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สารบัญ
โตะที่           ประเภท จํานวน หนาที่

1 พระบูชา 30 14

2 พระสกุลลําพูน 1 (ยอดนิยม) 36 15

3 พระสกุลลําพูน 2 (ยอดนิยม) 20 16

4 พระกรุ จ.เชียงใหม (ยอดนิยม) 27 17

5 พระกรุสกุลเชียงแสน ยอดนิยม 27 18

6 หลวงพอเกษม เขมโก (ยอดนิยม) 35 19

7 หลวงพอเกษม เขมโก (ทั่วไป) 37 20

8 ครูบาศรีวิไชย (ยอดนิยม) 33 21

9 ครูบาจันตะ วัดหนองชางคืน 38 22

10 พระอาจารยพีระ วัดสันปาตาล (กูสันปาตาล) 28 23

11 หลวงปูแหวน (ยอดนิยม) 36 24

12 หลวงปูสิม (ยอดนิยม) 33 25

13 พระอาจารยประสิทธิ์-พระอาจารยเปลี่ยน 36 26

14 พระคณาจารย จ.เชียงใหม (1) 40 27

15 พระคณาจารย จ.เชียงใหม (2) 39 29

16 พระคณาจารย จ.ลําพูน (1) 35 30

17 พระคณาจารย จ.ลําพูน (2) 36 31

18 พระคณาจารยภาคเหนือ (1) 36 32

19 พระคณาจารยภาคเหนือ (2) 35 33

20 พระจังหวัดเชียงราย (ยอดนิยม) 45 35

21 พระจังหวัดแพร (ยอดนิยม) 40 36

22 พระจังหวัดพะเยา (ยอดนิยม) 40 37

23 พระจังหวัดนาน (ยอดนิยม) 37 39

24 พระคณาจารย อําเภอสันปาตอง 39 40

25 พระหลวงปูทอง สิริมังคโล 40 42

26 ครูบากฤษดา วัดสันพระเจาแดง 40 44

27 พระอาจารยพยุงศักดิ์ วัดปาแดด 36 46

28 เครื่องรางภาคเหนือ ยอดนิยม 43 47

29 สมเด็จพระญาณสังวร และคณาจารยทั่วไป 40 49

30 วัตถุมงคล อาจารยเม้ียน เปยผอง จัดสราง 33 51

รวมทั้งหมด 1,033 รายการ
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1. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงหหนึ่ง 

   หนาตักไมเกิน 5 นิ้ว เนื้อสําริด

2. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงหหนึ่ง 

   หนาตักไมเกิน 5 นิ้ว ขึ้นไป เนื้อสําริด

3. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงหสาม 

   หนาตักไมเกิน 5 นิ้ว เนื้อสําริด

4. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงหสาม 

   หนาตักไมเกิน 5 นิ้ว ขึ้นไป เนื้อสําริด

5. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนลังกาวงศ เนื้อสําริด

6. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนทรงเครื่อง 

   ไมจํากัดขนาด เนื้อสําริด

7. พระอัครสาวกสมัยเชียงแสน นั่ง-ยืน 

   ไมจํากัดขนาด เนื้อสําริด

8. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนไชยปราการ (ฝาง) 

   หนาตักไมเกิน 5 นิ้ว เนื้อสําริด

9. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนไชยปราการ (ฝาง)

   หนาตักเกิน 5 นิ้ว ขึ้นไป เนื้อสําริด

10. พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนไชยปราการ (ฝาง) 

    ยืนไมจํากัดขนาด เนื้อสําริด

11. พระพุทธรูปสมัยรัชกาลเหนือ หนาตักไมเกิน 7 นิ้ว
    เนื้อสําริด
12. พระพุทธรูปสมัยรัชกาลเหนือ 

    หนาตักเกิน 7 นิ้ว ขึ้นไป เนื้อสําริด

13. พระพุทธรูปสมัยรัชกาลเหนือ ไมจํากัดปาง 
    ไมจํากัดขนาด เนื้อสําริด

โตะที่โตะที่ พระบูชา ยอดนิยมพระบูชา ยอดนิยม11

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
ศิลป เชียงแสนอารต, เบิ้ม นครพิงคอารต, บอย เชียงใหม, เต สยามโบราณ, หยู คําเที่ยง, ศิลป เชียงแสนอารต, เบิ้ม นครพิงคอารต, บอย เชียงใหม, เต สยามโบราณ, หยู คําเที่ยง, 

เปด รถไฟ, ชิตพล เชียงใหม, โอ เชียงใหมเปด รถไฟ, ชิตพล เชียงใหม, โอ เชียงใหม

14. พระพุทธรูปไมแกะเกา ศิลปะลานนา นั่ง 

    หนาตักไมเกิน 5 นิ้ว

15. พระพุทธรูปไมแกะเกา ศิลปะลานนา นั่ง 

    หนาตักเกิน 5 นิ้วขึ้นไป

16. พระพุทธรูปไมแกะเกา ศิลปะลานนา นอน 

    ไมจํากัดขนาด

17. พระพุทธรูปไมแกะเกา ศิลปะลานนา ยืน 

    ไมจํากัดขนาด

18. พระพุทธรูปงาแกะเกา ศิลปะลานนา ไมจํากัดขนาด

19. พระบูชาครูบาเจาศรีวิไชย นั่ง ไมจํากัดรุน

20. พระบูชาครูบาเจาศรีวิไชย ยืน ไมจํากัดรุน

21. พระบูชาครูบาอภิชัย (ขาวป) ไมจํากัดรุน

22. พระบูชาครูบาชัยวงศา ไมจํากัดรุน

23. พระบูชาครูบาชุม โพธิโก ไมจํากัดรุน

24. พระบูชาครูบาขันแกว ไมจํากัดรุน

25. พระบูชาครูบาอินตา วัดหวยไซ ไมจํากัดรุน

26. พระบูชาครูบาพรหมา ไมจํากัดรุน

27. พระบูชาครูบาอินทจักร ไมจํากัดรุน

28. พระบูชาหลวงปูแหวน สุจิณโณ ไมจํากัดรุน

29. พระบูชาหลวงปูสิม พุทธาจาโร ไมจํากัดรุน
30. พระบูชาอาจารยทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี 
    ไมจํากัดรุน
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กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
พรรค คูวิบูลยศิลป, เอส เชียงใหม, หนุย 77 ลําพูน, โจก ลําพูน, เขม สารภี, อารม เมืองนาน,พรรค คูวิบูลยศิลป, เอส เชียงใหม, หนุย 77 ลําพูน, โจก ลําพูน, เขม สารภี, อารม เมืองนาน,

ปอ โนบิ, ปอบ เชียงใหม, แบงค ลําพูน, นพ รถมา, แอร ลําพูน, เทพ F16, ฟวส เชียงใหมปอ โนบิ, ปอบ เชียงใหม, แบงค ลําพูน, นพ รถมา, แอร ลําพูน, เทพ F16, ฟวส เชียงใหม

1. พระรอดมหาวัน พิมพใหญ

2. พระรอดมหาวัน พิมพกลาง

3. พระรอดมหาวัน พิมพเล็ก

4. พระรอดมหาวัน พิมพตอ

5. พระรอดมหาวัน พิมพตื้น

6. พระรอดแขนติ่ง

7. พระรอดนํ้าตน

8. พระรอดเณรจิ๋ว

9. พระรอดครูบากองแกว

10. พระรอดหลวง

11. พระคงเขียว

12. พระคงสีทั่วไป

13. พระคงลงรักปดทอง

14. พระบางสีเขียว

15. พระบางสีทั่วไป

16. พระเปมสีเขียว

17. พระเปมสีทั่วไป

18. พระลือหนามงคล

19. พระลือโขง

20. พระเลี่ยงกรุวัดประตูลี้
21. พระเลี่ยง ไมจํากัดกรุ
22. พระรอด (พระลือเล็ก) กรุเทศบาล

23. พระบาง กรุเทศบาล

24. พระคง กรุเทศบาล

25. พระเลี่ยง กรุเทศบาล

โตะที่โตะที่ พระสกุลลําพูน 1 (ยอดนิยม)พระสกุลลําพูน 1 (ยอดนิยม)22
26. พระลือ กรุเทศบาล

27. พระลือหนายักษ กรุเทศบาล

28. พระเลี่ยงซุมเปลวเพลิง

29. พระเลี่ยงซุมนาคปรก

30. พระคงทรงพระบาง

31. พระลบพิมพเล็ก

32. พระลบพิมพใหญ

33. พระลบพิมพสามงาม

34. พระรอดยอดพระสิบสองตัด

35. พระลือแผงตัด กรุสันกูเหล็ก

36. พระหูยานแผงตัด กรุสันกูเหล็ก
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1. พระสามดอนแกว

2. พระเลี่ยงหมอ

3. พระเลี่ยงพิมพพิเศษ

4. พระเลี่ยงหลวง

5. พระปวย

6. พระกวาง

7. พระสิบสอง

8. พระสิบ (ปางปาฎิหารย)

9. พระซุมกระรอกกระแต

10. พระกาบกลวย(พระชาง)

11. พระสิบแปด

12. พระสิกขี

13. เศียรพระศิลปะหริภุญชัย เนื้อดิน

14. พระสกุลลําพูนเนื้อดิน ไมจํากัดพิมพ (ที่ไมซํ้ารายการเดิม)

15. เกากุม ดอกธาตุ

16. พระกรุดอยไซ เนื้อชินเงิน ไมจํากัดพิมพ

17. พระทากระดานกรุปาซาง เนื้อสนิมแดง

18. พระกรุถํ้าขุนตาน พิมพใหญ เนื้อชิน

19. พระกรุถํ้าขุนตาน พิมพกลาง-เล็ก เนื้อชิน

20. พระกรุถํ้าขุนตาน เนื้อวาน ไมจํากัดพิมพ

โตะที่โตะที่ พระสกุลลําพูน 2 (ยอดนิยม)พระสกุลลําพูน 2 (ยอดนิยม)33

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
พรรค คูวิบูลยศิลป, เอส เชียงใหม, หนุย 77 ลําพูน, โจก ลําพูน, เขม สารภี, อารม เมืองนาน,พรรค คูวิบูลยศิลป, เอส เชียงใหม, หนุย 77 ลําพูน, โจก ลําพูน, เขม สารภี, อารม เมืองนาน,

ปอ โนบิ, ปอบ เชียงใหม, แบงค ลําพูน, นพ รถมา, แอร ลําพูน, เทพ F16, ฟวส เชียงใหมปอ โนบิ, ปอบ เชียงใหม, แบงค ลําพูน, นพ รถมา, แอร ลําพูน, เทพ F16, ฟวส เชียงใหม
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กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
ผูพันตุย เชียงใหม, จาปุก เชียงใหม, เต สยามโบราณ, แดน 99 เชียงใหม, เอก พระสิงหผูพันตุย เชียงใหม, จาปุก เชียงใหม, เต สยามโบราณ, แดน 99 เชียงใหม, เอก พระสิงห

โตะที่โตะที่ พระกร ุจ.เชียงใหม (ยอดนยิม) พระกร ุจ.เชียงใหม (ยอดนยิม) 44
1. พระรอดหัวขวง

2. พระขุนแผน กรุหัวขวง

3. พระคง กรุวัดดอยคํา

4. พระคง กรุวัดชางคํ้า

5. พระสามหอมเดี่ยว กรุวัดดอยคํา

6. พระสามหอมเดี่ยว กรุวัดชางคํ้า

7. พระสามหอมเดี่ยวตัดชิดแตเดิม กรุดอยคํา-ชางคํ้า

8. พระเลี่ยง กรุดอยคํา-ชางคํ้า

9. พระยอดขุนพล กรุศาลเจา (กรุตนลําไย) เนื้อดิน

10. พระยอดขุนพล กรุศาลเจา (กรุตนลําไย) เนื้อวาน

11. พระขุนไกร กรุศาลเจา (กรุตนลําไย) เนื้อดิน

12. พระขุนไกร กรุศาลเจา (กรุตนลําไย) เนื้อวาน

13. พระยอดขุนพลพิมพพระประธาน กรุศาลเจา 

    (กรุตนลําไย)

14. พระสามทากาน

15. พระทากระดาน กรุสันสลี เนื้อชินเงิน

16. พระซุมกอลานนา กรุหนองไครเทวดา

17. พระธนบดี กรุสันคะยอม พิมพงบนํ้าออย

18. พระธนบดี กรุสันคะยอม ไมจํากัดพิมพ

19. พระกลีบบัวกรุรองยาว
20. พระปรกโพธิ์เชียงแสนฐานสําเภา เนื้อดิน 
    (กรุเมืองพราว)

21. พระเชียงแสน เนื้อชิน กรุวัดสมสุก

22. พระเชียงแสน เนื้อดิน กรุวัดสมสุก

23. พระเชียงแสน จะ พะ กะ สะ เนื้อชินเงิน

24. พระเชียงแสน จะ พะ กะ สะ เนื้อดิน

25. พระยอดขุนพล กรุทารั้ว เนื้อดิน

26. พระรอดบังภัย (กรุฮอด)

27. พระรอดบังภัย (กรุหมูบุน)
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1. พระเชียงแสนพิมพใหญ สนิมแดง 

   บัวเล็บชาง,บัวรวน

2. พระปรกโพธิ์เชียงแสน พิมพกลาง สนิมแดง

3. พระปรกโพธิ์สมาธิเล็ก สนิมแดง (นิยม)

4. พระปรกโพธิ์เชียงแสน ใบขาว

5. พระเชียงแสน ปางลีลา สนิมแดง

6. พระเชียงแสนซาวแปด สนิมแดง                                   

7. พระเชียงแสน โพธิ์บัลลังค สนิมแดง

8. พระเชียงแสน ตุกตาเล็ก

9. พระยอดขุนพลเชียงแสน เนื้อดิน กรุวัดเจดียหลวง                                     

10. พระเชียงแสน สนิมแดง ไมจํากัดพิมพ                                                  

11. พระเชียงแสน พิมพซุมปราสาท                                                                    

12. พระเชียงแสน ชินเงิน ไมจํากัดพิมพ

13. พระเชียงแสน ซุมเรือนแกว

    (วัดพระเจาบิ้นหนาลองใต)

14. พระเชียงแสน ซุมปราสาทไหว (ทุงลอ)

15. พระเชียงแสน ยอดขุนพล หาเหลี่ยมฉัตรเดี่ยว

16. พระเชียงแสน ซุมประตู กรุวัดลี สนิมแดง

17. พระเชียงแสน เนื้อดิน ไมจํากัดพิมพ

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

21. พระยอดขุนพล พะเยา หอกฉัตร เนื้อดิน

22. พระยอดขุนพล พะเยา พิมพซุมเสมา เนื้อดิน

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
อ.สงัด กาศสนุก, หนึ่ง เชียงราย, ซุย แมจัน, แนท เชียงราย, ครูบัติ พะเยา, ครูแขก พะเยาอ.สงัด กาศสนุก, หนึ่ง เชียงราย, ซุย แมจัน, แนท เชียงราย, ครูบัติ พะเยา, ครูแขก พะเยา

โตะที่โตะที่ 55 พระกรสุกลุเชียงแสน (ยอดนยิม)พระกรสุกลุเชียงแสน (ยอดนยิม)

23. พระเชียงแสนเดี่ยวสนิมแดง

24. พระเชียงแสน พิมพใบไทร

25. พระเชียงแสน พิมพปรกเถาวัลย (กามปู)

26. พระเชียงแสนสมาธิเล็ก ชินเงิน

27. ยอดขุนพล พะเยา พิมพปรกโพธิ์บัวเม็ด เนื้อดิน
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กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
ตน ลําปาง, เจษ เขลางค, เกตุ ณ เวียงพิงค, โหนง กาดเมฆ, แจ็ค ศรีรองเมืองตน ลําปาง, เจษ เขลางค, เกตุ ณ เวียงพิงค, โหนง กาดเมฆ, แจ็ค ศรีรองเมือง

1. เหรียญวัดนางเหลียว ป 2514

2. พระกริ่งแกวปฏิมากร พิมพเล็ก ป 2514

3. พระกริ่งแกวปฏิมากร พิมพใหญ ป 2514

4. พระผงรูปเหมือนพิมพระฆัง ที่ระลึก 5 รอบ 

   ป 2515

5. เหรียญกลมรูปเหมือน ที่ระลึก 5 รอบ ป 2515

6. เหรียญระฆัง ศิริมงคล เสารหา ป 2516

7. เหรียญโภคทรัพย วัดอุดมรังสี ป 2516

8. พระกริ่งไตรลักษณ ป 2517

9. พระชัยไตรลักษณ ป 2517

10. พระผงมงคลเกษม 1 ป 2517

11. พระผงไตรเกษม (มงคลเกษม 2) ป 2517

12. พระผงมงคลเกษม 2 หลังล็อคเก็ต ป 2517

13. พระมงคลเกษม 2 นวะโลหะ ป 2517

14. พระปรกใบมะขาม หลังลายเซ็น รุนแรก ป 2517

15. เหรียญรูปเหมือน รุนศาลากลาง ป 2517

16. เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ 

    รุนศาลากลาง ป 2517

17. เหรียญเสมานวรัตน ป 2517

18. เหรียญแตงโม ป 2517
19. เหรียญกองพันลําปาง ป 2517
20. เหรียญพลับพลา ป 2517

21. เหรียญพระพุทธชินราช วัดทามะขาม พิษณุโลก 

    ป 2517

โตะที่โตะที่ หลวงพอเกษม เขมโก (ยอดนิยม)หลวงพอเกษม เขมโก (ยอดนิยม)66
22. เหรียญพระเจาแกวมรกต เบญจบารมี ป 2517

23. พระกริ่ง - พระชัยวัฒน ศิริราช ป 2517

24. พระกริ่งอวโลกิเตศวร ป 2518

25. พระรูปหลอกันหนู - กันดอกจันทร ป 2518

26. พระปดตามหาอุตม ป 2518

27. พระปดตามหาโชค ป 2518

28. พระปดตามหาลาภ ป 2518

29. พระปดตามหาลาภกันสิงห ป 2518

30. พระปดตาสารพัดดี ป 2518

31. เหรียญกิ่งไผ ป 2518

32. เหรียญ มทบ.3 คายสุรนารี (กองพันโคราช)  

    ป 2518

33. เหรียญ มทบ.7 คายสุรศักดิ์มนตรี ป 2518

34. เหรียญกองพันเชียงใหม คายกาวิละ ป 2518

35. เหรียญกองพันเชียงราย ป 2518
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1. พระผงสิงหเกสร ป 2503

2. เหรียญพระครูพิชัยมงคล รุนแรก ป 2513

3. เหรียญวัดคะตึกเชียงมั่น รุนแรก 

   (เหรียญรูปไขครึ่งองค) ป 2514

4. เหรียญวัดคะตึกเชียงมั่น รุนแรก 

   (เหรียญกลมเนื้ออัลปากา) ป 2514

5. เหรียญวัดคะตึกเชียงมั่น รุนแรก  

   (เหรียญรูปไขนั่งเต็มองค) ป 2514

6. เหรยีญพระแกวมรกตเลก็ หลงัยนัตนํา้เตา ป 2514

7. เหรียญพระประจําวันพุธ ปางอุมบาตร 

   (5 รอบ) ป 2515

8. พระสมเด็จไตรมาส (โพธิ์แปด)

   ไมจํากัดพิมพ - จํากัดเนื้อ ป 2516

9. พระผงปดตารูปใบโพธิ์ สุโข วิเวโก ป 2516

10. พระกริ่งเชียงมั่น ป 2516

11. พระผงไตรมาส ป 2518

12. เหรียญหนูปเกิด ป 2518

13. เหรียญทาวเวสสุวรรณ วัดบุญยืน ป 2516

14. เหรียญพระมหาปา วัดไหลหิน ป 2518

15. เหรียญครูบาแกน ป 2518
16. แหนบ รุนแรก ป 2518
17. เหรียญระฆัง วัดพระธาตุเสด็จ ป 2518

18. พระกริ่งมงคลเกษม ป 2521

19. เหรียญรูปเหมือนหลัง ภปร. ป 2523

โตะที่โตะที่ หลวงพอเกษม เขมโก (ทั่วไป)หลวงพอเกษม เขมโก (ทั่วไป)77

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
ออด นํ้าประสานทอง, กอง รชต, เดี่ยว สะอาด, บอย เถิน, ณุ ลําปาง, อารต ไตรลักษณออด นํ้าประสานทอง, กอง รชต, เดี่ยว สะอาด, บอย เถิน, ณุ ลําปาง, อารต ไตรลักษณ

20. เหรียญหกลม ที่ระลึก ครบ 6 รอบ ป 2526

21. เหรียญฉีดรูปเหมือนทรงระฆัง 

     ที่ระลึก ครบ 6 รอบ ป 2526

22. รูปหลอ ที่ระลึก ครบ 6 รอบ ป 2526

23. เหรียญกินบเลี้ยง ป 2525

24. พระกริ่งสรงนํ้า วัดแสงเมืองมา ป 2527

25. เหรียญฉีดรูปเหมือนสี่เหลี่ยม รุนเสตุวารี ป 2527

26. พระผงขาวกนบาตร ไมจํากัดรุน

27. พระผงพิมพขุนแผน เคลือบหลังตราปม

28. เหรียญโชคดี ป 2532

29. เหรียญเจาสัว ป 2535

30. เหรียญระฆัง รุนเซ็งลี้ฮอ (หลังมังกร) ป 2536

31. เหรียญ รุนหนวยรบ ร.17 พัน 2 เนื้อเงิน

32. เหรียญ รุนหนวยรบ ร.17 พัน 2 เนื้อนวะ

33. เหรียญ รุนหนวยรบ ร.17 พัน 2 เนื้อทองแดง

34. เหรียญรูปเหมือนนั่งพาน รุนเมตตามหาบารมี 

    (3.ม.ต.) ป 2537

35. เหรียญรูปเหมือน รุนแจกทาน ป 2537

36. พระสมเด็จหลังตรายางหนูป 2538

37. พระผงรูปเหมือน รุนขันธ 5 ป 2538
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1. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย พุมขาวบิณฑ 
   เนื้อเงินลงยา ป 2482 
2. ล็อกเก็ตพระครูบาเจาศรีวิไชย ป 2482
3. เหรยีญพระครบูาเจาศรวีไิชย ป 2482 (ไมจํากดัพมิพ)
4. พระครูบาเจาศรีวิไชย หลอโบราณ วัดศรีโสดา 
   ป 2477
5. เหรียญบัว 11 ดอก พระครูบาเจาศรีวิไชย 
   เนื้อทองแดง
6. เหรียญขางพญานาค พระครูบาเจาศรีวิไชย 
   เนื้อทองแดง
7. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดบานปาง 
   (ไมจํากัดพิมพ)
8. เหรียญสรรเสริญ  พระครูบาเจาศรีวิไชย ป 2481
9. พระรูปหลอโบราณ ครูบาเจาศรีวิไชย 
   วัดศรีสุพรรณ รุนแรก ป 2497
10. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดบานปาง 
    รุนพิเศษ เนื้อเงิน ป 2517
11. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดบานปาง 
    รุนพิเศษ เนื้อนวะ ป 2517 
12. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดบานปาง 
    รุนพิเศษ เนื้อทองแดง ป 2517 
13. ล็อกเก็ตพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดบานปาง 
    รุนพิเศษ ป 2517 
14. พระรูปเหมือนสรางทาง เนื้อแรไมกา
15. พระรูปเหมือนครูบาเจาศรีวิไชย รุนอัฐิหลังยน
16. พระรอดรูปเหมือนครูบาเจาศรีวิไชย 
17. รูปเหมือนปม ครูบาเจาศรีวิไชย ป 2500

โตะที่โตะที่ ครูบาศรีวิไชย (ยอดนิยม) ครูบาศรีวิไชย (ยอดนิยม) 88
18. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดปาซางพานิช 
    ป 2511
19. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดพระนอนขอนมวง
    ป 2512
20. พระรูปหลอครูบาเจาศรีวิไชย วัดพันอน ป 2513
21. ล็อกเก็ตพระครูบาเจาศรีวิไชย รุน 115 วัดบานปาง
    ป 2536
22. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย รุน 115 เนื้อทองคํา
    วัดบานปาง ป 2536
23. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย รุน 115 เนื้อเงิน 
    วัดบานปาง ป 2536
24. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย รุน 115 เนื้อนวะ 
    วัดบานปาง ป 2536
25. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย รุน 115 เนื้อฝาบาตร
    วัดบานปาง ป 2536
26. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดจามเทวี รุนแรก
    ป 2511
27. เหรียญหลอพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดหมื่นลาน 
    ป 2522 ไมจํากัดเนื้อ
28. เหรียญพระครูบาเจาศรีวิไชย วัดแมไปล ป 2481
29. พระเกศาครูบาเจาศรีวิไชย พิมพพระประธานใหญ
    ยุคตน
30. พระเกศาครูบาเจาศรีวิไชย พิมพพระประธานเล็ก
    ยุคตน
31. พระเกศาครูบาเจาศรีวิไชย พิมพพระรอด ยุคตน
32. พระเกศาครูบาเจาศรีวิไชย พิมพพระคง ยุคตน
33. พระเกศาครูบาเจาศรีวิไชย ไมจํากัดพิมพ ยุคตน

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
พงศ เชียงใหม, ตอง สารภี,  แม็ก ชางเผือก, กันต เชียงใหมพงศ เชียงใหม, ตอง สารภี,  แม็ก ชางเผือก, กันต เชียงใหม

ขวัญ กาแล, เอก เชียงใหม, หนุย เชียงใหม, กอง ทารั้วขวัญ กาแล, เอก เชียงใหม, หนุย เชียงใหม, กอง ทารั้ว
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1. ขุนแผนรุนแรก เนื้อเคลือบดํา

2. ขุนแผนรุนแรก เนื้อเคลือบนํ้าตาล

3. ขุนแผนรุนแรก (ทาทอง) หลัง มะอะอุ

4. ขุนแผนรุนแรก พิมพเกศสั้น

5. ขุนแผนรุนแรก พิมพเกศยาว

6. ขุนแผนรุนแรก พิมพตาโปน

7. ขุนแผนรุนแรก พิมพหูติ่ง

8. พระสังกัจจายน รุนแรก

9. ขุนชาง รุนแรก พิมพใหญ ทาทอง

10. ขุนชางรุนแรก พิมพใหญ ไมทาทอง

11. ขุนชาง รุนแรก พิมพเล็ก ทาทอง

12. ขุนชางรุนแรก พิมพเล็ก ไมทาทอง

13. ขุนแผนรุนสอง ตะกรุดทองคํา

14. ขุนแผนรุนสอง ตะกรุดเงิน

15. ขุนแผนรุนสอง เนื้อดํา

16. ขุนแผนรุนสอง เนื้อธรรมดา

17. ขุนแผนรุนสอง เนื้อสองสี

18. ขุนชางเจาทรัพย 2 เนื้อธรรมดาทุกสี ไมฝงตะกรุด

19. ขุนชางเจาทรัพย 2 เนื้อธรรมดาทุกสี ฝงตะกรุด

20. ขุนชางเจาทรัพย 2 เนื้อกนครก
21. หลวงปูทวด ออกวัดดอยขะมอ ทาทอง
22. หลวงปูทวด ออกวัดดอยขะมอ ไมทาทอง

23. หลวงปูทวด รุนสอง เนื้อดํา

24. หลวงปูทวด รุนสอง เนื้อธรรมดา

โตะที่โตะที่ 99
25. หลวงปูทวด รุนสอง เนื้อกนครก

26. พระปดตา รุนแรก พิมพใหญ - จัมโบ ทาทอง

27. พระปดตา รุนแรก พิมพใหญ - จัมโบ ไมทาทอง

28. พระปดตา รุนแรก พิมพกลาง

29. พระปดตา รุนแรก พิมพเล็ก

30. พระปดตา รุนแรก พิมพจิ๋ว

31. พระปดตา รุนสอง เนื้อดํา

32. พระปดตา รุนสอง เนื้อธรรมดา

33. พระปดตา รุนสอง เนื้อกนครก

34. พระพิมพ สมเด็จเกศเปลวเพลิง

35. พระพิมพ กลีบบัว

36. พระพิมพ ลีลา

37. พระผงรูปไข ยันตครอบจักรวาล

38. พระปดตา ไมแกะ

ครูบาจันตะ วัดหนองชางคืนครูบาจันตะ วัดหนองชางคืน

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
บอย ตนผึ้ง, ตอม บารมีคัมภีระ, ขวัญ บารมีกูชาง, จักรพงษ วงศอาย, เอ็ม มะขามหลวงบอย ตนผึ้ง, ตอม บารมีคัมภีระ, ขวัญ บารมีกูชาง, จักรพงษ วงศอาย, เอ็ม มะขามหลวง

ไบรท หนองชางคืน, ออด ศราวุธ, ขุนราม ลําพูนไบรท หนองชางคืน, ออด ศราวุธ, ขุนราม ลําพูน
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1. พระขุนแผนรุนแรก สีดํา

2. พระขุนแผนรุนแรก สีขาว

3. พระขุนแผนรุนแรก สีขาว ฝงตะกรุดโรยพลอย

4. พระขุนแผนรุนแรก สีขาว ฝงตะกรุดโรยผงตะไบ

5. พระขุนแผนรุนสอง สีดํา

6. พระขุนแผนรุนสอง สีขาว

7. พระขุนแผนรุนสอง ทาทอง

8. พระขุนแผนรุนสอง เนื้อกนครก

9. พระสมเด็จพระอาจารย รุนแรก ไมฝงตะกรุด

10. พระสมเด็จพระอาจารย รุนแรก ตะกรุดเงิน

11. พระสมเด็จพระอาจารย รุนแรก ตะกรุดทอง

12. ล็อกเก็ต รุนแรก ฉากขาว

13. ล็อกเก็ต รุนสอง ฉากทองฉากเขียว

14. เหรียญรูปไข รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

15. เหรียญเสมา รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

16. เหรียญเสมา รุนแรก เนื้อลงยา

17. เหรียญเสมา รุนแรก หนากากเงิน

18. เหรียญบรมครูปูฤาษี รุนแรก

19. รูปหลอลอยองค รุนแรก

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

23. พระผงทาวเวสสุวรรณ รุนแรก ไมจํากัดสี

โตะที่โตะที่ พระอาจารยพีระ วัดสันปาตาลพระอาจารยพีระ วัดสันปาตาล
กูสันปาตาลกูสันปาตาล1010

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
เอก สันกับตอง, เล็ก อริยะสยาม, แม็ก บารมีพอแม, เอ็ม เกียรติศักดิ์, เกง เกิดบุญ, เด็กศิลป คัมภีระเอก สันกับตอง, เล็ก อริยะสยาม, แม็ก บารมีพอแม, เอ็ม เกียรติศักดิ์, เกง เกิดบุญ, เด็กศิลป คัมภีระ

24. เหรียญหลอพระราหู รุนแรก เนื้อโลหะ

25. กะลาแกะ พระราหู รุนแรก

26. กระกริ่งเพชรกลับ รุนแรก

27. พระปดตามหาโชค รุนบูรณะพระเจาดําดิน

28. พระปดตาไมพยุงแกะ
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1. เหรียญหนาวัว ป 2513

2. เหรียญ ทอ.1 ป 2514

3. เหรียญ ทอ.2 ป 2514

4. เหรียญ ทอ.3 มะพราว ป 2515

5. เหรียญรุนพิเศษ วัดเจดียหลวง ป 2517 (กลมใหญ)

6. เหรียญอัฏฐารส วัดเจดียหลวง ป 2517

7. เหรียญกลมที่วาการอําเภอแมริม ป 2517

8. เหรียญอนามัยพราว ป 2517

9. เหรียญรุนเราสู ป 2520

10. เหรียญกลมเจดีย 84 ป ป 2517

11. เหรียญรูปไขเจดีย 84 ป ป 2517

12. เหรียญกลมวัดปาเจริญธรรม ป 2517

13. รูปหลอรุนแรก ป 2516

14. รูปหลอโบราณ นั่งพับเพียบ ป 2516

15. รุนหลักชัย มหาเศรษฐี ป 2520

16. รูปหลอรุนลูกเสือชาวบาน ป 2520

17. พระกริ่งอรหัง ป 2517

18. พระชัยวัฒนอรหัง ป 2517

19. ปรกใบมะขาม รุนแรก ป 2516 (บล็อกหูยาว)

20. พระปดตาชินอุตตโม ป 2518
21. รูปเหมือนซุมเสมา ป 2517
22. พระผงสมเด็จแซยิดใหญ ป 2516

23. พระผงสมเด็จแซยิดเล็ก ป 2516

โตะที่โตะที่ หลวงปูแหวน (ยอดนิยม) หลวงปูแหวน (ยอดนิยม) 1111
24. พระผงสมเด็จ รุนหนึ่ง ทอ.สราง

25. พระผงสมเด็จ (อาจารยคําบอ) ป 2516

26. พระผงรูปเหมือนปกกลด ป 2516

27. พระผงปดตาหลังปกกลด ป 2516

28. พระกริ่งพุทโธอรหัง ป 2519

29. เหรียญหลวงพอโสธร ป 2517

30. พระปดตาสังกัจจายน วัดเจดียหลวง ป 2517

31. เหรียญนามชัย ป 2517

32. เหรียญรุนสรางโรงพยาบาล (หลัง ภปร. ใหญ)

33. พระผงวัดทิพวนาราม พิมพสี่เหลี่ยม

34. เหรียญยืนพิมพพระรวงหลังรางปน ไมจํากัดเนื้อ

35. เหรียญทรัพยสิน ป 2519

36. เหรียญลูกเสือชาวบาน ป 2520

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
วฒัน ประตเูชยีงใหม, ศรัณ แมรมิ, ตอ ไหวสา, แจ็ค เชยีงดาว, นวิ ไชยปราการ, มาย พรสจุณิโณวฒัน ประตเูชยีงใหม, ศรัณ แมรมิ, ตอ ไหวสา, แจ็ค เชยีงดาว, นวิ ไชยปราการ, มาย พรสจุณิโณ
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1. เหรียญหนาวัว รุนแรก

2. เหรียญหาเหลี่ยม ป 2515

3. เหรียญเมตตา เนื้อเงิน ป 2517

4. เหรียญเมตตา เนื้อนวะ ป 2517

5. เหรียญเมตตา กะไหลทองกรรมการ ป 2517

6. เหรียญเมตตา เนื้อทองแดง ป 2517

7. เหรียญเจดียพุทธคยา วัดสันติธรรม ป 2517 

   ไมจํากัดเนื้อ

8. เหรียญขาวหลามตัด ป 2517 ไมจํากัดเนื้อ

9. เหรียญพุธโธ ไมจํากัดเนื้อ

10. เหรียญเหรียญไข ศิษยเชียงดาวสรางถวาย

    ไมจํากัดเนื้อ 

11. เหรียญเสมา 12.00 น ไมจํากัดเนื้อ

12. เหรียญบอนํ้ามันฝาง ป 2517

13. เหรียญกลมเล็ก (เม็ดกระดุม) ป 2517

14. เหรียญวงศเข็มมา เนื้อเงิน ป 2518

15. เหรียญวงศเข็มมา เนื้อนวะ ป 2518

16. เหรียญวงศเข็มมา เนื้อทองแดง ป 2518

17. พระรูปเหมือนซุมกอ รุนเมตตา ไมจํากัดเนื้อ

18. พระรูปเหมือนลอยองค ป 2518 ป 2529
19. พระกริ่งโพธิญาณ ป 2518
20. พระกริ่งพุทธาจาโร ป 2533

21. พระชัยวัฒนโพธิญาณ ป 2517

22. เหรียญโพธิญาณ ป 2517
23. พระผงรูปเหมือนเต็มองค รุนแรก

    พิมพเล็ก - พิมพใหญ

โตะที่โตะที่ หลวงปูสิม (ยอดนิยม)หลวงปูสิม (ยอดนิยม)1212

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
หลง เชียงดาว, สิทธิ์ เชียงดาว, สุริยันต เชียงดาว, อี๊ด เชียงดาวหลง เชียงดาว, สิทธิ์ เชียงดาว, สุริยันต เชียงดาว, อี๊ด เชียงดาว

24. พระผงปดตา เล็บมือ รุนแรก

25. พระผงปดตา รุนเมตตา

26. พระผงรูปเหมือน รุนเมตตา ป 2517

27. พระปดตารุนเจริญสุข เนื้อทองแดง

28. เหรียญหลอสี่เหลี่ยม เมตตา ป 2517 ไมจํากัดเนื้อ

29. พระผงปดตา รุนอุดมความสุข

30. ล็อกเก็ตไมจํากัดป

31. พระปดตาราชาอุตตโม ไมจํากัดเนื้อ

32.เหรียญขางนาค พิธีสิทธัตโถ ป17

33. เหรียญหลังยันตดวง พิธีสิทธัตโถ ป2517
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1. เหรียญพระอาจารยมั่น พิธีสิทธัตโถ ป 2517

2. เหรียญสุบินนิมิต พระอาจารยมั่น ป 2521

3. เหรียญพระอาจารยมั่น หลังลายเซ็น ป 2546 

   ไมจํากัดบล็อก

4. พระสมเด็จวัดโรงธรรมสามัคคี ป 2515

5 เหรียญรุนแรก ทานเจาคุณวัดปาดาราภิรมย 

6. กริ่งพญาเม็งราย วัดเจดียหลวง ป 2515

7. พระปดตามหามงคล ป2560

8. สมเด็จมหามงคล ป2558

9. รูปหลอหลวงปูจันทร กุสโล รุนแรก ป 2538

10. พระนาคปรกใบมะขาม สํานักสงฆโปงนํ้ารอน 

    โคด “ป” 

11. เหรียญเจริญพร หลวงพอบัวเกตุ

12. เหรียญทาวเวสสุวรรณวัดปาดาราภิรมย รุนแรก

13. ล็อกเก็ตทานเจาคุณฯ วัดปาดาราภิรมย 

    ไมจํากัดรุน

14. เหรียญพระอาจารยเปลี่ยน รุนแรก 

    บล็อกกษาปณ ป 2536

15. เหรียญ พระอาจารยเปลี่ยน รุนสอง 

    บล็อกกษาปณ ป 2545 ไมจํากัดพิมพ
16. เหรียญ พระอาจารยเปลี่ยน บล็อกกษาปณ 3 
    ไมจํากัดเนื้อ

17. พระผงพิมพพระแกว รุนแรก พระอาจารยเปลี่ยน

     ป 2522
18. พระผงรูปเหมือนเตารีด พระอาจารยเปลี่ยน 

    ไมจํากัดพิมพ

โตะที่โตะที่ พระอาจารยประสิทธิ์พระอาจารยประสิทธิ์
- พระอาจารยเปลี่ยน- พระอาจารยเปลี่ยน1313

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
หยู คําเที่ยง, วัฒน ไชยปราการ, อ.รอง สบเมยหยู คําเที่ยง, วัฒน ไชยปราการ, อ.รอง สบเมย

19. พระผงผสมเกศา ปปป. พระอาจารยเปลี่ยน 

    ป 2535

20. พระกริ่งปญญาปทีโป รุนแรก ป 2540

21. พระปดตาหลอ มหาลาโภ พระอาจารยเปลี่ยน 

    ป 2541

22. พระปดตาเนื้อผง พระอาจารยเปลี่ยน รุนแรก 

    ไมจํากัดพิมพ

23. พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารยเปลี่ยน ป 2541

24. ล็อกเก็ต พระอาจารยเปลี่ยน ไมจํากัดรุน

25. เหรียญศาลจังหวัดเชียงใหม พระอาจารยเปลี่ยน

26. เหรียญนาคปรกรุนแรก หลวงพอประสิทธิ์ ป 2546

27. เหรียญรูปเหมือนรุนแรก หลวงพอประสิทธิ์ ป 2549

28. พระผงพิมพขุนแผน หลวงพอประสิทธิ์ ป 2549

29. พระผงพิมพสมเด็จ-ปดตา หลวงพอประสิทธิ์ 

    ป 2549

30. รูปหลอรุนแรก หลวงพอประสิทธิ์ 

31. พระกริ่งรุนแรก หลวงพอประสิทธิ์ 

32. พระนาคปรกใบมะขามรุนแรก หลวงพอประสิทธิ์

33. ล็อกเก็ต หลวงพอประสิทธิ์ ไมจํากัดรุน

34. เหรียญตอายุ หลวงพอประสิทธิ์ ป 2551
35. เหรียญนาคปรกหลวงพอบัวเกตุ วัดปาดาราภิรมย
36. พระขุนแผน พุทธมหาสมัย วัดสันติธรรม
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1. เหรียญครูบาอินสม สุมโน วัดทุงนอย รุนแรก

2. เหรียญพระครูสิริธรรมโฆษิต รุนแรก (ครูบาปากกอง)

3. เหรียญพระนเรศวรตองโข รุนแรก

4. พระกริ่งเอกาทศรถ วัดพันอน ป 2513

5. พระชัยวัฒนเอกาทศรถ วัดพันอน ป 2513

6. พระรอดนิรันตราย วัดพันอน พิมพใหญ ป 2513

7. พระรอดนิรันตราย วัดพันอน พิมพเล็ก ป 2513

8. พระกริ่งพระพุทธชินราช วัดพันอน ป 2513

9. เหรียญพระพุทธวัดดับภัย เนื้อทองแดง รุนแรก

10. เหรียญพระพุทธวัดดับภัย เนื้อนวะโลหะ รุนแรก

11. เหรียญทาวเวสสุวรรณ ป 2519 วัดเจดียสถาน (ยักษใหญ)

12. เหรียญทาวเวสสุวรรณ วัดเจดียสถาน ป 2522 ศิษยรวมสราง (ยักษเล็ก)

13. เหรียญครูบากองแกว วัดตนยางหลวง ป 2517

14. เหรียญจตุพรครูบากองแกว วัดตนยางหลวง ป 2520

15. เหรียญครูบาคําแสน วัดปาดอนมูล รุนแรก ป 2515

16. เหรียญครูบาคําแสน วัดปาดอนมูล รุนหมดหวง ป 2517

17. เหรียญครูบาคําแสน วัดปาดอนมูล รุนชาตรี

18. เหรียญครูบาคําแสน วัดปาดอนมูล รุนทวีลาภ

19. เหรียญหลวงปูหลา วัดปาตึง รุนแรก

20. เหรียญหลวงปูหลา วัดปาตึง ลอแม็ค
21. ล็อกเก็ตครูบาแกว วัดนํ้าจํา รุน 139 ป
22. เหรียญหลวงปูโตะ วัดพระธาตุสบฝาง ป 2522

23. พระผงปดตาวัดชัยมงคล รุนแรก

24. พระกริ่ง ครูบาอินสม วัดทุงนอย รุนแรก

โตะที่โตะที่ พระคณาจารย จ.เชียงใหม (1)พระคณาจารย จ.เชียงใหม (1)1414

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
ไก สวนดอก, ลาน พระสิงห, อ.ตอม ว.วิปสสนา, แด็กซ เชียงใหมไก สวนดอก, ลาน พระสิงห, อ.ตอม ว.วิปสสนา, แด็กซ เชียงใหม

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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25. พระผงขาวเย็น ครูบาอินสม วัดทุงนอย รุนแรก

26. เหรียญหลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี รุนแรก ป 2518 ไมจํากัดเนื้อ

27. พระผงรูปเหมือน หลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี ป 2522

28. ล็อกเก็ตหลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี ไมจํากัดรุน

29. พระกริ่งตันติกโร 88 หลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี ป 2553 ไมจํากัดเนื้อ

30. พระผงสมเด็จเนื้อวานยา รุนแรก หลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี หลังยันตเฑาะว ป 2517

31. พระผงนาคปรกเนื้อวานยา หลวงปูทองบัว  วัดโรงธรรมสามัคคี หลังปม 11 ก.พ. 17

32. พระผงปดตา หลังเหรียญ 25 สต. หลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี   ป2553

33. เหรียญพัดยศ หลวงปูทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี ป 2548 ไมจํากัดเนื้อ

34. เหรียญเสมา พุทธิมงคล หลวงปูทองบัว  วัดโรงธรรมสามัคคี   ป 2553 ไมจํากัดเนื้อ

35. หลวงพอคูณ วัดพันอน พิมพสมเด็จ หลังนั่งเต็มองค ป 2522

36. หลวงพอคูณ วัดพันอน พิมพขุนแผน หลังรูปเหมือน ป 2523

37. หลวงพอคูณ วัดพันอน พิมพพระปดตา ป 2522-2523

38. หลวงพอคูณ วัดพันอน รูปเหมือนหลวงพอคูณ นั่งยอง พิมพสี่เหลี่ยม ป 2523

39. หลวงพอคูณ วัดพันอน รูปเหมือนไขครึ่งองค  ป 2523

40. หลวงพอคูณ วัดพันอน ไมจํากัดพิมพ ป 2523

โตะที่โตะที่ พระคณาจารย จ.เชียงใหม (1) (ตอ)พระคณาจารย จ.เชียงใหม (1) (ตอ)1414

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
ไก สวนดอก, ลาน พระสิงห, อ.ตอม ว.วิปสสนา, แด็กซ เชียงใหมไก สวนดอก, ลาน พระสิงห, อ.ตอม ว.วิปสสนา, แด็กซ เชียงใหม
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1. พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย ป 2512

2. พระชัยวัฒนนเรศวรเมืองงาย ป 2512

3. พระรอดวัดพระสิงห ป 2496 พิมพใหญหูขีด

4. พระรอดวัดพระสิงห ป 2496 พิมพหนาหนูใหญ

5. พระรอดวัดพระสิงห ป 2496 พิมพหนาหนูเล็ก

6. พระรอดวัดพระสิงห ป 2496 พิมพใหญ

7. พระรอดวัดพระสิงห ป 2496 ไมจํากัดพิมพ

8. พระรอดชัยพระเกียรติ กนเลข 5 ไมจํากัดสี

9. หลวงปูทวดวัดพระสิงห พิมพใหญ ฐานพระบาท

10. หลวงปูทวดวัดพระสิงห พิมพใหญ ฐานบัว

11. หลวงปูทวดวัดพระสิงห พิมพจิ๋ว

12. หลวงปูทวด วัดพระสิงห พิมพเล็ก

13. หลวงปูทวด วัดพระสิงห พิมพกลาง

14. พระรวงวัดพระสิงห หลังแบบ

15. พระรวงวัดพระสิงห หลังรางปน

16. เหรียญพระนเรศวร เมืองงาย ป 2512

17. เหรียญพระเจากาวิละ ป 2512

18. เหรียญพระเจาตากสิน ป 2512

19. พระประจําวันหลวงพอจาด ไมจํากัดพิมพ

20. พระอุปคุตวัดพระสิงห ป 2512
21. พระสมเด็จ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร ป 2516 
    พิมพมารวิชัย

22. พระสมเด็จ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร ป 2516 

    พิมพสมาธิ
23. พระสมเด็จ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร ป 2516 

    พิมพครูบาเจาศรีวิชัย

โตะที่โตะที่ 1515
24. เหรียญครูบาแกว วัดดอยโมคคัลลาน รุนแรก 

    เต็มองค

25. เหรียญครูบาแกว วัดดอยโมคคัลลาน รุนแรก 

    ครึ่งองค

26. รูปหลออุดกริ่งครูบาแกว วัดดอยโมคคัลลาน 

    รุนแรก

27. เหรียญครูบาธรรมชัย วัดทาทุงหลวง

28. เหรียญหนาวัว พระอาจารยตื้อ

29. เหรียญรุนแรกพระอาจารยตื้อ ไมจํากัดบล็อก

30. เหรียญพระครูญาณวิเชียร รุนแรก วัดจอมคีรี 

    อ.เชียงดาว

31. เหรียญเสมาวัดสวนดอก รุนแรก

32. เหรียญสามกษัตริยเชียงใหม

33. เหรียญหลวงพอสิริจันโท วัดเจดียหลวง

34. เหรียญพระอาจารยมั่น วัดเจดียหลวง รุนงามเอก

35. เหรียญพระอาจารยมั่น วัดเจดียหลวง รุนสุบินนิมิต

36. เหรียญระฆังรุนแรก ครูบาใจมา วัดทุงจําลอง

    อ.ฝาง ป 2526

37. เหรียญรุนแรกครูบาเทือง วัดบานเดน ป 2534
38. เหรียญพระธาตุดอยสะเก็ด รุนแรก ป 2511
39. เหรียญครูบาตา วัดแมฮอยเงิน ป 2527

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
ตอม พระสิงห, เอก ธรรมลานนา, แดน เชียงราย, แสนเกง เจาสัวตอม พระสิงห, เอก ธรรมลานนา, แดน เชียงราย, แสนเกง เจาสัว

พระคณาจารย จ.เชียงใหม (2)พระคณาจารย จ.เชียงใหม (2)
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1. เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย รุนแรก 

   (บล็อกสระอู)

2. เหรียญครูบาชุม โพธิโก รุนแรก ไขใหญ เนื้อเงิน  

   บล็อกนิยม (ตากลม)

3. เหรียญครูบาชุม โพธิโก รุนแรก ไขใหญเนื้อเงิน

   -เนื้อนวะโลหะ บล็อกธรรมดา (ตาแตก)

4. เหรียญครูบาชุม โพธิโก รุนแรก ไขใหญ 

   เนื้อทองแดง ไมจํากัดบล็อก

5. เหรยีญครบูาชุม โพธิโก รุนแรก ไขเลก็ ไมจาํกดัเนือ้

6. เหรียญครูบาชุม โพธิโก รุนแรก เหรียญขวัญถุง 

   ไมจํากัดเนื้อ

7. พระกริ่งพระธาตุหริภุญชัย หลอโบราณ ป 2512

8. พระรอด ปลุกเสกอินเดีย ป 2518 พิมพสดุงมาร

9. พระรอด ปลุกเสกอินเดีย ป 2518 พิมพสมาธิ

10. เหรียญพระครูบาขาวป (สลีหากิ่ง) รุนแรก 

    ป 2495 ไมจํากัดเนื้อ

11. เหรียญพระครูบาขาวป รุนหันขาง วัดบานปวง

    ป 2518

12. เหรียญพระครูบาขาวป รุนมหาลาภ ป 2518

13. เหรียญพระครูบาชัยวงษ รุนแรก บล็อกขาวตม
14. เหรียญพระครูบาชัยวงษ รุนแรก บล็อกขาวตม
15. พระผงสี่เหลี่ยม รุนแรก พระครูบาชัยวงษ

16. เหรียญครูบาขันแกว รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

17. รูปหลอครูบาขันแกว รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ
18. เหรียญปรกนิราศภัย ครูบาขันแกว 

    วัดสันพระเจาแดง (รุนแรก)

โตะที่โตะที่ 1616
19. พระสมเด็จครูบาขันแกว เนื้อทองระฆัง 

    ไมจํากัดพิมพ (มีโคด)

20. เหรียญครูบาอินตา วัดวังทอง รุนแรก

21. เหรียญครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผา 

    รุนแรก ป 2500

22. เหรียญครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผา 

    รุนสี่ครูบา ป 2509

23. เหรียญครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผา 

    รุนฮิ๊ปป ป 2512

24. รปูหลอโบราณครูบาพรหมา วดัพระพุทธบาทตากผา

    รุนแรก ป 2497

25. เหรียญเจาพอกูชาง รุนแรก ป 2521

26. พระรอดจําลอง 1200 ป วัดมหาวัน เนื้อโลหะ 

    ป 2528

27. พระรอดจําลอง 1200 ป วัดมหาวัน เนื้อดิน 

    ป 2528

28. เหรียญครูบาคําอาย อภิวังโส วัดปาเห็ว (ปาเหว)

    รุนแรก

29. เหรยีญครูบาอนิตา วดัหวยไซ รุนแรก ไมจาํกดับลอ็ก

30. รูปเหมือนครูบาอินตา วัดหวยไซ รุนแรก 
    ไมจํากัดบล็อก
31. เหรียญครูบาคําอาย วัดสะปุงนอย รุนแรก

32. เหรียญครูบาบุญยัง วัดหวยนํ้าอุน รุนแรก 

    ป 2555 ไมจํากัดเนื้อ
33. พระผงเกศา ครูบาขาวป ไมจํากัดพิมพ

34. พระกริ่งวชิรปาซาง หลอโบราณ

35. เหรียญเจาพอกูชาง รุน 2

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
ตุม ลําพูน, หนุย กรมทาง, ออด ออมสินตุม ลําพูน, หนุย กรมทาง, ออด ออมสิน

พระคณาจารย จ.ลําพูน (1)พระคณาจารย จ.ลําพูน (1)
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1. เหรียญพระนางจามเทวี รุนแรก วัดหนองชางคืน

2. เหรียญพระนางจามเทวี รุน สรางอนุสาวรีย

3. รูปหลอนั่งไหว ครูบาอินตา วัดวังทอง ไมจํากัดเนื้อ

4. เหรียญครูบาคํา วัดศรีดอนตัน รุนแรก ป 2548

5. เหรียญครูบาสุรินทร วัดศรีเตี้ย รุนแรก

6. เหรียญครูบาอินทนนท (เสาร) วัดบานกอง รุนแรก

7. เหรียญครูบาจอน วัดปาตาล รุนแรก

8. เหรียญครูบาคําปน วัดหนองจาง รุนแรก

9. เหรียญพระเจาตาเขียว วัดบานเหลา ทรงระฆัง 

   ป 2530

10. เหรียญพระเจาตาเขียว วัดบานเหลา 

    ทรงสี่เหลี่ยมแหวกมาน

11. รูปหลออุดกริ่ง พระเจาตาเขียว วัดบานเหลา 

    รุนแรก

12. เหรียญรูปไขพระเจาตาเขียว รุนยกชอฟา 

    วัดบานเหลา ป 2541

13. เหรียญครูบาคําจันทร วัดหนองซิว รุนแรก

14. เหรียญไขใหญ พระธรรมโมลี รุนแรก 

    วัดพระธาตุหริภุญชัย ป 2518

15. เหรียญกลม พระธรรมโมลี รุนแรก 
    วัดพระธาตุหริภุญชัย ป 2518
16. เหรียญครูบาแสง วัดรองชาง รุนแรก

17. เหรียญครูบาแสง วัดรองชาง รุนสอง

18. เหรียญครูบาตุน วัดบานลอง รุนแรก
19. เหรียญครูบาสุข วัดปาซางนอย รุนแรก

20. เหรียญครูบาหวัน วัดปาเหียง ปาซาง ลําพูน

    ป 2521

โตะที่โตะที่ 1717
21. เหรียญรุนแรกครูบาบุญทา วัดเจดียสามยอด

22. เหรียญมหาลาภ ครูบาบุญทา วัดเจดียสามยอด

23. เหรียญรุนแรก ครูบานะ วัดดอยอีฮุย ป 2553

24. เหรียญครูบาธรรมชัย วัดประตูปา หลังครูบาตุย

    วัดลามชาง ป 2518

25. เหรียญครูบาบุญเมือง วัดบานปาง ป 2521 

    รุนแรก

26. เหรียญครูบาขัติยะ วัดปาเหียง รุนแรก ป 13

27. เหรียญครูบาบุดดา วัดหนองบัวคํา รุนแรก

28. เหรียญครูบาบุดดา วัดผาแตน รุนแรก ป 2524

29. เหรียญรุนแรกครูบาพรรณ วัดพระบาทหวยตม

    ป 2534

30. พระรอดหลัง อ. ครูบาอินทร วัดสันปายางหลวง

31. พระคงหลัง อ. ครูบาอินทร วัดสันปายางหลวง

32. เหรียญครูบาพรหมาจักร ออกวัดทากาศ ป 2521

33. เหรียญครูบาบุญทืม วัดจามเทวี รุนแรก ป 2518

34. เหรียญครูบาอินตา วัดหวยไซ 

    รุนสรางโรงพยาบา บานธิ (ไมจํากัดเนื้อ)

35. พระรอดรุนนิรันตราย 57 วัดพระยืน ไมจํากัดเนื้อ

36. เหรียญครูบาบุญทา วัดสันปาเหียง ป 2527

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมบัติ ตลาดสุขใจ, ตั้ม โยธา, ปอง สารภีสมบัติ ตลาดสุขใจ, ตั้ม โยธา, ปอง สารภี

พระคณาจารย จ.ลําพูน (2)พระคณาจารย จ.ลําพูน (2)
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1. พระผงครูบาผาผา รุนแรก

2. เหรียญครูบาผาผา รุนแรก (หลังพาน)

3. เหรียญครูบาผาผา รุนแรก (หลังยันต)

4. พระกริ่งชัยสงคราม ครูบาผาผา รุนแรก

5. เหรียญอุปคุต วัดอมราวาส

6. เหรียญครูบาสม วัดโปงกวาว รุนแรก

7. พระปดตาปุมปุย ครูบาสม วัดโปงกวาว

8. เหรียญครูบาคําปน วัดสันโปง รุนแรก รูปไข 

   บล็อกนิยม (ไขปลา)

9. เหรียญครูบาคําปน วัดสันโปง รุนแรก รูปไข 

   บล็อกธรรมดา

10. เหรียญครูบาคําปน วัดสันโปง รุนแรก กลม

11. รูปหลอรูปเหมือนอาจารยมั่น วัดสันโปง รุนแรก

12. รูปเหมือนใบโพธิ์ ครูบาคําปน รุนแรก 

13. พระปดตาครูบาคําปน วัดสันโปง รุนแรก

14. เหรียญรุนแรก ครูบาดวงดี วัดทาจําป

15. เหรียญพระธาตุจอมทอง รุนแรก รูปไขใหญ

16. เหรียญพระธาตุจอมทอง รุนแรก รูปไขเล็ก

17. เหรยีญรุนแรก ไมจาํกดัเนือ้ ครบูาอนิถา วดัย้ังเมนิ

18. ล็อคเก็ตรุนแรก ครูบาอินถา วัดยั้งเมิน
19. ปดตาสุขอราม ครูบาอินถา วัดยั้งเมิน
20. เหรียญครูบาดวงดี วัดบานฟอน รุนแรก

21. ล็อกเก็ตครูบาดวงดี วัดบานฟอน ไมจํากัดรุน

22. เหรียญหลอโบราณ รุนเจาสัวดวงดี ป 2558 
    ไมจํากัดเนื้อ

23. เหรียญโภคทรัพย รุนเจาสัวดวงดี ป 2558

    ไมจํากัดเนื้อ

โตะที่โตะที่ พระคณาจารยภาคเหนือ (1)พระคณาจารยภาคเหนือ (1)1818
24. เหรียญนาคปรก รุนเจาสัวดวงดี ป 2558  

    ไมจํากัดเนื้อ

25. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ครูบาดวงดี วัดบานฟอน

    เนื้อทองคํา – เนื้อเงิน

26. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ครูบาดวงดี วัดบานฟอน 

    ไมจํากัดเนื้อ

27. เหรียญพระพรหม ประทานพร ครูบาดวงดี 

    วัดบานฟอน ไมจํากัดเนื้อ

28. เหรียญเสมาชินบัญชร ครูบาดวงดี วัดบานฟอน

    เนื้อเงินลงยา 3 สี

29. เหรียญเสมาชินบัญชร ครูบาดวงดี วัดบานฟอน 

    เนื้อเงินลงยา 2 สี

30. เหรียญเสมาชินบัญชร ครูบาดวงดี วัดบานฟอน 

    ไมจํากัดเนื้อ

31. เหรียญครูบาราศรี โชติโก ตุเสือดาว รุนแรก 

    ป 2518

32. พระกริ่ง เชียงดาว รุนแรก ครูบาราศรี โชติโก 

    ป 2518

33. เหรียญครูบาจันทรแกว วัดศรีสวาง (วัวลาย) 

    รุนแรก ป 2540
34. ฤาษีวัวลา ครูบาจันทรแกว วัดศรีสวาง (วัวลาย)
35. เหรียญ รุนแรก ครูบาจง วัดศรีสวาง (วัวลาย)

36. เหรียญ รุน 2 ครูบาจง วัดศรีสวาง (วัวลาย)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
แพะ สันปาตอง, แปง แมระมิงค, หลา จอมทอง, อี๋ พรจามรีแพะ สันปาตอง, แปง แมระมิงค, หลา จอมทอง, อี๋ พรจามรี
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กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
แปะ สันทราย, โอะ สันทราย, เดย จามจุรี, อ.หนุม พะเยา, ดาณุ ปราโมชแปะ สันทราย, โอะ สันทราย, เดย จามจุรี, อ.หนุม พะเยา, ดาณุ ปราโมช

1. รูปหลอรุนแรก ครูบาอินทจักรรักษา วัดนํ้าบอหลวง

   ป 2516

2. พระผงรูปเหมือนครูบาอินทจักรรักษา 

   วัดนํ้าบอหลวง ป 2521

3. เหรียญครูบาอินแกว วัดปาแงะ รุนแรก สี่เหลี่ยม

4. เหรียญครูบาอินแกว วัดปาแงะ รุนแรก รูปไข

5. ล็อกเก็ตครูบาอินแกว วัดปาแงะ ไมจํากัดรุน

6. เหรียญครูบาคําเหมย ไชยปราการ รุนแรก

7. เหรียญครูบาสิทธิ วัดปางตนเดื่อ รุนแรก

8. รูปหลอครูบาสิทธิ วัดปางตนเดื่อ รุนแรก

9. เหรียญครูบาคําหลา เตชปญโญ รุนแรก วัดปาลาน

   ป 2524

10. เหรียญครูบานอย วัดบานปง รุนแรก

11. รูปหลอโบราณ ครูบานอย วัดบานปง รุนแรก

12. เหรียญครูบาคําตัน วัดสันทรายหลวง รุนแรก 

    ป 2513

13. เหรียญครูบาคําตัน ขัตติโย วัดดอนจืน รุนแรก

14. พระปดตามหาอุตญาณวิภาต ครูบาคําตัน 

    วัดดอนจืน ป 2518

15. เหรียญครูบาอุน อรุโณ วัดปาแดง รุนแรก ป 2517
16. เหรียญครูบาชุม โพธิโก ออกวัดรมหลวง ป 2519
17. พระกริ่งรุนแรก ครูบาจันทร วัดนํ้าแปง

18. เหรียญรุนแรก ครูบาจันทร วัดนํ้าแปง

19. ล็อกเก็ต รุนแรก (ฉากฟา) ครูบาจันทร วัดนํ้าแปง
20. รูปหลอ รุนแรก ครูบาจันทร วัดนํ้าแปง

โตะที่โตะที่ พระคณาจารยภาคเหนือ (2)พระคณาจารยภาคเหนือ (2)1919
21. ขุนแผน รุนแรก ครูบาจันทร วัดนํ้าแปง

22. พญาลิงลม รุนแรก ครูบาจันทร วัดนํ้าแปง

23. เหรียญหลอรุนแรก ครูบาจันทร วัดนํ้าแปง

24. ฤาษีบังภัย รุนแรก ครูบาจันทร วัดนํ้าแปง

25. เหรียญรุนเมตตาบารมี ครูบาจันทร วัดนํ้าแปง

26. พระผงขุนแผน ครูบาจันทร รุนเมตตาบารมี

27. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนจาตุมหาราชิกา

28. เหรียญเม็ดแตงทาวเวสสุวรรณ รุนจาตุมหาราชิกา

29. เหรียญทาวเวสสุวรรณ รุนชนะมาร

30. เหรียญหันขาง ครูบาจันทร วัดนํ้าแปง รุนพิเศษ 

    ปอยหลวง 59

31. พระปดตาบุญสูง ครูบาจันทร วัดนํ้าแปง

32. พระปดตานโมมหาลาภ ครูบาจันทร วัดนํ้าแปง

33. พระปดตาอุดมทรัพย ครูบาจันทร วัดนํ้าแปง

34. เหรียญพระสิงหปาย วัดศรีดอนชัย ไมจํากัดเนื้อ

35. รูปเหมือนปม รุนแรก พระครูสิริธรรมโฆษิต 

    วัดปากกอง ไมจํากัดเนื้อ
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กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
เฟรส เชียงราย, ออฟ เชียงราย, ปอนด เชียงราย, บิ๊ก เชียงราย, เจน เมืองฉะ, กานต เชียงรายเฟรส เชียงราย, ออฟ เชียงราย, ปอนด เชียงราย, บิ๊ก เชียงราย, เจน เมืองฉะ, กานต เชียงราย

1. เหรียญฉลองเมืองเชียงราย ป.2494

2. เหรียญพอขุนเม็งรายหลังพระพุทธ

3. พระกริ่งดอยตุง กน ช. ป2516

4. เหรียญภูมิพโล ดอยตุง ป2516 ไมจํากัดเนื้อ

5. เหรียญกลมครูบาคําหลา รุนแรก (เหรียญกลม) 2505

6. เหรียญรูปไขครูบาคําหลา รุนสอง (เหรียญรูปไข)

7. เหรียญหลวงพอเพชร วัดศรีดอนชัย รุนแรก ป2514

8. เหรียญครูบาศรีวิชัย ปาแดด รุนแรก 2521 ไมจํากัดเนื้อ

9. เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดฝงหมิ่น ป 2536 ไมจํากัดเนื้อ

10. เหรียญครูบาวัดสันโคง อ.แมจัน รุนแรก

11. พระผงครูบาวัดสันโคง อ.แมจัน รุนแรก

12. เหรียญครูบาวัดสันโคง รุน109ป ไมจํากัดเนื้อ

13. เหรียญครูบาอิ่นแกว กาวิโล ปาสักนอย รุนแรก

14. เหรียญครูบาศรีนวล 76 ป เจริญเมือง รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

15. เหรียญพระสิงหแซ วัดปาแดงหลวง แมสาย รุนแรก

16. เหรียญครูบา วัดสันสลิดไม รุนแรก

17. เหรียญครูบาคําแสง อธิจิตโต รุนแรก

18. รูปหลอครูบาคําแสง อธิจิตโต รุนแรก

19. เหรียญรูปไขหลวงปูขาน วัดปาบานเหลา รุนแรก

20. รูปหลอหลวงปูขาน วัดปาบานเหลา รุนแรก
21. เหรียญพระเจาสองสี รุนแรก เทิง 
22. เหรียญครูบาอินหวัน วัดตากลาง เทิง รุนแรก

23. เหรียญพระครูญาณประยุติ รุนแรก อ.เทิง 2519

24. เหรียญครูบาอวน วัดดงมะดะ รุนแรก

โตะที่โตะที่ 2020 พระจังหวัดเชียงราย (ยอดนิยม) พระจังหวัดเชียงราย (ยอดนิยม) 

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
เฟรส เชียงราย, ออฟ เชียงราย, ปอนด เชียงราย, บิ๊ก เชียงราย, เจน เมืองฉะ, กานต เชียงรายเฟรส เชียงราย, ออฟ เชียงราย, ปอนด เชียงราย, บิ๊ก เชียงราย, เจน เมืองฉะ, กานต เชียงราย

โตะที่โตะที่ 2020 พระจังหวัดเชียงราย (ยอดนิยม) (ตอ)พระจังหวัดเชียงราย (ยอดนิยม) (ตอ)

25. เหรียญหลวงพอผาเงา รุนแรก

26. เหรียญครูบาอุนคํา วัดผาสุการาม อ.แมสาย รุนแรก

27. เหรียญพระพี่หลง ปาบง รุน 3

28. เหรียญครูบาสัทธาภิรัต วัดกาสา แมจัน รุนแรก

29. เหรียญพอขุนเม็งราย รุน 109 ป โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ไมจํากัดเนื้อ

30. เหรียญมังกร หลวงพอพบโชค รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

31. รูปหลอหลวงพอพบโชค รุนแรก ไมจํากัดเนื้อ

32. เหรียญรุนแรกครูบาอินสม วัดปางนํ้าฮาย ไมจํากัดเนื้อ

33. พระปดตาอุตโมยันตยุง ครูบาอินสม วัดปางนํ้าฮาย

34. เหรียญครูบาอริยชาติ รุนแรก ออกวัดพระธาตุดงสีมา

35. รูปหลอครูบาอริยชาติ รุนแรก ออกวัดพระธาตุดงสีมา

36. เหรียญพระอาจารยวิรุต รุนแรก วัดสันมะเหมา ไมจํากัดเนื้อ

37. เหรียญครูบาปองพล วัดไชยผาบ รุนแรก อ.เทิง ไมจํากัดเนื้อ

38. พระชานหมากครูบาบุญชุม รุนแรก

39. เหรียญเณรครูบาบุญชุม ประคําเกิน

40. เหรียญเณรครูบาบุญชุม ประคําเต็ม

41. เหรียญพัดใหญ ครูบาบุญชุม

42. เหรียญพัดเล็ก ครูบาบุญชุม

43. เหรียญสมปรารถนา ครูบาบุญชุม

44. พระผงป2536 ครูบาบุญชุม
45. เหรียญครูบาอินสม รุน เงินไหลมา ไมจํากัดเนื้อ
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1. พระยอดขนุพล บานปน อ.ลอง ไมจาํกดัพมิพ
2. พระยอดขนุพล ไมจาํกัดกรุ
3. พระกรวุงัช้ิน ไมจาํกดัพมิพ
4. พระกริง่บานตอนมิติ รุนแรก ป 2508
5. รปูเหมอืนปมพระพทุธจอมสวรรค รุนแรก ป 2506
6. พระกริง่พทุธโกศยั รุนแรก ป 2513
7. พระกริง่บานหนองมวงไข พมิพใหญ ป 2512
8. พระกริง่บานหนองมวงไข พมิพเลก็ ป 2512
9. พระกริง่แมยางตาล รุนแรก
10. รปูหลอพระพทุธ หลวงพอกณัหา สขุกาโม 
    รุนแรก โคด กต.
11. รปูหลอพระพทุธ หลวงพอกณัหา สขุกาโม 
     รุน 2 อาย ุ60 ป
12. รปูหลอหลวงพอเงนิ ทานเจาดาบส สมุโน
13. รปูหลอหลวงปูพรหม วดัทาขวัญ รุนแรก
14. เหรยีญพระพทุธโกศยั รุนแรก ป 2498 บลอ็ก 1-2
15. เหรยีญพระพทุธโกศยั รุนแรก ป 2498 บลอ็ก 3-4
16. เหรยีญพระพทุธเชยีงช่ืน รุนแรก ป 2500
17. เหรยีญพระพทุธจอมสวรรค วดัจอมสวรรค ป 2506
18. เหรยีญพระพทุธมงคลนมิติร วัดบานตอ รุนแรก 
    ป 2508 
19. เหรยีญพระพทุธวชิติมาร รุนแรก ป 2516
20. เหรยีญหลวงพอจนัทรังส ีรุนแรก ป 2500
21. เหรยีญครูบามหาเถร วดัสงูเมน รุนแรก ป 2508
22. เหรยีญเจาคณุโอภาสพทุธคิณุ วัดถิน่ใน รุนแรก
    ป 2509
23. เหรยีญครูบาแกว อนิทฺจกโฺก วัดเขือ่นคําลอื 
    รุนแรก ป 2511

โตะที่โตะที่ 2121 พระจังหวัดแพร ยอดนิยมพระจังหวัดแพร ยอดนิยม

24. เหรยีญพระครพูรหมธีรคณุ วัดหวยหมาย อ.สอง 
    รุนแรก ป 2514
25. เหรยีญครูบาสมจติร วดัสะแลง อ.ลอง รุนแรก 
    ป 2514
26. เหรยีญครูบาถาวรชยักจิ วัดปทมุ รุนแรก
27. เหรยีญครูบาอนิทจักร วดัตาเวยีง อ.ลอง รุนแรก
28. เหรยีญพระครอูดลุยธรรมรงัส ีวดันาหลวง อ.ลอง   
    รุนแรก ป 2518
29. เหรยีญหลวงพอมัง่ ติสสฺโร วัดชยัสทิธ์ิ อ.วงัชิน้ 
    รุนแรก ป 2518 
30. เหรยีญพระครสูนุทรสกิขวฒัน วัดลนูเิกตุ อ.สอง 
     รุนแรก
31. เหรยีญครูบาแกว อนิทฺจกโฺก วัดเขือ่นคําลอื รปูไข 
    ป 2518
32. เหรยีญหลวงปูดง(จอย) ธวโน วดัดงเหนอื รุนแรก 
     ป 2521 
33. เหรยีญพระครศูริบุิณยวฒัน(ตุลงุปลุก) รุนแรก 
     ป 2522
34. เหรยีญครูบามนตรี วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี
     สามคัคธีรรม อ.เดนชยั รุนแรก 
35. เหรยีญหลวงพอหมวก พุทธฺสโร วัดหวัขวง รุนแรก 
    ป 2520 
36. เหรยีญอาจารยเสนาะ กตสาโร วดัพงทาขาม รุนแรก
    ป 2536
37. เหรยีญหลวงปูคาํ จนตฺโิก วัดหวยโปง อ.สอง รุนแรก 
    ป 2540
38. หนมุาน ครบูาแกว อนิทฺจกโฺก วดัเขือ่นคาํลอื ป 2519
39. ววัธน ูครูบาอนิตา อนิทฺจกโฺก วดัวงัหงสใต
40. ตะกรดุครบูาแกว อนิทฺจกโฺก วดัเขือ่นคาํลอื

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
พรชัย แพร, เอก เมืองแพร, พันธ เมืองแพร, เมน เมืองแพร, หนึ่ง เมืองลอง, สาม เมืองแพรพรชัย แพร, เอก เมืองแพร, พันธ เมืองแพร, เมน เมืองแพร, หนึ่ง เมืองลอง, สาม เมืองแพร
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กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
ครูแขก พะเยา, โนต พะเยา, บอล พะเยา, ไทด แบตเตอรี่, คํา ศรีชุม, ดล พะเยาครูแขก พะเยา, โนต พะเยา, บอล พะเยา, ไทด แบตเตอรี่, คํา ศรีชุม, ดล พะเยา

1. เหรียญพระเจาตนหลวง หลังยันตหา ป 2497 เนื้อทองแดง

2. เหรียญพระเจาตนหลวง หลังยันตหา ป 2497 เนื้อตะกั่ว

3. เหรียญพระเจาตนหลวง ครึ่งองค ป 2512 เนื้อทองแดง

4. เหรียญพระเจาตนหลวง ครึ่งองค ป 2512 เนื้ออัลปากา

5. เหรียญพระเจาตนหลวง ป 2517

6. เหรียญพระครูบาศรีวิชัย หลังพระเจาตนหลวง ป 2497

7. เหรียญพระเจาตนหลวง รุน ส.ธ. ป 2535 ไมจํากัดเนื้อ

8. รูปหลอพระเจาตนหลวง รุน ส.ธ. ป 2535 เนื้อทองคํา

9. รูปหลอพระเจาตนหลวง รุน ส.ธ. ป 2535 เนื้อเงิน  

10. รูปหลอพระเจาตนหลวง รุน ส.ธ. ป 2535 เนื้อนวะ

11. รูปหลอพระเจาตนหลวง รุน ส.ธ. ป 2535 เนื้อทองแดง

12. รูปหลอพระเจาตนหลวงอุมบาตรนํ้ามนต ป 2512

13. เหรียญครูบาปญญา วัดพระเจาตนหลวง รุนแรก ป 2517 ไมจํากัดเนื้อ

14. เหรียญกลมพญานาค รุนแรก วัดพระเจาตนหลวง

15. เหรียญครูบาคํา วัดศรีลอม ป 2529

16. เหรียญพระเจานั่งดิน รุนแรก อําเภอเชียงคํา ป 2518  ไมจํากัดเนื้อ

17. เหรียญพระเจาทองทิพย วัดศรีสุพรรณ รุนแรก อําเภอแมใจ ป 2536  ไมจํากัดเนื้อ

18. เหรียญครูบาออน วัดสันตนหวีด เนื้อทองเหลือง รุนแรก ป 2536

19. เหรียญฉลุครูบาออน วัดสันตนหวีด รุนเสารหา ป 2555 ไมจํากัดเนื้อ

20. รูปหลอโบราณครูบาออน วัดสันตนหวีด รุนเสารหา ป 2555 ไมจํากัดเนื้อ
21. เหรียญครูบาอินโต รุนแรก หนึ่งขีด ป 2508
22. เหรียญครูบาอินโต รุนแรก สังฆฏิ ป 2508

23. เหรียญครูบาอินโต รุนแรก สามขีด ป 2508

24. เหรียญครูบาอินโต รุนแรก สี่ขีด ป 2508

โตะที่โตะที่ พระจังหวัดพะเยา (ยอดนิยม)พระจังหวัดพะเยา (ยอดนิยม)2222

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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25. เหรียญครูบาอินโต รุนแรก แจกแมครัว ป 2508

26. เหรียญครูบาอินโต รุนฟาผา เนื้อเงิน ป 2517

27. เหรียญครูบาอินโต รุนฟาผา เนื้อทองแดง ป 2517

28. เหรียญครูบาอินโต รุนหนาใหญ เนื้อเงิน ป 2518

29. เหรียญครูบาอินโต รุนหนาใหญ เนื้อทองแดง ป 2518

30. รูปหลอครูบาอินโต รุนแรก ป 2520

31. พระผงครูบาอินโต โพธิ์พันตน 

32. พระผงครูบาอินโต พิมพเล็บมือพัดยศ  

33. พระผงครูบาอินโต พิมพสี่เหลี่ยม

34. เหรียญครูบาอินโต รุนเจริญพร ป 2559  ไมจํากัดเนื้อ

35. เหรียญครูบาศรี วัดรองไฮ รุนแรก  ป 2519

36. เหรียญครูบาคําอาย รุนแรก ป 2522 ไมจํากัดเนื้อ

37. รูปหลอครูบาคําอาย รุนแรก ป 2540 ไมจํากัดเนื้อ

38. เหรียญครูบากาวีระ วัดสุวรรณคูหา  ป 2514  ไมจํากัดเนื้อ

39. กริ่งพระเจาทองทิพย รุนแรก วัดศรีสุพรร อําเภอแมใจ ป 2549  ไมจํากัดเนื้อ

40. กริ่งมังกร รุนแรก พระอาจารยไพบูลย สุมังคโล วัดอนาลโยทิพยาราม ไมจํากัดเนื้อ

โตะที่โตะที่ 2222 พระจังหวัดพะเยา (ยอดนิยม) (ตอ)พระจังหวัดพะเยา (ยอดนิยม) (ตอ)

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
ครูแขก พะเยา, โนต พะเยา, บอล พะเยา, ไทด แบตเตอรี่, คํา ศรีชุม, ดล พะเยาครูแขก พะเยา, โนต พะเยา, บอล พะเยา, ไทด แบตเตอรี่, คํา ศรีชุม, ดล พะเยา
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กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สจ.บอม, อารม เมืองนาน, แดน ดอนตัน, ไก เมืองนาน, จิ๊บ เยาวราชปว, แมนนาน พุทธคุณ, เกง กาใสสจ.บอม, อารม เมืองนาน, แดน ดอนตัน, ไก เมืองนาน, จิ๊บ เยาวราชปว, แมนนาน พุทธคุณ, เกง กาใส

1. พระยอดขุนพลนานอย กรุวัดนาหลวง ไมจํากัด

2. พระนางพญา กรุบอสวก พิมพปลายตัด, พิมพใบตัน 

3. พระกรุบอสวก ไมจํากัดพิมพ

4. พระเชียงแสนปรกโพธิ์ราวเทียน ไมจํากัดกรุ

5. พระเชียงแสน เนื้อชิน สกุลเมืองนาน ไมจํากัดกรุ

6. พระกรุศิลาเพชร ไมจํากัดพิมพ

7. เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุนแรก

8. เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุนอยูคง

9. เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุนงาชางดํา

10. เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุน ฉลองอุโบสถ 

    (รุน 6)

11. เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุน กวางเหลียว

12. เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุนสุดทาย 

13. เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุน วัดพลับพลา 

14. เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุน พญาผานอง

15. เหรียญหลวงพอวัดดอนตัน รุน กระบองไขว

16. พระรูปเหมือนซุมตื้น หลวงพอวัดดอนตัน 

17. พระรูปเหมือนซุมลึก หลวงพอวัดดอนตัน 

18. พระรูปหลอหลวงพอวัดดอนตัน รุนแรก

29. พระรูปเหมือนพิมพใบโพธิ์ หลวงพอวัดดอนตัน 
20. รูปเหมือนชานหมาก หลวงพอวัดดอนตัน 
    หลังตัวหนังสือ

21. รูปเหมือนชานหมาก หลวงพอวัดดอนตัน  

    หลังครุฑแบกงาชางดํา
22. เหรียญครูบากงวัดศรีมงคล รุนแรก

23. เหรียญครูบากง รุนวัดตนฮาง

โตะที่โตะที่ 2323
24. เหรียญ รพช.หลวงพอวัดศรีบุญเรือง

25. พระผงพทธมนต หลวงพอวัดศรีบุญเรือง รุนแรก

26. พระผงพุทธมนต หลวงพอวัดศรีบุญเรือง รุนสอง

27. เหรียญหลวงปูไผ วัดไผงาม รุนแรก 

28. เหรียญหลวงปูไผ วัดไผงาม รุนแรก พิมพเล็ก 

    (แจกแมครัว)

29. เหรียญ ครูบาคําตั๋น วัดบานบุง รุนแรก

30. เหรียญ ครูบาขัตติยะวงค วัดทาลอ รุนแรก

31. เหรียญครูบาครูบาอินหวัน วัดอภัยคีรี รุนแรก

32. เหรียญเจาพอหลวงภูคา รุนแรก ตอกโคต

33. เหรียญ 12 มหาชัย ครูบาสม วัดเมืองราม รุนแรก

34. เหรียญครูบาสุเทพ วัดสวางอารมณ รุนแรก

35. รูปหลอโบราณครูบากง วัดศรีมงคล รุนแรก

36. เหรียญรุนแรก หลวงพอวัดปาเหมือด ไมจํากัดเนื้อ

37. พระยอดขุนพล หลวงพอวัดปาเหมือด ไมจํากัดเนื้อ

พระจังหวัดนาน (ยอดนิยม)พระจังหวัดนาน (ยอดนิยม)
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1. พระกร่ิงเศรษฐีลมลุกรุน 1 ครูบาบุญปน วัดรองขุม ป 2543 (ไมจํากัดเน้ือ)

2. เหรียญรุน 1 ครูบาบุญปน วัดรองขุม ป 2537

3. รูปหลอรุน 1 ครูบาบุญปน วัดรองขุม ป 2533

4 .รูปหลอรุน 2 ครูบาบุญปน วัดรองขุม ป 2539 (จับเขา)

5. ล็อคเก็ตรุน 1 ครูบาบุญปน วัดรองขุม ป 2539 (ไมจํากัดพิมพ)

6. ล็อคเก็ตฉากทอง ครูบาบุญปน วัดรองขุม ป 2543

7. ขุนแผนรุน 1 ครูบาบุญปน วัดรองขุม ป 2539

8. ขุนแผนรุน 2 ครูบาบุญปน วัดรองขุม ป 2543

9. พระผงราหู ครูบาบุญปน วัดรองขุม ป 2538 (ไมจํากัดสี)

10. พระรูปเหมือนเน้ือวานชานหมาก ครูบาบุญปน วัดรองขุม ป 2544 

11. เหรียญรุน 1 ครูบาดวงจันทร วัดมะกับตอง ป 2562 (ไมจํากัดเน้ือ)

12. ล็อคเก็ตรุน 1 ครูบาดวงจันทร วัดมะกับตอง ป 2559 (ไมจํากัดสี)

13. พระปดตาไมแกะรุน 1 (เจริญทรัพย) ครูบาดวงจันทร วัดมะกับตอง ป 2561

14. รูปเหมือนหลอพิมพพระรอด 5 ไตรมาส ครูบาดวงจันทร วัดมะกับตอง ป 2562

15. พญากระตายเผือกไมแกะ รุนแรก ป 2562

16. เหรียญพระเจาเพชร รุน 1 วัดหนองพันเงิน ป 2540 (ไมจํากัดเน้ือ)

17. รูปหลอพระเจาเพชร รุน 1 วัดหนองพันเงิน ป 2547 (ไมจํากัดเน้ือ)

18. ล็อคเก็ตพระเจาเพชร รุน 1 วัดหนองพันเงิน ป 2560 (ไมจํากัดพิมพ)

19. เหรียญรุนแรกครูบาต๋ัน สํานักสงฆมอนปูอ่ิน ป 2545

20. ล็อคเก็ตครูบาต๋ัน สํานักสงฆมอนปูอ่ิน (ไมจํากัดรุน)
21. พระกร่ิงครูบาต๋ัน สํานักสงฆมอนปูอ่ิน (ไมจํากัดรุน)
22. พระผง 8 รอบครูบาต๋ัน สํานักสงฆมอนปูอ่ิน ป 2553

23. เหรียญพระพรหมลานนา สํานักสงฆมอนปูอ่ิน

24. รูปหลอรุนแรก (1 ศตวรรษ) ครูบาต๋ัน สํานักสงฆมอนปูอ่ิน ป 2557

โตะที่โตะที่ 2424 พระคณาจารย อําเภอสันปาตองพระคณาจารย อําเภอสันปาตอง

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
แม็ก สันปาตอง, กิม ไมมงคล, ดล วาดตะวัน, เจมส แมวาง, เขต สันปาตองแม็ก สันปาตอง, กิม ไมมงคล, ดล วาดตะวัน, เจมส แมวาง, เขต สันปาตอง

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
แม็ก สันปาตอง, กิม ไมมงคล, ดล วาดตะวัน, เจมส แมวาง, เขต สันปาตองแม็ก สันปาตอง, กิม ไมมงคล, ดล วาดตะวัน, เจมส แมวาง, เขต สันปาตอง

25. เหรียญเมตตา 98 ครูบาต๋ัน สํานักสงฆมอนปูอ่ิน ป 2555

26. สมเด็จฉัพพรรณรังสี ท่ีระลึกผาปาวัดศรีสินมา-สํานักสงฆมอนปูอ่ิน ป 2561

27. ยักษวัดดอย สํานักสงฆมอนปูอ่ิน ป 2562

28. พระปดตาเน้ือผงครูบากองคํา วัดดอนเปา ป 2516

39. นางกวักเน้ือผงครูบากองคํา วัดดอนเปา ป 2516

30. เหรียญรุนแรกครูบากองคํา วัดดอนเปา 

31. เหรียญยันตพัดโบก ออกวัดทุงลานนา (ไมจํากัดหลัง) 

32. ผายันตหนูกินนมแมว ครูบากองคํา วัดดอนเปา

33. เหรียญพญานาคบวงบาศพระอาจารยเสถียร วัดบอกาง รุนแรก

34. เหรียญพระเจาทันใจ พระอาจารยเสถียร วัดบอกาง

35. พญาเขาคํา เน้ืองาแกะ/ไมแกะ พระอาจารยเสถียร วัดบอกาง ป 2557

36. พญาเขาคํา เน้ืองผง พระอาจารยเสถียร วัดบอกาง ป 2557

37. เหรียญรุนแรก พระครูโสภณสารคุณ (ครูบามา ตโมนุโท) วัดศิริชัยนิมิตร ป 2552

38. รูปหลอรุนแรก พระครูโสภณสารคุณ (ครูบามา ตโมนุโท) วัดศิริชัยนิมิตร ป 2554

39. ล็อคเก็ต พระครูโสภณสารคุณ (ครูบามา ตโมนุโท) วัดศิริชัยนิมิตร (ไมจํากัดรุน)

โตะที่โตะที่ 2424 พระคณาจารย อําเภอสันปาตอง (ตอ)พระคณาจารย อําเภอสันปาตอง (ตอ)
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1. เหรียญรุนแรกป 2511 เนื้ออัลปากา

2. เหรียญรุนแรกป 2511 เนื้อทองแดง

3. ลอกเก็ตรุนแรกป 2511

4. เหรียญหลวงปูทอง รุน 2 สรางป 2513 ออกวัดเมืองมาง

5. เหรียญหลวงปูทอง รุน 3 สรางป 2518 เลื่อนสมณศักดิ์

6. เหรียญหลวงปูทอง รุน 4 ออกวัดเมืองมาง หลังพระสิงห 1

7. เหรียญหลวงปูทอง ครบ 5 รอบ 60 ป ออกวัดเมืองมางหลังธรรมจักร

8. เหรียญหลวงปูทอง สิริมังคโล ครบ 6 รอบ ออกวัดเมืองมาง

9. เหรียญหลวงปูทอง รุนเลื่อนสมณศักดิ์ ป 2552 พัดยศไมจํากัดเนื้อ

10. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เนื้อเงินลงยา2-3สี

11. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เนื้อเงิน

12. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เนื้อนวะลงยา2-3สี

13. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เนื้อนวะ 

14. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เนื้ออัลปากาลงยา2-3สี

15. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เนื้ออัลปากา

16. เหรียญเสมาหลวงปูทอง รุนปชาอุนใจ เนื้อทองแดง ทองเหลืองไมจํากัด

17. เหรียญขาวหลามตัดหลวงปูทอง รุนพรหมวิหารบารมี โชคดี 95

18. เหรียญหลวงปูทอง รุน พัฒนาชาติไทย 2562

19. เหรียญหลวงปูทอง รูปไขหลังลายเซ็นต ปพ.ศ.2535 ไมจํากัดเนื้อ

20. เหรียญหลอเจาสัวพันลาน 91 ป พ.ศ.2557 ไมจํากัดเนื้อ
21. พระปดตาเนื้อชินตะกั่ว รุนแรก ออกวัดเมืองมาง หลังจาร
22. พระปดตารุนสอง เนื้อชินตะกั่ว ทําบุญ 70 ปออกวัดรํ่าเปง (ตโปทาราม)

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

24. พระปดตารุนสี่ เนื้อผง หลัง อ.ทอง ป พ.ศ.2541

โตะที่โตะที่ พระหลวงปูทอง สิริมังคโลพระหลวงปูทอง สิริมังคโล2525

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
พงศ เชียงใหม, นาวาตรี เหมันต สีหศักกพงศสุนทร, เรืออากาศตรี อัศนัยย ไวยานนท, นิรันด ปนตาพงศ เชียงใหม, นาวาตรี เหมันต สีหศักกพงศสุนทร, เรืออากาศตรี อัศนัยย ไวยานนท, นิรันด ปนตา

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
พงศ เชียงใหม, นาวาตรี เหมันต สีหศักกพงศสุนทร, เรืออากาศตรี อัศนัยย ไวยานนท, นิรันด ปนตาพงศ เชียงใหม, นาวาตรี เหมันต สีหศักกพงศสุนทร, เรืออากาศตรี อัศนัยย ไวยานนท, นิรันด ปนตา

2525โตะที่โตะที่
25. พระปดตารุนหา เนื้อผง ทําบุญอายุครบ 81 ปพ.ศ. 2547 (ชางคู)

26. พระปดตามหาลาภเศรษฐี ทําบุญอายุ 94 ป พ.ศ.2560

27. พระรูปเหมือนรุนแรก ทําบุญอายุครบ 6 รอบ ป 2538 เนื้อเงิน

28. พระรูปเหมือนรุนแรก ทําบุญอายุครบ 6 รอบ ป 2538 เนื้อนวะ

29. พระรูปเหมือนรุนแรก ทําบุญอายุครบ 6 รอบ ป 2538 ทองเหลือง

30. พระมหากัจจายนะแจกสวัสดีปใหมปพ.ศ.2557ไมจํากัดเนื้อ

31. เหรียญหลวงปูทองรุนลายเซ็นหลังอัฐิบริขาร ป พ.ศ.2559 ไมจํากัดเนื้อ

32. พระผงทรงระฆังดวงเศรษฐี ครบ 8 รอบ 96 ป ไมจํากัดเนื้อ

33. พระปรกใบมะขามรุนแรก ป พ.ศ.2556 ไมจํากัดเนื้อ

34. พระรูปเหมือนบูชาไมจํากัดขนาด และพ.ศ.

35. รูปถายขนาดบูชายุดเกาไมจํากัดขนาด

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

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

38. พระขุนแผนเคลือบทองแจกงานทําบุญอายุครบ 86 ป พ.ศ.2552

39. พระสมเด็จทรงเจดียรุนแรก ป พ.ศ.2539

40. ลูกอม หลวงปูทอง รุนแรก

พระหลวงปูทอง สิริมังคโล (ตอ)พระหลวงปูทอง สิริมังคโล (ตอ)
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กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สน เมืองนาน, เอฟ เดนชัย, แจค แมจัน, เกง เชียงใหม, อน รักชาติ, นคร วิเศษนิยมสน เมืองนาน, เอฟ เดนชัย, แจค แมจัน, เกง เชียงใหม, อน รักชาติ, นคร วิเศษนิยม

1. ล็อกเก็ตครูบากฤษดา รุนแรก ป 2542

2. พระขุนแผนมหาวาน ป 2542

3. พระกริ่งโพธิสัตวทันใจ ป 2543 ไมจํากัดเนื้อ

4. เหรียญพระอุปคุตแจกทาน ป 2544 ไมจํากัดเนื้อ

5. รูปหลอสุเมโธภิกขุ ไมจํากัดพิมพ ป 2544 ไมจํากัดเนื้อ 

6. เหรียญหลอเจาสัวสุเมโธ ป 2545

7. เหรียญนาคเกี้ยว แปดเหลี่ยม ป 2546 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ

8. รูปหลอครูบาศรีวิชัย ครูบากฤษดา วัดสันพระเจาแดง ป 2546 ไมจํากัดตะกรุด

9. พระพิมพสมเด็จ ป 2546 ไมจํากัดเนื้อ ไมจํากัดตะกรุด

10. พระยอดขุนพลบานธิ ป 2546 ไมจํากัดตะกรุด

11. พระกริ่ง-พระชัยวัฒนมังกรฟา ป 2549

12. ล็อกเก็ตมังกรฟา ป 2550 ไมจํากัดสี

13. ล็อกเก็ตครูบากฤษดา รุน มหาลาภ ป 2554 ไมจํากัดสี 

14. เหรียญพระปจเจกพุทธเจา ป 2553 ไมจํากัดเนื้อ

15. พระกริ่งธรรมราชา ป 2554 ไมจํากัดเนื้อ

16. พระชัยวัฒนธรรมราชา ป 2554 

17. พระกริ่งอุดรราชันย 3 รอบ ป 2554 ไมจํากัดเนื้อ

18. พระชัยวัฒนอุดรราชันย 3 รอบ ป 2554 

19. รูปหลอพระชินสีห 3 รอบ ป 2554 ไมจํากัดเนื้อ

20. วัวธนูอสุภราช 3 รอบ ป 2554 ไมจํากัดเนื้อ
21. เหรียญรุนแรก พระโพธิญาณ ป 2557 เนื้อทองคํา, เงิน, เงินลงยา
22. เหรียญรุนแรก พระโพธิญาณ ป 2557 เนื้อชนวน, เนื้อนวะโลหะ, เนื้อตะกั่ว

23. เหรียญรุนแรก พระโพธิญาณ ป 2557 เนื้อฝาบาตร, เนื้อทองแดง

24. เหรียญรุนแรก พระโพธิญาณ ป 2557 แจกทาน เนื้อชนวนรวม

โตะที่โตะที่ 2626 ครูบากฤษดา วัดสันพระเจาแดงครูบากฤษดา วัดสันพระเจาแดง

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สน เมืองนาน, เอฟ เดนชัย, แจค แมจัน, เกง เชียงใหม, อน รักชาติ, นคร วิเศษนิยมสน เมืองนาน, เอฟ เดนชัย, แจค แมจัน, เกง เชียงใหม, อน รักชาติ, นคร วิเศษนิยม

โตะที่โตะที่ ครูบากฤษดา วัดสันพระเจาแดง (ตอ)ครูบากฤษดา วัดสันพระเจาแดง (ตอ)2626
25. ล็อกเก็ตพระโพธิญาณ ป 2557 ไมจํากัดพิมพ ไมจํากัดเนื้อ

26. พระผงเกศา รุน แผนดินไหว (8 พิมพมาตรฐาน) ป 2557

27. เหรียญหลอปจเจกพระพุทธเจา ป 2558 ไมจํากัดเนื้อ

28. พระกริ่ง เทียนตี้ ป 2559 เนื้อทองคํา, เงิน

29. พระกริ่ง เทียนตี้ ป 2559 ไมจํากัดเนื้อ

30. พระชัยวัฒน เทียนตี้ ป 2559 ไมจํากัดเนื้อ

31. สี่หูหาตา รุน 1 ป 2546 ไมจํากัดเนื้อ

32. สี่หูหาตา รุน 2 ป 2554 เนื้อโลหะผสม

33. สี่หูหาตา รุน 3 (รุนสุดทาย) ป 2560 ไมจํากัดเนื้อ

34. รูปเหมือนปมรุนแรก พิมพใหญ ป 2560 ไมจํากัดเนื้อ

35. รูปเหมือนปมรุนแรก พิมพเล็ก ป 2560 ไมจํากัดเนื้อ

36. เหรียญหลอเจาสัว พิมพพระเจาหาพระองค ป 2560 ไมจํากัดเนื้อ

37. พระกริ่ง รุน ปารามิตา วัดสันพระเจาแดง ไมจํากัดพิมพ ป 2560 

38. ล็อกเก็ต รุน บารมี 30 ทัศ (มังกรหยก) ป 2562 ไมจํากัดเนื้อ

39. รูปหลอพระปจเจก จตุรพิธพรชัย ป 2562 เนื้อเงิน

40. รูปหลอพระปจเจก จตุรพิธพรชัย ป 2562 เนื้อชนวน
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กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
ตอก เมืองเหนือ, ตั้ม นครพิงค, โอติน เชียงใหม, เอฟ เดนชัยตอก เมืองเหนือ, ตั้ม นครพิงค, โอติน เชียงใหม, เอฟ เดนชัย

โตะที่โตะที่ พระอาจารยพยุงศักดิ์ วัดปาแดดพระอาจารยพยุงศักดิ์ วัดปาแดด2727
1. พญาภูคํา รุน 1 เนื้อทองคํา

2. พญาภูคํา รุน 1 ไมจํากัดเนื้อ

3. พญาภูคํา รุน 2 เนื้อทองแดง

4. พญาภูคํา เนื้อไม

5. พญาภูคํา เนื้องา

6. ยันตเกราะเพชร (ขายเพชร) เนื้อทองคํา

7. ยันตเกราะเพชร (ขายเพชร) เนื้อเงิน

8. ยันตสามหอม

9. ตระกรุดมหาหวาน เนื้อทองคํา ไมจํากัดรุน

10. ตระกรุดมหาหวาน เนื้อเงิน ไมจํากัดรุน

11. ยันตเกากุม เนื้อทองคํา

12. ยันตเกากุม เนื้อเงิน

13. ยันตเกากุม เนื้อสามกษัตริย

14. ยันตมหาหุมหลวง ไมจํากัดเนื้อ

15. พระสมเด็จเนื้อผงยามหาปราบ (ยาจินดามณี)

16. พระขุนแผนนางพิมพ รุนแรก

17. เหรียญพระพิฆเณศ รุนแรก

18. เหรียญพระพิฆเณศ รุนสอง

19. พระกริ่งอวโลกิเตศวร ไมจํากัดเนื้อ 

20. ทาวเวสสุวรรณ รุน 1 เนื้อเงินกระบองทอง
21. ทาวเวสสุวรรณ รุน 1 เนื้อเงินกระบองเงิน
22. ทาวเวสสุวรรณ รุน 1 เนื้อทองแดงกระบองเงิน

23. ทาวเวสสุวรรณ รุน 1 

    เนื้อทองแดงกระบองทองแดง
24. ทาวเวสสุวรรณ รุน 2 ไมจํากัดเนื้อ

25. ยันตสาลิกาคู ไมจํากัดเนื้อ

26. อิ่น รุนแรก เนื้อเงิน

27. เตาสําลี (ชุบเทียนชัย)

28. เตาสําลี (ไมชุบเทียนชัย)

29. ตระกรุดยันตมาเสพนาง ไมจํากัดเนื้อ

30. กะลาแกะราหู ไมจํากัดรุน

31. เหรียญพระราหู สุริยะปะภา เนื้อทองคํา 

    หลังจันทระปะภาเนื้อเงิน

32. เหรียญราหูสุริยะปะภา เนื้อเงิน

33. ตระกรุดขอมือดวงแกวมณีโชติ

34. ยันตหนีบ ไมจํากัดรุน

35. เหรียญพระสังกระจายน รุน 63 

    ศิษยคุมเมืองเหนือจัดสราง

36. ตะกรุดปญจขันธฟาฟก รุนมหากุศลพูนทวีโชค 

    ป 2545
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1. กะลาราหู โบราณลานนา 
2. วัวธนู โบราณลานนา 
3. วัวธนู ครูบาคําแสน วัดปาดอนมูล (ไมจํากัดรุน) 
4. วัวธนูอาจารยเณร วิเศษณ สิงหคํา วัดปาสัก 
5. กุมารทอง อาจารยเณร วิเศษณสิงหคํา วัดปาสัก 
6. มีดแหก โบราณลานนา 
7. มีดหลูบ ลานนา 
8. นางกวัก โบราณลานนา 
9. อิ่นโบราณลานนา ไมจํากัดเนื้อ 
10. ตะกรุด คาดเอว โบราณลานนา 
11. มหาวานยาสัก โบราณลานนา 
12. ตะกรุด ยันตหนีบ โบราณลานนา 
13. สรอยประคํา โบราณลานนา 
14. ตะกรุด พอกครั่ง โบราณลานนา 
15. ตะกรุดดาบสะหรีกันชัย ครูบาขันแกว 
16. ตะกรุดกระทิงโทน ครูบาขันแกว 
17. ผายันตพระเจาแดง ครูบาขันแกว วัดสันพระเจาแดง ไมจํากัดขนาด 
18. ผายันต ครูบาวัง (เขียนมือกึ่งพิมพ) 
19. ผายันต ครูบาวัง ไมจํากัดพิมพ 
20. ตะกรุด เกากุม 3 กษัตริย ครูบาวัง วัดบานเดน 
21. ตะกรุด เกากุม ( เลี่ยมเดิม ) ครูบาวัง วัดบานเดน 
22. ตะกรุด จําปาสี่ตน ครูบาวัง วัดบานเดน 
23. ลูกอมผงพรายกุมาร หลวงปูปน วัดแมยะ 
24. กะลาราหู หลวงพอแขก วัดสันปาลาน 

โตะที่โตะที่ เครื่องรางเมืองเหนือ เครื่องรางเมืองเหนือ 
ยอดนิยมยอดนิยม2828

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
ชมรมเครื่องรางเมืองเหนือชมรมเครื่องรางเมืองเหนือ

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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25. ผายันตมาเสพนาง พระอาจารยกอบชัย สุปภาโส วัดแมยะ 
26. ขุนแผนผงพรายกุมาร ครูบากร วัดดอยคีรี 
27. ตะกรุดสังวาล ครูบาสรอย วัดมงคลคีรีเขตต จ.ตาก
28. ผายันต มาเสพนาง ครูบาตา วัดบานเหลา ไมจํากัดรุน 
29. ผายันตเมตตา, คาขาย, ครูบาตา วัดบานเหลา ไมจํากัดรุน 
30. ตะกรุดพอกครั่ง ครูบาตา วัดบานเหลา 
31. ตะกรุดนกหวีด ครูบาตา วัดบานเหลา
32. ผายันตเมตตา โบราณลานนา 
33. ตะกรุด หนังพอกครั่ง ทาทอง ครูบาชุม (แจกศิษย วัดทาซุง) 
34. ตะกรุด หนังพอกครั่ง ครูบาชุม วัดวังมุย 
35. แมลงภู ลานนาไมจํากัดอาจารย
36. อุติ่ง ลานนาไมจํากัดอาจารย 
37. สิงหเจาพอดํา วัดบุพพาราม 
38. คตลานนา 
39. ปนเหนง โบราณลานนา 
40. เขี้ยว, เขา, เล็บ, งา โบราณลานนา 
41. ผายันตโบราณลานนา 
42.. เสื้อยันต โบราณลานนา 
43. เครื่องราง ไมจํากัดรูปลักษณ

โตะที่โตะที่ เครื่องรางเมืองเหนือ เครื่องรางเมืองเหนือ 
ยอดนิยม (ตอ)ยอดนิยม (ตอ)2828

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
ชมรมเครื่องรางเมืองเหนือชมรมเครื่องรางเมืองเหนือ



49§Ò¹»ÃÐ¡Ç´¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÃÐà¤Ã×èÍ§ ¾ÃÐºÙªÒ áÅÐà¤Ã×èÍ§ÃÒ§¢Í§¢ÅÑ§ ·ŒÍ§¶Ôè¹ÀÒ¤àË¹×Í ¨Ñ´â´ÂªÁÃÁµíÒÃÇ¨µÃÐàÇ¹ªÒÂá´¹ ÃØ‹¹ 5/2517 ´ÒÃÒÃÑÈÁÕ  
ÇÑ¹·Õè 24 - 25 µØÅÒ¤Á 2563 ³ ËŒÍ§ÊÑ¹¾ÃÐà¹µÃ âÃ§áÃÁâÅµÑÊ»Ò§ÊÇ¹á¡ŒÇ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹

1. เหรียญชินสีห ใบโพธิ์ ป 2516 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

2. พระสมเด็จอรหัง ป 2519 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

3. พระไพรีพินาศ ป 2530-2556 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

4. พระกริ่งไพรีพินาศ ป 2535-2556 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

5. พระกริ่งญาณรังสี 79 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

6. พระกริ่งเจริญพร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

7. พระกริ่งโภคทรัพยไพศาลี สมเด็จพระญาณสัวงวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

8. พระกริ่งบารมี 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

9. พระกริ่งบารมี 84 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

10. พระกริ่งชินรังสี 47 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ

11. พระกริ่งชินบัญชร เนื้อนว-ทองแดงกนทองแดง สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

12. พระกริ่งอรหัง รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

13. หลวงปูทวด นิ้วกระดก รุน 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

14. พระปดตากนกขาง รุน 7 รอบ เนื้อเกสร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

15. พระปดตากนกขาง รุน 7 รอบ เนื้อใบลาน สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

16. พระพุทธชินราช รุน 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

17. พระสมเด็จศาสดา ป 2536-2540 สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรงเทพ

18. พระรูปเหมือน หลวงพอเงิน รุนกองทุน 53 เนื้อทองเหลือง

19. พระพิมพลีลาซุมขีด (หนังตะลุง) เนื้อผงยา หลวงปูเจือ จ.นครปฐม

20. พระสมเด็จ เนื้อผงยา รุน 83 พรรษา หลวงปูเจือ จ.นครปฐม
21. พระขุนแผน เนื้อผงยา รุน 83 พรรษา หลวงปูเจือ จ.นครปฐม
22. เหรียญนุงพาน หลวงปูเขียว จ.ปตตานี เนื้อโลหะชุบทอง

23. พระขุนแผน  เนื้อผงลาย หนากากอง หลวงปูนนท

24. พระรอด หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี
25. พระขุนแผน พิมพเล็ก หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

โตะที่โตะที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระญาณสังวร 
และคณาจารยทั่วไปและคณาจารยทั่วไป2929

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
คณะกรรมการสมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคณะกรรมการสมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>***** มีรายการตอหนาถัดไป >>>>>
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โตะที่โตะที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระญาณสังวร 
และคณาจารยทั่วไป (ตอ)และคณาจารยทั่วไป (ตอ)2929

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
คณะกรรมการสมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคณะกรรมการสมาคมผูนิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

26. พระปดตาจัมโบ หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

27. พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อขาว หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

28. พระสมเด็จแพ 5 พัน เนื้อใบลาน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

29. พระสมเด็จแพ 7 พัน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

30. พระสมเด็จแพ 8 พัน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

31. พระสมเด็จ  100  หลังรูปเหมือน หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

32. พระสมเด็จ 100 ป หลังยันต หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

33. พระสมเด็จฐานสิงห เนื้อผงลาย หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2539

34. พระสมเด็จฐานแซม เนื้ผงลาย หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2539

35. พระสมเด็จปรกโพธิ์ เนื้อผงลาย หลวงพอแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี ป 2539

36. พระขุนแผน หลวงพอไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม เนื้อผงวาน-ผงพุทธคุณ

37. เหรียญ รุน 5 รอบ หลวงพอพบโชค วัดหวยปลากั้ง จ.เชียงราย เนื้อนวหนาเงิน

38. พระรวงหลังรางปน รุนมรดกพระธาตุเมืองเชลียง วัดพระปรางค ป 2562 เนื้อแร

39. เหรียญเจริญพรบน รุน 8 รอบ หลวงปูแผว วัดรางหมัน จ.นครปฐม เนื้อทองแดง

40. เหรียญมหาโชคโภคทรัพย ป 2562 พิมพปม เนื้อทองเหลือง-ทองแดง (ไมปดหนากาก)
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1. พระขุนแผน รุน บูชาครู วัดหนองชางคืน

2. พระขุนแผน รุน แจกทาน วัดหนองชางคืน 

   ตะกรุดทองคํา

3. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดหนองชางคืน 

   ตะกรุดเงิน

4. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดหนองชางคืน 

   ไมมีตะกรุด

5. พระขุนชาง รุนแจกทาน วัดหนองชางคืน 

   ตะกรุดทองคํา

6. พระขุนชาง รุนแจกทาน วัดหนองชางคืน 

   ตะกรุดเงิน

7. พระขุนชาง รุนแจกทาน วัดหนองชางคืน 

   ไมมีตะกรุด

8. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดกูสันปาตาล 

   พิมพใหญ (มีตะกรุด)

9. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดกูสันปาตาล 

   พิมพใหญ (ไมมีตะกรุด)

10. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดกูสันปาตาล 

    พิมพใหญเน้ือวาน (มีตะกรุด)

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

    พิมพเล็ก เน้ือกนครก

13. พระขุนแผน รุนแจกทาน วัดกูสันปาตาล 
    พิมพเล็ก ไมจํากัดเน้ือ

โตะท่ีโตะท่ี 3030 วัตถุมงคล อาจารยเม้ียน เปยผอง วัตถุมงคล อาจารยเม้ียน เปยผอง 
จัดสรางจัดสราง

กรรมการรับและตัดสินพระ กรรมการรับและตัดสินพระ 
สมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทยสมาคมผูนิยมพระเคร่ืองพระบูชาไทย

14. พระขุนแผนเล็ก (บูชาครู) วัดสันติธรรม

15. พระขุนแผนพิมพใหญ หลังจาร วัดสันติธรรม 

16. พระพิฆเนศ รุนมุทิตา วัดสันติธรรม

17. พระผงรูปเหมือนครูบาศรีวิไชย วัดรองขุด

    อ.สันปาตอง

18. รูปเหมือนหลวงปูทวด วัดเจดียหลวง เชียงใหม

19. พระขุนแผนครูบาต๋ัน วัดยาพาย พิมพใหญ

20. พระขุนแผนครูบาต๋ัน วัดยาพาย พิมพเล็ก

21. พระขุนแผน ครูบาดวงดี วัดทาจําป

22. ล็อคเก็ตครูบาดวงดี วัดทาจําป หลังนางกวัก

23. พระสมเด็จ หลังนางกวัก ครูบาดวงดี วัดทาจําป

24. พระหลวงปูทวด ครูบาดวงดี วัดทาจําป

25. พระผงรูปเหมือนครูบาดวงดี 101 ป หลังขุนชาง 

    วัดทาจําป

26. กุมารทอง รุนมงคลดวงดี วัดทาจําป

27. พระปดตาครูบาออ สํานักสงฆพระธาตุดอยจอมแวะ

28. พระขุนแผนแกวกลา รุน 1 ครูบาออน วัดสันตนหวีด

29. พระขุนแผน (รุนซ้ือท่ีดิน) วัดปากกอง พิมพใหญ

30. พระขุนแผน (รุนซ้ือท่ีดิน) วัดปากกอง พิมพเล็ก

31. พระขุนแผนหลวงพอแถม วัดชางแทงกระจาด
32. ยอดขุนพล จักรเพชร หลวงพอแถม 
    วัดชางแทงกระจาด

33. ขุนชางหลวงพอแถม วัดชางแทงกระจาด


