >>>>>***** ม่รายการต่อำหน้าถัุดไป >>>>>

งานประกวดพระเคร่�องท้้องถิ่่�นเชีียงใหม่่ - ลำำาพูน จััดโดย ชีม่รม่พระเคร่�องสัันกำาแพง ร่วม่กับ สัภาวัฒนธรรม่อำาเภอสัันกำาแพง
 วันท้ี� 4-5 ม่ีนาคม่ 2566 ณ ตลำาดประชีารัฐ (กาดข่่วงสัันกำาแพง) อ.สัันกำาแพง จั.เชีียงใหม่่
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27. พริะขุนุแผู้นุร่ิายมนุต์้พริายกุมาริ รุ่ินุแริก พริะอาจาริย์วุฒิ วัดสั่นุกลึางเหนุ่อ ไม่จำากัดต้ะกรุิด
28. ขุนุแผู้นุนัุบูแบูงค์ ปีี 2565 พริะอาจาริย์วุฒิ วัดสั่นุกลึางเหนุ่อ
29. พริะผู้งอุปีคุต้ห้าปีาง ปีี 2561 พริะอาจาริย์วุฒิ วัดสั่นุกลึางเหนุ่อ ไม่จำากัดเนุ่�อ
30. ล็ึอกเก็ต้องค์เที่พพริะอาจาริย์วุฒิ วัดสั่นุกลึางเหนุ่อ ไม่จำากัดพิมพ์
31. พริะกริิ�ง “ฟ้าลัึ�นุ” ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2565 (เนุ่�อชนุวนุล้ึวนุแก่เงินุ)
32. พริะชัยวัฒน์ุ “ฟ้าลัึ�นุ” ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2565 (เนุ่�อชนุวนุล้ึวนุแก่เงินุ)
33. พริะขุนุแผู้นุ “ฟ้าลัึ�นุ” ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2565 (ไม่จำากัดเนุ่�อ)
34. พริะผู้งหลึวงปูี�ที่วด ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2545 (ไม่จำากัดเนุ่�อ)
35. เหร่ิยญปัี�มรุ่ินุแริก ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2557 (เนุ่�อที่องแดง)
36. รูิปีหล่ึอลึอยองค์ รุ่ินุ1 ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2554 (ไม่จำากัดเนุ่�อ)
37. เหร่ิยญจอบูหล่ึอ รุ่ินุแริก ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2564 (ไม่จำากัดเนุ่�อ)
38. เหร่ิยญปีลึอดภัย ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2565 (ไม่จำากัดเนุ่�อ)
39. รูิปีหล่ึอท้ี่าวเวส่สุ่วริริณเพชริกลัึบูริวยทัี่นุใจ รุ่ินุแริก ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2561 (ไม่จำากัดเนุ่�อ)
40. เหร่ิยญหล่ึอพริะริาหู เศริษ์ฐ่เหนุ่อดวง รุ่ินุแริก ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2561 (ไม่จำากัดเนุ่�อ)
41. พญาครุิฑหล่ึอ รุ่ินุแริก ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2561 (ไม่จำากัดเนุ่�อ)
42. เหร่ิยญปัี�มพญาครุิฑ รุ่ินุแริก ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2564 (ไม่จำากัดเนุ่�อ)
42. ส่่�หูห้าต้า เนุ่�อโลึหะ รุ่ินุแริก ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2565 (ไม่จำากัดเนุ่�อ)
44. วัวธินูุพิมพ์ใหญ่ รุ่ินุแริก ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2563 (ไม่จำากัดเนุ่�อ)
45. ลูึกอมฟ้าลัึ�นุ ครูิบูาหยัด อคฺคเต้โช วัดแม่พริิกบูนุ จ.ลึำาปีาง ปีี 2565 (ไม่จำากัดโค๊ต้)

กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
ตั�ม นค์รพิิงค์์, เค์น มนต์เม่อำงแจ่ัม, กานต์ เด็กวััด, ฐา ศิัษย์ อำ.ราชันย์, ต้อำม พิร้าวัวัังหิน, บำาส บุำญรักษาตั�ม นค์รพิิงค์์, เค์น มนต์เม่อำงแจ่ัม, กานต์ เด็กวััด, ฐา ศิัษย์ อำ.ราชันย์, ต้อำม พิร้าวัวัังหิน, บำาส บุำญรักษา

พิระค์ณาจัารย์ภาค์เหน่อำ ยอำดนิยม (ต่อำ)พิระค์ณาจัารย์ภาค์เหน่อำ ยอำดนิยม (ต่อำ)โต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 2828
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1. กะลึาริาหู โบูริาณล้ึานุนุา 
2. วัวธินูุ โบูริาณล้ึานุนุา 
3. วัวธินูุ หลึวงปูี�คำาแส่นุ รุ่ินุ 1
4. วัวธินูุ หลึวงปูี�คำาแส่นุ รุ่ินุ 2
5. วัวธินูุ หลึวงปูี�คำาแส่นุ รุ่ินุ 3
6. ผู้้ายันุต์้ หลึวงปูี�คำาแส่นุ ไม่จำากัดพิมพ์
7. วัวธินูุ อาจาริย์เณริ วิเศษ์ณ์ สิ่งห์คำา วัดสั่นุปี�าสั่ก 
8. กุมาริที่องเนุ่�อผู้งรุ่ินุแริก อาจาริย์เณริ วิเศษ์ณ์ สิ่งห์คำา
   วัดปี�าสั่ก
9. ม่ดแหก โบูริาณล้ึานุนุา 
10. นุางกวัก โบูริาณล้ึานุนุา 
11. อิ�นุล้ึานุนุา ไม่จำากัดอาจาริย์ 
12. อิ�นุ ล้ึานุนุา ไม่จำากัดเนุ่�อ 
13. ลูึกอม ครูิบูาปีากกอง ไม่จำากัดรุ่ินุ 
14. ต้ะกรุิด คาดเอว โบูริาณล้ึานุนุา 
15. ยันุต์้หนุ่บู โบูริาณล้ึานุนุา 
16. ต้ะกรุิด พอกครัิ�ง โบูริาณล้ึานุนุา 
17. ต้ะกรุิดพอกครัิ�ง ครูิบูาต๋้า วัดบู้านุเหล่ึา 
18. ยันุต์้หนุ่บู ครูิบูาต๋้า วัดบู้านุเหล่ึา 
19. ต้ะกรุิดยันุต์้ดาบูส่ร่ิกัญไชย ครูิบูาขันุแก้ว 
20. ต้ะกรุิดครูิบูาขันุแก้ว ไม่จำากัดรุ่ินุ 
21. ผู้้ายันุต์้พริะเจ้าแดง ครูิบูาขันุแก้ว 
22. ต้ะกรุิดเก้ากุ่ม ครูิบูาวัง ไม่จำากัดเนุ่�อ
23. ต้ะกรุิดเก้ากุ่ม ครูิบูาวัง เนุ่�อส่ามกษั์ต้ริิย์
24. ผู้้ายันุต์้ ครูิบูาวัง (เข่ยนุม่อกึ�งพิมพ์) 
25. ผู้้ายันุต์้ ครูิบูาวัง (แบูบูพิมพ์ 2 ช่�อ) 
26. ผู้้ายันุต์้ ครูิบูาวัง ไม่จำากัดพิมพ์ 

27. ผู้้ายันุต์้ม้าเส่พนุาง ครูิบูาต๋้า วัดบู้านุเหล่ึา ไม่จำากัดรุ่ินุ 
28. ผู้้ายันุต์้เมต้ต้า, ค้าขาย ครูิบูาต๋้า วัดบู้านุเหล่ึา 
29. ผู้้ายันุต์้เมต้ต้า โบูริาณล้ึานุนุา 
30. ต้ะกรุิดหนัุงพอกครัิ�งที่าที่อง ครูิบูาชุ่ม
     (แจกศิษ์ย์วัดท่ี่าซุง) 
31. ต้ะกรุิดหนัุงพอกครัิ�ง ครูิบูาชุ่ม วัดวังมุย 
32. คต้ล้ึานุนุา 
33. ปัี�นุเหนุ่ง โบูริาณล้ึานุนุา 
34. เข่�ยว, เขา, เล็ึบู, งา โบูริาณล้ึานุนุา 
35. เส่่�อยันุต์้ โบูริาณล้ึานุนุา 
36. เคร่ิ�องริางล้ึานุนุาโบูริาณ ไม่จำากัดรูิปีลัึกษ์ณ์ ไม่จำากัดรุ่ินุ
37. ต้ะกรุิด มหาหวานุ วัดปี�าแดด จ.เช่ยงใหม่
38. ต้ะกรุิด ยันุต์้ อิ�นุ (เงินุหร่ิอที่องคำา)  วัดปี�าแดด 
จ.เช่ยงใหม่
39. ต้ะกรุิด ม้าเส่พ นุาง  วัดปี�าแดด จ.เช่ยงใหม่
40. แมลึงภู่ เนุ่�องา วัดปี�าแดด จ.เช่ยงใหม่

กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ กรรมการรับำแลัะตัดสินพิระ 
ชมรมเค์ร่�อำงรางเม่อำงเหน่อำชมรมเค์ร่�อำงรางเม่อำงเหน่อำ

เค์ร่�อำงรางเม่อำงเหน่อำเค์ร่�อำงรางเม่อำงเหน่อำโต๊ะท่ี่�โต๊ะท่ี่� 2929
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