
   14

สารบัญ
โต๊ะที่ ประเภท จ�ำนวน หน้ำที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

พระพุทธรูป, พระบูชา, รูปถ่าย, ผ้ายันต์, แผ่นจาร, ครูบานันตา, 

หลวงพ่อเกษม, หลวงพ่อเมือง

พระกรุจังหวัดเชียงใหม่ ยอดนิยม

พระคณาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่

ครูบาศรีวิไชย ยอดนิยม

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ยอดนิยม

หลวงปู่สิม ยอดนิยม

พระสกุลล�าพูน ยอดนิยม

พระคณาจารย์ จังหวัดล�าพูน

หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 1

หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 2

หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 3

หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม 4

พระท้องถิ่น จังหวัดล�าปาง ชุดที่ 1

พระท้องถิ่น จังหวัดล�าปาง ชุดที่ 2

พระหลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน, สมเด็จสังฆราช (ป๋า)

วัดศรีหมวดเกล้า, หลวงปู่หลวง กตฤปุญโญ

เครื่องรางเมืองเหนือ

พระจังหวัดเชียงราย ยอดนิยม

พระจังหวัดพะเยา ยอดนิยม

พระจังหวัดแพร่ ยอดนิยม

พระจังหวัดน่าน ยอดนิยม

พระจังหวัดสุโขทัย ยอดนิยม

พระจังหวัดก�าแพงเพชร ยอดนิยม

พระจังหวัดพิจิตร ยอดนิยม

เครื่องรางจังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิจิตร ยอดนิยม

หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ยอดนิยม

พระพุทธ, พระคณาจารย์ ทั่วไป

เหรียญท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี
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986 รายการ
งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม

จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



1. พระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง หน้าตักไม่เกิน 5 นิ้ว
2. พระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง หน้าตัก 5 นิ้วขึ้นไป
3. พระพุทธรูปสิิงห์สาม หน้าตักไม่เกิน 5 นิ้ว
4. พระพุทธรูปสิงห์สาม หน้าตัก 5 นิ้วขึ้นไป
5. พระพุทธรูปศิลปะฝาง หน้าตักไม่เกิน 5 นิ้ว
6. พระพุทธรูปศิลปะฝาง หน้าตัก 5 นิ้วขึ้นไป
7. พระพุทธรูปไม้แกะสลักล้านนาเก่า 
 หน้าตักไม่เกิน 5 นิ้ว
8. พระพุทธรูปไม้แกะสลักล้านนาเก่า 
 หน้าตัก 5 นิ้วขึ้นไป
9. พระพุทธรูปล้านนา ยุคกลางไม่จ�ากัดขนาด
10. พระบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย พิมพ์นั่ง ไม่จ�ากัดรุ่น
11. พระบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย พิมพ์ยืน ไม่จ�ากัดรุ่น
12. พระบูชาหลวงปู่แหวน ไม่จ�ากัดรุ่น
13. พระบูชาหลวงปู่สิม ไม่จ�ากัดรุ่น
14. พระบชูาหลวงปู่แว่น วัดถ�า้พระสบาย ไม่จ�ากดัรุน่
15. พระบูชาหลวงปู่หลวง วัดป่าส�าราญนิวาส
 ไม่จ�ากัดรุ่น 
16. พระบูชาหลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ไม่จ�ากัดรุ่น
17. พระบูชาครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ ไม่จ�ากัดรุ่น
18. พระบชูาครบูาบญุมา วดัสามคัคธีรรม ไม่จ�ากดัรุ่น
19. พระบูชาหลวงปู่ทองบัว ไม่จ�ากัดรุ่น
20. พระบูชาอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 
 ไม่จ�ากัดรุ่น, พิมพ์
21. พระบูชาหลวงพ่อประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่
 ไม่จ�ากัดรุ่น
22. พระบูชาครูบาอินสม สุมโน ไม่จ�ากัดรุ่น
23. พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก  ปี 2518
24. พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่น ภปร.
 พิมพ์นั่ง ปี 2523
25. พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่น ภปร.
 พิมพ์ยืน ปี 2523

โต๊ะที่ 1 ประเภท พระพทุธรปู, พระบชูา, พระบชูาเกจคิณาจารย์ภาคเหนอื, รปูถ่าย, 
ลายมือ,แผ่นจารครูบานันตา, หลวงพ่อเกษม, หลวงพ่อเมือง

ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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26. พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่น ทิพย์ช้าง  
 ปี 2524
27. พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่น 6 รอบ  
 ปี 2526
28. พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่น มูลนิธิ  
 ปี 2528
29. พระพุทธรูปบูชาเชียงแสนประยุกต์ (ค่ายทหาร) 
 หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2529
30. พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2529
31. พระสังกัจจายน์ รุ่นสวัสดี ปี 2532
32. พระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นนั่งตอไม้
 ปี 2532
33. ล็อกเก็ตหลวงพ่อเกษม เขมโก ไม่จ�ากัดรุ่น
34. รปูถ่ายขาว-ด�า หลวงพ่อเกษม เขมโก ขนาดห้อยคอ
35. รูปถ่ายขาว-ด�า หลวงพ่อเกษม เขมโก 
 ขนาดห้อยคอ มีระบายสี
36. รปูถ่ายขาว-ด�า หลวงพ่อเกษม เขมโก ขนาด 3 น้ิว  
 ขึ้นไป
37. ผ้ายันต์จารมือ หลวงพ่อเกษม เขมโก
38. แผ่นจารจารมือ หลวงพ่อเกษม เขมโก
39. รูปถ่ายหลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ไม่จ�ากัดขนาด
40. รูปถ่ายขาว-ด�า ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้
 ขนาดห้อยคอ
41. รูปถ่ายขาว-ด�า ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้
 ขนาด 3 นิ้วขึ้นไป
42. รูปเหมือนเจ้าพ่อพญาค�าลือวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
 รุ่นแรก ปี 2526
43. กรอบรูปหันข้าง หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518
44. กรอบรูปนัง่ซุม้ไผ่ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2518
45. พระบชูาพระแก้วมรกต วดัพระธาตลุ�าปางหลวง
 ไม่จ�ากัดรุ่น

กรรมการรับและตัดสินพระ
เบิ้ม นครพิงค์, บอย เชียงใหม่, หยู ค�าเที่ยง, เป็ด รถไฟ, เฮียศิลป์ เชียงแสนอาร์ต, 

เจษ เขลางค์, ต้า ล�าปาง, โน๊ต ล�าปาง, หน่อย กส

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 2 ประเภท พระกรุ จ.เชียงใหม่ ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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กรรมการรับและตัดสินพระ
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่)

1. พระรอดหัวข่วง

2. พระขุนแผน กรุหัวข่วง

3. พระคง กรุวัดดอยค�า

4. พระคง กรุวัดช้างค�้า

5. พระสามหอมเดี่ยว กรุวัดดอยค�า

6. พระสามหอมเดี่ยว กรุวัดช้างค�้า

7. พระสามหอมเดีย่วตดัชดิแต่เดมิ กรดุอยค�า-ช้างค�า้

8. พระเลี่ยง กรุดอยค�า-ช้างค�้า

9. พระยอดขนุพล กรศุาลเจ้า (กรตุ้นล�าไย) เนือ้ดนิ

10. พระยอดขนุพล กรศุาลเจ้า (กรตุ้นล�าไย) เนือ้ว่าน

11. พระขุนไกร กรุศาลเจ้า (กรุต้นล�าไย) เนื้อดิน

12. พระขุนไกร กรุศาลเจ้า (กรุต้นล�าไย) เนื้อว่าน

13. พระยอดขุนพลพิมพ์พระประธาน กรุศาลเจ้า  

 (กรุต้นล�าไย)

14. พระสามท่ากาน

15. พระท่ากระดาน กรุสันสลี เนื้อชินเงิน

16. พระซุ้มกอล้านนา กรุหนองไคร้เทวดา

17. พระธนบดี กรุสันคะยอม พิมพ์งบน�้าอ้อย

18. พระธนบดี กรุสันคะยอม ไม่จ�ากัดพิมพ์

19. พระกลีบบัวกรุร้องยาว

20. พระปรกโพธิ์เชียงแสนฐานส�าเภา เนื้อดิน   

 (กรุเมืองพร้าว)

21. พระเชียงแสน เนื้อชิน กรุวัดส้มสุก

22. พระเชียงแสน เนื้อดิน กรุวัดส้มสุก

23. พระเชียงแสน จะ พะ กะ สะ เนื้อชินเงิน

24. พระเชียงแสน จะ พะ กะ สะ เนื้อดิน

25. พระยอดขุนพล กรุท่ารั้ว เนื้อดิน

26. พระรอดบังภัย (กรุฮอด)

27. พระรอดบังภัย (กรุหมูบุ่น)

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 3 ประเภท พระคณาจารย์ จ.เชียงใหม่ 
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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กรรมการรับและตัดสินพระ
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่)

1. เหรียญพระนเรศวรตองโข่ รุ่นแรก

2. พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย ปี 2512

3. พระชัยวัฒน์นเรศวรเมืองงาย ปี 2512

4. พระกริ่งเอกาทศรถ วัดพันอ้น ปี 2513

5. พระชัยวัฒน์เอกาทศรถ วัดพันอ้น ปี 2513

6. พระรอดนรินัตราย วดัพนัอ้น พมิพ์ใหญ่ ปี 2513

7. พระกริ่งพระพุทธชินราช วัดพันอ้น ปี 2513

8. พระรอดวัดพระสิงห์ ปี 2496 พิมพ์ใหญ่หูขีด

9. พระรอดวัดพระสิงห์ ปี 2496 พิมพ์หน้าหนูใหญ่

10. พระรอดวัดพระสิงห์ ปี 2496 พิมพ์หน้าหนูเล็ก

11. พระรอดวัดพระสิงห์ ปี 2496 พิมพ์ใหญ่

12. พระรอดวัดพระสิงห์ ปี 2496 ไม่จ�ากัดพิมพ์

13. พระรอดชัยพระเกียรติ ก้นเลข 5 ไม่จ�ากัดสี

14. หลวงปูท่วดวดัพระสงิห์ พมิพ์ใหญ่ ฐานพระบาท

15. หลวงปู่ทวดวัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ ฐานบัว

16. หลวงปู่ทวดวัดพระสิงห์ พิมพ์จิ๋ว

17. หลวงปู่ทวดวัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก

18. หลวงปู่ทวดวัดพระสิงห์ พิมพ์กลาง

19. พระประจ�าวันหลวงพ่อจาด ไม่จ�ากัดพิมพ์

20. หลวงพ่อคูณ วัดพันอ้น พิมพ์สมเด็จ   

 นั่งหลังเต็มองค์ ปี 2522

21. หลวงพ่อคูณ วัดพันอ้น พิมพ์ขุนแผน   

 หลังรูปเหมือน ปี 2523

22. หลวงพ่อคูณ วัดพันอ้น ไม่จ�ากัดพิมพ์ ปี 2523

23. พระสมเด็จ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ปี 2516 

  พิมพ์มารวิชัย

24. พระสมเด็จ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ปี 2516  

 พิมพ์สมาธิ

25. พระสมเด็จ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ปี 2516 

  พิมพ์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

26. เหรียญพระพุทธวัดดับภัย รุ่นแรก

27. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ ปี 2519 วัดเจดีย์สถาน 

 (ยักษ์ใหญ่)

28. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดเจดีย์สถาน ปี 2523   

 ศิษย์ร่วมสร้าง (ยักษ์เล็ก)

29. เหรียญหน้าวัว พระอาจารย์ตื้อ

30. เหรียญครูบาอินสม สุมโน วัดทุ่งน้อย รุ่นแรก

31. เหรียญครูบาสม วัดโป่งกว๋าว รุ่นแรก

32. เหรียญพระครูสิริธรรมโฆษิต รุ่นแรก

33. เหรียญหลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี   

 รุ่นแรก

34. เหรยีญพระอาจารย์มัน่ วดัเจดย์ีหลวง รุน่งามเอก

35. เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดเจดีย์หลวง   

 รุ่นสุบินนิมิต

36. เหรียญครูบาค�าปัน วัดสันโป่ง รุ่นแรก

37. รปูหล่อรปูเหมอืนอาจารย์มัน่ วัดสนัโป่ง รุน่แรก

38. เหรียญพระธาตุจอมทอง รุ่นแรก พิมพ์ไข่ใหญ่

39. เหรียญพระธาตุจอมทอง รุ่นแรก พิมพ์ไข่เล็ก

40. เหรียญครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน รุ่นแรก

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 4 ประเภท ครูบาศรีวิไชย ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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กรรมการรับและตัดสินพระ
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่)

1. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไขย พุ่มข้าวบิณฑ์ 

 เนื้อเงินลงยา ปี 2482 

2. ล็อกเก็ตพระครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี 2482

3. เหรยีญครบูาเจ้าศรวีิไชย ปี 2482 บลอ็คสองชาย

4. เหรยีญครบูาเจ้าศรวีิไชย ปี 2482 บลอ็คสามชาย

5. เหรียญครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี 2482 เนื้อเงิน

 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)

6. พระครูบาเจ้าศรีวิไชย หล่อโบราณ วัดศรีโสดา  

 ปี 2477

7. เหรียญบัว 11 ดอก พระครูบาเจ้าศรีวิไชย   

 เนื้อทองแดง

8. เหรียญข้างพญานาค พระครูบาเจ้าศรีวิไชย   

 เนื้อทองแดง

9. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบ้านปาง   

 (ไม่จ�ากัดพิมพ์)

10. เหรยีญสรรเสรญิ  พระครบูาเจ้าศรวีิไชย ปี 2481

11. พระรูปหล่อโบราณ ครูบาเจ้าศรีวิไชย   

 วัดศรีสุพรรณ รุ่นแรก ปี 2497

12. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบ้านปาง   

 รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2517

13. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบ้านปาง   

 รุ่นพิเศษ เนื้อนวะ ปี 2517 

14. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบ้านปาง  

 รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 

15. ล็อกเก็ตพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบ้านปาง   

 รุ่นพิเศษ  ปี 2517 

16. พระรูปเหมือนสร้างทาง เนื้อแร่ไมก้า

17. พระรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่นอัฐิหลังย่น

18. พระรอดรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิไชย 

19. รูปเหมือนปั๊ม ครูบาเจ้าศรีวิไชย ปี 2500

20. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดป่าซางพานิช  

 ปี 2511

21. เหรยีญพระครบูาเจ้าศรวีไิชย วดัพระนอนขอนม่วง  

 ปี 2512

22. พระรปูหล่อครบูาเจ้าศรวีิไชย วดัพนัอ้น ปี 2513

23. ลอ็กเกต็พระครูบาเจ้าศรวีิไชย รุ่น 115 วดับ้านปาง  

 ปี 2536

24. เหรียญพระครูบาเจ้าศรวิีไชย รุน่ 115 เน้ือทองค�า 

 วัดบ้านปาง ปี 2536

25. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่น 115 เนื้อเงิน 

 วัดบ้านปาง ปี 2536

26. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่น 115 เนื้อนวะ  

 วัดบ้านปาง ปี 2536

27. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่น 115   

 เนื้อฝาบาตร วัดบ้านปาง ปี 2536

28. เหรียญพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดจามเทวี รุ่นแรก  

 ปี 2511

29. เหรียญหล่อพระครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดหมื่นล้าน  

 ปี 2522 ไม่จ�ากัดเนื้อ

30. เหรยีญพระครบูาเจ้าศรวีิไชย วดัแม่ไปล่ ปี 2481

31. พระเกศาครบูาเจ้าศรีวิไชย พมิพ์พระประธานใหญ่  

 ยุคต้น

32. พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิไชย พมิพ์พระประธานเลก็  

 ยุคต้น

33. พระเกศาครบูาเจ้าศรีวิไชย พมิพ์พระรอด ยคุต้น

34. พระเกศาครูบาเจ้าศรีวิไชย พิมพ์พระคง ยุคต้น

35. พระเกศาครบูาเจ้าศรวิีไชย ไม่จ�ากดัพมิพ์ ยคุต้น

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



1.  เหรียญหน้าวัว 

2.  เหรียญทอ.1

3.  เหรียญทอ.2 

4.  ทอ.3 เหรียญมะพร้าว (ปี 2515)

5.  เหรียญเจดีย์หลวงรุ่นพิเศษ (ปี 2517)

6.  เหรียญอัฏฐารส (ปี 2517)

7.  เหรียญที่ว่าการอ�าเภอแม่ริม (ปี 2517)

8.  เหรียญอนามัยพร้าว (ปี 2517)

9.  เหรียญกลมเจดีย์84 (ปี 2517)

10.  เหรียญรูปไข่เจดีย์84 (ปี 2517)

11.  เหรียญวัดป่าเจริญธรรม (ปี 2517)

12.  เหรียญหลวงพ่อโสธร (ปี 2517)

13.  เหรียญนามชัย (ปี 2517)

14.  เหรียญรุ่นทรัพย์สิน (ปี 2519)

15.  เหรียญรุ่นเราสู้ (ปี 2520)

16.  เหรียญลูกเสือชาวบ้าน (ปี 2520)

17.  เหรียญหลัง ภปร.ใหญ่ (ปี 2521)

18. เหรียญมหาลาภ  (ปี 2521)

19.  เหรียญนาคปรกใบมะขามรุ่นแรก บล็อคหูยาว  

 (ปี 2516)

โต๊ะที่ 5 ประเภท หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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20.  พระกริ่งอรหัง (ปี 2517)

21.  พระชัยวัฒน์อรหังไม่จ�ากัดเนื้อ (ปี 2517)

22.  พระกริ่งพุทโธอรหัง (ปี 2519)

23.  พระกริ่งพุทธปาฏิหาริย์ เมืองงาย 2 (ปี 2521)

24. พระปิตตาชินอุตตโม เฉพาะเนื้อทองค�า และ  

 เนื้อเงิน (ปี 2518)

25.  พระปิดตาชินอุตตโมเนื้อนวะ (ปี 2518)

26. พระผงรุ่นแรก ปี 2515

27.  พระผงแซยิดใหญ่ (ปี 2516)

28.  พระผงแซยิดเล็ก (ปี 2516)

29.  พระสมเด็จรุ่นอ.ค�าบ่อ (ปี 2516)

30.  พระผงรปูเหมอืนปักกรดหลวงปูแ่หวน (ปี 2516)

31.  พระผงปิดตาหลังปักกรด (ปี 2516)

32.  รูปหล่อหน้าแหงนรุ่นแรก (ปี 2516)

33.  รูปหล่อโบราณนั่งพับเพียบ (ปี 2516)

34.  รูปหล่อลูกเสือชาวบ้าน (ปี 2520)

35.  รูปหล่อซุ้มเสมาหลวงปู่แหวน (ปี 2517)

กรรมการรับและตัดสินพระ
แม็ก เมืองพร้าว, ศรัญย์ยักษ์ แม่ริม, วัฒน์ ประตูเชียงใหม่, มาย พรสุจิโณ, 

นิว ไชยปราการ, เกษมสันต์ ตันศิริสิทธิกุล, บอย เชียงใหม่

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 6 ประเภท พระหลวงปู่สิม (ยอดนิยม) 
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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กรรมการรับและตัดสินพระ
หลง เชียงดาว, สิทธิ์ เชียงดาว, สุริยันต์ เชียงดาว, อิ๊ด เชียงดาว, ต่อ ไหว้สา

1. เหรียญหน้าวัว รุ่นแรก

2. เหรียญห้าเหลี่ยม ปี 2515

3. เหรียญเมตตา เนื้อเงิน ปี 2517

4. เหรียญเมตตา เนื้อนวะ ปี 2517

5. เหรียญเมตตา กะไหล่ทองกรรมการ ปี 2517

6. เหรียญเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517

7. เหรียญเจดีย์พุทธคยา วัดสันติธรรม ปี 2517

 ไม่จ�ากัดเนื้อ

8. เหรียญข้าวหลามตัด ปี 2517 ไม่จ�ากัดเนื้อ

9. เหรียญพุธโธ ไม่จ�ากัดเนื้อ

10. เหรยีญไข่ ศษิย์เชยีงดาวสร้างถวาย ไม่จ�ากดัเน้ือ

11. เหรียญเสมา 12.00 น. ไม่จ�ากัดเนื้อ

12. เหรียญบ่อน�้ามันฝาง ปี 2517

13. เหรียญกลมเล็ก (เม็ดกระดุม) ปี 2517

14. เหรียญวงศ์เข็มมา เนื้อเงิน ปี 2518

15. เหรียญวงศ์เข็มมา เนื้อนวะ ปี 2518

16. เหรียญวงศ์เข็มมา เนื้อทองแดง ปี 2518

17. พระรูปเหมือนซุ้มกอ รุ่นเมตตา ไม่จ�ากัดเนื้อ

18. พระรูปเหมือนลอยองค์ ปี 2518, ปี 2529

19. พระกริ่งโพธิญาณ ปี 2518

20. พระกริ่งพุทธาจาโร ปี 2533

21. พระชัยวัฒน์โพธิญาณ ปี 2517

22. เหรียญโพธิญาณ ปี 2517

23. พระผงรูปเหมือนเต็มองค์ รุ่นแรก

 พิมพ์เล็ก - พิมพ์ใหญ่

24. พระผงปิดตา เล็บมือ รุ่นแรก

25. พระผงปิดตา รุ่นเมตตา

26. พระผงรูปเหมือน รุ่นเมตตา ปี 2517

27. พระปิดตารุ่นเจริญสุข เนื้อทองแดง

28. เหรียญหล่อสี่เหลี่ยม เมตตา ปี 2517

29. พระผงปิดตา รุ่นอุดมความสุข

30. ล็อกเก็ตไม่จ�ากัดปี

31. พระปิดตาราชาอุตโม ไม่จ�ากัดเนื้อ

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 7 ประเภท พระสกุลล�าพูน ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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กรรมการรับและตัดสินพระ
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดล�าพูน)

1.  พระคงเขียว

2.  พระคง กรุเก่า ไม่จ�ากัดสี

3.  พระคง กรุใหม่ ไม่จ�ากัดสี

4.  พระคง ทรงพระบาง

5.  พระบาง สีเขียว

6.  พระบาง สีทั่วไป

7.  พระเปิม สีเขียว

8.  พระเปิม สีทั่วไป

9.  พระเลี่ยง กรุวัดประตูลี้

10.  พระเลี่ยง ไม่จ�ากัดกรุ

11.  พระรอด แขนติ่ง

12. พระรอดน�้าต้น กรุวัดมหาวัน

13. พระรอดครูบาทืม (เณรจิ่ว)

14. พระลือหน้ามงคล

15. พระลือโขง

16. พระลบ พิมพ์ใหญ่

17. พระลบ พิมพ์เล็ก

18. พระลือหน้ายักษ์ กรุเทศบาล

19. พระรอด (พระลือเล็ก) กรุเทศบาล

20. พระเลี่ยง กรุเทศบาล

21. พระบาง กรุเทศบาล

22. พระคง กรุเทศบาล

23. พระสามดอนแก้ว

24. พระเลี่ยงหม้อ

25. พระเลี่ยงหลวง

26. พระกวาง

27. พระสิบสอง

28. พระป๋วย

29. พระสิกขี

30. เก้ากุ่ม - ดอกธาตุ

31. พระรอดยอดพระสิบสอง (ตัด)

32. พระสกลุล�าพนู เนือ้ดนิ ไม่จ�ากดัพมิพ์, ไม่จ�ากดักรุ

33. พระกรุดอยไซ เนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

34. พระท่ากระดาน กรุป่าซาง สนิมแดง

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 8 ประเภท พระคณาจารย์ จ.ล�าพูน 
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 

22

กรรมการรับและตัดสินพระ
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดล�าพูน)

1. เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย รุ่นแรก

2. เหรยีญครบูาชุ่ม โพธโิก รุน่แรก ไข่ใหญ่ ไม่จ�ากดัเน้ือ

3. เหรยีญครบูาชุ่ม โพธโิก รุน่แรก ไข่เลก็ ไม่จ�ากดัเน้ือ

4. พระกริ่งพระธาตุหริภุญชัย หล่อโบราณ ปี 2512

5. พระรอด ปลกุเสกอนิเดยี ปี 2518 พิมพ์สดุง้มาร

6. พระรอด ปลุกเสกอินเดีย ปี 2518 พิมพ์สมาธิ

7. เหรียญพระครูบาขาวปี (สลีห้ากิ่ง) รุ่นแรก    

 ปี 2495 ไม่จ�ากัดเนื้อ

8. เหรียญพระครูบาขาวปี รุ่นหันข้าง วัดบ้านป๋วง    

 ปี 2518

9. เหรียญพระครูบาชัยวงษ์ รุ่นแรก บล็อกข้าวต้ม

10. เหรียญครูบาขันแก้ว รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ

11. รูปหล่อครูบาขันแก้ว รุ่นแรก ไม่จ�ากัดเนื้อ

12. เหรียญครูบาอินตา วัดวังทอง รุ่นแรก

13. เหรียญครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า 

 รุ่นแรก ปี 2500

14. เหรียญครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า   

 รุ่นสี่ครูบา ปี 2509

15. เหรียญครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า   

 รุ่นฮิ๊ปปี้ ปี 2512

16. รูปหล่อโบราณครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาท  

 ตากผ้า รุ่นแรก ปี 2497

17. เหรียญเจ้าพ่อกู่ช้าง รุ่นแรก ปี 2521

18. พระรอดจ�าลอง 1200 ปี วัดมหาวัน เนื้อโลหะ    

 ปี 2528

19. พระรอดจ�าลอง 1200 ปี วัดมหาวัน เนื้อดิน   

 ปี 2528

20. เหรยีญครบูาค�าอ้าย อภวิงัโส วดัป่าเหว็ (ป่าเห้ว)  

 รุ่นแรก

21. เหรียญครูบาอินตา วัดห้วยไซ รุ่นแรก   

 ไม่จ�ากัดบล็อก

22. รูปเหมือนครูบาอินตา วัดห้วยไซ รุ่นแรก   

 ไม่จ�ากัดบล็อก

23. เหรียญครูบาบุญยัง วัดห้วยน�้าอุ่น รุ่นแรก    

 ปี 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ

24. พระผงเกศา ครูบาขาวปี ไม่จ�ากัดพิมพ์

25. พระกริ่งวชิรป่าซาง หล่อโบราณ

26. เหรียญปรกนิราศภัย ครูบาขันแก้ว   

 วัดสันพระเจ้าแดง (รุ่นแรก)

27. เหรียญเจ้าพ่อกู่ช้าง รุ่น 2

28. เหรียญพระนางจามเทวี รุ่นแรก วัดหนองช้างคนื

29. ขุนแผนครูบาจันต๊ะ รุ่นแรก

30. ขุนแผนครูบาจันต๊ะ รุ่นสอง มีตะกรุด

*** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 8 ประเภท พระคณาจารย์ จ.ล�าพูน 
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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กรรมการรับและตัดสินพระ
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดล�าพูน)

31. ขุนแผนครูบาจันต๊ะ รุ่นสอง ไม่มีตะกรุด

32. หลวงปู่ทวดครูบาจันต๊ะ รุ่นสอง

33. พระผงรูปไข่ ยันต์ครอบจักรวาล

34. ขุนแผนรุ่นแรกสีขาว พระอาจารย์พีระ   

 วัดกู่สันป่าตาล

35. ขนุแผนรุน่แรกสดี�า พระอาจารย์พีระ วัดกูส่นัป่าตาล

36. ขุนแผนรุ่นแรก แบบมีตะกรุด พระอาจารย์พีระ 

 วัดกู่สันป่าตาล

37. ขุนแผนรุ่นแรก แบบมีตะกรุด โรยพลอย   

 พระอาจารย์พีระ วัดกู่สันป่าตาล

38. เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นสมปรารถนา 

 ส�านักสงฆ์ดอยขะม้อ - บ่อน�้าทิพย์ จ.ล�าพูน

 กรรมการใหญ่

39. เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นสมปรารถนา 

 ส�านักสงฆ์ดอยขะม้อ - บ่อน�้าทิพย์ จ.ล�าพูน

 กรรมการเล็ก

40. เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นสมปรารถนา 

 ส�านักสงฆ์ดอยขะม้อ - บ่อน�้าทิพย์ จ.ล�าพูน

 เนื้อทองค�า, เนื้อเงินหน้าทองค�าลงยา 4 สี,

 เงินลงยา 4 สี, เนื้อเงิน ไม่จ�ากัดเนื้อ

41. เหรียญครูบาศรีวิชัย รุ่นสมปรารถนา 

 ส�านักสงฆ์ดอยขะม้อ - บ่อน�้าทิพย์ จ.ล�าพูน

 ไม่จ�ากัดเนื้อ

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



14

กรรมการรับและตัดสินพระ

โต๊ะที่ 9 ประเภท หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม (1) 
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 

24

กรรมการรับและตัดสินพระ
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

1. พระกริ่งแก้วปฏิมากร ปี 2514 เนื้อทองค�า

2. พระกริ่งแก้วปฏิมากร พิมพ์เล็ก ปี 2514

 เนื้อนวะโลหะ

3. พระกริ่งแก้วปฏิมากร พิมพ์ใหญ่ ปี 2514

 เนื้อนวะโลหะ

4. พระกริ่งธิเบต พิมพ์เล็ก วัดเกาะวาลุการาม

 ปี 2514

5. พระกริ่งธิเบต พิมพ์ใหญ่ วัดเกาะวาลุการาม

 ปี 2514

6. พระกริ่งไตรลักษณ์ ปี 2517

7. พระชัยไตรภพ ปี 2517

8. พระกริ่งอวโลกิเตศวร ปี 2518 เนื้อทองค�า,

 เนื้อเงิน

9. พระกริ่งอวโลกิเตศวร ปี 2518 เนื้อนวะโลหะ

10. พระกริ่งศิริราช ปี 2517

11. พระชัยศิริราช ปี 2517

12. รูปหล่อก้นหนู ปี 2518

13. รูปหล่อก้นดอกจันทร์ ปี 2518

14. พระผงมงคลเกษม 1 ปี 2517

15. พระผงมงคลเกษม 2 ปี 2517

16. พระผงมงคลเกษม 2 หลังล็อกเก็ต ปี 2517

17. เหรียญฉีด เนื้อนวโลหะ มงคลเกษม 2 ปี 2517

18. เหรียญวัดนางเหลียว ปี 2514

19. พระผงทรงระฆัง ที่ระลึกครบ 5 รอบ ปี 2515

20. เหรียญกลมที่ระลึกครบ 5 รอบ ปี 2515

21. เหรียญระฆังศิริมงคล ปี 2516 เนื้อเงิน

22. เหรียญระฆงัศริิมงคล ปี 2516 เนือ้ทองแดงรมด�า

23. พระสมเด็จไตรมาสโพธิ์แปด ปี 2516

24. พระผงสมเด็จไตรมาส พิมพ์ใหญ่ ปี 2516

25. เหรียญกองพันล�าปาง ปี 2517 เนื้อทองค�า,

 เนื้อเงิน, เนื้อนวะโลหะ

26. เหรียญกองพันล�าปาง ปี 2517 เนื้อทองแดง

27. เหรียญแตงโม ปี 2517 เนื้อทองค�า, เนื้อเงิน,   

 เนื้อนวะโลหะ

28. เหรียญแตงโม ปี 2517 เนื้อทองแดง

29. เหรียญแตงโม บล็อกนิยม ไม่มี A ปี 2517

30. พระผงไตรมาส ปี 2518

31. เหรียญ มทบ. 7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปี 2518

 เนื้อทองค�า, เนื้อเงิน, เนื้อนวะโลหะ

38. เหรียญ มทบ. 7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ปี 2518

 เนื้อทองแดง

39. เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวิละ ปี 2518

 เนื้อเงิน

40. เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวิละ ปี 2518

 เนื้อนวะโลหะ

41. เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวิละ ปี 2518

 เนื้อทองแดง

42. เหรียญกองพันโคราช ปี 2518 เนื้อเงิน,   

 เนื้อนวะโลหะ

43. เหรียญกองพันโคราช ปี 2518 เนื้อทองแดง

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 10 ประเภท หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม (2) 
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 

25 

กรรมการรับและตัดสินพระ
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

1. พระกริ่งเชียงมั่น ปี 2516

2. เหรียญกลีบบัวพิมพ์พระเชียงแสน

 วัดคะตึกเชียงมั่น ปี 2516

3. เหรียญกลมพระสีวลี วัดคะตึกเชียงมั่น ปี 2519

4. เหรียญพระแก้วมรกต หลังโภคทรัพย์ 

 เนื้ออัลปาก้า วัดเกาะวาลุการาม ปี 2514

5. รูปหล่อรุ่นชูชัย พระขรรค์ชัย ปี 2518

6. เหรียญพระพุทธวัดหัวข่วง ปี 2514

7. พระปิดตามหาอุตม์ วัดประตูป่อง ปี 2518

 เนื้อทองค�า, เนื้อเงิน

8. พระปิดตามหาอุตม์ วัดประตูป่อง ปี 2518

 เนื้อนวะโลหะ

9. พระปิดตามหาลาภ วัดประตูป่อง ปี 2518

 เนื้อทองค�า, เนื้อเงิน

10. พระปิดตามหาลาภ วัดประตูป่อง ปี 2518

 เนื้อนวะโลหะ

11. พระปิดตาสารพัดดี วัดประตูป่อง ปี 2518

 เนื้อทองค�า, เนื้อเงิน

12. พระปิดตาสารพัดดี วัดประตูป่อง ปี 2518

 เนื้อนวะโลหะ

13. พระปิดตามหาโชค ปี 2518 เนือ้ทองค�า, เน้ือเงนิ

14. พระปิดตามหาโชค ปี 2518 เนื้อนวะโลหะ

15. พระปิดตามหาลาภ ก้นสิงห์ ปี 2518

16. พระปรกใบมะขาม รุน่แรก หลงัลายเซน็ ปี 2517

17. เหรียญนวรัตน์ ปี 2517

18. เหรียญพระแก้วมรกต วัดเกาะวาลุการาม

 เหรียญเล็ก ปี 2514

19. เหรียญวัดพลับพลา ปี 2517 เน้ือทองค�า,  

 เนื้อเงิน, เนื้อนวะโลหะ

20. เหรียญวัดพลับพลา ปี 2517 เนื้อทองแดง

21. พระผงปิดตาใบโพธิ์ สุโขวิเวโก ปี 2516

22. พระผงปิดตาคะแนน ตัดชิด ปี 2516

23. เหรียญโภคทรัพย์ วัดอุดมรังสี ปี 2517

24. เหรียญกลมสวัสดี ปี 2517

25. เหรียญกิ่งไผ่ ปี 2518 เนื้อทองค�า, เนื้อเงิน

26. เหรียญกิ่งไผ่ ปี 2518 เนื้อทองแดง

27. เหรียญกิ่งไผ่ (มีกิ่งไผ่) ปี 2518 เนื้อกะไหล่ทอง

28. เหรียญกองพันเชียงราย ปี 2518 เนื้อทองค�า,   

 เนื้อเงิน

29. เหรียญกองพันเชียงราย ปี 2518 เนื้อทองแดง

30. เหรียญครูบาแก่น วัดประตูป่อง ปี 2518

31. เหรียญกลมวัดคลองน�้าไหล จ.ก�าแพงเพชร

 ปี 2517

32. เหรียญพระแก้วมรกต หลังวัดพระธาตุล�าปาง  

 หลวง ปี 2514

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 11 ประเภท หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม (3) 
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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กรรมการรับและตัดสินพระ
ฤทธิ์ เชียงราย, บอย เถิน, โหน่ง กาดเมฆ, น๊อต ล�าปาง, เดี่ยว สะอาด, 

ปู๋ ล�าปาง, แจ๊ค ศรีรองเมือง, สุธี พิมพา, เหน่ง ล�าปาง

1. พระผงสิงห์เกสร ปี 2503

2. พระผงสมเด็จเชียงแสน (เนื้อดิน)

3. พระผงสมเด็จหมออินทร์

4. พระผงรุ่นปลัดสุธี ปี 2517

5. เหรียญพระครูพิชัยมงคล รุ่นแรก ปี 2513

6. เหรียญพระครูพิชัยมงคล รุ่นสอง ปี 2516

7. พระร่วงรางปืน วัดเกาะวาลุการาม ปี 2514

8. พระร่วงทรงเกราะ วัดเกาะวาลุการาม ปี 2514

9. เหรียญรูปไข่ วัดคะตึกเชียงมั่น รุ่นแรก   

 (ครึ่งองค์) ปี 2514

10. เหรยีญกลม วัดคะตกึเชียงม่ัน รุน่แรก (ครึง่องค์)  

 ปี 2514 เนื้ออัลปาก้า

11. เหรยีญรปูไข่ วัดคะตกึเชียงม่ัน รุน่สอง (เตม็องค์)  

 ปี 2514

12. เหรยีญรปูไข่ วัดคะตกึเชียงม่ัน รุน่สาม (เตม็องค์)  

 ปี 2516

13. เหรียญพระพุทธพิมพ์อุ้มบาตร ปี 2515

14. พระผงรูปเหมือนหันข้าง พิมพ์จันทร์ลอย

 (นายช่างวินัย) ปี 2515

15. เหรียญพระพุทธเจ้าแก้วมรกตเบญจบารมี 

 ปี 2517 เนื้อเงิน

16. เหรียญพระพุทธเจ้าแก้วมรกตเบญจบารมี 

 ปี 2517 เนื้อทองแดงรมด�า - ผิวไฟ

17. เหรียญจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี 

 รูปดาวแปดแฉก ปี 2518

18. เหรียญรุ่นศาลากลาง พิมพ์พระพุทธ ปี 2517

19. เหรยีญรุน่ศาลากลาง พมิพ์หลวงพ่อเกษม เขมโก  

 ปี 2517

20. เหรียญระฆังวัดพระธาตุเสด็จ ปี 2518

21. พระชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อด�า) ปี 2517

22. เหรียญหนูกลม รุ่นแรก ปี 2518

23. แหนบเสียบกระเป๋า - เสียบไทค์ ปี 2518

24. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดบุญยืน ปี 2516

25. เหรียญพระสีวลี วัดบุญยืน ปี 2516

26. เหรียญพิมพ์พระพุทธ วัดบุญยืน ปี 2516

27. พระสมเด็จ วัดบุญยืน ปี 2516

28. พระนางพญา วัดบุญยืน ปี 2516

29. เหรียญศุขเกษม ปี 2518 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

30. รูปหล่อเนื้อสตางค์แดง วัดศรีบุญเรือง   

 (เชียงใหม่) ปี 2517

31. รูปหล่อออกโคราช ปี 2516

32. เหรียญนางเหลียว รุ่น 2 ปี 2526

33. เหรียญโชคดี ปี 2532 

34. เหรียญเจ้าสัว ปี 2535 เนื้อทองค�า - เนื้อเงิน

35. เหรียญเจ้าสัว ปี 2535 เนื้อนวะ

36. เหรียญพญาเต่าเรือน ปี 2537 เนื้อเงิน

37. เหรียญพญาเต่าเรือน ปี 2537 เนื้อนวะ

38. เหรียญที่ระลึกครบ 7 รอบ ปี 2538

39. เหรียญรุ่นหน่วยรบ ร.17 พัน 2 ปี 2536  

 เนื้อทองค�า, เนื้อเงิน

40. เหรยีญรุน่หน่วยรบ ร.17 พนั 2 ปี 2536 เนือ้นวะโลหะ

41. เหรียญรุ่นหน่วยรบ ร.17 พัน 2 ปี 2536 เนื้อทองแดง

42. เหรียญระฆัง เซ็งลี้ฮ้อ ปี 2536 พิมพ์ใหญ่

 เนื้อทองค�า - หน้ากากทองค�า - เนื้อเงิน

43. เหรียญระฆัง เซ็งลี้ฮ้อ ปี 2536 พิมพ์ใหญ่

 เนื้อทองแดง

44. เหรียญระฆัง เซ็งลี้ฮ้อ ปี 2536 พิมพ์เล็ก

 ไม่จ�ากัดเนื้อ

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 12 ประเภท หลวงพ่อเกษม เขมโก ยอดนิยม (4) 
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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กรรมการรับและตัดสินพระ
ประเสริฐ ล�าปาง, โตมร ล�าปาง, ฮ้อ เชียงราย, คมสันต์ เกาะคา, เจตน์ ซาเล้ง

อ.ไชยา อังสุศุกนฤมล, ฟลุ๊ค มอเตอร์ล�าปาง, ณุ ล�าปาง, จิ๊บ พุทธเกษม, ก้อง รชตะ

1. เหรียญมหาป่าวัดไหล่หิน ปี 2518 เนื้อเงิน

2. เหรียญมหาป่าวัดไหล่หิน ปี 2518 เนื้อนวะ

3. เหรียญมหาป่าวัดไหล่หิน ปี 2518 เนื้อทองแดง

4. พระปิดตามหาอุตม์ (ปั๊ม) ปี 2518

5. เหรียญพระปิดตา ลาภผลพูนทวี ปี 2521

6. เหรียญนางกวัก ลาภผลพูนทวี ปี 2521

7. พระกริ่งเขมโก ปี 2521

8. เหรยีญรปูเหมอืน หลงั ภปร. (พมิพ์เลก็) ปี 2523

 เนื้อทองค�า - เนื้อเงิน

9. เหรยีญรปูเหมอืน หลงั ภปร. (พมิพ์เลก็) ปี 2523

 เนื้อทองแดง

10. เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. (พิมพ์ใหญ่)  

 ปี 2523 เนื้อทองค�า - เนื้อเงิน

11. เหรียญรูปเหมือน หลัง ภปร. (พิมพ์ใหญ่)  

 ปี 2523 เนื้อทองแดง

12. เหรียญรูปเหมือนรุ่นทิพย์ช้าง ปี 2524

13. รูปหล่อใบโพธิ์รุ่นทิพย์ช้าง ปี 2524

14. เหรียญเจริญพร ปี 2524

15. เหรียญกินบ่เสี้ยง ปี 2525 เนื้อเงิน

16. เหรียญกินบ่เสี้ยง ปี 2525 เนื้อกะไหล่ทอง

17. เหรยีญรปูเหมอืน รุน่ 6 รอบ ปี 2526 เนือ้ทองค�า,  

 เนื้อเงิน

19. เหรยีญรปูเหมอืน รุน่  6 รอบ ปี 2526 เนือ้ทองแดง

20. รปูหล่อลอยองค์ รุน่ 6 รอบ ปี 2526 เนือ้ทองค�า,

 เนื้อเงิน

22. รปูหล่อลอยองค์ รุน่ 6 รอบ ปี 2526 เนือ้นวะโลหะ

23. เหรียญฉีดทรงระฆัง รุ่น 6 รอบ ปี 2526

24. พระผงที่ระลึก 6 รอบ ปี 2526

25. เหรียญหล่อฉีด สี่เหลี่ยม รุ่นเสตุวารี ปี 2527

26. เหรียญหล่อฉีด สี่เหลี่ยม รุ่น ยมท. ปี 2528

27. พระสังกัจจายน์รับลาภ รุ่นแรก (พิมพ์ใหญ่)

 ปี 2527

28. พระสังกัจจายน์รับลาภ รุ่นแรก (พิมพ์เล็ก)

 ปี 2527

29. พระกริ่งสวัสดี ปี 2527

30. พระกริ่งสรงน�้า วัดแสงเมืองมา ปี 2527

31. พระชัยสรงน�้า วัดแสงเมืองมา ปี 2527

32. พระกริง่อวโลกเิตศวร ไม่จ�ากดัรุน่ (ยกเว้น ปี 2518)

33. พระผงข้าวก้นบาตร รุ่นแรก (3 แซะ) ปี 2533

34. พระผงขันธ์ห้า ปี 2538

35. พระขุนแผน สุขโข ปี 2529

36. เหรียญนั่งพาน รุ่นแรก “จตุพร” ปี 2537

37. เหรียญนั่งพาน 3 ม.ต. ปี 2537

38. เหรียญบาตรน�้ามนต์สารพัดนึก เนื้อเงินใหญ่

 ปี 2536

39. เหรียญพระวิษณุกรรมวิทยาลัยเทคนิคล�าปาง

 รุ่นแรก ปี 2527

40. พระผงสีเ่หลี่ยม สรงน�้า วัดแสงเมอืงมา ปี 2527

41. เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวิละ รุ่น 2   

 ปี 2559 เนื้อทองค�า-เงินหน้ากากทองค�า

42. เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวิละ รุ่น 2   

 ปี 2559 เนื้อเงิน

43. เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวิละ รุ่น 2   

 ปี 2559 เนื้อนวะโลหะ

44. เหรียญกองพันเชียงใหม่ ค่ายกาวิละ รุ่น 2   

 ปี 2559 เนื้อทองแดง

45. เหรียญระฆัง 3 เฮง (หลังหนู) ปี 2536

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



1.  พระกรุถ�้าขุนตาล  พิมพ์ใหญ่ เนื้อชิน

2.  พระกรุถ�้าขุนตาล  พิมพ์เล็ก   เนื้อชิน

3.  พระกรุถ�้าขุนตาล เนื้อดิน

4.  พระเนื้อดิน กรุวัดเมืองศาสน์ พิมพ์ซุ ้มกอ 

 ในครอบแก้ว

5.  พระเนือ้ดิน กรวัุดเมืองศาสน์ พิมพ์พระประธาน

6.  พระเนือ้ดนิ กรวุดัป่ากล้วย จ.ล�าปาง ไม่จ�ากดัพมิพ์

7.  พระรอดล�าปางหลวง เนื้อส�าริด พิมพ์ใหญ่นิยม

8.  พระรอดล�าปางหลวง เนื้อส�าริด พิมพ์ใหญ่นิยม 

 ( แบบแต่งเก่า )

9.  พระรอดล�าปางหลวง เนื้อส�าริด พิมพ์เล็ก  

 ใบมะขาม

10.  พระรอดล�าปางหลวง เนื้อส�าริด พิมพ์พิเศษ

11.  พระรอดล�าปางหลวง เนื้อดิน พิมพ์ใหญ่   

 ปีพ.ศ.2500

12. พระรอดล�าปางหลวง เนื้อดิน พิมพ์เล็ก      

 ปีพ.ศ.2500

13. เหรียญหล่อพระรอด หลังยันต์ห้า วัดหัวข่วง   

 พิมพ์สมาธิ ไม่จ�ากัดบล็อก

14.  เหรียญหล่อพระรอด หลังยันต์ห้า วัดหัวข่วง   

 พิมพ์มารวิชัย ไม่จ�ากัดบล็อก

15. รปูหล่อลอยองค์พระแก้วมรกต เนือ้โลหะผสมแร่  

 วัดหัวข่วง ปีพ.ศ.2502

16.  เหรยีญเจ้าแม่ทับทิม ล�าปาง รุน่แรก พ.ศ. 2495 

17. เหรยีญเจ้าแม่ทับทิม ล�าปาง รุน่สอง พ.ศ. 2512 

18. เหรียญพระอุปัชฌากริ่ม วัดด�ารงธรรม   

 พ.ศ.2497

โต๊ะที่ 13 ประเภท พระจังหวัดล�าปาง ชุดที่ 1
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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19.  เหรยีญครบูาธรรมชยั วดัปงสนกุใต้ พ.ศ.2498

20.  เหรยีญครบูาเจ้าศรวีิไชย ออกวดัพระแก้วดอนเต้า 

  จ.ล�าปาง พ.ศ.2500

21.  เหรียญครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ รุ่นแรก   

 บล็อกตาเดียว

22. เหรียญครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ รุ่นสอง  

  บล็อกสองตา

23. กะลาราหูครูบานันตา ลายมือครูบานันตา   

 วัดทุ่งม่านใต้ จ.ล�าปาง

24.  กะลาราหูครูบานันตา ลายมือครูบานันตา   

 วัดทุ่งม่านใต้ จ.ล�าปาง  (ฝาเดียว)

25.  กะลาราหูครูบาอินทร์ ลายมือครูบาอินทร์   

 วัดบ้านใหม่ จ.ล�าปาง

26.  กะลาราหูครูบาอินทร์ ลายมือครูบาอินทร์   

 วัดบ้านใหม่ จ.ล�าปาง  (ฝาเดียว)

27.  เหรียญพระพุทธวัดเมืองศาสน์ พ.ศ.2509

28.  เหรียญรุ่นแรกพระเจ้าแก้วมรกต วัดพระธาตุ  

 ล�าปางหลวง (สระอะจุด)  พ.ศ.2517

29. เหรยีญพระเจ้าแก้วมรกต วัดพระธาตลุ�าปางหลวง  

 เนื้อทองแดงลงยา  พ.ศ.2519

30.  เหรียญหล่อพระเจ้าแก้วมรกต วัดพระธาตุ  

 ล�าปางหลวง เนื้อทองเหลือง พ.ศ.2525

31.  รปูหล่อพระเจ้าแก้วมรกต วดัพระธาตลุ�าปางหลวง  

 เนื้อทองเหลือง  พ.ศ.2525

กรรมการรับและตัดสินพระ
แป๊ก  ล�าปาง, เซ้ง  ล�าปาง,  เจริญ  ล�าปาง,  เจตน์  เรืองวาทศิลป์,  เจ  ล�าปาง, 

เจมส์  เขลางค์, เอก ล�าปาง, ออด น�้าประสานทอง

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



1. เหรียญหลวงพ่อชุบ หันข้าง วัดเกาะวาลุการาม 

 ปี 2509

2. เหรียญวัดเมืองศาสน์ ปี 2509

3. ครูบาอภิวงค์ วัดบ้านเอื้อม  รุ่นแรก ปี 2512

4. เหรียญครูบาอินทนนท์ วัดเข้าหมู่ ปี 2513

5. เหรียญหลวงพ่อติ๊บ อุบาลี วัดผาปังกลาง  

 ปี 2514

6. เหรยีญพระครศูลีคนัธวงค์ วดัเจดย์ีซาว ปี 2514

7. เหรยีญหลวงพ่อแก้ว วดัป่ากล้วย รุน่แรก ปี  2514

8. เหรียญครูบายอดใจ วัดทุ่งเกวียน รุ่นแรก   

 ปี 2515

9. เหรียญหลวงพ่อชื่น  วัดต้นซ้อแม่ฮาว  รุ่นแรก  

 ปี 2515

10. เหรยีญพระเจ้าทนัใจ (สองพีน้่อง) วดักลางดอนไฟ 

  ปี 2515

11. หลวงพ่ออินสมอินทยศ วัดศาลาดอน ปี 2516

12. เหรียญพระครูสิธิญาณโสภณ (หลวงพ่อเฮือน) 

 วัดปงยางคก ปี 2516

13. เหรยีญครบูาอนิทร์ วัดบ้านใหม่  รุน่แรก  ปี  2518

14. เหรยีญครบูาอนิทร์ วดับ้านใหม่  รุน่สอง  ปี  2524

15. พระเทพวิสุทธิ์โสภน วัดเชียงราย ปี 2518

16. เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดส�าเภา ปี 2518

17. เหรียญหลวงปู่โม่ง วัดบ้านกาดใต้ ปี 2521

18. เหรียญเจ้าพ่อพญาค�าลือ รุ่นแรก ปี 2526

โต๊ะที่ 14 ประเภท พระจังหวัดล�าปาง ชุดที่ 2
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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19. เหรียญเจ้าพ่อขุนตาล รุ่นแรก ปี 2526

20. เหรียญครูบากลิ่นกู้ วัดไร่ข่วงเปาชัย รุ่นแรก 

 ปี 2521

21. เหรียญครูบากลิ่นกู้ วัดไร่ข่วงเปาชัย รุ่นสอง   

 ปี 2522

22. เหรียญพระเจ้าทองทิพย์ วันสันทราย ปี 2528

23. เหรียญหลวงพ่อบุญมา รุ่นแรก 

24. เหรียญหลวงพ่อค�าปัน วัดนาแส่ง  รุ่นแรก

25. ขุนแผนหลวงพ่อค�าปัน วัดนาแส่ง  รุ่นแรก

26. เหรียญครบูาครอง ขตัตโิย วดัท่ามะแกว๋น รุน่แรก

27. เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดม่อนศีรีชัย ปี 2518

28. หลวงพ่ออินสมอินทยศ วัดศาลาดอน ปี 2516

29. พระกริ่งชินราช วัดบ้านต้า

30. เหรียญรูปไข่ ครูบาเลิศ วัดทุ่งม่านใต้ 

 เนื้อทองแดง ปี 2553

31. พระกริ่งรวย-เลิศ ครูบาเลิศ วัดทุ่งม่านใต้ 

 รุ่นแรก ปี 2554

32. พระขุนแผน ครูบาเลิศ เนื้อกังใส (เซรามิค)

33. วัวธนู ครูบาเลิศ วัดทุ่งม่านใต้ รุ่นแรก ปี 2553

 ไม่จ�ากัดสี

34. กะลาพระราหู ครูบาเลิศ วัดทุ่งม่านใต้ รุ่นเสาร์5

 ปี 2555

35. เหรียญเสมา ครูบาศรี วัดบ้านเป้า รุ่นแรก

 ไม่จ�ากัดเนื้อ 

กรรมการรับและตัดสินพระ
ต่อ เขลางค์, วิเชียร ครูบาเลิศ, ต้อย เกษตร, กล้า โมบาย, เอี้ยง กาแฟโบราณ 

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



1. เหรียญเสมา หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน รุ่นแรก 

  ปี 2497

2. เหรียญกลมหลวงพ่อเมือง วงเดือน ปี 2512

3. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเมือง เนื้อ ทองค�า,เงิน,  

 นวะโลหะ ปี 2517

4. เหรียญรูปไข่ หลวงพ่อเมอืง เนือ้ ทองแดง ปี 2517

5. เหรียญหน้าใหญ่ หลวงพ่อเมือง เนื้อ ทองค�า, 

 เงิน,นวะโลหะ ปี 2518

6. เหรียญหน้าใหญ่ หลวงพ่อเมือง เนื้อ ทองแดง  

 ปี 2518

7. เหรยีญฉลลุายไทย หลวงพ่อเมือง (ไม่จ�ากดัเนือ้) 

  ปี 2519

8. เหรยีญกิง่ไผ่ หลวงพ่อเมอืง (ไม่จ�ากดัเนือ้) ปี 2518

9. ปรกใบมะขาม หลวงพ่อเมือง (ไม่จ�ากัดเนื้อ)  

 ปี 2517

10. พระปิดตา ยันต์ยุ่ง หลวงพ่อเมือง พิมพ์ใหญ่  

 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2517

11. พระปิดตา ยันต์ยุ่ง หลวงพ่อเมือง พิมพ์กลาง  

 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2518

12. พระปิดตา ยันต์ยุ่ง หลวงพ่อเมือง พิมพ์เล็ก  

 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2518

13. พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อเมือง พิมพ์ใหญ่   

 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2518

14. พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อเมือง พิมพ์เล็ก   

 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2518

15. พระรูปหล่อหลวงพ่อเมือง ปี 2522

16. พระกริ่งรูปหล่อ อุดมเวทวรคุณ ปี 2524

17. รูปหล่อพระกริ่งแก้วมรกต หลวงพ่อเมือง   

 วัดท่าแหน ปี 2518

โต๊ะที่ 15 ประเภท พระหลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน , สมเด็จสังฆราช (ป๋า)  
วัดศรีหมวดเกล้า , หลวงปู่หลวง กฤตปุญโญ

ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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18. พระกร่ิงเขลางค์ หลวงพ่อเมือง เน้ือเงนิ,นวะโลหะ  

 ปี 2518

19. พระพิฆเนศวร ลอยองค์ หลวงพ่อเมือง   

 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) ปี 2519

20. วัวธนูทรงเครื่อง หลวงพ่อเมือง รุ่นแรก   

 เนื้อสตางค์แดง โค้ด อ.อ่าง

21. ววัธนทูรงเครือ่ง หลวงพ่อแสนเมอืง (ไม่จ�ากดัรุน่)

22. หลวงพ่อแสน สนัุนโท วัดท่าแหน รุ่นแรก ปี 2517

23. เหรยีญรปูเหมอืน รุน่แรก หลวงปูห่ลวง ปี 2532

24. รูปหล่อโบราณ ก้น “ล” หลวงปู่หลวง

25. พระพิฆเนศ ไม่จ�ากัดเนื้อ หลวงปู่หลวง ปี 2541

26. พระผงรูปเหมือนโต๊ะหมู่ รุ่นแรก หลวงปู่หลวง 

 ปี 2542

27. ปรกใบมะขาม หลังรูปเหมือน หลวงปู่หลวง  

 ปี 2539

28. พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก หลวงปู่หลวง ปี 2532

29. รูปหล่ออุดกริ่ง รุ่นแรก สร้างกุฎิ หลวงปู่หลวง  

 ปี 2542

30. พระสังกัจจายน์ รุ่นแรก หลวงปู่หลวง

31. รูปถ่ายหลังไม้ขนุน รุ่นแรก หลวงปู่หลวง

32. แผ่นซิลลิก้าสโตน สมเด็จพระสังฆราช (ป๋า)  

 ปี 2516

33. เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (ป๋า) นั่งเต็มองค์  

 ปี 2516

34. พระรอดโสฬส เนื้อผง ปี 2516

35. รูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช (ป๋า) เนื้อนวะโลหะ 

  ปี 2518

กรรมการรับและตัดสินพระ
เต้ นันตา , หนึ่งเกาะคา , เก่ง ล�าปาง , ดั้ม ไฟฟ้า , เบิร์ด ซาเล้ง , เฟรม แม่ทะ

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



1.  กะลาราหู โบราณล้านนา

2.  วัวธนู โบราณล้านนา

3.  ววัธน ูครบูาค�าแสน วดัป่าดอนมลู (ไม่จ�ากดัรุ่น)

4.  วัวธนู อาจารย์เณรวิเศษณ์ สิงห์ค�า วัดป่าสัก

5.  กมุารทอง อาจารย์เณรวิเศษณ์ สงิห์ค�า วดัป่าสกั

6.  มีดแหก โบราณล้านนา

7.  มีดหลูบ ล้านนา

8.  นางกวัก โบราณล้านนา

9.  อิ่นโบราณล้านนา ไม่จ�ากัดเนื้อ

10.  ลูกอม ครูบาปากกอง ไม่จ�ากัดรุ่น

11.  ตะกรุด คาดเอว โบราณล้านนา

12.  มหาว่านยาสัก โบราณล้านนา

13.  ตะกรุด ยันต์หนีบ โบราณล้านนา

14.  สร้อยประค�า โบราณล้านนา

15.  ตะกรุด พอกครั่ง โบราณล้านนา

16. ตะกรุดดาบสะหรีกันชัย ครูบาขันแก้ว   

 วัดสันพระเจ้าแดง

17.  ตะกรดุกระทิงโทน ครบูาขันแก้ว วัดสนัพระเจ้าแดง

18.  ตะกรดุนาคคอค�า ครบูาขนัแก้ว  วดัสนัพระเจ้าแดง

19.  ผ้ายนัต์พระเจ้าแดง ครบูาขนัแก้ว วดัสนัพระเจ้าแดง 

  ไม่จ�ากัดขนาด

20.  ผ้ายนัต์ ครบูาวัง วัดบ้านเด่น ( เขียนมือกึง่พมิพ์ )

21.  ผ้ายันต์ ครูบาวัง วัดบ้านเด่น ( ไม่จ�ากัดพิมพ์ )

22.  ตะกรุด เก้ากุ่ม 3 กษัตริย์ ครูบาวัง วัดบ้านเด่น

โต๊ะที่ 16 ประเภท เครื่องรางเมืองเหนือ ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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23.  ตะกรดุ เก้ากุม่ ( เลีย่มเดมิ ) ครบูาวงั วดับ้านเด่น

24.  ตะกรุด จ�าปาสี่ต้น ครูบาวัง วัดบ้านเด่น

25.  ลูกอมผงพรายกุมาร หลวงปู่ปัน วัดแม่ยะ

26. กะลาราหู หลวงพ่อแขก วัดสันป่าลาน

27.  ผ้ายนัต์ม้าเสพนาง พระอาจารย์กอบชยั สปุภาโส  

 วัดแม่ยะ

28.  ขุนแผนผงพรายกุมาร ครูบากร วัดดอยคีรี

29.  ผ้ายันต์ หลวงพ่อแขก วัดสันป่าลาน

30.  ผ้ายันต์ ม้าเสพนาง ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า  

 ไม่จ�ากัดรุ่น

31. ผ้ายันต์เมตตา,ค้าขาย,ครูบาต๋า วัดบ้านเหล่า  

 ไม่จ�ากัดรุ่น

32. ผ้ายันต์เมตตา โบราณล้านนา

33. ตะกรุด หนังพอกครั่ง ทาทอง ครูบาชุ่ม   

 (แจกศิษย์ วัดท่าซุง)

34.  ตะกรุด หนังพอกครั่ง ครูบาชุ่ม วัดวังมุย

35.  แมลงภู่ ล้านนา

36.  อุติ่ง ล้านนา

37.  สิงห์เจ้าพ่อด�า วัดบุพพาราม

38.  คตล้านนา

39.  ปั้นเหน่ง โบราณล้านนา

40.  เขี้ยว, เขา, เล็บ, งา โบราณล้านนา

41.  ผ้ายันต์โบราณล้านนา

กรรมการรับและตัดสินพระ
(ชมรมเครื่องรางเมืองเหนือ)

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



1. พระพิมพ์สมาธิเล็ก ไม่จ�ากัด

2. พระพิมพ์โพธิ์ใหญ่ ไม่จ�ากัด

3. พระพิมพ์ซาวแปด เชียงแสน

4. พระพิมพ์ซุ้มปราสาทไหว ไม่จ�ากัด

5. พระพิมพ์กลางฐานตารางสนิมแดง 

6. พระพิมพ์กลาง ไม่จ�ากัด 

7. พระพิมพ์ใบข้าว สนิมแดง 

8. พระพิมพ์เชียงแสนเดี่ยว ไม่จ�ากัด

9. พระพิมพ์ยอดขุนพล ไม่จ�ากัด

10. พระพิมพ์เปอะเลอะสนิมแดง

11. พระพิมพ์ตุ๊กตาเล็ก สนิมแดง

12. พระเนื้อชินเงิน ไม่จ�ากัด

13. พระพิมพ์โพธิ์บัลลังค์-ขนนก ไม่จ�ากัด

14. พระลีลาสนิมแดงเชียงแสน ไม่จ�ากัด

15. พระพิมพ์เนื้อดินไทลื้อ ไทใหญ่ ไม่จ�ากัด

16. พระพิมพ์เชียงแสนเนื้อดิน ไม่จ�ากัด

17. เหรียญภูมิพโล ดอยตุง ปี 2516 ไม่จ�ากัดเนื้อ

18. เหรยีญรปูไข่หลวงปู่ขาน วัดป่าบ้านเหล่า รุน่แรก

19. เหรียญครูบาค�าหล้า รุ่นแรก (เหรียญกลม) 

20. เหรยีญฉลองเมอืงเชยีงราย 2494 (ไม่จ�ากดัเนือ้) 

21. เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดฝั่งหมิ่น ปี 2536   

 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

22. เหรยีญพระครญูาณประยตุ ิอ.เทงิ ปี 2519 รุน่แรก

โต๊ะที่ 17 ประเภท พระจังหวัดเชียงราย ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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23. เหรียญพระเจ้าสองสี อ.เทิง รุ่นแรก

24. เหรียญพระสิงห์แซ่ วัดป่าแดงหลวง แม่สาย  

 รุ่นแรก

25. เหรียญครูบาอ้วน วัดดงมะดะ รุ่นแรก

26.  เหรยีญครบูาอนิหวนั วดัต้ากลาง อ.เทงิ รุน่แรก

27. เหรียญครูบาสันโค้ง อ.แม่จัน รุ่นแรก   

 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 

28. เหรียญครูบาอินสม วัดปางน�้าฮ้าย รุ ่นแรก  

 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

29. เหรียญเงินไหลมาครูบาอินสม วัดปางน�้าฮ้าย  

 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

30. เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์วิรุต วัดสันมะเหม้า  

 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

31.  เหรยีญครบูาปองพล วดัไชยผาบ อ.เทงิ รุน่แรก 

  (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

32. เหรยีญครบูาปองพล วดัไชยผาบ อ.เทงิ รุน่สอง  

 เมตตาบารมี (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 

33. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นกฐิน 2561 วัดแม่ต�๋า  

 ไม่จ�ากัดเนื้อ

34. เหรียญมงักรพระอาจารย์พบโชค วัดห้วยปลากัง้ 

 (ไม่จ�ากัดเนื้อ) 

35. รปูหล่อรุน่แรก พระอาจารย์พบโชค วัดห้วยปลากัง้  

 (ไม่จ�ากัดเนื้อ)

กรรมการรับและตัดสินพระ
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดเชียงราย)

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 18 ประเภท พระจังหวัดพะเยา ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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กรรมการรับและตัดสินพระ
ดล พะเยา, ไทค์ แบตเตอรี่, โน้ต พะเยา, ค�า ร่องช้าง, ต้น วัดดี, เอ พะเยา, หนึ่ง พะเยา

1. เหรียญพระเจ้าตนหลวง หลังยันต์ห้า ปี 2497

 เนื้อทองแดง

2. เหรียญพระเจ้าตนหลวง ครึ่งองค์ ปี 2512  

 เนื้อทองแดง

3. เหรียญพระเจ้าตนหลวง ครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า

4. เหรียญพระเจ้าตนหลวง ปี 2517

5. เหรยีญครบูาศรวีชิยั หลงัพระเจ้าตนหลวง ปี 2497

6. เหรียญพระเจ้าตนหลวง รุ่น ส.ธ. ปี 2535

 ไม่จ�ากัดเนื้อ

7. รูปหล่อพระเจ้าตนหลวง รุ่น ส.ธ. ปี 2535

 เนื้อทองค�า

8. รูปหล่อพระเจ้าตนหลวง รุ่น ส.ธ. ปี 2535

 เนื้อเงิน

9. รูปหล่อพระเจ้าตนหลวง รุ่น ส.ธ. ปี 2535

 เนื้อนวะโลหะ

10. รูปหล่อพระเจ้าตนหลวง รุ่น ส.ธ. ปี 2535

 เนื้อทองแดง

11. รปูหล่อพระเจ้าตนหลวง อุม้บาตรน�า้มนต์ ปี 2512

12. เหรยีญกลมพญานาค รุน่แรก วดัพระเจ้าตนหลวง

13. เหรียญครูบาค�า วัดศรีล้อม ปี 2529

14. เหรียญพระเจ้านั่งดิน รุ่นแรก อ�าเภอเชียงค�า

 ปี 2518 ไม่จ�ากัดเนื้อ

15. เหรยีญครบูาอ่อน วัดสนัต้นหวีด เนือ้ทองเหลอืง

 รุ่นแรก ปี 2536

16. เหรียญฉลุครูบาอ่อน วัดสันต้นหวีด รุ่นเสาร์ห้า

 ปี 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ

17. รูปหล่อโบราณครูบาอ่อน วัดสันต้นหวีด 

 รุ่นเสาร์ห้า ปี 2555 ไม่จ�ากัดเนื้อ

18. เหรียญครูบาอินโต รุ่นแรก หนึ่งขีด ปี 2508

19. เหรียญครูบาอินโต รุ่นแรก สังฆฏิ ปี 2508

20. เหรียญครูบาอินโต รุ่นแรก สามขีด ปี 2508

21. เหรียญครูบาอินโต รุ่นแรก สี่ขีด ปี 2508

22. เหรียญครบูาอินโต รุ่นแรก แจกแม่ครวั ปี 2508

23. เหรียญครูบาอินโต รุ่นฟ้าผ่า เนื้อเงิน ปี 2517

24. เหรียญครูบาอินโต รุ่นฟ้าผ่า เนื้อทองแดง

 ไม่จ�ากัดบล็อก ปี 2517

25. เหรียญครูบาอินโต รุ่นหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง

 ปี 2518

26. เหรียญครูบาอินโต รุ่นหน้าใหญ่ เนื้อเงิน

 ปี 2518

27. เหรียญครูบาอินโต รุ่นหน้าใหญ่ กลมเล็ก

 เนื้อเงิน ปี 2518

28. เหรียญครูบาอินโต รุ่นหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง

 ปี 2518

29. รูปหล่อครูบาอินโต รุ่นแรก ปี 2520

30. พระผงครูบาอินโต โพธิ์พันต้น

31. พระผงครูบาอินโต พิมพ์เล็บมือพัดยศ

32. พระผงครูบาอินโต พิมพ์สี่เหลี่ยม

33. พระผงครูบาอินโต รุ่นเจริญพร ปี 2559

 ไม่จ�ากัดเนื้อ

34. เหรียญครูบาศรี วัดร่องไฮ รุ่นแรก ปี 2519

35. เหรียญครบูาค�าอ้าย รุน่แรก ปี 2522 ไม่จ�ากดัเนือ้

36. รปูหล่อครบูาค�าอ้าย รุน่แรก ปี 2540 ไม่จ�ากดัเน้ือ

37. เหรียญครูบากาวีระ วัดสุวรรณคูหา ปี 2514

 ไม่จ�ากัดเนื้อ

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 19 ประเภท พระจังหวัดแพร่ ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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1. พระยอดขุนพล บ้านปิน อ.ลอง ไม่จ�ากัดพิมพ์

2. พระยอดขุนพล ไม่จ�ากัดกรุ

3. พระกรุวังชิ้น ไม่จ�ากัดพิมพ์

4. พระกริ่งบ้านตอนิมิต รุ่นแรก ปี 2508

5. รูปเหมือนปั๊มพระพุทธจอมสวรรค์ รุ่นแรก

 ปี 2506

6. พระกริ่งพุทธโกศัย รุ่นแรก ปี 2513

7. พระกริ่งบ้านหนองม่วงไข่ พิมพ์ใหญ่ ปี 2512

8. พระกริ่งบ้านหนองม่วงไข่ พิมพ์ใหญ่ ปี 2513

9. พระกริ่งแม่ยางตาล รุ่นแรก

10. รูปหล่อพระพุทธ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

 รุ่นแรก โค๊ด กต.

11. รูปหล่อพระพุทะ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม รุ่น 2

 อายุ 60 ปี

12. รูปหล่อหลวงปู่พรหม วัดท่าขวัญ รุ่นแรก

13. เหรียญพระพุทธโกศัย รุ่นแรก ปี 2498 

 บล็อก 1-2

14. เหรียญพระพุทธโกศัย รุ่นแรก ปี 2498

 บล็อก 3-4

15. เหรียญพระพุทธเชียงมั่น รุ่นแรก ปี 2500

16. เหรียญพระพุทธจอมสวรรค์ วัดจอมสวรรค์

 ปี 2506

17. เหรยีญพระพทุธมงคลนมิติร วดับ้านตอ รุน่แรก

 ปี 2508

18. เหรียญพระพทุธมงคลนิมติร วัดบ้านตอ รุ่นแรก

 ปี 2516

19. เหรียญหลวงพ่อจันทรังสี รุ่นแรก ปี 2500

20. เหรียญครูบามหาเถร รุ่นแรก ปี 2508

21. เหรียญเจ้าคณุโอภาสพทุธคุิณ วัดถ่ินใน รุน่แรก

 ปี 2509

22. เหรียญครูบาแก้ว อินฺทจกฺโก วัดเขื่อนค�าลือ

 รุ่นแรก ปี 2511

23. เหรยีญพระครพูรหมธรีคณุ วดัห้วยหม้าย อ.สอง

 รุ่นแรก ปี 2514

24. เหรียญครูบาสมจิตร วัดสะแล่ง อ.ลอง รุ่นแรก

 ปี 2514

25. เหรียญครูบาถาวรชัยกิจ วัดปทุม รุ่นแรก

26. เหรยีญครบูาอนิทจกัร วดัต้าเวยีง อ.ลอง รุน่แรก

27. เหรียญพระครูอดุลยธรรมรังสี วัดนาหลวง

 อ.ลอง รุ่นแรก ปี 2518

28.  เหรียญหลวงพ่อมั่ง ติสฺสโร วัดชัยสิทธิ์ อ.ลอง

 รุ่นแรก ปี 2518

29. เหรียญพระครูสุนทรสิขวัฒน์ วัดลูนิเกตุ อ.สอง

 รุ่นแรก

30. เหรียญครูบาแก้ว อินฺทจกฺโก วัดเขื่อนค�าลือ 

 รูปไข่ ปี 2518

*** มีรายการต่อหน้าถัดไป >>>

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 19 ประเภท พระจังหวัดแพร่ ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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กรรมการรับและตัดสินพระ
พรชัย แพร่, เอก แพร่, พัน เมืองแพร่, แจง เมืองแพร่, หนึ่ง อ.ลอง, ตูน เมืองแพร่

31. เหรียญหลวงปู่ดง (จ๋อย) ธวโน วัดดงเหนือ

 รุ่นแรก ปี 2521

32. เหรยีญพระครศูริบิณุยวฒัน์ (ตุล๊งุปลกุ) รุ่นแรก

 ปี 2522

33. เหรียญครูบามนตรี วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

 สามัคคีธรรม อ.เด่นชัย รุ่นแรก

34. เหรียญพระพุทธโกศัย หลัง ร.5 ปี 2536 

 สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม

35. เหรียญอาจารย์เสนาะ กตสาโร วัดพงท่าข้าม

 รุ่นแรก ปี 2536

36. เหรียญหลวงปู่ค�า จนฺติโก วัดห้วยโป่ง อ.สอง

 รุ่นแรก ปี 2540

37. เหรียญพ่อแก่ อาจารย์เสนาะ กตสาโร 

 วัดพงท่าข้าม รุ่นแรก

38. วัวธนู ครูบาอินตา อินฺทจกฺโก วัดวังหงส์ใต้

39. ตะกรุดครูบาแก้ว อินฺทจกฺโก วัดเขื่อนค�าลือ

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



1. พระยอดขุนพลนาน้อย กรุวัดนาหลวง เนื้อชิน  

 ไม่จ�ากัดพิมพ์ 

2. พระกรุบ่อสวก เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

3. พระเชียงแสน สกุลเมืองน่าน เนื้อชินตะกั่ว  

 ไม่จ�ากัดพิมพ์

4. พระกรุศิลาเพชร เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

5. พระกรุพวงพยอม เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

6. พระตะโหล่ง กรุผาเวียง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

7. นางกรุวัดช้างค�้า เนื้อดิน

8. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นแรก

9. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นอยู่คง

10. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นงาช้างด�า   

 ไม่จ�ากัดเนื้อ

11. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นฉลองอุโบสถ 

 (รุ่น6)

12. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นกวางเหลียว

13. เหรยีญหลวงพ่อวัดดอนตนั รุน่สดุท้าย ไม่จ�ากดัเน้ือ

14. เหรยีญหลวงพ่อวดัดอนตนั รุน่ออกวดัพลบัพลา  

 ไม่จ�ากัดเนื้อ

15. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ ่นพญาผานอง  

 ไม่จ�ากัดเนื้อ

16. เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นกระบองไขว้

17. หลวงพ่อวัดดอนตัน พิมพ์ซุ้มตื้น

18. หลวงพ่อวัดดอนตัน พิมพ์ซุ้มลึก ไม่จ�ากัดเนื้อ

19. รปูหล่อหลวงพ่อวดัดอนตนั รุน่แรก ไม่จ�ากดัเนือ้

โต๊ะที่ 20 ประเภท พระจังหวัดน่าน ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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20. หลวงพ่อวัดดอนตัน พิมพ์ใบโพธิ์   

 (ครบรอบอายุ 80 ปี) 

21. หลวงพ่อวัดดอนตัน เน้ือชานหมาก ไม่จ�ากัดพมิพ์

22. เหรียญพระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาล รุ่นแรก  

 ปี2502

23. เหรียญพระธาตุแช่แห้ง หลังยันต์ห้า ปี2504

24. พระกริ่งศิลามงคล รุ่นแรก

25. เหรียญครูบาก๋ง วัดศรีมงคล รุ่นแรก

26. เหรียญครูบาก๋ง รุ่นวัดต้นฮ่าง

27. เหรียญ รพช.หลวงพ่อวดัศรีบุญเรือง ไม่จ�ากดัเนือ้

28. พระผงพทุธมนต์ รุน่แรก หลวงพ่อวดัศรบีญุเรอืง

29. พระผงพทุธมนต์ รุน่สอง หลวงพ่อวดัศรบีญุเรือง

30. เหรยีญหลวงปู่ไผ่ วดัไผ่งาม รุน่แรก ไม่จ�ากดัพมิพ์  

 ไม่จ�ากัดเนื้อ

31. เหรียญครูบาค�าตั๋น วัดบ้านบุ้ง รุ่นแรก

32. เหรียญครูบาขัติ วัดท่าล้อ รุ่นแรก

33. เหรียญครูบาอินหวัน วัดอภัยคีรี รุ่นแรก

34. เหรียญสิบสองมหาชัย ครูบาสม วัดเมืองราม

35. เหรียญครูบาสุเทพ วัดสว่างอารมณ์ รุ่นแรก

36. รูปหล่อโบราณครูบาก๋ง วัดศรีมงคล รุ่นแรก

37. เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อวดัป่าเหมือด ไม่จ�ากดัเนือ้

38. เหรียญเจ้าพ่อภูคา รุ่นแรก ตอกโค้ต

39. เหรียญพระเจ้าสุริยะพงษ์ผลิตเดชฯ รุ่นแรก   

 ปี 2513 ไม่จ�ากัดเนื้อ

40. ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อว่าน วัดมิ่งเมือง

กรรมการรับและตัดสินพระ
สจ.บอม เมืองน่าน,  อาร์ม เมืองน่าน, ไก๋ เมืองน่าน,  แดน ดอนตัน,  เก่ง กาใส, แมนน่าน พุทธคุณ,  

บู่ นครน่าน, เอ็ม น่านนคร,  

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



1. พระยอดขุนพลเนื้อดินกรุเตาทุเรียง

2. พระร่วงยืนประทานพร เนื้อดิน สุโขทัย

3.  พระนางเส้นด้าย เนื้อดิน กรุวัดพญาด�า

4. พระร่วงยืนเปิดโลก เนื้อชิน สุโขทัย ไม่จ�ากัดกรุ

5. พระชินราชใบเสมา เนื้อดิน กรุวังยายมาก

6. พระลีลาฝักดาบ เนื้อดิน

7. พระกรุวัดพญาด�า ไม่จ�ากัดพิมพ์ เนื้อดิน

8. พระร่วงนั่งหลังตัน เนื้อชิน

9. พระนางเข่าบ่วง-เข่ากว้าง เนื้อชิน

10. พระเชตุพน พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน

11. พระหัวใจก�าแพงเนื้อดิน

12. พระฤาโขงเนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์กรุเตาทุเรียง

13. พระท่ามะปราง เนื้อดิน

14. พระลีลากรุวัดมหาธาตุ เนื้อชิน

15. พระร่วงประทานพร เนื้อชิน

16. พระซุ้มเรือนแก้ว (กระต่ายแกลบ) เนื้อชิน 

 กรุวัดเขาพนมเพลิง

17. พระร่วงนั่งกรุน�้าผึ้ง เนื้อชิน

18. พระกรุบางขลัง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

โต๊ะที่ 21 ประเภท พระจังหวัดสุโขทัย ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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กรรมการรับและตัดสินพระ
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดสุโขทัย)

19. พระนางเพชรกลับกรุเขาพนมเพลิงเนื้อชิน

20. พระนางแขนอ่อน เนื้อชิน

21. พระเชตุพน บัวสองชั้น พิมพ์ใหญ่ เนื้อชิน

22. พระนางข้างเม็ด เนื้อชิน กรุวัดเขาพนมเพลิง

23. พระกรุโปงมะขาม เนื้อดิน ไม่จ�ากัดพิมพ์

24. พระนางข้างแจกนักรเุตาทเุรยีง (นางเสน่ห์จนัทร์

 เตาทุเรียง) เนื้อดิน

25. พระสังกัจจายน์ เนื้อชิน

26. พระซุ้มนครโกษา เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

27. พระนางกรุดอนลาน เนื้อดิน

28. พระนางหน้าตะกวน เนื้อชิน

29. พระร่วงนั่งเข่ากว้าง-เข่าแคบ เนื้อชิน

30. พระร่วงนั่งผมหวี เนื้อชิน กรุเขาพนมเพลิง

31. พระกรุเขาพนมเพลิง ไม่จ�ากัดพิมพ์ เนื้อชิน

32. พระลีลาระเวง เนื้อดิน กรุเตาทุเรียง

33. พระอู่ทองนั่ง เนื้อดิน

34. พระร่วงนั่งอู่ทอง ไม่จ�ากัดกรุ เนื้อชิน

35. พระนาคปรกกรุเจดีย์ราย

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



1. พระก�าแพงเชตุพล เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ 

 ไม่จ�ากัดพิมพ์

2. พระก�าแพงนาคปรก เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

3. พระนางก�าแพง เน้ือชนิ ไม่จ�ากดักร ุไม่จ�ากดัพมิพ์

4. พระก�าแพงลีลา เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

5. พระก�าแพงห้าร้อยตัด ไม่จ�ากัดกรุ

6. พระก�าแพงเปิดโลก เนื้อชิน

7. พระก�าแพงซุ้มยอ เนื้อชิน

8. พระก�าแพงยอดขุนพล เนื้อชิน ไม่จ�ากัดกรุ

9. พระก�าแพงซุ้มยอ เนื้อดิน

10. พระก�าแพงกลีบบัวเนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

11. พระนางก�าแพง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

12. พระก�าแพงยอดขุนพล เนื้อดิน

13. พระก�าแพงท่ามะปราง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

14. พระก�าแพงนาคปรก เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

15. พระก�าแพงลีลา เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

16. พระก�าแพงเม็ดมะเคล็ด เนื้อดิน

17. พระกรุคูยาง ไม่จ�ากัดพิมพ์

18. พระก�าแพงเปิดโลก เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

19. พระก�าแพงอู่ทอง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

20. พระร่วงนั่ง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ ไม่จ�ากัดพิมพ์

21. พระก�าแพงลูกแป้ง เนื้อดิน ไม่จ�ากัดกรุ

 ไม่จ�ากัดพิมพ์

โต๊ะที่ 22 ประเภท พระจังหวัดก�าแพงเพชร ยอดนิยม 
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 

38

22. เหรียญปลอดภัยหลวงพ่อวิบูลย์ รุ่น 1 

 บล็อก 1-3 ปี 2510

23. เหรียญหลวงพ่อวิบูลย์ ฉลองอายุ 90 ปี ปี 2515

24. เหรียญปลอดภัยหลวงพ่อวิบูลย์ พิมพ์บ่าแตก

 ปี 2510

25. เหรียญปลอดภัยหลวงพ่อวิบูลย์ พิมพ์เศียรโล้น

 ปี 2510

26. เหรียญปลอดภัยหลวงพ่อวิบูลย์ พิมพ์สายฝน

 ปี 2510

27. เหรียญดาวเทียม ไม่จ�ากัดเนื้อ

28. เหรียญปลอดภยัหลวงพ่อวบิลูย์วชริธรรม เจริญศรี  

 ไม่จ�ากัดเนื้อ

29. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อวิบูลย์ใหญ่ ปี 2508

30. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อวิบูลย์เล็ก ปี 2508

31. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อวิบูลย์ปากจู๋ ปี 2519

32. รูปหล่อ ฉีดอุดกริ่ง หลวงพ่อวิบูลย์ ปี 2519

33. เหรียญหลวงพ่อวิเชียรโมลี ปี 2485

34. รูปหล่อโบราณเจ้าคุณวิเชียรโมลี

35. เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อข�า วัดโพธิ์เตี้ย

 ไม่จ�ากัดพิมพ์

กรรมการรับและตัดสินพระ
ครูยศ ก�าแพง, สนามก�าแพง, หมี ชากังราว, แชมป์ ก�าแพง, ดล ก�าแพง, โจ้ ก�าแพง

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



1. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม วัดบางคลาน

2.  รปูหล่อโบราณหลวงพ่อเงนิ พมิพ์ขีต้า วดับางคลาน

3.  เหรยีญหล่อโบราณ หลวงพ่อเงนิ พมิพ์จอบใหญ่  

 วัดบางคลาน

4.  เหรยีญหล่อโบราณ หลวงพ่อเงนิ พิมพ์จอบเลก็  

 วัดบางคลาน

5.  รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเงิน เนื้อผงจุ่มรัก  

 วัดบางคลาน

6.  พระเนือ้ดนิ หลวงพ่อเงนิ พมิพ์พระเจ้าห้าพระองค์  

 วัดบางคลาน

7.  พระเนื้อดิน หลวงพ่อเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์   

 วัดบางคลาน

8.  รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์คอแอล ปี 2515  

 วัดบางคลาน

9.  รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์นิ้วจุด ปี 2515  

 วัดบางคลาน

10. รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์มือนับแบงค์  

 ปี 2515 วัดบางคลาน

11. รูปหล่อปั ๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์มือเลขแปด  

 ปี 2515 วัดบางคลาน

12.  เหรยีญป๊ัม หลวงพ่อเงนิ พิมพ์จอบใหญ่ ปี 2515 

 วัดบางคลาน

13.  เหรียญปั๊ม หลวงพ่อเงิน พิมพ์จอบเล็ก ปี 2515 

  วัดบางคลาน

14. เหรียญหลวงพ่อเงินขวัญถุง วัดบางคลาน  

 ปี 2515 วัดบางคลาน

15.  เหรียญหลวงพ่อเงินรูปไข่ ไม่จ�ากัดหลัง   

 วัดบางคลาน ปี 2515

16.  รปูหล่อหลวงพ่อเงนิ อ.ชุม่สร้าง ตอกและไม่ตอก 

 “ช”

โต๊ะที่ 23 ประเภท พระจังหวัดพิจิตร ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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17.  รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ใหญ่ วัดห้วยเขน

18.  รปูหล่อหลวงพ่อเงนิ พมิพ์กลาง-เลก็ วดัห้วยเขน

19.  เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์  

 วัดห้วยเขน

20. เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน ไม่จ�ากัดพิมพ์  

 วัดห้วยเขน

21.  รปูหล่อป๊ัม หลวงพ่อเงนิ ออกวัดท้ายน�า้ ปี 2515

22.  รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน ออกวัดวังจิก ปี 2515

23.  รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน ออกวัดหอไกร

24.  รูปหล่อปั๊ม หลวงพ่อเงิน รุ่น อ.ตะพานหิน   

 ปี 2522

25.  เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์เสมา ปี 2472

26.  พระหล่อโบราณ หลวงพ่อเพชร พมิพ์สามเหลีย่ม  

 หลังอุ

27. พระหล่อโบราณ หลวงพ่อเพชร พิมพ์สี่เหลี่ยม  

 หลังอุ

28.  เหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบใหญ่-จอบเล็ก

29.  รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิง

30.  รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน ไม่จ�ากัด รุ่น

31.  เหรียญปั๊มหลวงพ่อเขียน เนื้อเงิน หลังชินราช  

 ไม่จ�ากัดพิมพ์

32.  พระปิดตาหลวงปูภ่ ูพมิพ์หยดน�า้ เนือ้ชนิสนมิแดง

33.  พระปิดตาหลวงปู่ภ ูเน้ือผงคลกุรัก หลงัเบ้ีย-หลงั 

 กระต่าย

34.  เหรียญหลวงปู่ภู หางแมงป่อง

35.  รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเตียง รุ่นแรก   

 วัดเขารูปช้าง

36.  รูปหล่อ หลวงพ่อเงิน อ.แจ๊ะ ไม่จ�ากัดพิมพ์

37.  พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน 

 

กรรมการรับและตัดสินพระ
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



1.  คชสีห์-สิงห์ปากเป็ด หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

2.  เสือหลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

3.  ม้ามังกร-หมู-กระต่าย หลวงพ่อเฮง วัดเขาดิน

4.  สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอบหัวใจ หลวงพ่อเดิม 

 วัดหนองโพ

5.  สิงห์งาแกะ พิมพ์ในกรอบสี่เหลี่ยม-

 พิมพ์ข้าวหลามตัด-พิมพ์ทรงกลม หลวงพ่อเดิม

 วัดหนองโพ

6.  สิงห์งาแกะ พิมพ์สามขวัญปากเจาะ 

 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

7.  สิงห์งาแกะ พิมพ์สองขวัญปากเจาะ 

 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

8.  สงิห์งาแกะ พมิพ์ยกขา หลวงพ่อเดมิ วดัหนองโพ

9.  สิงห์งาแกะ พิมพ์ปากสาริกา หลวงพ่อเดิม 

 วัดหนองโพ

10. พระปิดตางาแกะ พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม 

 วัดหนองโพ

11. งาแกะแม่นางกวัก พิมพ์ลอยองค์ หลวงพ่อเดิม

 วัดหนองโพ

12. งาแกะปีเกิด 12 นักษัตรไม่จ�ากัดพิมพ์ 

 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

13. งาแกะ หลวงพ่อเดิม ไม่จ�ากัดพิมพ์

14.  แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์สี่เหลี่ยม

 -รูปไข่-เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ-ลงถม

15.  ตะกรุดลูกคั่น พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเดิม 

 วัดหนองโพ

16.  มีดหมอสาลกิา ขนาดเลก็ หลวงพ่อเดมิ วดัหนองโพ

17.  มีดหมอขนาดปากกา (แบบธรรมดา) 

 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

โต๊ะที่ 24 ประเภท เครือ่งราง จ.นครสวรรค์ - จ.พจิติร ยอดนิยม
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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กรรมการรับและตัดสินพระ
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

18.  มีดหมอขนาดปากกา (แบบสามกษัตริย์)   

 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

19. มีดหมอขนาดปากกา ด้ามตัด หลวงพ่อเดิม  

 วัดหนองโพ

20. มีดหมอหลวงพ่อเดิม ขนาดใบมีด 6 นิ้ว   

 ไม่เกิน 9 นิ้ว วัดหนองโพ

21. มีดหมอหลวงพ่อเดิมสามกษัตริย์   

 ขนาดใบมีด 6 นิ้ว ไม่เกิน 9 นิ้ว วัดหนองโพ

22. มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ   

 ขนาดใบมีด 9 นิ้ว ขึ้นไป ไม่จ�ากัดขนาด

23. มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ ลายนาคคู่  

 ไม่จ�ากัดขนาด

24.  มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ขนาดปากกา

25.  มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ขนาดปากกา  

 สามกษัติรย์

26.  มีดหมอหลวงพ่อกนั วัดเขาแก้ว ขนาด 5 น้ิว ขึน้ไป

27.  ผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

28.  เสื้อยันต์สิงห์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

29.  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ถักเชือกลงรัก

30.  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ มีอั่ว ไม่ถักเชือก

31.  ตะกรุดหลวงพ่อพิธ ฝาบาตร ไม่จ�ากัดเนื้อ

32.  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ถักเชือกลงรัก

33.  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง มีอั่ว ไม่ถักเชือก

34.  ตะกรุดหลวงพ่อเตียง 3 กษัตริย์ ถักเชือกลงรัก- 

 ไม่ถักเชือก

35.  ตะกรุดหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

36.  ตะกรุดหลวงปู่ภู ไม่จ�ากัด รุ่นและขนาด

37.  แหวนหลวงพ่อเขียน ไม่จ�ากัดรุ่น   

 (ยกเว้น ย้อนยุค)

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



1. เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า   

 ปี 2466

2. เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อทองค�า-เนื้อเงิน

 - เนื้อทองแดง ปี 2466

3. เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมามูล 

 ไม่จ�ากัดพิมพ์และเนื้อ

4. เหรียญพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมามูลปั้ม

 ไม่จ�ากัดพิมพ์

5. เหรียญชินราช วัดโพธิ์งาม พิมพ์รูปไข่

 พิมพ์รูปเสมา เนื้อชินตะกั่ว ปี 2461

6. พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่ศุข วัดปากคลอง

 มะขามเฒ่า ไม่จ�ากัดเนื้อ

7. พระหลวงปู่ศุข ผงคลุกรักพิมพ์แจกแม่ครัวใหญ่

8. พระหลวงปู่ศุขผงคลุกรัก พิมพ์แจกแม่ครัวเล็ก

9. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่องผงคลุกรัก

10. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์กรมหลวงชุมพรฯ

 เนื้อผงคลุกรัก

11. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์ห้าเหลี่ยมกรมหลวง 

 ชุมพรฯ เนื้อชินตะกั่ว

12. พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยม 

 หลังฝังตะกรุดเนื้อชินตะกั่ว

13. หลวงปู่ศุขพระพุทธชินราช พิมพ์สี่เหลี่ยม

14. รูปถ่ายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 ไม่จ�ากัดพิมพ์

15. พระหลวงปู่ศุข หล่อสี่เหลี่ยมมีห่วงขวาง

 เนื้อทองผสม

16. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยมข้างรัศมี

 เนื้อทองแดงนิยม

โต๊ะที่ 25 ประเภท หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ. ชัยนาท ยอดนิยม

ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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17. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์สี่เหลี่ยมไม่มีรัศมี 

 เนื้อทองแดงนิยม

18. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ตัดชิด เนื้อฝาบาตร,

 สัมฤทธิ์, ชินตะกั่ว

19. พระหลวงปู่ศขุ เน้ือเมฆสทิธิ ์พมิพ์ประภามณฑล,

 เนื้อทองแดง, เนื้อชินตะกั่ว ออกวัดอนงค์ฯ

20. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์หลังยันต์นูน วัดดอนตาล

21. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างอุด เนื้อชินตะกั่ว

22. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ข้างยันต์ เนื้อชินตะกั่ว

23. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี

 เนื้อชินตะกั่ว

24. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างเรียบ

 เนื้อชินตะกั่ว

25. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ฐานบัวบาน เนื้อชินตะกั่ว

26. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดนก เนื้อชินตะกั่ว

27. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์บัวเม็ดหลังยันต์นูน

 เนื้อชินตะกั่ว

28. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์เม็ดบัว เนื้อชินตะกั่ว

29. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดหัวหาด เนื้อชินตะกั่ว

30. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์วัดส้มเสี้ยว เนื้อชินตะกั่ว

31. พระหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ 32

 พิมพ์บัวเล็บช้าง คลองขอมไม่จ�ากัดพิมพ์

32. พระหลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑล ข้างรัศมี

 เนื้อทองแดง ออกวัดโคกหม้อ

33. พญาเต่าเรือนหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะกั่ว

34. เหรียญหล่อหูขวางวัดอู่ทองคลองมะขามเฒ่า

 เนื้อชินตะกั่ว

กรรมการรับและตัดสินพระ
ช่างแดงอุทัย, ตี๋ ชัยนาท, หมูวิเชียรบุรี, พจน์ 9 เทวา, เทพ f16, หนึ่งอุทัย, ดลสวรรคบุรี

งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



โต๊ะที่ 26 ประเภท พระพุทธ พระคณาจารย์ทั่วไป
ค่าส่งรายการละ 300 บาท 
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กรรมการรับและตัดสินพระ
อ�านาจ จิรเกียรติโชดก, ยิ้ม อยู่เย็น, เล็ก ศรีย่าน, บรรณวิชญ์ ตากสิน4

1. พญาครุฑ มหาโชค หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

 จ.พิจิตร เนื้อทองแดง

2. พญาครุฑ มหาโชค หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ

 จ.พิจิตร เนื้อโลหะชุบเงินลงยา

3. ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อบุญมา จ.ปราจีนบุรี

 เนื้อทองเหลือง

4. พระพุทธชินราช เนื้อนวโลหะ-ทองแดง 

 ปี 2536 - 2556

5. พระพุทธชินสีห์ เนื้อทองเหลือง

6. พระกริ่งหลวงพ่อเดช เนื้อทองแดง

7. พระกริง่ หลวงปู่แสง เนือ้งทองเหลอืง-ทองแดง

8. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยเงิน รวยทอง 

 เนื้อทองแดง-ทองเหลือง

9. พญาเต่าเรือน รุ่นรวยเงิน รวยทอง 

 เนื้อทองแดงชุบและลงยา

10. รปูเหมอืนหล่อโบราณ รุน่มหาส�าเรจ็ หลวงปูแ่สน  

 เนื้อทองแดง

11. รปูเหมอืนหล่อโบราณ รุน่มหาส�าเรจ็ หลวงปูแ่สน  

 เนื้อโลหะชุบเงิน

12. หนุมาน แสนสัมฤทธิ์ หลวงปู่แสน เนื้อทองแดง

13. พระกริง่ใหญ่จนี วทบ42 เนือ้ทองแดง-ทองเหลอืง

14. พระกริ่งล้มลุก “ท่านเจ้ามา” รุ่นรักษ์แผ่นดิน 

15. พระกริง่เจรญิพร ปี 2553 เนือ้ทองชนวนน�าฤกษ์

16. พระขุนแผน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ

17. พระสมเด็จหลังยันต์มหาอุตม์ หลวงพ่อแพ

18. พระกริ่งบัวแหลม ปี 2536

19. พระกริ่งบัวเล็ก ปี 2535

20. พระกริ่ง พิมพ์บัวใหญ่ ปี 2540 

21. พระกริ่ง รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง

22. พระกริ่ง ปี 2556 เนื้อทองเหลือง

23. หลวงปู่ทวด นิ้วกระดก เนื้องทองระฆัง

24. พระกริ่ง สก. เนื้อทองเหลือง

25. พระนางพญา สก. พิมพ์เล็ก

26. พระกริง่ อาจารย์สญัญา เนือ้ทองแดง-ทองเหลือง

27. พระขุนแผน พิมพ์เล็ก หลวงพ่อแพ

28. พระปิดตาจัมโบ้ หลวงพ่อแพ จ.สิงห์บุรี

29. พระสมเด็จ แพ 5 หลวงพ่อแพ จ.สิงห์บุรี 

30. พระสมเด็จปิดตา รุ่น 2 หลวงพ่อแพ จ.สิงห์บุรี

31. พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ จ.สิงห์บุรี

32. พระสมเด็จ แพ 7-8 หลวงพ่อแพ จ.สิงห์บุรี

33. พระสมเด็จ รุ่น 100 หลวงพ่อแพ จ.สิงห์บุรี

34. พระสมเด็จฐานสิงห์ หลวงพ่อแพ จ.สิงห์บุรี

35. พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อแพ จ.สิงห์บุรี

36. พระสมเด็จฐานแซม หลวงพ่อแพ จ.สิงห์บุรี

37. พระกริ่งจีน หลวงพ่อสัญญา เนื้อสัมฤทธิ์-

 ทองเหลือง

38. เหรียญเจ้าสัว อาจารย์สัญญา เนื้อทองเหลือง-

 ทองแดง

39. พระนารายณ์ทรงครุฑ รุ่นแรก หลวงพ่อสิน

 เนื้อทองเหลือง-ทองแดง
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กรรมการรับและตัดสินพระ
(สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย)

1. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จ�าปีใหญ่ รุ่นแรก 

 ปี 2545 เนื้อทองค�า, เงิน, นวะโลหะ

2. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จ�าปีใหญ่ รุ่นแรก 

 ปี 2545 เนื้อตะกั่ว มีจาร

3. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จ�าปีใหญ่ รุ่นแรก 

 ปี 2545 เนื้อทองแดง มีจาร

4. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จ�าปีใหญ่ รุ่นแรก 

 ปี 2545 เนื้อตะกั่ว ไม่มีจาร

5. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ จ�าปีใหญ่ รุ่นแรก 

 ปี 2545 เนื้อทองแดง ไม่มีจาร

6. ปรกใบมะขาม ปี 2533

7. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อทองค�าลงยา

8. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อตะกั่วดิบหน้ากากทองค�า

9. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อตะกั่วชนวนหน้ากากเงิน

10. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อเงินลงยา

11. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อเงิน

12. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อตะกั่วดิบ

13. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อตะกั่วชนวน

14. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อชนวนหน้ากากเงิน

15. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้ออัลปาก้าลงยาแดง

16. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงิน

17. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อทองทิพย์ซาติน

18. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อทองสัมฤทธิ์โชค

19. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อทองแดงรมด�าหน้ากากผิวไฟ

20. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อทองแดงสอดไส้ชนวน

21. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อทองทิพย์ชนวนสอดไส้ชนวน

22. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อชนวน

23. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อฝาบาตรสีรุ้ง

24. เหรียญท้าวเวสสุวรรณ รุ่นเศรษฐีเขลางค์

 เนื้อทองแดงรมมันปู
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จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  



44 งานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และเหรียญคณาจารย์ภาคเหนือยอดนิยม
จัดโดย โรงเรียนกีฬาจังหวัดล�าปาง ร่วมกับสมาคมฯ สาขาจังหวัดล�าปาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล�าปาง  


